
Rok XVI Nr 6 (197)            Czerwiec 2008 www.gmina.zgierz.pl  

miesiêcznik

IS
S

N
 1

42
5-

93
70

Na Ziemi Zgierskiej

str. 8

Medal „Serce - Dziecku”

dla Cezarego Piotrowskiego 20 czerwca dla ponad 1300 uczniów szkó³ 
podstawowych i gimnazjów w gminie Zgierz 
zabrzmi ostatni dzwonek. Przed nimi dwa 
miesi¹ce wakacyjnej laby. Ksi¹¿ki i zeszyty 
bêd¹ mogli wreszcie rzuciæ w k¹t,
a  z  szafy  wyci¹gn¹æ plecak
podró¿ny. Wiêkszoœæ dzieci
wakacje spêdzaæ bêdzie 
jednak w domu,  czêsto
pomagaj¹c rodzicom 
w gospodarstwie .  Na co
zwróciæ szczególn¹ uwagê, 
by unikn¹æ zagro¿enia 
wypadku? 
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Wspólne idee rozwoju wsiWspólne idee rozwoju wsi

Relacja z wyjazdu studyjnego mieszkañców gminy Zgierz do gminy Popielów na OpolszczyŸnie.

str. 5



2

S a m o r z ¹ d

Na Ziemi Zgierskiej

Ponadto podczas sesji podjêto uchwa³y w
sprawach:
l przyjêcia do dochodów bud¿etu kwoty
461.680 z³ – jest to zwiêkszona subwencja
oœwiatowa zwi¹zana z zaplanowanymi w
bie¿¹cym roku podwy¿kami wynagrodzeñ
nauczycieli. W wyniku dyskusji radni kwotê
tê przeznaczyli na uzupe³nienie bud¿etów
szkó³ z podzia³em: 294.821 z³ na pokrycie
skutków podwy¿ek wynagrodzeñ nauczy-
cieli, 166.859 z³ na bie¿¹ce wydatki placówek
oœwiatowych;
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ
w³asnych – dokonana zmiana dotyczy scalenia
planu finansowego dwóch zadañ w jedno
zadanie inwestycyjne pod nazw¹ „Budowa
drogi Szczawin Du¿y od drogi powiatowej
nr 5151E do autostrady - oko³o 400 mb wraz
z wykonaniem skrzy¿owania”. W projekcie
bud¿etu budowa drogi i budowa skrzy¿owania
stanowi³y dwa odrêbne zadania;
l zaci¹gniêcia  przez  gminê Zgierz
d³ugoterminowego kredytu na finansowanie
nastêpuj¹cych zadañ inwestycyjnych:
- Przebudowa drogi £agiewniki Nowe
ul. S³oneczna - oko³o 1.500 mb wraz z wyko-
naniem skrzy¿owania,
- Przebudowa drogi Dêbniak ul. Wiœniowa -
oko³o 1.700 mb;
l ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Zgierz – w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów
dotycz¹cych zasad wynagradzania pracowników
samorz¹dowych, z uwagi na fakt, i¿ dotych-
czasowe wynagrodzenie jest ni¿sze ni¿
okreœlone w dolnej kwocie, zaistnia³a koniecz-
noœæ dostosowania wynagrodzenia Wójta do
obowi¹zuj¹cych przepisów. Radni ustalili
wynagrodzenie Wójta w sposób nastêpuj¹cy:
- wynagrodzenie zasadnicze: 4.200 z³  (by³o
4.000 z³),

- dodatek funkcyjny: 1.500 z³ (by³o 1.200 z³),
- dodatek specjalny: 20% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego ³¹cznie,
co stanowi kwotê 1.140 z³ (by³o 1.040 z³),
- dodatek za wieloletni¹ pracê w wysokoœci
20% wynagrodzenia zasadniczego;
l zmiany uchwa³y nr XXI/186/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokoœci
op³at za korzystanie ze sto³ówek w szko³ach
prowadzonych przez gminê Zgierz – w
zwi¹zku ze zwrócon¹ przez organ nadzorczy
uwag¹ o nieprawid³owoœciach w podjêtej na
sesji w marcu br. uchwale nale¿a³o usun¹æ
wskazane nieprawid³owoœci;
l sprzeda¿y nastêpuj¹cych dzia³ek:
- dzia³ka nr 785 o pow. 1.065 m2 w
Rosanowie – sprzedawana w drodze przetargu,
- dzia³ka nr 809 o pow. 932 m2 w Rosanowie
– sprzedawana w drodze przetargu,
- dzia³ka nr 556/12 o pow. 1.000 m2 w
Kêblinach – sprzedawana w drodze przetargu,
- dzia³ka nr 457/5 o pow. 1.637 m2 w
Kêblinach – sprzedawana w drodze przetargu;
l zmian bud¿etu w zakresie zadañ w³asnych
– uchwa³ami tymi dokonano zwiêkszenia
dochodów bud¿etu gminy na kwotê
256.201,73 z³ oraz zwiêkszenia wydatków
z przeznaczeniem na zadania: rozbudowa
SUW w Bia³ej - 35.000 z³, remont torów
tramwajowych - 40.000 z³, wynagrodzenia
pracowników urzêdu wraz z pochodnymi -
116.385,73 z³.

Alicja Karnicka

Og³oszony przez Urz¹d Marsza³kowski
konkurs w ramach RPO daje mo¿liwoœæ
ubiegania siê o œrodki na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z budow¹ i rozbudow¹ urz¹dzeñ
gospodarki wodnej. Do dofinansowania
kwalifikuje siê 5 zadañ umieszczonych w
WPI, tj. rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Bia³ej i Kêblinach (realizacjê tych zadañ
rozpoczêto w ubieg³ym roku) oraz rozbu-
dowa stacji wodoci¹gowych w Rosanowie,
Kaniej Górze i Kotowicach. Koszty ogólne
poszczególnych inwestycji wahaj¹ siê od
oko³o 920 tys. z³ do 1,5 mln z³. Warunkiem
jest jednak to, aby wartoœæ z³o¿onego projektu

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
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XXIV sesja Rady Gminy Zgierz

29 maja, podczas XXIV sesji Rady Gminy
Zgierz w g³osowaniu imiennym 10 g³osami
za przy 3 przeciwnych, radni podjêli uchwa³ê
o przyst¹pieniu do referendum w sprawie
odwo³ania Wójta Gminy. Uchwa³a zosta³a
podjêta w trybie art. 28a ustawy o samorz¹dzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, tj.
z powodu nieudzielenia Wójtowi absolutorium
za 2007 rok.

9 czerwca na wniosek Wójta Gminy Zgierz
zwo³ana zosta³a sesja nadzwyczajna.
Pod g³osowanie radnych trafi³y uchwa³y,
które nie zosta³y przyjête do porz¹dku obrad
sesji majowej. Wtedy, zdaniem radnych,
mieli oni zbyt ma³o czasu na zapoznanie siê
z treœci¹ przedstawionych im projektów
uchwa³ oraz ich wnikliw¹ analizê. Wójt
z kolei motywowa³ koniecznoœæ szybkiego
podjêcia przedstawionych uchwa³ .
Dokonanie zmian w Strategii Rozwoju
Gminy Zgierz i Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym oraz przeniesieñ w wydatkach
inwestycyjnych bud¿etu gminy, daje gminie
szansê na ubieganie siê o œrodki unijne z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego i Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizacjê
zadañ z zakresu gospodarki wodno
-œciekowej. 

Sesja nadzwyczajna

Podczas sesji nadzwyczajnej. Od lewej Radni: Marek Telenda, Halina Szymañska,
Marian JóŸwiak, Wies³aw Olender, Miros³aw Burzyñski
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przekracza³a 4 mln z³. - Mo¿na po³¹czyæ te

zadania w jeden tytu³ inwestycyjny z

zachowaniem etapowoœci realizacji zadañ.

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zadanie:

„Racjonalizacja gospodarki wodnej w gminie

Zgierz poprzez rozbudowê piêciu stacji

wodoci¹gowych w latach 2007-2010”

spe³ni³oby wymagania konkursowe i wynios³oby

ponad 6 mln z³ - mówi³a Sekretarz Gminy.
Uchwa³ê w sprawie zmiany za³¹cznika do
uchwa³y nr X/70/07 Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Gminy Zgierz na lata 2007-2013
podjêto 11 g³osami za, 1 przeciw i 2 wstrzy-
muj¹cymi siê.

Kolejnym dokumentem wymaganym w
procesie ubiegania siê o dofinansowanie
unijne w ramach RPO i PROW jest Strategia
Rozwoju Gminy. Niektóre dane zawarte w
uchwalonej w styczniu 2006 roku uchwale
dotycz¹cej Startegii wymaga³y korekty i
uzupe³nienia. Nie by³o przede wszystkim
zapisów dotycz¹cych jakoœci wody w
wodoci¹gach gminnych oraz poziomu
zwodoci¹gowania gminy. St¹d projekt
nowelizacji Strategii. - Uzupe³nienie jej treœci

m.in. o zapisy dotycz¹ce jakoœci wody w

analizie s³abych i mocnych stron gminy, daje

wiêksze szanse na pozyskanie œrodków

zewnêtrznych dofinansowuj¹cych projekty

zwi¹zane z modernizacj¹ wodoci¹gów

w naszej gminie - mówi³a Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy. Radni z kolei
zwrócili uwagê m.in. na brak zapisów
dotycz¹cych powsta³ego w ubr. Klubu
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce, dzia³a-
j¹cych od marca br. Powszechnych Punktów
Dostêpu do Internetu, informacji o kilku
gminnych klubach sportowych oraz b³êdy
edytorskie w dokumencie. W wyniku
dyskusji podjêto decyzjê, ¿e uwagi te, ju¿ po
podjêciu uchwa³y, zostan¹ uwzglêdnione w
dokumencie jako autopoprawki Wójta.
Uchwa³ê w sprawie zmian w Strategii
Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006-2013
i przyjêcia tekstu jednolitego Strategii podjêto
7 g³osami za i 6 wstrzymuj¹cymi siê.

Konieczne by³o równie¿ podjêcie dwóch
uchwa³ w sprawie przeniesieñ w wydatkach
inwestycyjnych bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych, zmieniona
zosta³a te¿ nazwa zadania inwestycyjnego.
Projekty uchwa³, które by³y œciœle zwi¹zane
z dwiema ww. uchwa³ami omówi³a Skarbnik
Gminy. Obie uchwa³y zosta³y podjête przez
radnych jednog³oœnie.

Ma³gorzata Klauziñska

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej zebra³a siê 27 maja. W trakcie
posiedzenia cz³onkowie Komisji zajêli
siê analiz¹ potrzeb w zakresie budowy
wodoci¹gów. Informacji na ten temat oraz
o zadaniu pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej
w drodze gminnej nr ew. 113/6 w miejsco-
woœci Czaplinek” udzieli³ pracownik Referatu
Infrastruktury Technicznej. Nastêpnie Komisja
zapozna³a siê z opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej do uchwa³y nr XXIII/197/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 28 kwietnia 2008
roku w sprawie nieudzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy Zgierz za rok 2007 oraz
postanowieniami RIO o: - uznaniu za
niewa¿n¹ uchwa³y nr XXIII/196/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie nieprzyjêcia sprawozdania Wójta
Gminy Zgierz z wykonania bud¿etu gminy za
2007 rok, - umorzeniu postêpowania nadzor-
czego w sprawie uchwa³y nr XXIII/197/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 28 kwietnia 2008
roku w sprawie nieudzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy Zgierz za rok 2007. Radni
omówili równie¿ projekty uchwa³ przygoto-
wanych na XXIV sesjê.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 11 czerwca. Zebranie rozpoczê³o
siê od wyjazdu do Rosanowa w celu lustracji
nowo wybudowanego obiektu sportowego

i uzyskania informacji na temat realizacji,
odbioru i rozliczenia inwestycji. Informacji
udzieli³a Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej. Po powrocie cz³onkowie
Komisji zapoznali siê z informacj¹, przedsta-
wion¹ przez Sekretarz Gminy Zgierz,
na temat wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z bud¿etu gminy na rok 2008 dla
organizacji i grup mieszkañców dzia³aj¹cych
na terenie gminy Zgierz w ramach konkursu
og³oszonego przez Wójta Gminy Zgierz.
Sekretarz Gminy poinformowa³a równie¿
Komisjê o finansowanym przez Uniê Europejsk¹
projekcie, który polega na przekazaniu
rodzinom ¿yj¹cym poni¿ej ustawowej granicy
ubóstwa zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem i op³aconym abona-
mentem korzystania z Internetu. Projekt
nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, a samorz¹dy bêd¹ decy-
dowaæ o tym, do kogo trafi pomoc. W ich
gestii bêdzie równie¿ og³aszanie przetargów
na sprzêt i us³ugi. Poza tym Komisja
zaopiniowa³a pozytywnie wnioski o przy-
znanie tytu³u „Przyjaciel Gminy Zgierz”,
popar³a przyst¹pienie w 2009 roku gminy
Zgierz do programu „Moje Boisko - Orlik
2012”. Nie podjêto natomiast decyzji w
sprawie opinii o ograniczeniu dzia³alnoœci
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zgierzu.
Radni omówili tak¿e projekty uchwa³ przygo-
towanych na XXVI sesjê.

