
Rok XVI Nr 7 (198)            Lipiec 2008 www.gmina.zgierz.pl  

miesiêcznik

IS
S

N
 1

42
5-

93
70

Na Ziemi Zgierskiej

7 lipca rozpoczê³y siê wakacyjne spotkania dla dzieci
z terenu gminy Zgierz. S¹ to pó³kolonie realizowane przez
gminê Zgierz w ramach projektu „Otwórz drzwi – œwiat
jest dla Ciebie” wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Spotkania odbywaj¹ siê w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej, gdzie dzieci aktywnie spêdzaj¹
czas, bior¹c udzia³ w ró¿nego rodzaju zajêciach, m.in.
plastycznych i sportowych.   

Przewidziane s¹ tak¿e liczne wycieczki edukacyjno
-rekreacyjne. W pierwszym tygodniu spotkañ dzieci goœci³y
ju¿ w gospodarstwie agroturystycznym, uczestniczy³y
w pokazie kucia podkowy. By³y te¿ w Izbie Pamiêci
Narodowej w Bia³ej. W trakcie dwóch kolejnych tygodni
planowany jest wyjazd na basen, wizyta w centrum
wikliniarskim w Konarzewie, w „Parku dinozaurów”
w Ko³acinku oraz ³ódzkim ZOO.

Wszystkie proponowane atrakcje maj¹ pozwoliæ dzieciom
cieszyæ siê z przebywania w grupie, wspólnej zabawy
i korzystania z tego, co nie zawsze jest dla nich dostêpne.

Otwórz drzwi 
- świat jest dla Ciebie
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25 czerwca odby³a siê XXVI sesja Rady
Gminy Zgierz. W pierwszej czêœci obrad,
zarówno radni jak i osoby nie bêd¹ce
radnymi, zg³aszali wnioski i zapytania. 

Wnioskowano m.in. o skierowanie pisma
do powiatu w sprawie udro¿nienia rowów
przydro¿nych wzd³u¿ miejscowoœci Kwilno
-Lorenki-Gieczno-do drogi wojewódzkiej
nr 702, z uwagi na zalewanie pobliskich
gospodarstw, oraz o ustawienie znaków
„teren zabudowany” pod nazwami miejs-
cowoœci. Zg³aszano piln¹ potrzebê naprawy
dróg gminnych m.in.  w Skotnikach
(ul. Rzemieœlnicza i Dzia³kowa) oraz w Bia³ej
(od koœcio³a w kierunku lasu). Pytano o
skutki nowego sposobu rozliczania wody,
a tak¿e jak egzekwowaæ sankcje za nielegalne
wypalanie traw. Zwracano uwagê na dba³oœæ
o miejsca pamiêci narodowej (m.in. szybkie
uprz¹tanie mogi³y ¿o³nierzy na cmentarzu w
Bia³ej ze zwiêd³ych kwiatów pozosta³ych po
patriotycznych uroczystoœciach gminnych).
Sygnalizowano problem braku po³¹czenia
komunikacyjnego relacji Grotniki-Zgierz w
niedziele (ten problem dotyczy tak¿e innych
miejscowoœci). 

Pytano równie¿ o powód niepobierania od
pocz¹tku bie¿¹cego roku op³at za wodê przez
inkasentów - mieszkañcy gminy ponosz¹
dodatkowe koszty reguluj¹c nale¿noœæ
na poczcie. Dyrektor Gminnego Zak³adu
Komunalnego W³adys³aw Ruprecht wyjaœni³,
¿e decyzja ta zosta³a podjêta przez niego
z uwagi na bezpieczeñstwo pracowników.

Podczas sesji g³os w imieniu mieszkañców
So³ectwa Œladków Górny zabra³a So³tys
Ma³gorzata Gawryszczak, która zwróci³a
uwagê na brak wodoci¹gu w tej miejscowoœci
i wi¹¿¹ce siê z tym utrudnienia w ¿yciu

codziennym mieszkañców.
Na sesji pojawili siê równie¿ Dyrektor,

przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców szko³y w S³owiku. Szko³a w
S³owiku od kilkunastu lat boryka siê z proble-
mami lokalowymi. Od wielu lat prowadzone
s¹ w tej sprawie rozmowy pomiêdzy przedsta-
wicielami szko³y a w³adzami gminy. W jej
murach uczy siê obecnie ponad 330 dzieci -
najwiêcej spoœród siedmiu gminnych szkó³.
Szko³a w S³owiku jest jedyn¹ placówk¹
oœwiatow¹ w gminie, która zmuszona jest
pracowaæ w systemie dwuzmianowym.
- Dzieci koñcz¹ zajêcia po godz. 17. Dotkliwe
staje siê to szczególnie w okresie jesienno-
zimowym. Pojawia siê problem z odwozem
dzieci do domów - mówi³a Ewa Osówniak,
Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w
S³owiku. Przewodnicz¹ca Rady Barbara
Kaczmarek poinformowa³a, ¿e w bud¿ecie
gminy na koncepcjê rozbudowy szko³y przez-
naczone jest 20 tys. z³. Kwota ta obejmowa³a
równie¿ opracowanie reorganizacji gminnego
systemu oœwiaty. Zdaniem Radnego Wies³awa
Olendra nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zmiany
rejonizacji szkó³, na co zwraca³a wczeœniej
uwagê Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
Rady Gminy. Cezary Piotrowski, Kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu apelowa³,
by do spawy podejœæ spokojnie, choæ
niew¹tpliwie jest to wa¿na kwestia. Najpierw
trzeba wypracowaæ propozycjê rozwi¹zania
sytuacji przez Wójta, oczywiœcie we
wspó³pracy ze szko³¹. 

W drugiej czêœci obrad radni g³osowali
projekty uchwa³. Podjêto uchwa³y w
sprawach:
l uznania wezwania Pana Zdzis³awa
Rembisza Wójta Gminy Zgierz do usuniêcia

naruszenia prawa dokonanego uchwa³¹
nr XXIII/203/08 Rady Gminy Zgierz z dnia
28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na dzia³alnoœæ Wójta Gminy Zgierz za
bezprzedmiotowe – uchwa³ê podjêto 11
g³osami za, 2 przeciw; 
l uznania wezwania Pana Zdzis³awa
Rembisza Wójta Gminy Zgierz do usuniêcia
naruszenia prawa dokonanego uchwa³¹
nr XXIII/197/08 Rady Gminy Zgierz z dnia
28 kwietnia 2008 r. w sprawie nieudzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Zgierz z
tytu³u wykonania bud¿etu gminy Zgierz za
rok 2007 za bezzasadne – uchwa³ê podjêto 8
g³osami za, 5 przeciw;
l zmiany bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008
w zakresie przeznaczenia wolnych œrodków
jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym – nadwy¿ka w wysokoœci
1.011.800 z³ czêœciowo pokryje zaplanowany
na 2008 rok deficyt, pozosta³e 42 tys. z³ przezna-
czone zostanie dla Gminnego Zak³adu
Komunalnego na dop³atê do przejazdów
ulgowych w gminnej komunikacji publicznej
(jednog³oœnie);
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008
w zakresie zadañ w³asnych – do bud¿etu
gminy wp³ynê³o 6.798,67 z³. Jest to refundacja
wydatków poniesionych przez GOPS
na wynagrodzenie dla pracownika Klubu
Integracji Spo³ecznej, skierowanego w
ramach robót publicznych z Powiatowego
Urzêdu Pracy w okresie od grudnia ubr. do
czerwca br. Pieni¹dze te przeznaczone
zostan¹ na wydatki KIS (wynagrodzenia,
zakupy materia³ów i wyposa¿enia oraz op³aty
za energiê) (jednog³oœnie);
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
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w³asnych – m.in. w wyniku zwiêkszonej
subwencji oœwiatowej mo¿liwe jest zmniej-
szenie wydatków z bud¿etu gminy na oœwiatê
o kwotê 250 tys. z³. Pieni¹dze te przezna-
czone zostan¹ na bie¿¹ce utrzymanie dróg
(12 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê);
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008 w zakresie
zadañ w³asnych – zmiana w planie
wydatków inwestycyjnych wynika z
przeprowadzonego rozpoznania rynku na
opracowanie dokumentacji projektowej dla
planowanej budowy wodoci¹gu do Jasionki
Ma³ej. Koszt opracowania to 18.056 z³.
Na ten cel zaplanowano wczeœniej w bud¿ecie
o 3.100 z³ mniej - kwota ta zostanie przenie-
siona z zadania dotycz¹cego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej obejmuj¹cej zlewnie
£agiewniki Nowe i Skotniki (jednog³oœnie);
l upowa¿nienia Wójta Gminy Zgierz do
przekazania uprawnieñ Dyrektorowi Gminnego
Zak³adu Komunalnego do zawarcia umów o
œwiadczenie us³ug przewozowych polega-
j¹cych na dowozie i odwozie dzieci do szkó³
na terenie gminy Zgierz w roku szkolnym
2008/2009 (12 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê);
l wydzier¿awienia - w drodze bezprzetar-
gowej:
- dzia³ki nr 455 po³o¿onej w miejscowoœci
Rosanów – dzia³ka o powierzchni 873 m2