Na podstawie materia³ów  

komisji Rady Gminy Zgierz

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz
Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Zapraszamy do udzia³u w imprezie plenerowej nawi¹zuj¹cej 
do s³owiañskiego œwiêta zwi¹zanego z letnim przesileniem s³oñca

21 czerwca (sobota) 
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

18.00 warsztaty ludowe w wyplataniu wianków
19.00 zespó³ CLIVER - twórca hitów „Kaniku³y” i „Zaufaj mi”
20.00 Zgierska Grupa Taneczna
20.30 Zespó³ Pieœni i Tañca ANILANA poprowadzi czêœæ obrzêdow¹ 

Nocy Œwiêtojañskiej
22.00 - 24.00   wspólna zabawa sobótkowa z zespo³em ARAX  

i poszukiwanie Kwiatu Paproci wró¿¹cego pomyœlny los 
Ponadto KUPALNOCKA POTRAWA Z WIELKIEJ PATELNI

XV Festiwal „Lato z Muzyk¹” oraz XV Festiwal „Lato z Muzyk¹” oraz IV Miêdzynarodowy Festiwal GitarowyIV Miêdzynarodowy Festiwal Gitarowy w Grotnikachw Grotnikach
22 czerwca odbêdzie siê pierwszy koncert w ramach XV Festiwalu „Lato z Muzyk¹”. Festiwal po³¹czony jest z IV Miêdzynaro-
dowym Festiwalem Gitarowym. Koncerty odbywaæ siê bêd¹ co niedziela w Œwi¹tyni Niepokalanego Poczêcia NMP oraz w specjalnej
grocie na powietrzu. Ostatni koncert 10 sierpnia. Organizatorem imprezy jest £ódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola
Szymanowskiego, Honorowy Patronat obj¹³ Wójt Gminy Zgierz. Szczegó³owe informacje: www.ltm.pnet.pl.

n o c  k u p a ³ y
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Konferencja odbywa³a siê w dwóch etapach.
Pierwszy - na trasie tematycznej i w wioskach
tematycznych, drugi - w Centrum Odnowy
Wsi w Parzêczewie. 

Piêæ miesiêcy (od stycznia do maja br.)
potrzebowali liderzy czterech grup roboczych
utworzonych w ramach projektu, by
przekszta³ciæ w KuŸniê Talentów wieœ
Lubieñ (gm. £êczyca), w Wioskê Artysty-
czn¹ - Domaniew (gm. Dalików), Biesiadny
Zak¹tek - Œniatow¹ (gm. Parzêczew) oraz
poszerzyæ i uatrakcyjniæ ofertê turystyczn¹
czterech wsi w gminie Zgierz: Bia³ej, Ciosen,
Dzier¿¹znej i Rosanowa, przez które przebiega
trasa tematyczna pn. „Œladami tradycji,
zanikaj¹cych zawodów i umiejêtnoœci w
gospodarstwach agroturystycznych”.

Podczas panelu dyskusyjnego liderzy grup
omówili wypracowane w swoich miejsco-
woœciach specjalizacje wsi. KuŸnia Talentów
zachêca do udzia³u w warsztatach rozwija-
j¹cych umiejêtnoœci i wyobraŸniê (m.in.
warsztaty baœniowo-teatralno-cyrkowe,
rzeŸbiarskie, papieroplastyki i kulinarne),
a tak¿e do gier i zabaw integracyjnych oraz
pokonywania stra¿ackiego toru przeszkód.
G³ówne atrakcje Wioski Artystycznej to
warsztaty wypieku chleba, nauka haftowania,

galeria staroci i gra fabularna w terenie wyko-
rzystuj¹ca motyw sierotki Marysi (ok. 20 km
od Domaniewa, w Bronowie, znajduje siê
muzeum poœwiêcone Marii Konopnickiej).
W Biesiadnym Zak¹tku turyœci przejad¹ siê
na furze pe³niej siana, posmakuj¹ lokalnych
przysmaków, w³asnorêcznie zrobi¹ twaróg,
przypomn¹ sobie gry i zabawy z dzieciñstwa
oraz zasi¹d¹ przy biesiadnym stole i pos³uchaj¹
wiejskiej kapeli. Bogat¹ i ró¿norodn¹ ofert¹
turystyczn¹ mo¿e poszczyciæ siê gmina
Zgierz. Na trasie tematycznej znajduje siê
tradycyjna stajnia z koñmi zaprzêgowymi,
kuŸnia, tradycyjne gospodarstwo agroturysty-

czne, w którym obserwowaæ mo¿na pokaz
zastosowania dawnego sprzêtu rolniczego i
wiejskiego gospodarstwa domowego, a tak¿e
m³yn wodny, tradycyjna piekarnia, w której
chleb wypieka siê w piecu glinianym opalanym
drewnem, ferma strusi afrykañskich i œwinek
wietnamskich oraz miejsca pamiêci naro-
dowej œciœle zwi¹zane z histori¹ walcz¹cego
na tych terenach w czasie II wojny œwiatowej

28. pu³ku Strzelców Kaniowskich.
Turystom zawsze towarzyszy
miejscowy gawêdziarz. Prowadzone
s¹ równie¿ warsztaty garncarstwa
i papieroplastyki.

- Projekt wdro¿ony zosta³ dziêki

dofinansowaniu ze œrodków unijnych.

Na jego realizacjê Fundacja

otrzyma³a 100 tys. z³ - podkreœla³a
Jolanta Pêgowska, Prezes Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM”.

- Dziêki dofinansowaniu z projektu

uda³o siê m.in. zrobiæ elewacjê

Starej KuŸni w Dzier¿¹znej, postawiæ

tablice informacyjne przy KuŸni, m³ynie

w Ciosnach i w rezerwacie ja³owców w

Rosanowie oraz postawiæ ³awki w Bia³ej

- mówi³a Wioleta G³owacka, uczestniczka
projektu z Bia³ej. - Przeprowadzone warsztaty

na temat wiosek tematycznych pozwoli³y mi

spojrzeæ na turystykê trochê innym okiem.

Powsta³y dziêki temu nowe pomys³y, które

mam nadziejê, ¿e przy zaanga¿owaniu i

wsparciu mieszkañców zostan¹ wdro¿one.

W ten sposób mo¿emy pokazaæ nowe wzorce

w turystyce, ale równie¿ w tworzeniu

spo³eczeñstwa lokalnego.

Ma³gorzata Klauziñska

27 maja w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³o
siê 10. walne zebranie sprawozdawczo
-wyborcze Stowarzyszenia Agroturystycznego
Ziemi Zgierskiej.  Prezes Zbigniew Hauke
przedstawi³ nowych cz³onków organizacji,
którzy w tym roku zaczêli swoj¹ dzia³alnoœæ.
S¹ to Wioleta G³owacka z Bia³ej, w³aœcicielka
gospodarstwa rolnego, jak równie¿ dyrektor
Szko³y Policealnej „Edukacja” w £odzi,
Grzegorz Pabjañczyk z Bia³ej w³aœciciel
piekarni „Naturex” oraz Grzegorz Kociszewski
z Dzier¿¹znej  kowal, w³aœciciel gospodarstwa
rolnego i Starej KuŸni.

Nastêpnie zarz¹d przedstawi³ sprawoz-
danie z dzia³alnoœci Stowarzyszenia,
osi¹gniête cele oraz efekty pracy za miniony
rok i ca³¹ dwuletni¹ kadencjê. Szczególnie
podkreœlona zosta³a wspó³praca z Fundacj¹
Rozwoju Gmin „PRYM” w zakresie projektu
„Miêdzy beznadziej¹ a sukcesem”. Projekt
finansowany by³ przez Fundacjê „Fundusz
Wspó³pracy” przy udziale œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W efekcie

jego dzia³ania uda³o siê uzyskaæ wsparcie
finansowe dla kuŸni w Dzier¿¹znej, na
wykonanie elewacji i tablicê informacyjn¹
dotycz¹c¹ wsi i samego budynku. Druga
tablica stanê³a przy m³ynie w Ciosnach,
a trzecia w rezerwacie osobliwoœci przyrod-
niczych. Gospodarstwo agroturystyczne
„Cedu³a” w Rosanowie uruchomi³o warsztat
garncarski, a wieœ Bia³a otrzyma³a materia³y
na piêæ ³awek, które zosta³y wykonane przez
stra¿aków z OSP i s³u¿¹ mieszkañcom na
skwerze.

W dalszej czêœci zebrania omówiono
plany dzia³alnoœci na najbli¿sz¹ przysz³oœæ
i koncepcjê rozwoju ruchu agroturystycznego
na terenie gminy oraz przeprowadzono wybory
nowego zarz¹du. W wyniku g³osowania
ukszta³towa³ siê nastêpuj¹cy zarz¹d:
Zbigniew Hauke - Prezes, Jerzy Stañczak
- Viceprezes, Wioleta G³owacka - Sekretarz,
Jolanta Alves-Cunka - Skarbnik, Grzegorz
Kociszewski - cz³onek zarz¹du. W sk³ad
komisji rewizyjnej weszli: Beata Stañczyk
- Przewodnicz¹ca, Grzegorz Pabjañczyk -

Zastêpca Przewodnicz¹cej i Zbigniew
WoŸnicki - Sekretarz.

W toku dyskusji wokó³ spraw zwi¹zanych
z rozwojem agroturystyki stwierdzono
potrzebê pilnego naprawienia na terenie
gminy Zgierz szlaków turystycznych
zbudowanych przez Stowarzyszenie.
Zwrócono równie¿ uwagê na zwiêkszaj¹c¹
siê z roku na rok liczbê motocyklistów i
kierowców pojazdów terenowych, którzy
beztrosko i bezmyœlnie niszcz¹ drogi
nieutwardzone na gruntach gminnych i
prywatnych, u¿ytki rolne, a przede wszystkim
miejsca bêd¹ce pod ochron¹, b¹dŸ wyma-
gaj¹ce ochrony przyrody jak np. rezerwat
ja³owców (ostatnio zamykany), Ÿród³a rzeki
Ciosenki, las w Smardzewie i inne dukty
leœne. W zwi¹zku z tym Stowarzyszenie
zobowi¹za³o zarz¹d do z³o¿enia wniosku do
Urzêdu Gminy Zgierz i Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu z proœb¹ o interwencjê i
ograniczenie tego rodzaju ruchu pojazdów w
ww. miejscach

Na zakoñczenie zebrania uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ skosztowania wiejskiego chleba
ze smalcem, którym czêstowa³ Grzegorz
Pabjañczyk.

Wioleta G³owacka

Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ziemi Zgierskiej ma nowy zarz¹d

Wymyœlili wieœ od nowa

W Starej KuŸni w Dzier¿¹znej reaktywowany zosta³ 
tradycyjny warsztat kowalski. Mo¿na tu obejrzeæ zestaw
m³otów, kowad³o i kotlinê oraz oko³o pó³godzinny pokaz 
kucia podkowy przy palenisku rozgrzanym do ponad 1000oC.

Jak zmieniæ ma³e miejsce swojego zamieszkania w tematyczny, turystyczny produkt 
- do zwiedzania, podziwiania, fascynacji i edukacji? Jak przekszta³ciæ w Ÿród³o zarobków 
coœ z pozoru beznadziejnego - pust¹ oborê i stodo³ê, nieuprz¹tniête podwórko, stare narzêdzia 
i urz¹dzenia rolnicze czy przedmioty gospodarstwa domowego, których u¿ywa³y nasze
prababki? Doskonale o tym wiedz¹ mieszkañcy Bia³ej, Dzier¿¹znej, Ciosen i Rosanowa 
oraz Lubienia, Œniatowej i Domaniewa, którzy uczestniczyli w projekcie „Miêdzy beznadziej¹
a sukcesem”. Jego efekty podsumowano podczas konferencji 29 maja.
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W trakcie spotkañ liderzy z gminy Zgierz
mogli zapoznaæ siê z dzia³aniami podejmo-
wanymi przez mieszkañców poszczególnych
so³ectw w gminie Popielów i poznaæ specy-
fikê funkcjonowania Grup Odnowy Wsi w
województwie opolskim. 

W pierwszym dniu wizyty nasza grupa
zosta³a przyjêta w Urzêdzie Gminy w
Popielowie przez Zastêpcê Wójta, Sekretarza
i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Popielów.
Zaprezentowane zosta³y walory przyrodnicze
gminy Popielów, jej potencja³, strategia
i  plany rozwoju oraz wdra¿ane projekty. 

Nastêpnie odby³o siê spotkanie z grup¹
liderów Odnowy Wsi w miejscowoœci Stare
Sio³kowice - najstarszej z 12 wsi tworz¹cych
gminê, wyró¿nion¹ w konkursie „Piêkna
Wieœ Opolska”. Spotkanie rozpocz¹³ wystêp
zespo³u folklorystycznego ,,Sio³kowiczanki”,
po czym pani so³tys zaproponowa³a spacer
po wsi. Ciekawie opowiada³a o jej  historii,
kultywowaniu tradycji przez mieszkañców i
ich aktywnym uczestnictwie w ¿yciu Starych
Sio³kowic oraz pokaza³a efekty wdro¿onych
projektów.

Wieczorem odby³a siê uroczysta kolacja,
w której uczestniczyli goœcie z gminy
Popielów: Wójt Dionizy Duszyñski, Przewod-
nicz¹cy Rady i liderzy Grup Odnowy Wsi.
Ciep³y wieczór umo¿liwi³ d³u¿sze spotkanie
przy ognisku, które stanowi³o dobr¹ okazjê
do wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ w
realizacji projektów poprawiaj¹cych estetykê
otoczenia i warunki ¿ycia na wsi. 