zostanie wydzier¿awiona na okres 10 lat na
rzecz jej dotychczasowego dzier¿awcy
(11 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê),
- dzia³ki nr 456 po³o¿onej w miejscowoœci
Rosanów – dzia³ka o powierzchni 871 m2

zostanie wydzier¿awiona  na okres 3 lat na
rzecz dzier¿awcy u¿ytkuj¹cego tê nieru-
chomoœæ od 1979 r. (jednog³oœnie),
- dzia³ki nr 413 po³o¿onej w miejscowoœci
Rosanów – dzia³ka o powierzchni 879 m2

zostanie wydzier¿awiona na okres 3 lat na
rzecz dzier¿awcy u¿ytkuj¹cego tê nieru-
chomoœæ od 1982 r. (12 g³osów za),
- dzia³ki nr 96/2 po³o¿onej w miejscowoœci
Jedlicze B – dzia³ka o powierzchni 992 m2

zostanie wydzier¿awiona na okres 3 lat na
rzecz dzier¿awcy u¿ytkuj¹cego tê nieru-
chomoœæ od 1979 r. (jednog³oœnie),
- dzia³ki nr 182/2 po³o¿onej w miejscowoœci
Jedlicze B – dzia³ka o powierzchni 2.446 m2

zostanie wydzier¿awiona na okres 10 lat na
rzecz dzier¿awcy u¿ytkuj¹cego tê nieru-
chomoœæ od 38 lat (8 g³osów za, 4 przeciw,
1 wstrzymuj¹cy siê);
l sprzeda¿y - w drodze przetargu - dzia³ki
nr 979/2 o powierzchni 1.036 m2, po³o¿onej
w miejscowoœci Rosanów przy ul. Radosnej 16
(8 g³osów za, 5 wstrzymuj¹cych siê);
l nadania tytu³u „Przyjaciel Gminy Zgierz”:
- Zespo³owi Œpiewaczemu „Giecznianki”
z Kapel¹ Ludow¹ (12 g³osów za),
- Zespo³owi Œpiewaczemu „Szczawinianki”
(12 g³osów za),
- Orkiestrze Dêtej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej ze Szczawina (12 g³osów za).

Ma³gorzata Klauziñska 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 18 czerwca. Podczas posiedzenia
radni zapoznali siê z pismami skierowanymi
do Komisji. Omówili równie¿ problem niele-
galnych wysypisk na terenie gminy Zgierz.
Temat przybli¿y³ radnym Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci
Gospodarczej. Jedno z wysypisk jest usytuo-
wane na terenie lasów pañstwowych. W tym
przypadku Wójt mo¿e przekazaæ tylko infor-
macjê o podjêciu kroków zwi¹zanych z
likwidacj¹ podjêtych przez Nadleœnictwo
Grotniki. Gmina w miarê mo¿liwoœci sprz¹ta
tereny gminne, jeœli tylko nie s¹ to tereny
prywatne. Je¿eli chodzi o wysypiska na
terenie prywatnych nieruchomoœci, to po
ustaleniu w³aœciciela dzia³ki informowany
jest on o wszczêciu postêpowania i wzywany
do Urzêdu Gminy celem z³o¿enia wyjaœnieñ.
Nastêpny etap to wydanie decyzji administra-
cyjnej nakazuj¹cej w³aœcicielowi w myœl
ustawy o odpadach usuniêcie tych odpadów
w sposób zgodny z przepisami. Podczas
posiedzenia Kierownik Referatu poinfor-
mowa³ radnych, ¿e zosta³y równie¿ porozsta-
wiane pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów. Ponadto radni zapoznali siê z
projektami uchwa³ (geodezyjnych) przygo-
towanych na XXVI sesjê. 