Drugi dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê od
spotkania z mieszkañcami so³ectwa Rybna,
po³o¿onego na terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego, w miejscu ujœcia Nysy
K³odzkiej do rzeki Odry.  Podczas powodzi
w 1997 roku wieœ Rybna by³a ca³kowicie
zalana i zniszczona, dziêki w³adzom
samorz¹dowym i darczyñcom zosta³a odbu-
dowana.  Spotkanie odby³o siê w Domu
Ludowym  wyremontowanym z pomoc¹
œrodków unijnych. 

Nastêpnie grupa pojecha³a do wsi Stare
Kolnie,  która w 1997 roku by³a równie¿
ca³kowicie objêta powodzi¹, obecnie odbudo-
wana. ¯yczliwi gospodarze agroturysty-
cznego gospodarstwa, na terenie którego

znajduje siê skansen maszyn rolniczych,
czêstowali goœci tradycyjnie wyrabianymi
produktami regionalnymi: pierogiem
postnym, serami i wêdlinami - m.in. ¿ó³tym
serem z Lewandówki, który otrzyma³
wyró¿nienie w konkursie „Tradycyjny Produkt
Opolszczyzny”. 

Kolejne spotkanie mia³o miejsce we wsi
Stobrawa. Polder Stobrawa - Rybna jest
wa¿nym terenem z punktu widzenia ochrony
œrodowiska i przyrody. Realizacja projektu
maj¹cego na celu przywrócenie funkcji
antypowodziowej polderowi spowoduje
powstanie obszaru o wielkich walorach
przyrodniczo-krajobrazowym.

Wieœ Kar³owice by³a miejscem ostatniego
spotkania z mieszkañcami gminy Popielów.
Ogromne zaanga¿owanie lokalnego œrodowiska
wp³ynê³o na rozwój so³ectwa i poprawê jego
estetyki. Mieszkañcy Kar³owic organizuj¹
spotkania op³atkowe, do¿ynki wiejskie, zabawy
i festyny, aktywnie dzia³a Ko³o Gospodyñ
Wiejskich. Projekt pn. „Poznajemy talenty
naszych mieszkañców” zosta³  wyró¿niony w
konkursie „Piêkna Wieœ Opolska”. Serdeczne
przyjêcie w Domu Kultury, wystêp zespo³u
œpiewaczego „Lira” i ,,balet” w wykonaniu
cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ Wiejskich dostar-
czy³y wszystkim uczestnikom wyjazdu
studyjnego niezapomnianych wra¿eñ.

Dziêki uprzejmoœci Wójta Gminy Popielów,
zaanga¿owaniu i pomocy pracowników
Urzêdu Gminy Popielów,  a w  szczególnoœci
Pani Gra¿yny KuŸnik, grupa mieszkañców z
naszej gminy mia³a mo¿liwoœæ zapoznania
siê z praktycznymi aspektami dzia³ania Grup
Odnowy Wsi na OpolszczyŸnie. Realizowane
projekty to w³asne inicjatywy mieszkañców,
ich pomys³y na rozwi¹zywanie problemów
i zaspakajanie potrzeb, w które anga¿uj¹ siê
wszyscy: Rady So³eckie, Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, Ludowe Kluby Sportowe i inne
stowarzyszenia lokalne. 

Uczestnicy wyjazdu z gminy Zgierz
sk³adaj¹  serdeczne podziêkowania mieszkañ-
com gminy Popielów za ¿yczliwe przyjêcie
z jakim spotkali siê w ka¿dej z odwiedzanych
miejscowoœci.

Jadwiga Afiniec

Wspólne idee rozwoju wsi

Bior¹c pod uwagê nowy okres programowania 2007-2013 oraz wynikaj¹ce z niego mo¿liwoœci
pozyskania œrodków finansowych na rozwój wsi, wa¿na staje siê aktywizacja wiejskich
œrodowisk oraz wy³onienie lokalnych liderów aktywnie uczestnicz¹cych w tworzeniu oraz
realizacji programów nakierowanych na rozwój wsi. W dniach 6 -7 czerwca zorganizowany
zosta³ wyjazd studyjny do gminy Popielów, le¿¹cej  na OpolszczyŸnie, w którym wziê³a udzia³
50-osobowa grupa mieszkañców gminy Zgierz. Wyjazd ten mia³ na celu prezentacjê
osi¹gniêæ Grup Odnowy Wsi. 

Relacja z wyjazdu studyjnego mieszkañców gminy Zgierz 
do gminy Popielów na OpolszczyŸnie
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12.05
Luæmierz, ul. Osiedlowa – mê¿czyzna
podaj¹cy siê za kominiarza pod nieuwagê
Teresy M. (74 l.) przeszuka³ jej mieszkanie
i ukrad³ z szafki 300 z³.

19.05
Glinnik – kieruj¹ca samochodem marki Alfa
Romeo Katarzyna S. (34 l.) podczas wykony-
wania manewru skrêtu w lewo wjecha³a na
przeciwny pas ruchu i doprowadzi³a do
zderzenia z prawid³owo jad¹c¹ rowerzystk¹
Barbar¹ K. (51 l.). W wyniku zderzenia
rowerzystka dozna³a powierzchownego urazu
krêgos³upa i przewieziona zosta³a do szpitala
w Zgierzu.

20.05
Jedlicze B, ul. Podleœna – robotnicy w trakcie
prac budowlanych na terenie prywatnej nieru-
chomoœci wykopali granat moŸdzierzowy
z czasów wojny. Niewypa³ zosta³ zabezpie-
czony i przewieziony przez patrol saperski na
poligon, gdzie zosta³ zdetonowany.

21.05
Jedlicze B, ul. Stara Droga – oko³o godz.
9.30 kieruj¹cy rowerem Henryk B. (88 l.)
z £odzi nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
podczas przeje¿d¿ania przez jezdniê w
wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia z
samochodem marki Chevrolet kierowanym
przez Janusza K. (55 l.), mieszkañca powiatu
zgierskiego. Rowerzysta z urazem g³owy i
z³amaniem szyjki koœci udowej przewieziony
zosta³ do szpitala w Zgierzu, gdzie zosta³
hospitalizowany.
Luæmierz – oko³o godz. 22.00 na krajowej
„jedynce” kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym
marki Mercedes z naczep¹ Janusz M. (49 l.)
z powiatu brzeskiego w³¹czaj¹c siê do ruchu
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu samo-
chodowi marki Opel Astra kierowanemu
przez Krzysztofa S. (37 l.) z £odzi w wyniku
czego doprowadzi³ do zderzenia. Ogólnych
obra¿eñ cia³a doznali kierowca Opla i jego
pasa¿er Roman B. (42 l.). Obaj mê¿czyŸni po
opatrzeniu w zgierskim szpitalu zostali
zwolnieni do domu.

24.05
Kolonia G³owa – oko³o godz. 12.30 na
drodze wojewódzkiej nr 702 nietrzeŸwy
pieszy Adam K. (58 l.) z powiatu zgierskiego
gwa³townie wtargn¹³ pod nadje¿d¿aj¹cy
samochód marki Fiat Uno kierowany przez
Wiktora K. z powiatu zgierskiego. W wyniku
potr¹cenia pieszy dozna³ otarcia naskórka
twarzy i ogólnych pot³uczeñ, przewieziony
zosta³ do szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.
Adam K. mia³ ponad 3 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.

26.05
Wypychów – oko³o
godz. 17.15 kieruj¹cy
samochodem marki
Fiat 126p Marek M.
(38 l.) z powiatu zgier-
skiego podczas wykonywania
manewru wymijania na
skutek gwa³townego hamo-
wania zjecha³ na praw¹
stronê jezdni, a nastêpnie po
z a c i ¹ g n i ê c i u  h a m u l c a
rêcznego bokiem auta uderzy³
w samochód marki Opel
Calibra kierowany przez
Miros³awa J. (40 l.), który
po zderzeniu zjecha³ do
przydro¿nego rowu. W wyniku zderzenia nikt
nie dozna³ obra¿eñ cia³a. Sprawca kolizji
Marek M. mia³ ponad 1,5 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Osadzony zosta³ w
Policyjnej Izbie Zatrzymañ w Zgierzu,
w jego sprawie prowadzone jest postêpowanie
w trybie przyspieszonym.

27.05
D¹brówka Wielka, ul. Wycieczkowa –
oko³o godz. 14.00 nieznani sprawcy z terenu
prywatnej firmy ukradli 6 silników elektry-
cznych oraz elementy stalowe. Straty
oszacowano na wartoœæ 1.500 z³.

31.05
D¹brówka Wielka, ul. Wycieczkowa –
policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê samochodu
osobowego Rados³awa Œ. (24 l.), który mia³
oko³o 2 promili alkoholu w wydychanym
powietrzu. Prowadzone jest postêpowanie
w trybie przyspieszonym.

02.06
Ciosny – nieznani sprawcy z terenu dzia³ki
rekreacyjnej ukradli siedziska huœtawki
ogrodowej. Starty oszacowano na wartoœæ
300 z³.
D¹brówka Wielka, ul. Wycieczkowa –
nieznani sprawcy ukradli 20 metalowych rur
z prywatnej nieruchomoœci. Straty oszaco-
wano na wartoœæ 1.500 z³.
W³adys³awów – oko³o godz. 23.15 policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego kierowcê samochodu marki
Opel Kadett, mieszkañca W³adys³awowa.
Mê¿czyzna posiada³ dwa aktualne zakazy
prowadzenia pojazdów wydane przez S¹d
Rejonowy w Zgierzu. Mia³ ponad 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

GOPS w Zgierzu - Dzia³ Œwiadczeñ
Rodzinnych informuje, ¿e zbli¿a siê okres
sk³adania wniosków o ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych i opiekuñczych na
nowy okres zasi³kowy 2008/2009. Wnioski
przyjmowane bêd¹ od lipca br.

Nale¿y wyst¹piæ do Urzêdu Skarbowego
o wydanie zaœwiadczeñ o dochodach za
2007 rok wszystkich pe³noletnich, wspólnie
zamieszka³ych cz³onków rodziny.   

W przypadku z³o¿enia wniosku z
kompletem dokumentów w lipcu, wyp³ata
œwiadczeñ nast¹pi  do 30 wrzeœnia .
W przypadku z³o¿enia wniosku z kompletem
dokumentów w sierpniu, wyp³ata œwiadczeñ
za miesi¹c wrzesieñ nast¹pi do 31 paŸdziernika.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e Dzia³
Œwiadczeñ Rodzinnych zosta³ przeniesiony
do pok. 23, I p. (w tym samym budynku),
tel. 042 716 03 27 lub 042 716 25 15 w. 223.    

Œwiadczenia rodzinne

Powo³any uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz
w 2007 roku, w strukturach Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej - Klub Integracji Spo³ecznej
w D¹brówce ma za zadanie przeciwdzia³aæ
bezrobociu i skutkom, jakie wywo³uje
zjawisko d³ugotrwa³ego pozostawania bez
pracy. Celem Klubu jest aktywizacja
zawodowa osób d³ugotrwale bezrobotnych,
wspieranie ich w poszukiwaniu zatrudnienia,
w odbudowaniu umiejêtnoœci uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej, w powrocie
do pe³nienia ról spo³ecznych w rodzinie,
œrodowisku lokalnym, zak³adzie pracy,
a tak¿e wspieranie w osi¹gniêciu samodziel-
noœci ekonomicznej. D³ugoletni okres
pozostawania bez pracy wywiera negatywny
wp³yw na psychikê ka¿dego cz³owieka.
Burzy dotychczasowy ³ad i porz¹dek
funkcjonowania ka¿dej osoby, tak¿e rodziny.
Praca daje poczucie bezpieczeñstwa socjal-
nego. Pozwala w³asnym staraniem na
zaspokojenie podstawowych potrzeb
¿yciowych swoich i najbli¿szych cz³onków
rodziny. Daje poczucie wartoœci i przyna-
le¿noœci do okreœlonej grupy zawodowej.
Osoba pozostaj¹ca przez d³u¿szy czas bez
zatrudnienia, powoli  przyzwyczaja siê do
takiej sytuacji, powoli traci motywacjê do
poszukiwania pracy, powoli  traci motywacjê
do podejmowania jakichkolwiek zmian w
swoim ¿yciu. Powoli obni¿a siê jej poczucie
w³asnej wartoœci, zaczyna izolowaæ siê od
otoczenia, nie utrzymuj¹c kontaktów
towarzyskich, s¹siedzkich, a nawet rodzin-
nych, co jest przyczyn¹ powolnego poddawania
siê zjawisku wykluczenia spo³ecznego. 

Klub Integracji Spo³ecznej ma za zadanie
przeciwdzia³aæ temu zjawisku, ma pomóc
przywróciæ wiarê w siebie, w³asne umiejêt-
noœci, rozbudziæ aktywnoœæ ¿yciow¹, u³atwiæ
nawi¹zywanie kontaktów miêdzyludzkich,
integrowaæ mieszkañców gminy Zgierz.
W klubie prowadzone s¹ zajêcia z zakresu
psychologii, doradztwa zawodowego,
doradztwa ekonomiczno-socjalnego, a tak¿e
mo¿na nauczyæ siê obs³ugi komputera i pracy
z Internetem. Zajêcia prowadzone s¹ przez
specjalistów z doœwiadczeniem zawodowym,
wyk³adowców Policealnej Szko³y „Edukacja”
w £odzi. 

Aktualnie sytuacja na rynku pracy
zmienia siê. Coraz czêœciej pracodawcy
poszukuj¹ dobrych i rzetelnych pracowników.
Zmieniaj¹ca siê bardzo szybko rzeczywistoœæ
spo³eczna, technologia cywilizacyjna, stawia

Klub
Integracji
Spo³ecznej 
w D¹brówce
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Jak Pani trafi³a na szkolenie?
– By³am osob¹ bezrobotn¹ i musia³am

korzystaæ z pomocy GOPS, by³ to dla mnie

i mojej rodziny bardzo trudny okres. Po

pewnym czasie otrzyma³am propozycjê

szkolenia prowadzonego przez GOPS,

skierowanego do osób bezrobotnych.

Szkolenie odbywa³o siê w Klubie Integracji

Spo³ecznej w D¹brówce.

Skorzysta³am z tej szansy i

dziêki temu uda³o mi siê

podnieœæ moje kwalifikacje

zawodowe. Mia³am nadziejê

na znalezienie pracy.

I uda³o siê?
– Tak, ukoñczy³am kurs i

otrzyma³am propozycjê prac

u¿yteczno-spo³ecznych,

póŸniej prac interwencyj-

nych w Gminnym Oœrodku

Kultury w Dzier¿¹znej.

Pracowa³am tam przez

dziesiêæ miesiêcy. Nastêpnie

w oœrodku wypoczynkowym

zaistnia³ vacat na stano-

wisku m³odszego referenta

w recepcji, moja kandydatura

spotka³a siê z akceptacj¹

i otrzyma³am tê pracê.

Czy posiada Pani kwali-
fikacje do pracy na tym
stanowisku?
– Posiadam odpowiednie

kwalifikacje, ale nadal w

tym kierunku siê rozwijam.

Podczas trwania kursu,

W i o l e t a  G ³ o w a c k a  -

dyrektor Szko³y Policealnej

„Edukacja” zaproponowa³a

mi bezp³atn¹ naukê i

mo¿liwoœæ uzyskania tytu³u

technika obs³ugi turysty-

cznej. Skorzysta³am z tej mo¿liwoœci i muszê

powiedzieæ, ¿e op³aci³o siê. I tak zaczê³a siê

moja przygoda z turystyk¹.

Jaki by³ Pani stosunek do przeprowa-
dzanego przez GOPS kursu?
– Na pocz¹tku podchodzi³am do niego doœæ

sceptycznie, wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie to

strata czasu. Ale szybko przekona³am siê, ¿e

takie szkolenie ma sens. Zdobyte dodatkowe

kwalifikacje okaza³y siê przydatne nad wyraz

szybko. A poœwiêcony czas zaowocowa³

z nawi¹zk¹. 

Czego nauczy³a siê Pani podczas
szkolenia?
– Oj, wielu bardzo istotnych i przydatnych

rzeczy, np. obs³ugi komputera i wykorzystania

go podczas pracy, zagadnieñ zwi¹zanych z

finansami i ekonomi¹. Jednoczeœni mieliœmy

mo¿liwoœæ rozszerzyæ nasz¹ wiedzê z zakresu

prawa pracy oraz poznaæ psychologiczne

uwarunkowania dobrego i atrakcyjnego

przedstawienia naszej osoby potencjalnemu

pracodawcy. Mogê z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹

powiedzieæ, ¿e wyk³adowcy przekazuj¹cy

nam wiedzê „tchnêli w nas ¿yciem”,

pokazuj¹c ró¿ne mo¿liwoœci rozwi¹zywania

problemów, które wydawa³y siê beznadziejne.

A czy ma Pani kontakt
z  u c z e s t n i k a m i
szkolenia?
–  T a k ,  o c z y w i œ c i e .

Podczas tych spotkañ

nawi¹zane zosta³y nowe

znajomoœci. Wiêkszoœæ

osób zaraz podjê³a pracê,

inni póŸniej. Nadal siê

spotykamy i dzielimy siê

swoimi doœwiadczeniami.

Myœlê, ¿e to szkolenie

równie¿ pozwoli³o nam

uœwiadomiæ sobie, ¿e

praca w grupie ma wiele

zalet i powinniœmy siê

wspieraæ nawzajem,

pomagaæ sobie. Integracja

danej spo³ecznoœci jest

b a r d z o  p o t r z e b n a ,

cz³owiek nie mo¿e ¿yæ

tylko sam dla siebie.

Mam nadziejê, ¿e przy

ró¿nych jeszcze okazjach

czy nowych szkoleniach,

bêdê   m ia ³a  okaz j ê

spotkaæ siê z wiêkszoœci¹

znajomych w Klubie

Integracji Spo³ecznej.

Co by Pani przekaza³a,
i n n y m  o s o b o m
znajduj¹cym siê w
p o d o b n e j ,  t r u d n e j
sytuacji ¿yciowej?

– Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest nie popadanie

w depresjê i ci¹g³a praca nad podniesieniem

w³asnych kwalifikacji. Jeœli istnieje tylko

mo¿liwoœæ skorzystania z dodatkowego

szkolenia, kursu podnosz¹cego nasze

umiejêtnoœci zawodowe, to trzeba to zrobiæ.

Na w³asnym przyk³adzie przekona³am siê,

¿e inwestycja we w³asn¹ osobê op³aca siê.

A zdobyte dodatkowe umiejêtnoœci, prêdzej

czy póŸniej bardzo siê nam przydadz¹.

Jednoczeœnie chcia³am bardzo podziêkowaæ

kierownikowi GOPS Ma³gorzacie Bibel za

zorganizowanie takiego kursu i okazan¹

pomoc, bo to dziêki jej inicjatywie odnosimy

teraz sukcesy.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów
w pracy zawodowej.
– Dziêkujê.

Wywiad z Aleksandr¹ Œcibor, absolwentk¹ kursu dla bezrobotnychWywiad z Aleksandr¹ Œcibor, absolwentk¹ kursu dla bezrobotnych
przeprowadzonego przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznejprzeprowadzonego przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Uwierzyæ 

we w³asne

mo¿liwoœci

przed nami ci¹gle nowe zadania i wyma-
gania. W ramach  Klubu Integracji Spo³ecznej
realizowane s¹ zadania statutowe tutejszego
Oœrodka w myœl ustawy o pomocy
spo³ecznej. Zgodnie z zapisami ustawy,
Oœrodki Pomocy Spo³ecznej s¹ zobowi¹zane
do prowadzenia dzia³añ z zakresu integracji
zawodowej i spo³ecznej. KIS jest jednym
z instrumentów aktywnej integracji i przeciw-
dzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu osób
i rodzin. Jednym z narzêdzi jest kontrakt
socjalny. Kontrakt socjalny jest to forma
umowy pomiêdzy pracownikiem socjalnym,
reprezentuj¹cym Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
a klientem pomocy spo³ecznej, w którym
obie strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia
i realizowania zawartych w nim postanowieñ.
W tym przypadku klient zobowi¹zuje siê do
systematycznego uczestnictwa w zajêciach
Klubu, a pracownik socjalny do pomocy
finansowej na dojazdy do Klubu i na
utrzymanie. Po ukoñczeniu zajêæ w Klubie
i zrealizowaniu programu reintegracji
zawodowej i spo³ecznej, czyli w przypadku
dotrzymania postanowieñ kontraktu socjal-
nego przez klienta, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej zobowi¹zuje siê do pomocy w
znalezieniu zatrudnienia, choæby w  ramach
robót publicznych.     

Po rocznym okresie dzia³alnoœci Klubu
Integracji Spo³ecznej mo¿na mówiæ o
wymiernych efektach, jakie przynosi
dzia³alnoœæ KIS dla mieszkañców gminy
Zgierz. Do tej pory 23 osoby uczestniczy³y w
zajêciach Klubu Integracji Spo³ecznej.
Jednak  tylko 19 osób otrzyma³o zaœwiadczenie
o ukoñczeniu zajêæ. Byli to mieszkañcy
Ustronia, Jedlicza B, Besiekierza Nawojo-
wego, Brachowic, Gieczna, Grotnik, Kotowic,
Woli Rogoziñskiej, Woli Branickiej i
D¹brówki. W efekcie odbytych zajêæ w
Klubie Integracji Spo³ecznej 10 osób podjê³o
pracê w ramach robót publicznych, jedna
osoba podjê³a naukê w Policealnej Szkole
„Edukacja” w £odzi. 

Zgodnie z zapisami ustawy, wszyscy
korzystaj¹cy z pomocy spo³ecznej z powodu
braku mo¿liwoœci zatrudnienia s¹ zobowi¹-
zani do odbycia Programu Reintegracji
Zawodowej i Spo³ecznej w KIS. Jest to
warunkiem korzystania z dalszej pomocy
finansowej Oœrodka. Osoby, które nie
wyra¿aj¹ zgody na realizacjê zajêæ w ramach
KIS, odmówi¹ podpisania kontraktu socjal-
nego, trac¹ prawo do ubiegania siê o pomoc
finansow¹. Obecnie kolejna grupa uczest-
ników rozpoczê³a zajêcia w Klubie Integracji
Spo³ecznej. Przewiduje siê, ¿e nastêpna
grupa rozpocznie zajêcia od wrzeœnia br.
Chêtni do udzia³u w szkoleniach mog¹
zg³aszaæ siê do pracowników socjalnych w
punktach pomocy spo³ecznej na terenie
gminy.

Ma³gorzata Bibel
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Medal w kszta³cie serca to symbol
szczególnego uznania za mi³oœæ i ofiarnoœæ w
pracy spo³ecznej na rzecz dzieci pokrzywdzo-
nych przez los. Jest najwy¿szym dzieciêcym
wyró¿nieniem w regionie ³ódzkim. Do
najs³awniejszych osób, które dotychczas
zosta³y wyró¿nione medalem „Serce -
Dziecku” nale¿¹ m.in. Jerzy Owsiak i Janina
Ochojska. W tym roku do grona odznaczonych
do³¹czy³ m.in. Cezary Piotrowski.

Cezary Piotrowski od 26 lat pracuje w
placówkach gminy Zgierz. Pracê rozpocz¹³
jako wychowawca w Domu Dziecka w
D¹brówce, nastêpnie przez 5 lat kierowa³
Szko³¹ Podstawow¹ w Szczawinie. Od 1993
roku jest kierownikiem Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu w Urzêdzie Gminy Zgierz.
Z jego inicjatywy wprowadzono od 1994
roku w szko³ach z terenu gminy Zgierz
dodatkow¹ naukê jêzyków obcych, kszta³cenie
informatyczne i edukacjê regionaln¹. By³
inicjatorem powstania w 1997 roku Fundacji
Oœwiatowej „Pomoc Szkole” w Zgierzu,
która pozyskuje œrodki finansowe na realizacje
programów edukacyjnych w szko³ach gminy.
Jest tak¿e organizatorem wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci z gminy Zgierz
- zorganizowa³ i przeprowadzi³ kilkadziesi¹t
turnusów, kolonii i obozów, oraz organiza-
torem turystycznej wymiany zagranicznej
m³odzie¿y z miastami S³owacji, Litwy i
£otwy. Jako wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
PTSM w £odzi zorganizowa³ kilkanaœcie
wojewódzkich zlotów kó³ turystycznych.
Wdra¿a i promuje w œrodowisku szkolnym
zajêcia z zakresu edukacji regionalnej
wspó³pracuj¹c ze Stowarzyszeniem Agroturys-
tycznym Ziemi Zgierskiej. Z inicjatywy
Uniwersytetu Ludowego - jest Prezesem
Zarz¹du Oddzia³u Regionalnego Towarzystwa
Uniwersytetów Ludowych w Zgierzu -
powo³ano w 2000 roku szkolny zespó³
ludowy w Szczawinie, prowadzone s¹ warsztaty
obrzêdowe w szko³ach gminy. Jako Przewod-
nicz¹cy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych organizuje w
szko³ach liczne zajêcia wynikaj¹ce z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki Uzale¿-
nieñ. Jest autorem licznych artyku³ów w
prasie regionalnej dotycz¹cych sportu,
turystyki i wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. 

Medal dla Cezarego Piotrowskiego
przyznany zosta³ na wniosek m³odzie¿y
uczestnicz¹cej w koloniach i obozach,
dzia³aj¹cej w Kole Turystycznym Polskiego
Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych
nr 83 w Szczawinie. 

(mk)

Medal „Serce - Dziecku”
dla Cezarego Piotrowskiego

Bieg Jednoro¿ca o Puchar Przewodnicz¹-
cego Rady Gminy Zgierz przeprowadzono
ju¿ po raz dwunasty. Zawody tradycyjnie
rozpoczêto od z³o¿enia kwiatów pod pomni-
kiem poœwiêconym pamiêci mêczeñskiej
pracy dzieci polskich wiêzionych przez
hitlerowców w Dzier¿¹znej w latach 1943
-1945. W obecnoœci uczestników biegu
wi¹zankê z³o¿yli: Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
i nauczyciele gminnych szkó³ - Iwona
Dêbowska ze Szko³y Podstawowej w
D¹brówce Wielkiej i Grzegorz Rajtar z
Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie.

Zawodnicy mieli do pokonania blisko
3-kilometrow¹ trasê spod pomnika do siedziby
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej.
W rywalizacji uczestniczyli uczniowie gmin-
nych szkó³, z których ka¿da wystawi³a jedn¹
dru¿ynê z³o¿ona z piêciu ch³opców.

W kategorii szkó³ podstawowych najlepsi
okazali siê reprezentanci z Bia³ej, II miejsce
zajêli uczniowie ze S³owika, a na trzecim
miejscu uplasowa³a siê dru¿yna z D¹brówki
Wielkiej. W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³a
ekipa z Gieczna, jako druga liniê mety

osi¹gnê³a sztafeta z Grotnik, a III miejsce
zdoby³a pi¹tka ze Szczawina.

Zwyciêzcy odebrali puchary i medale
z r¹k Przewodnicz¹cej Rady Gminy Zgierz,
a wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
nagrody rzeczowe które wrêczali Przewod-
nicz¹ca Rady i Wójt Gminy Zgierz.

Osoby, które nie uczestniczy³y w Biegu
Jednoro¿ca mog³y w tym czasie obejrzeæ
wystawê prac laureatów VI Gminnego
Konkursu dla Czytelników pn. „Wydajemy
w³asn¹ ksi¹¿kê”. W tegorocznej edycji,
przeprowadzonej pod has³em „Ksi¹¿ka jako
album”, wziê³o udzia³ 105 uczestników
z gminy Zgierz, którzy z³o¿yli 60 napisanych
przez siebie ksi¹¿ek. Szczegó³ow¹ informacjê
o konkursie i listê laureatów zamieœcimy w
nastêpnym numerze „Na Ziemi Zgierskiej”
i na stronie www.gmina.zgierz.pl, s¹ one
równie¿ dostêpne na stronie www.dzierzazna.pl.

Gminny Dzieñ Dziecka uœwietni³y
wystêpy zespo³u „Niby Nic” dzia³aj¹cego
pod kierunkiem Grzegorza Turczyñskiego
oraz grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy Filii
Gminnej Biblioteki w Ustroniu pod kierunkiem
Edyty D¿ugaj.

Maciej Wrzesiñski

Gminny Dzieñ Dziecka
2 czerwca uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z gminy Zgierz œwiêtowali podczas
Gminnego Dnia Dziecka w Dzier¿¹znej. Do najwa¿niejszych punktów dzieciêcego œwiêta
nale¿a³y Bieg Jednoro¿ca i fina³ konkursu pn. „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”.

Rokrocznie w Miêdzynarodowy Dzieñ
Dziecka przed pomnikiem „Pêkniêtego
Serca Matki” w parku im. Szarych Szeregów
przy ul. Przemys³owej w £odzi odbywa siê
uroczystoœæ „Spotkania Pokoleñ”.
Zgromadzeni sk³adaj¹c tego dnia kwiaty pod
pomnikiem oddaj¹ ho³d dzieciom - ofiarom
II wojny œwiatowej, a Kapitu³a Dzieciêco
-M³odzie¿owa Stowarzyszenia Komitet
Dziecka wrêcza w czasie uroczystoœci medale
zas³u¿onym w pracy na rzecz dzieci. 

O walorach krajobrazowych oraz
o olbrzymim potencjale okolic tkwi¹cym pod
ziemi¹, m.in. wodach geotermalnych,
opowiedzia³a Gra¿yna Kielta, w³aœcicielka
Rancza. W drodze do stajni dzieci zobaczy³y
wybieg z kucami szetlandzkimi, którego
prawdziw¹ atrakcj¹ s¹ m³odziutkie Ÿrebaki.
Ich imiona rozpoczynaj¹ siê na tê sam¹ literê
co imiona klaczy - stanowi to pewn¹ regu³ê.
Niezwykle wa¿na jest  odpowiednia
pielêgnacja konia. Przy pomocy kopystki i
zgrzeb³a nie tylko go siê czyœci, ale równie¿
szczotkuj¹c poprawia siê ukrwienie zwierzêciu.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ, ¿e
prawid³owe osiod³anie jest kluczem do
bezpiecznej i satysfakcjonuj¹cej przeja¿d¿ki.
O tym wszystkim opowiedzia³a dzieciom
instruktorka Julietta Kaczmarek, która
równie¿ oprowadzi³a je na koniu w specjalnie
przygotowanej do tego zagrodzie.  

Jednoczeœnie dla drugiej grupy uczest-
ników konkursu Joanna P¹gowska-Sobala
z Fundacji Naturalnej PrzyjaŸni „Psie Serce”

przygotowa³a „Lekcjê z psem”. Jej g³ównym
bohaterem szybko sta³ siê Alaskan Malamute.
To ukazuje jak bardzo kontakt ze zwierzê-
ciem, oczywiœcie pod okiem fachowca,
sprzyja rozwojowi wra¿liwoœci m³odego
cz³owieka. A mowa by³a m.in. o bezpie-
czeñstwie w kontaktach z psem, w³aœciwej
opiece nad nim, zrozumieniu jego mowy
cia³a.  Ponadto wyjaœnione zosta³y  podstawy
szkolenia tych sympatycznych czworonogów
tzw. metod¹ behawioralno-pozytywn¹ opart¹
na wykorzystaniu naturalnych instynktów
psa. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, jak
wspania³e efekty przynosi w leczeniu
schorzeñ fizycznych oraz psychicznych
stosowanie dogoterapii, w szczególnoœci
u najm³odszych pacjentów. 

Po tych zajêciach przysz³a pora na syc¹c¹
przek¹skê. Kie³baski z ogniska, karczek wraz
z wiejskim chlebem, spo¿ywane w tak
malowniczym miejscu, wydawa³y siê jeszcze
bardziej wyœmienite ni¿ zwykle. 

Roland Meckier

Dzieñ Dziecka w Kotowicach
Z okazji Dnia Dziecka do Oœrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Kotowicach przybyli 
28 maja uczestnicy I Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mi³oœæ wg Jana Paw³a II”
ze szkó³ w D¹brówce Wielkiej, Bia³ej, Besiekierzu Rudnym, S³owiku i Grotnikach. 
Organizatorzy imprezy: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Fundacja Rozwoju Kultury
i Turystyki zadbali, aby ten dzieñ pozosta³ na d³ugo w pamiêci ma³ych pociech. 

Fotoreporta¿ z Dnia Dziecka w Kotowicach i Gminnego Dnia Dziecka na str. 16
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l Kierowanie ci¹gnikami rolniczymi
i innymi maszynami samobie¿nymi.
Samodzielne kierowanie ci¹gnikami i samo-
bie¿nymi maszynami wymaga kwalifikacji
i doœwiadczenia. Przy wykonywaniu tej
czynnoœci wystêpuje du¿e zagro¿enie
najechania, wywrócenia, a tak¿e wyrz¹dzenia
krzywdy innym osobom.
l Obs³uga kombajnów do zbioru zbó¿
i zielonek, maszyn ¿niwnych, kosiarek
rolniczych, pras do s³omy i siana. S¹ to
maszyny z urz¹dzeniami tn¹cymi lub
gniot¹cymi, z wieloma wiruj¹cymi czêœciami,
przewa¿nie o du¿ej masie. Ich bezpoœrednia
obs³uga w warunkach polowych stwarza
wiele zagro¿eñ przejechania, przewrócenia
maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez
pracuj¹ce mechanizmy, skaleczenia, obciêcia
koñczyn - tak osób obs³uguj¹cych, jak i
postronnych.
l Sprzêganie i rozprzêganie maszyn
i narzêdzi rolniczych, przyczep i wozów z
ci¹gnikami rolniczymi, a tak¿e pomaganie
przy tych czynnoœciach. Przy tych pracach
wystêpuje wysokie zagro¿enie przygniecenia
i przejechania, urazów r¹k i nóg. 
l Obs³uga maszyn do przygotowania pasz
- sieczkarni, œrutowników, gniotowników,
mieszalników, rozdrabniaczy. Wystêpuje
wysokie zagro¿enie urazów d³oni przez
wiruj¹ce no¿e, topory, walce i bêbny,
pochwycenia przez wa³y napêdowe i pasy
transmisyjne. 
l Obs³uga m³ocarni, a zw³aszcza praca na
górnym pomoœcie m³ocarni oraz przy
wspó³pracuj¹cej prasie do s³omy. Pracy
towarzyszy du¿e zapylenie i ha³as. Wystêpuje
du¿e zagro¿enie pochwycenia i uderzenia
pasami transmisyjnymi, niebezpieczeñstwo
pochwycenia rêki, zagro¿enie upadkiem z
pomostu, pochwycenia przez elementy
prasy. 
l Przerzynanie drewna przy u¿yciu
pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”)

oraz wykonywanie czynnoœci pomoc-
niczych przy tej pracy: podawanie
i odbieranie materia³u, usuwanie trocin i
inne prace porz¹dkowe. Pilarka tarczowa
to jedna z najniebezpieczniejszych maszyn,
przy której wystêpuje najwiêcej okaleczeñ,
amputacji oraz wypadków œmiertelnych.
Ka¿dy kontakt z tarcz¹ pi³y koñczy siê
powa¿nym urazem. Wystêpuje czêsto odrzut
materia³u, zakleszczenia, odpryski. Zagro¿enie
wzrasta, gdy pilarka nie ma os³on, klina
rozszczepiaj¹cego, urz¹dzenia podaj¹cego
materia³ do ciêcia poprzecznego.
l Wszelkie prace przy u¿yciu pi³ ³añcu-
chowych (przecinanie pni, okrzesywanie
ga³êzi, przeœwietlanie drzew itp.) Pos³ugi-
wanie siê pi³¹ ³añcuchow¹ wymaga si³y
i sprawnoœci doros³ego mê¿czyzny, kwali-
fikacji i wprawy. Wystêpuje wysokie
zagro¿enie bardzo ciê¿kimi urazami
³añcuchem tn¹cym przy manewrowaniu pi³¹,
„odbiciu” pi³y, opuszczeniu na nogê itp.
l Œcinanie drzew, œci¹ganie, za³adunek
i roz³adunek drewna o œrednicy wiêkszej
ni¿ 15 cm. S¹ to prace wymagaj¹ce specja-
listycznych umiejêtnoœci, si³y fizycznej
i doœwiadczenia. Wystêpuje wysokie
zagro¿enie przygniecenia osób pracuj¹cych. 
l Obs³uga dmuchaw, przenoœników
taœmowych i œlimakowych. Wystêpuje
du¿e zagro¿enie pochwycenia przez
wiruj¹ce lub przesuwaj¹ce siê elementy oraz
znaczne zapylenie przy odbiorze s³omy
i siana transportowanego dmuchaw¹. 
l Za³adunek, wy³adunek i wysiew
tlenkowego wapna nawozowego (wapna
palonego). Jest to substancja o silnych
w³aœciwoœciach pyl¹cych, ¿r¹cych i
parz¹cych, powoduj¹ca poparzenia b³on
œluzowych, oczu i skóry.
l Wszelkie prace z chemicznymi œrodkami
ochrony roœlin. Œrodki chemiczne I i II
klasy toksycznoœci to trucizny, zaœ œrodki III
klasy - szkodliwe dla zdrowia. Wystêpuje

niebezpieczeñstwo zatrucia. 
l Prace z u¿yciem rozpuszczalników
organicznych. Rozpuszczalniki organiczne
(benzyny, rozpuszczalniki nitro, chlorokau-
czukowe i inne) - sk³adniki farb, lakierów,
klejów - s¹ szkodliwe dla zdrowia, niektóre
s¹ rakotwórcze, maj¹ w³aœciwoœci narkotyczne,
ulegaj¹ rozpuszczeniu w tkance mózgowej,
powoduj¹c trwa³e szkody. Ich pary tworz¹ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
l Topienie i podgrzewanie lepiku i smo³y.
Wystêpuje zagro¿enie wybuchem, po¿arem,
poparzeniem. Opary lepiku i smo³y zawieraj¹
rozpuszczalniki organiczne.
l Obs³uga parników, kot³ów do gotowania.
Niebezpieczeñstwo groŸnych oparzeñ dzieci.
l Za³adunek i roz³adunek zwierz¹t, prace
przy uboju i rozbiorze zwierz¹t. Wystêpuje
du¿e zagro¿enie urazami ze strony broni¹-
cych siê zwierz¹t oraz obci¹¿enie psychiczne
m³odego cz³owieka. 
l Opró¿nianie zbiorników i wywóz
gnojówki, gnojowicy i szamba. Istnieje
du¿e niebezpieczeñstwo urazów mechani-
cznych oraz zatrucia siarkowodorem.
l Wykonywanie wykopów ziemnych
i praca w wykopach. Wystêpuje niebezpie-
czeñstwo oberwania i obsuniêcia siê œcian
wykopu i zasypania pracuj¹cego.
l Obs³uga ³adowaczy i mechanicznych
podnoœników. Prace te wymagaj¹
uprawnieñ, doœwiadczenia, wprawy i
odpowiedzialnoœci.
l Prace w silosach zamkniêtych,
zbiornikach i pojemnikach. Wystêpuje
zagro¿enie uduszeniem na skutek spadku
zawartoœci tlenu w powietrzu, zasypaniem
i uduszeniem w silosach zbo¿owych. 
l Wszelkie prace na wysokoœci ponad
3 metry na: pomostach, drabinach,
drzewach, dachach itp. Wystêpuje
zagro¿enie upadkiem.

Na podstawie informacji 

KRUS

Dzieci wiejskie od najm³odszych lat przebywaj¹ w œrodowisku pracy rodziców. Poprzez obserwacjê i przyk³ad przejmuj¹ nawyki i zachowania
doros³ych. Z czasem na miarê swoich mo¿liwoœci zaczynaj¹ pomagaæ przy niektórych czynnoœciach w rodzinnym gospodarstwie, ucz¹c siê
zawodu rolnika. Bardzo trudno ustrzec dziecko - zw³aszcza kilkuletnie - przed zagro¿eniem wypadkami, szczególnie wtedy, gdy praca
w gospodarstwie rolnymi i ¿ycie domowe nieustannie siê przenikaj¹. Dzieci musz¹ mieæ zapewnion¹ sta³¹, troskliw¹ opiekê, tak¿e w czasie
ich zabawy, aby dorasta³y bezpiecznie. Anga¿uj¹c dziecko do pomocy, trzeba pamiêtaæ, ¿e nie jest ono w stanie wykonaæ wielu czynnoœci
z braku dostatecznych si³, wyobraŸni i doœwiadczenia. Nie potrafi dostrzec gro¿¹cego mu niebezpieczeñstwa, a w sytuacji realnego
zagro¿enia nie umie podj¹æ w³aœciwej decyzji. Ponadto, organizm dziecka jest szczególnie wra¿liwy na szkodliwe dla zdrowia czynniki
fizyczne, chemiczne i biologiczne. Pracuj¹c, doroœli musz¹ przewidzieæ, ¿e ciekawe wszystkiego dzieci mog¹ nieoczekiwanie zjawiæ siê
w strefie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia. Szczególne ich zainteresowanie wzbudzaj¹ maszyny rolnicze. Jednak nawet najnowsze
rozwi¹zania techniczne nie uchroni¹ przed wypadkami dzieci, które, nieœwiadome niebezpieczeñstwa, znajd¹ siê blisko urz¹dzeñ lub
narzêdzi rolniczych. Rozwaga doros³ych to najlepszy sposób na to, by dzieci by³y bezpieczne. Wa¿ne jest by rozmawiaæ z dzieæmi o zagro¿eniach,
uprzedzaæ przed ro¿nego rodzaju niebezpieczeñstwem nie tylko w gospodarstwie rolnym. Niebawem czas wakacji i intensywnych prac
polowych, gdzie o wypadek nie trudno. Zatem przypominamy...

Prace i czynnoœci szczególnie niebezpieczne, których nie nale¿y powierzaæ dzieciom do
lat 15 w gospodarstwach rolnych:

Bezpieczne wakacje na wsi
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1 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w S³owiku odby³ siê piknik rodzinny, który
zorganizowali wspólnie rodzice, dyrektor i
nauczyciele. Od godziny 14.00 na przyby³ych
czeka³y liczne atrakcje. Po uroczystym rozpo-
czêciu, jako pierwsi wyst¹pili uczniowie z
ko³a muzycznego prowadzonego przez Laurê
Banack¹-So³ek, z programem pt.: „Piêkna
nasza Polska ca³a”, œpiewaj¹c ludowe piosenki
na temat Polski. Zaraz po nich chór szkolny
„S³owikowe Trele” zaprezentowa³ swoje
umiejêtnoœci pod batut¹ Wiktora KaŸmier-
czaka. To by³ dopiero pocz¹tek atrakcji. Na
obecnych czeka³a jeszcze loteria fantowa, na
któr¹ fanty przynieœli uczniowie. Dodatkowo
mo¿na by³o kupiæ ciasto upieczone przez
rodziców oraz wspólnie grillowaæ na
œwie¿ym powietrzu. Na pikniku nast¹pi³o
tak¿e rozstrzygniêcie konkursu na Szkolnego
Mistrza Uprzejmoœci zorganizowanego przez
Juliê Chmieleck¹. Poznaliœmy laureatów
wy³onionych z ka¿dej klasy oraz zwyciêzców:
Magdalenê Szumsk¹ - uczennicê klasy III

gimnazjum, Ernesta Stañdo - ucznia klasy VI.
Organizatorzy zadbali równie¿ o coœ dla
ducha. Z przyjemnoœci¹ mo¿na by³o pos³uchaæ
laureatów œwierszczykowych wierszyków,

wierszy o mamie i tacie, a tak¿e podziwiaæ
wspania³¹ dekoracjê i wystêp dzieci w przed-
stawieniu pt.: „¯elazne trzewiczki” przygo-
towanym przez Katarzynê Adamsk¹.

PóŸniej nadszed³ czas na wystêpy taneczne.
Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³
taneczny ze szko³y w S³owiku prowadzony
przez Alicjê Nyczaj. PóŸniej przyszed³ czas
na zaproszonych goœci. Pokazaæ swoje

umiejêtnoœci przyjechali tancerze
z Miejskiego Domu Kultury w
Zgierzu, którzy silnie reprezen-
towali placówkê w trzech grupach:
Iskierki, K-2 Junior, K-2 Kadra.
Dodatkowo na œwie¿ym powietrzu
czas umilali uczniowie wystêpuj¹cy
w mini playback show. Jedn¹
z najwiêkszych atrakcji by³o
ogl¹danie szko³y z lotu ptaka na
podnoœniku stra¿y po¿arnej. Poza
tym nauczyciele w-f zorganizowali
zawody w ciêciu pi³¹ drewna
i wbijaniu gwoŸdzi na czas oraz
gry w siatkówkê pla¿ow¹. Pogoda
i humory dopisa³y wszystkim,

dziêki czemu imprezê mo¿emy zaliczyæ do
bardzo udanych.  

Dominika Kacprzak

Piknik rodzinny w S³owiku

Na pocz¹tku mijaj¹cego roku szkolnego
zaplanowaliœmy podjêcie dzia³añ maj¹cych
na celu spopularyzowanie zdrowego
od¿ywiania siê. Punktem wyjœcia by³
miêdzyklasowy projekt edukacyjny „Œwiêto
warzyw i owoców”. Jego realizacji sprzyja³a
jesieñ - pora obfitoœci i zbierania plonów.
Zespo³y uczniów przeœciga³y siê w pomys³ach
na przygotowanie i reklamê kolorowych
stoisk z oryginalnymi potrawami od
barwnych kanapek, przez soki ze œwie¿ych
owoców i warzyw, po zupê ogórkow¹,
jab³ecznik i sa³atki. W sklepiku szkolnym
ograniczyliœmy sprzeda¿ niezdrowych

czipsów na rzecz wielosmakowych jogurtów.
Ogromn¹ popularnoœci¹ wœród uczniów
cieszy³a siê wspólna konsumpcja warzyw
i owoców podczas drugiego œniadania. Mi³o
by³o patrzeæ, jak dzieci chrupa³y surow¹
marchew i wcina³y soczyste jab³ka lub
popija³y sok z marchwi. Realizacja tych
dzia³añ by³a mo¿liwa dziêki darczyñcom
pierwszej partii owoców i warzyw: pañstwu
Janinie i Wac³awowi Sikorskim, Marii
i Maciejowi Biernaciakom oraz zaanga¿o-
waniu rodziców: Ma³gorzaty Komorow-
skiej, Renaty Zych, Ewy Zawiszy, Doroty
Dobrzelewskiej, pracowników szko³y,

nauczycieli i wychowawców, wœród nich
pomys³odawczyni - pani Ewy Kowalewskiej.

Magdalena Hauke

„Na zdrowie” w Szkole Podstawowej w Bia³ej

Od samego pocz¹tku „Œmiechotek” prezentuje bardzo wysoki
poziom artystyczny i obecnie jest jednym z najlepszych teatrów dzieciê-
cych w Polsce. Grupa ca³y czas potwierdza swoj¹ klasê, zdobywaj¹c
kolejne nagrody na konkursach i przegl¹dach teatralnych. Tylko od
pocz¹tku tego roku Teatrzyk Szkolny „Œmiechotek” otrzyma³ laury
na czterech presti¿owych imprezach: l nagrodê Ministra Edukacji
Narodowej na Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i M³odzie¿y
w Poznaniu, które odby³o siê w dniach 27 stycznia - 1 lutego,
l I miejsce w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatralnych w £odzi
(26 - 28 marca), l I miejsce w Konfrontacjach Teatrów Dzieciêcych
i M³odzie¿owych „Z³ota Maska” w Zgierzu (23 maja), l wyró¿nienie
i nagrodê jury dzieciêcego dla Teatrzyku oraz nagrodê indywidualn¹ za
kreacjê aktorsk¹ dla Mateusza Rudzickiego w XXIX Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Teatrów Dzieciêcych „Dziatwa” 2008 w £odzi
(28 - 31 maja).

„Œmiechotkowi” gratulujemy dotychczasowych sukcesów oraz
¿yczymy wielu nastêpnych osi¹gniêæ.

Teatrzyk Szkolny „Œmiechotek” powsta³ w 1993 roku. Jego twórc¹ i opiekunem jest El¿bieta Gorzka-Kmieæ, instruktorka teatru dzieciêcego 
i dyplomowana nauczycielka w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie. W Teatrzyku wystêpuj¹ uczniowie szko³y w Szczawinie 
w wieku od 5 do 12 lat.

Kolejne sukcesy „Œmiechotka”
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dzier¿¹znej

Korzenie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Dzier¿¹znej siêgaj¹
ok re su  miêdzywo jennego .
Ju¿ w latach 1932-1933 kobiety
spotyka³y siê na zebraniach
u Karola Frankego - w³aœciciela
ziemskiego. Do grupy za³o¿yciel-
skiej Ko³a nale¿a³a Felicja
Pawe³czyñska i Mira Kordowska,
która udostêpnia³a pokój na
zebrania. Podczas spotkañ odby-
wa³y siê m.in. prelekcje na temat
higieny oraz pielêgnacji ma³ego
dziecka. Uczestniczy³y w nich
m i e s z k a n k i  D z i e r ¿ ¹ z n e j ,
Swobody, Ciosen.

Inicjatorem powstania w 1957
roku Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Dzier¿¹znej by³o Kó³ko Rolnicze.
Ko³o Gospodyñ, którego siedzib¹
zosta³ budynek OSP zrzesza³o 20 gospodyñ, a reprezentowa³ je Zarz¹d
w sk³adzie: Irena Frontczak - Przewodnicz¹ca, Honorata Kociak - Sekretarz
i Sabina Witczak - Skarbnik. Ko³o uczestniczy³o czynnie w rozwi¹zywaniu
codziennych problemów swoich cz³onkiñ, organizuj¹c zakup kurcz¹t i pasz
przeznaczonych do chowu drobiu. Poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju
szkoleñ, kursów i pokazów przyczyni³y siê do rozwoju œwiadomoœci
gospodyñ wiejskich oraz wnosi³y nowe wartoœci i pomys³y do codziennego
¿ycia wsi. Organizuj¹c kursy kulinarne zakoñczone pokazami w³asnorêcznie
wykonanych wyrobów wprowadzi³y œwiadomoœæ zdrowego ¿ywienia rodzin,
wzbogaconego o potrawy regionalne. Nauczy³y te¿ nale¿ytej dba³oœci o
wygl¹d i urodê zapraszaj¹c konsultantów w dziedzinie kosmetyki. Swoje
zdolnoœci uwidoczni³y i szkoli³y na warsztatach folklorystycznych,
co zaowocowa³o wytwarzaniem przepiêknych palemek wielkanocnych
i wieñców do¿ynkowych, które prezentowane by³y na pokazach w Warszawie,
Katedrze £ódzkiej i Czêstochowie. O talencie pañ z KGW œwiadcz¹ dyplomy
uznania przechowywane w Kronice. 

O kontynuacjê tych tradycji zadba³ wybrany w 1962 roku Zarz¹d
w sk³adzie: Janina JóŸwiak - Przewodnicz¹ca, Honorata Kociak - Sekretarz
i Zofia Tokarska - Skarbnik. Kontynuowano i powiêkszano zbiór naczyñ
sto³owych w funkcjonuj¹cej wypo¿yczalni. Organizowano zabawy i festyny
po³¹czone z loteriami fantowymi, które wzbogaca³y fundusze Ko³a przezna-
czone póŸniej na organizowanie wyjazdów do teatru, na wycieczki oraz

organizowanie uroczystych
obchodów Dnia Dziecka, Dnia
Matki, Dnia Kobiet i Œwiêta
Stra¿aka. Dzia³alnoœæ Ko³a
widaæ nie tylko od œwiêta.
Zaczêto wiêksz¹ wagê przywi¹-
zywaæ te¿ do wygl¹du obejœæ
przydomowych, ukwiecaæ je i
przystrajaæ, co zosta³o docenione
i nagradzane przez gminê. Panie
z KGW czynnie uczestnicz¹ w
organizowaniu uroczystoœci
religijnych, przez strojenie
wiejskiej kapliczki w Bia³ej,
ubieranie o³tarza czy grobu Pana
Jezusa. Ko³o nie zamyka siê na
dzia³anie tylko na terenie
w³asnej wsi lecz bierze czynny
udzia³ w imprezach organizo-
wanych przez gminê i zaprzy-

jaŸnione ko³a, tj. Do¿ynki, Sobótki, Andrzejki, Ostatki itp. Cz³onkinie bior¹
udzia³ w wycieczkach organizowanych m.in. do Czêstochowy, Lichenia,
Lwowa, Zakopanego czy Trójmiasta. Udzia³ we wspólnie organizowanych
imprezach rozrywkowych i charytatywnych integruje œrodowisko wiejskie
otwieraj¹c je jednoczeœnie na nowinki ze œwiata.

Nad tym, aby Ko³o skupiaj¹ce obecnie 15 gospodyñ dzia³a³o sprawnie
i rozwija³o swoj¹ dzia³alnoœæ czuwa Zarz¹d ze sta¿em od 1982 roku
w sk³adzie: Teresa Czapliñska - Przewodnicz¹ca, Teresa Kociszewska -
Sekretarz, Ewa Piotrowska - Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
Maria Mamiñska, Zofia Witczak, Zofia Jêdrzejczak. 

¯yczeniem wszystkich cz³onkiñ jest powiêkszenie grona o nowe, m³ode
gospodynie, rozwijanie owocnej wspó³pracy z Urzêdem Gminy, Gminnym
Oœrodkiem Kultury i wszystkimi kole¿ankami z zaprzyjaŸnionych kó³.
Oby dzia³o siê jak najwiêcej ciekawych rzeczy, które uwieczni dla potomnych
nadworny Kronikarz w osobie Bo¿eny Toczeñskiej. 

Kronika 

Rok 2008. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Dzier¿¹znej

Obok boiska powsta³o w zwi¹zku z imprez¹
letnie miasteczko. Pojawi³y siê namioty,
sto³y, przepyszne potrawy. Uroczystoœæ
uœwietnili twórcy ludowi z wystawami
swoich prac: Danuta Stelter (malartwo i
rzeŸba), Halina Albiñska (haft krzy¿ykowy),
£ucja Robak (grafika). Nie zabrak³o równie¿
muzyki, któr¹ zapewni³ Zespó³ Marka
Krzeœlaka.

Tak przygotowani witaliœmy gor¹co
naszych znamienitych goœci mimo tego, ¿e
pogoda nas w tym dniu nie rozpieszcza³a.
Nasze zaproszenie przyjêli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
Radni: Halina Szymañska i Marek Telenda,
oraz Przewodnicz¹cy Regionalnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
Krzysztof Banasiak, Przewodnicz¹ca
Regionalnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Zofia W¹sicka, Prezes LKS Rosanów Pawe³
Pietrzak, cz³onkowie zarz¹du LKS Rosanów,
przewodnicz¹ce oraz cz³onkinie Kó³
Gospodyñ Wiejskich z terenu gminy Zgierz.

W tak wa¿nym dniu zosta³y wrêczone
odznaczenia  „Za zas³ugi  dla  Kó³ek

Rolniczych” szczególnym Mamom: Marii
Gwarczyk, Annie Hajdys, Barbarze
Witman, Krystynie Czerwiñskiej, Joannie
Œwiêcickiej, Halinie Szymañskiej, Teresie
Kubiak, Henryce Pietrzak. Odznaczenia
wrêczyli: Krzysztof Banasiak, Zofia W¹sicka,

Halina Szymañska.
Impreza mia³a

szczególny, senty-
mentalny charakter.
Chcieliœmy chocia¿
w  t e n  s p o s ó b
p o d z i ê k o w a æ
Mamom za ich
codzienny trud.

Dziêki przychyl-
noœci, ¿yczliwoœci
i wsparciu m.in.
m i e s z k a ñ c ó w ,
przedsiêbiorców

i LKS z Rosanowa uroczystoœæ by³a niepow-
tarzalna.Wszystkim bardzo dziêkujemy
i liczymy, ¿e  wspó³praca bêdzie siê rozwijaæ.

Maria Gwarczyk

Barbara Polasiñska 

Dzieñ Matki w Rosanowie
Tradycyjnie ju¿ w gminie Zgierz obchodzimy Dzieñ Matki w szerokim gronie i co roku 
w innym zak¹tku gminy. 24 maja w lasku „Pod Brzózkami” w Rosanowie, po raz pierwszy 
w plenerze, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Rosanowie, Rada So³ecka So³ectwa Rosanów
i Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej zorganizowali wspóln¹ imprezê.
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W Biegu uczestniczyli uczniowie ze szkó³
podstawowych i gimnazjów gminy Zgierz,
poza szko³ami ze Szczawina, a tak¿e z £odzi,
Ozorkowa i Modlnej. W tym roku wystarto-
wa³o 6 szeœcioosobowych dru¿yn w kategorii
szkó³ podstawowych i 6 szeœcioosobowych
dru¿yn w kategorii gimnazjów - po jednej
osobie z ka¿dej kategorii wiekowej. Biegi
przeprowadzono na dwóch dystansach: oko³o
1.100 m dla ch³opców i oko³o 800 m dla
dziewcz¹t.

Po rozegraniu 12 biegów, po 6 w grupie
dziewcz¹t i ch³opców, w kategorii szkó³
podstawowych I miejsce zajê³a SP w Bia³ej,
II miejsce zdoby³a SP w Zespole Szkó³ im.
XVII Wielkopolskiej Dywizji Piechoty

w Modlnej, zaœ na III
miejscu uplasowa³a siê
SP w ZSG w S³owiku.
W kategorii gimnazjów
najlepsza by³a dru¿yna
z Gimnazjum w ZSG
w Giecznie, II miejsce
zajê³o Gimnazjum nr 1
im. Jana Paw³a II
w Ozorkowie, natomiast
III miejsce wywalczy³o
Gimnazjum w ZSG
w S³owiku. Zwyciêskie
d ru¿yny  o t rzyma³y
P u c h a r y  K u r a t o r a
Oœwiaty, a zdobywcy

trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji
indywidualnej w swoich kategoriach
wiekowych otrzymali medale i dyplomy.

Maciej Wrzesiñski

Grotnicki Bieg Leœny

M³odzi zawodnicy WUKS Rosanów pokonali PTC
Pabianice 4 : 3 (bramki: 3 - Damian Fortuna, 1- Marcin
Kacela), z Górnikiem £êczyca zremisowali 2 : 2 (bramki:
Damian Trzmielak, Marcin WoŸniak). Po tych meczach
dru¿yna umocni³a siê na II miejscu w koñcowej klasy-
fikacji. 

Koñcowa tabela: 1. CHKS £ódŸ, 2. WUKS Rosanów,
3. PTC Pabianice, 4. MKS Kutno, 5. £odzianka £ódŸ,
6. MULKS Aleksandrów, 7. Górnik £êczyca, 8. Kolejarz
£ódŸ, 9. Orze³ £ódŸ, 10. Start Brzeziny.

Sk³ad dru¿yny w rozgrywkach sezonu 2007/2008:
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. Trener: Marcin Nowacki, kierownik
dru¿yny: Miros³aw Olejniczak.

Dru¿yna trenowaæ bêdzie do 20 czerwca na boisku
ZKS W³ókniarz, przygotowania do kolejnego sezonu
rozpocznie 1 sierpnia. M³odzi zawodnicy w trakcie
przygotowañ maj¹ zaplanowany obóz sportowy w dniach
14-24 sierpnia w Mikoszewie.

Marcin Nowacki

WUKS Rosanów 
- II miejsce w klasie Kuchar gr. A

kondolencjekondolencje

Wyrazy wspó³czucia
Panu

PAW£OWI 
PIETRZAKOWI

z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹

Rada So³ecka i mieszkañcy
Rosanowa

Wyrazy wspó³czucia
Panu

PAW£OWI 
PIETRZAKOWI

z powodu œmierci
OJCA
sk³adaj¹

zarz¹d LKS Rosanów
dzia³acze, trenerzy, pi³karze

kibice

Wyrazy wspó³czucia
Pañstwu

PAW£OWI i ANNIE PIETRZAK
JOANNIE ŒWI¥TECKIEJ i JOLANCIE KOCHANEK

z powodu œmierci
OJCA, TEŒCIA, DZIADKA

sk³adaj¹
cz³onkinie KGW Rosanów oraz M-G Rada KGW w Zgierzu

w grupie dziewcz¹t:
l w kategorii szkó³ podstawowych: Rocznik
1997 - I miejsce: Ma³gorzata Mamiñska (SP
Bia³a), II miejsce: Agata Sêk (SP S³owik), III
miejsce: Klaudia Skowron (SP Grotniki). Rocznik
1996 - I miejsce: Ewelina Malinowska (SP Bia³a),
II miejsce: Dominika Niewiadomska (SP Modlna),
III miejsce: Angelika Chajdas (SP S³owik).
Rocznik 1995 - I miejsce: Karolina Sêdzicka
(SP Besiekierz Rudny), II miejsce: Marika Mali-
nowska (SP Bia³a), III miejsce: Izabella Hojnacka
( S P  D ¹ b r ó w k a  W i e l k a ) ;  l w  k a t e g o r i i
gimnazjów: Rocznik 1994 - I miejsce: Angelika
Niewiadomska  (Gimnazjum w Modlne j ) ,
II miejsce: Marietta Tomczak (Gimnazjum
w S³owiku), III miejsce: Angelika Wojtczak

(Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie). Rocznik 1993 -
I miejsce: Iwona Sêdzicka (Gimnazjum w
Giecznie), II miejsce: Agnieszka Wojciechowska
(Gimnazjum w Grotnikach), III miejsce: Anna
WoŸniak (Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie).
Rocznik 1992 - I miejsce: Emilia Pawlak
(Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie), II miejsce: Joanna
Skowroñska (Gimnazjum w Giecznie), III miejsce:
Katarzyna Czarnecka (Gimnazjum w S³owiku).
w grupie ch³opców:
l w kategorii szkó³ podstawowych: Rocznik
1997 - I miejsce: Pawe³ Klimecki (SP Bia³a),
II miejsce: Krystian Karolak (SP Modlna), III
miejsce: Sebastian Tomczak (SP S³owik).
Rocznik 1996 - I miejsce: Marcin Kacela (SP
Bia³a), II miejsce: Adrian Izydorczyk (SP Modlna),

III miejsce: Jakub Wiœniewski (SP Besiekierz
Rudny). Rocznik 1995 - I miejsce: Dawid
Dobrzelewski (SP Bia³a), II miejsce: Adrian
Szumski (SP D¹brówka Wielka), III miejsce:
Marcin WoŸniak (SP S³owik); l w kategorii
gimnazjów: Rocznik 1994 - I miejsce: Damian
Fortuna (Gimnazjum w Giecznie), II miejsce:
Krystian Ziêba (Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie),
III miejsce: Mateusz Koñczarek (Gimnazjum
w Modlnej). Rocznik 1993 - I miejsce: Kacper
Jarmusz (Gimnazjum w Giecznie), II miejsce:
Damian Rybak (Gimnazjum w S³owiku), III
miejsce: Adam Bednarek (Gimnazjum nr 15
w £odzi). Rocznik 1992 - I miejsce: Damian
Michalak (Gimnazjum w Giecznie), II miejsce:
Horhannes Karapetyan (Gimnazjum nr 15
w £odzi), III miejsce: Damian Bednarek
(Gimnazjum w Grotnikach).

W klasyfikacji indywidualnej na podium stanêli:

Ju¿ po raz siedemnasty w grotnickim 
Zespole Szkolno -Gimnazjalnym 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.



Zakoñczyliœmy pierwszy sezon w £ódzkiej
Klasie B, grupa 2. Niestety runda wiosenna
wypad³a o wiele s³abiej ni¿ sobie ¿yczyliœmy.
Uda³o nam siê odnieœæ tylko jedno zwyciêstwo,
dwa remisy i a¿ 5 pora¿ek. 

Wyniki trzech ostatnikch kolejek sezonu:
l Struga Dobieszków - Zamek Skotniki 2 : 3
(1 : 2) -  Kapuœciñski (2), Bagodzki (1),
l Zamek Skotniki - Zjednoczeni II Stryków
0 : 7 (0 : 2),
l Fenix W¹gry - Zamek Skotniki 0 : 0

Od lipca rozpoczy-
namy przygotowania
do nastêpnego sezonu
(treningi + sparing w
niedz ie le ) .  Dru¿yna
trenowana bêdzie pod
okiem nowego trenera,  25-letniego zawod-
nika MKP Zgierz  ( IV l iga)  Adama
Czapliñskiego. Bêdziemy równie¿ starali siê
pozyskaæ kilku nowych zawodników.

Pawe³ Dynek

LKS „D¹brówka”
zakoñczy³ rozgrywki
r u n d y  w i o s e n n e j
m e c z e m z Victori¹
£ ó d Ÿ  r o z e g r a n y m
31 maja na w³asnym
boisku. Spotkanie wzbudzi³o ogromne emocje.
Pierwsza po³owa u³o¿y³a siê dla nas niezbyt
pomyœlnie.  Mimo wysi³ków obrony
straciliœmy 3 bramki. Wprowadzone w
przerwie zmiany w ustawieniu zawodników
przynios³y jednak oczekiwany efekt -
doprowadziliœmy do remisu 3 : 3 po
bramkach Andrzeja Pawlaka i Kamila
Kozickiego (2).

Po meczu zarz¹d klubu oraz zawodnicy
spotkali siê przy grillu, by podsumowaæ
miniony sezon i okreœliæ cele na najbli¿sz¹
przysz³oœæ. W 2009 roku LKS „D¹brówka”
bêdzie œwiêtowa³ jubileusz 60-lecia
dzia³alnoœci, co ma stanowiæ g³ówny czynnik
motywuj¹cy do awansu do wy¿szej klasy
rozgrywkowej.

Nawi¹zuj¹c do statystyk zakoñczonego
sezonu nale¿y podkreœliæ, ¿e dru¿yna wygra³a
8 spotkañ, w 6 ponios³a pora¿kê, a w
4 podzieli³a siê punktami z przeciwnikiem.
Najlepszym strzelcem okaza³ siê napastnik
Kamil Kozicki, zdobywca 25 goli. Ostatecznie
zajêliœmy 6 miejsce w tabeli naszej grupy, co
budzi pewien niedosyt, ale te¿ z pewnoœci¹
zmobilizuje dru¿ynê do zdwojonych
wysi³ków w jesiennej rundzie rozgrywek
nowego sezonu. Póki co czeka nas letnia
przerwa, któr¹ wykorzystamy na modernizacjê
boiska, intensywne treningi i spotkania
sparingowe z lokalnymi dru¿ynami.

Korzystaj¹c z okazji sk³adam serdeczne
podziêkowania wszystkim zawodnikom za
ofiarn¹, pe³n¹ poœwiêceñ walkê o zwyciêstwo
w ka¿dym meczu, sponsorom za ¿yczliwoœæ
i zrozumienie naszych potrzeb, kibicom za
kulturalny doping, a ca³emu zarz¹dowi za
wk³ad pracy i czas poœwiêcony sprawom
klubu. 

Marek Gortat

LKS D¹brówka
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Do koñca rozgrywek o mistrzostwo ligi
okrêgowej zosta³y ju¿ tylko dwie kolejki.
Zespó³ LKS Rosanów zajmuje 16 miejsce
w tabeli. Do spokojnego pozostania w lidze
potrzebuje, tylko i a¿, trzech punktów. 

Dru¿yna rozegra jeszcze mecz z Kolejarzem
£ódŸ i Or³em £ódŸ. Pierwsza z dru¿yn walczy
o awans do klasy wy¿ej, natomiast druga
dru¿yna walczy bezpoœrednio z Rosanowem
o pozostanie w lidze. Tak wiêc czeka nas ciê¿ki
i emocjonuj¹cy do koñca finisz rozgrywek.
Nikt w klubie nie przyjmuje do wiadomoœci,
¿e dru¿yna bêdzie zdegradowana do A klasy.
Zarz¹d klubu i sztab szkoleniowy robi¹

wszystko, aby
na ostatnie dwa
m e c z e
odpowiednio
zmotywowaæ
pi³karzy. Do
samego koñca dokonywane s¹
wzmocnienia zespo³u. 

We wczeœniejszych meczach
zespó³ z Rosanowa przegra³
z Turem Ozorków 5 : 0, pokona³
Ner Poddêbice 3 : 1, pokona³
Poloniê Andrzejów 4 : 2,
po czym dru¿yna zanotowa³a
dwie pora¿ki z W³ókniarzem
Konstantynów 0 : 1 i MKS II
Kutno 3 : 1. 

Zosta³o ju¿ odebrane boisko,
na którym w przysz³ym sezonie
bêdzie gra³a dru¿yna LKS

Rosanów. Dzia³acze klubu codziennie
poœwiêcaj¹ swój czas na wszelkie dzia³alnoœci
zwi¹zane z utrzymaniem boiska. Codzienna
praca na utrzymanie murawy i obiektu
w odpowiednim stanie zajmuje œrednio
12 godzin. Obiekt musi wygl¹daæ imponuj¹co
na zbli¿aj¹cy siê piknik w Rosanowie.
O szczegó³ach imprezy bêdziemy informowaæ
w kole jnym wydaniu  mies iêczn ika
„Na Ziemi Zgierskiej”.

Pawe³ Kuœmierczyk

LKS Zamek Skotniki

LKS Rosanów - pozostanie w lidze?!

mecz LKS Rosanów - W³ókniarz Konstantynów

14 maja odby³y siê w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej gminne eliminacje
konkursu recytatorskiego „Œwierszczykowe
Wierszyki”. Cele tego corocznie organizowa-
nego konkursu to zainteresowanie najm³od-
szych ¿ywym s³owem, rozwijanie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem literackim, wzboga-
canie poprawnej wymowy oraz propagowanie
czytelnictwa. 

Do  konkursu przyst¹pi³o 40 uczestników.
Komisja konkursowa zakwalfikowa³a do
Wielkiego Fina³u w £odzi nastêpuj¹ce dzieci:
Witolda Æwikliñskiego (ZSG w S³owiku),

Joannê Cholewê (ZSG w Giecznie), Agnieszkê
Cicheck¹ (SP w Besiekierzu Rudnym),
Dagmarê Olczak (ZSG w Grotnikach),
Weronikê Œcibor (SP w Bia³ej), Mateusza
Wasiaka (ZSG w Szczawinie), Daniela
Bieliñskiego (SP w Bia³ej), Mi³osza
Bergandera (ZSG w Giecznie), Nataliê
Jab³oñsk¹ (SP w Bia³ej). 

GOK tradycyjnie obdarowa³ wszystkich
uczestników konkursu nagrodami
ksi¹¿kowymi i dyplomami. 

Barbara Polasiñska

Œwierszczykowe wierszyki

L a u r e a c i  k o n k u r s ó w

5 czerwca og³oszono wyniki I Miêdzynaro-
dowego Konkursu Plastycznego pod has³em:
„Mi³oœæ wg Jana Paw³a II”. Wziê³y w nim
równie¿ udzia³ prace ze szkó³ gminy Zgierz
nagrodzone w etapie gminnym konkursu.
Jedna z nich, grafika autorstwa Jaros³awy
Pietrzak, uczennicy kl. III Gimnazjum
w Giecznie, zdoby³a wyró¿nienie w kategorii
szkó³ gimnazjalnych. 

Reprezentantka gminy wœród
laureatów Miêdzynarodowego
Konkursu Plastycznego 
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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 ze zmianami/, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:  Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, zmiana: Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128/,
zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze  przetargu:

1. Dzia³ka oznaczona numerem 322/1 o powierzchni 924 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. D³ugiej 83, zapisana w KW 42412. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP
7331/283/2007 o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 50.000 z³
/s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.

2. Dzia³ka oznaczona numerem 320 o powierzchni 463 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. Zagajnikowej 2, zapisana w KW 42413. Zgodnie z projektem decyzji
Nr GP 7331/102/2008 o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 29.000 z³ /s³ownie z³otych:
dwadzieœcia dziewiêæ  tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.

3. Dzia³ka zabudowana budynkiem handlowym (do rozbiórki), po³o¿ona w obrêbie
Grotniki przy ul. Kolejowej 5, oznaczona numerem ewidencyjnym 181/2 o powierzchni
1.518 m2,  zapisana w KW 34061. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP 7331/75/2008 o warunkach
zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci: 72.000 z³ /s³ownie z³otych: siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce/
w tym podatek VAT wg stawki 22%.

4. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy ul. Modrzewiowej 21, oznaczona
numerem ewidencyjnym 140/53 o powierzchni 660 m2, zapisana w KW 35082
Zgodnie z decyzj¹ Nr GP 7331/107/2008 o warunkach zabudowy, przedmiotowa
dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci:
50.000 z³ /s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.         

5. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Glinnik, miejscowoœæ Samotnik 52, oznaczona numerem
ewidencyjnym 196/2 o powierzchni 1.108 m2, zapisana w KW 42453. Zgodnie z decyzj¹
Nr GP 7331/76/2008 o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 61.000 z³ /s³ownie z³otych:
szeœædziesi¹t jeden tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.

6. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny, miejscowoœæ Moszczenica, przy ul. Letnis-
kowej 25 oznaczona numerem ewidencyjnym 457/4, o powierzchni 1.758 m2, zapisana
w KW 42416. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP 7331/104/2008 o warunkach zabudowy,
przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci: 100.000 z³ /s³ownie z³otych: sto tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.

7. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ul. Krzywej 2, oznaczona numerem
ewidencyjnym 285/4 o powierzchni 1.536 m2, zapisana w KW 24916. Bez prawa zabudowy
-  pod lini¹ wysokiego napiêcia. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 25.100 z³ /s³ownie
z³otych: dwadzieœcia piêæ tysiêcy sto/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje pierwszeñstwo w zakupie oferowanych
nieruchomoœci w trybie art. 34 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603/ - winny w terminie
6 tygodni, licz¹c od dnia opublikowania wykazu z³o¿yæ stosowny wniosek wraz z dokumen-
tami potwierdzaj¹cymi jego zasadnoœæ. W przypadku braku oœwiadczeñ, powy¿sze dzia³ki
bêd¹ podlega³y sprzeda¿y w trybie przetargu publicznego, którego termin, miejsce, forma
i warunki podane zostan¹ w odrêbnym og³oszeniu.

§ 2. Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni.

§ 3. Wykonanie ustaleñ Zarz¹dzenia powierza siê kierownikowi referatu geodezji, gospodarki
przestrzennej i gruntami.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.                                                                       

Zarz¹dzenie  Nr  V/42/ 2008 Wójta  Gminy Zgierz z  dnia  21 maja  2008 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci wykazu nieruchomoœci

przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu

nieruchomoœcinieruchomoœci

Na podstawie art. 34 ust. 1, 2, 5, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami
/tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603 - ost. zm. z dnia 24 sierpnia 2007 roku
Dz.U. Nr 173 poz. 1218/, uchwa³y Nr XXXIX/
444/98 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 lutego
1998 roku, w zwi¹zku z Zarz¹dzeniem
Nr V/41/2008 Wójta Gminy Zgierz z dnia
21 maja 2008 roku, Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
przeznaczenia do sprzeda¿y:

- w drodze bezprzetargowej dzia³ki
oznaczonej numerem ewidencyjnym
601 o powierzchni 838 m2, po³o¿onej w
miejscowoœci Rosanów przy ul. D³ugiej
64, zapisanej w ksiêdze wieczystej
numer kw 26286, prowadzonej
w S¹dzie Rejonowym w Zgierzu,
V Wydziale Ksi¹g Wieczystych. Cena
nieruchomoœci wynosi 51.900 z³ /s³ownie
z³otych: piêædziesi¹t jeden tysiêcy
dziewiêæset z³otych/.

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

Obecnie gmina Zgierz nie posiada
nowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki numer 601
w miejscowoœci Rosanów.

Osoby fizyczne i prawne, którym
przys³uguje pierwszeñstwo w zakupie
oferowanej dzia³ki w trybie art. 34 ust. 1-5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami /tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603 - ost. zm. z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Dz.U. Nr 173 poz. 1218 ) - winny w
terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia opubli-
kowania wykazu z³o¿yæ stosowny
wniosek wraz z dokumentami potwierdza-
j¹cymi jego zasadnoœæ.

W przypadku braku oœwiadczeñ
powy¿sza dzia³ka bêdzie podlega³a
sprzeda¿y w formie bezprzetargowej na
rzecz  dzier¿awcy przedmiotowej dzia³ki. 

Wykaz podlega publicznej publikacji
przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych  do  sprzeda¿y 

w  drodze bezprzetargowej
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reklamareklama

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

14
28

Rosanów
1
15

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, Siedlisko,
Glinnik, 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 przez GZK

lipiecmiejscowoœæ   

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

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

„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!!!”. Najbardziej drastyczne zdjêcia
opublikujemy na ³amach naszego miesiêcznika, a wszystkie zamieœcimy na stronie
internetowej gminy. Powiadomimy równie¿ odpowiednie s³u¿by, które zrobi¹ z tym porz¹dek!

Moja miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci !!!

reklamareklama

„Edukacja” Szko³a Policealna 
zaprasza do nauki na kierunkach

turystyka, administracja i informatyka. 

Szko³a posiada uprawnienie szko³y 

publicznej (ZUS, WKU). 

Nauka jest bezp³atna! 

W naszej szkole uczy siê m³odzie¿,

jak równie¿ doroœli. 

tel. 042 632 16 13 
www.szkola-edukacja.pl 
£ódŸ, ul. ̄ eromskiego 26

Serdecznie dziêkujemy druhom z OSP
w Bia³ej: Przemys³awowi Lewandowskiemu,
Krzysztofowi Lewandowskiemu, Piotrowi
Gadomskiemu, Paw³owi Gadomskiemu,
Rados³awowi Domañskiemu, Piotrowi
Adamczewskiemu, Robertowi Kuleszy
i Mateuszowi Lewandowskiemu za zaanga-
¿owanie i wk³ad pracy, jaki w³o¿yli w
zrobienie ³awek, które stanê³y na Rynku
w Bia³ej. Materia³y zosta³y sfinansowane
z projektu EFS „Miêdzy  beznadziej¹
a sukcesem”, realizowanego przez Fundacjê
Rozwoju Gmin „PRYM”. Dziêkujemy
równie¿ pozosta³ym mieszkañcom so³ectwa,
którzy uczestniczyli w tym projekcie.

SO£TYS I RADA SO£ECKA SO£ECTWA BIA£A

Podziêkowanie

Bez w¹tpienia, by zmieniæ ten stan

rzeczy potrzeba wysi³ku wielu ludzi.

Jednak ka¿dy z nas powinien zastanowiæ

siê, czy my sami nie przyczyniamy

siê do tego stanu rzeczy, nawet nie

wyrzucaj¹c odpadków, ale obojêtnie

patrz¹c na rosn¹c¹ górê œmieci. 

Fot. i komentarz: Konrad Pluta

Dzikie wysypiska œmieci mo¿na znaleŸæ
wszêdzie. Najwiêksze z nich s¹ w okolicach
Rosanowa, gdzie weekendowi dzia³kowicze
bez skrêpowania porzucaj¹ œmieci gdzie tylko
siê da.

O wielkich walorach krajobrazowych gminy
Zgierz œwiadczyæ mo¿e du¿a liczba obszarów
chronionych na jej terenie. Niestety i te miejsca,
niezwykle przecie¿ cenne przyrodniczo, nie
pozostaj¹ wolne od góry œmieci. Najgorzej
wygl¹daj¹ obrze¿a leœnego rezerwatu
„D¹browa Grotnicka”. Niekoñcz¹ca siê góra
œmieci ci¹gnie siê wzd³u¿ zachodniej granicy
tego terenu. 

Ÿródliskowy obszar rzeki Ciosenki w
Rosanowie jest pe³en ró¿nych odpadów, które
nie tylko psuj¹ krajobraz, ale przede
wszystkim zatruwaj¹ tê piêkn¹ rzeczkê. 
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