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 19 czerwca. W trakcie
posiedzenia cz³onkowie Komisji zapoznali
siê z koncepcj¹ rozbudowy Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w S³owiku. Mo¿liwoœæ

rozbudowy szko³y jest ograniczona z uwagi
na jej usytuowanie wzd³u¿ trasy drogi
krajowej nr 1. Bliskie s¹siedztwo trasy
uniemo¿liwia rozbudowê w okreœlonych
kierunkach. Projektanci opracowuj¹c
koncepcjê przyjêli dwa warianty rozbudowy
szko³y. Koncepcja dwu wariantowa daje
obraz co do mo¿liwoœci kierunków rozbu-
dowy i orientacyjnych kosztów, jednak
szczegó³owe informacje bêd¹ zawarte
dopiero w opracowaniach projektowych.
Ponadto Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu udzieli³ cz³onkom Komisji informacji
o planowanych remontach w szko³ach
podczas wakacji oraz o ich kosztach. Radni
zapoznali siê równie¿ z projektami uchwa³
przygotowanymi na XXVI sesjê.

Komisja Rewizyjna obradowa³a 23 czerwca.
Podczas Komisji wyjazdowej przeprowa-
dzona zosta³a kontrola kompleksowa w
placówce oœwiatowej gminy Zgierz - Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach.
Zakres kontroli obejmowa³ kontrolê realizacji
bud¿etu za 2007 i 2008 rok, kontrolê
dokumentacji eksploatacyjnej urz¹dzeñ
technicznych i budynku oraz kontrolê realizacji
dowozu dzieci. 

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 2 lipca. Cz³onkowie Komisji
opracowali plan pracy na II pó³rocze 2008
roku.

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Uzasadnienie

Dziesiêciu Radnych z Klubu „Lepsza Gmina” swoimi dzia³aniami uniemo¿liwia prawid³ow¹ pracê

samorz¹du gminy Zgierz, stwarzaj¹c zagro¿enie dla naszej przysz³oœci. D¹¿¹ do zaspokojenia

prywatnych aspiracji i ambicji politycznych kosztem mieszkañców. Brak wspó³pracy z pozosta³ymi

piêcioma Radnymi i Wójtem nie s³u¿y dobru naszej wspólnoty. Ci¹g³e krytykowanie i brak kontynuacji

osi¹gniêæ samorz¹du w poprzednich kadencjach podwa¿a nasz¹ wiarygodnoœæ i godzi w nasze dobre

imiê jako wspólnoty. Obecna kadencja wymaga szczególnie dobrej wspó³pracy pomiêdzy Radnymi

i Wójtem. Nastêpuje gwa³towny rozwój gminy, konieczne jest przygotowanie siê do mo¿liwoœci

wykorzystania pomocy z Unii Europejskiej na nastêpne lata, a tak¿e przeciwdzia³anie zagro¿eniu

zwi¹zanemu z kopalni¹ odkrywkow¹ w RogóŸniu, która mo¿e obj¹æ swoim zasiêgiem ponad po³owê

obszaru gminy.

W tym czasie Radni Klubu „Lepsza Gmina” podejmuj¹ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum

o odwo³anie Wójta. T¹ decyzj¹ sk³ócaj¹ spo³eczeñstwo, wprowadzaj¹c zamêt i destabilizacjê.

Za koniecznoœci¹ podjêcia przez nas tak radykalnej decyzji, jak¹ jest inicjatywa o referendum

lokalnym, przemawia wiele faktów destrukcyjnego dzia³ania Radnych tego Klubu. Poniewa¿ nie

mo¿na odwo³aæ pojedynczych Radnych, a jedynie ca³¹ Radê, zróbmy to dla naszego wspólnego

dobra. Aby nie ponieœæ dodatkowych kosztów, wykorzystajmy referendum o odwo³anie Wójta

z inicjatywy Radnych Klubu „Lepsza Gmina” i przeprowadŸmy w tym samym czasie referendum

o odwo³anie Radny Gminy. 

Zgodnie z art. 13.1 ustawy o referendum lokalnym.

Pe³nomocnik inicjatora referendum

Zbigniew Zabrowski

og³oszenie p³atneog³oszenie p³atne

Komisja Rewizyjna

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Informacja inicjatora referendum - grupy obywateli, mieszkañców gminy Zgierz 
o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy Zgierz
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Panie Wójcie, kopalnia „Adamów” planuje
utworzenie na terenie gminy Zgierz kopalni
odkrywkowej. W jakim stopniu zaawan-
sowane s¹ jej dzia³ania?
– Z³o¿e wêgla brunatnego „RogóŸno” jest
bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów
z uwagi na swe po³o¿enie, sposób zalegania
wêgla oraz wielkoœæ z³o¿a. Ju¿ wczeœniej by³o
ono rozpatrywane jako alternatywne w
stosunku do z³ó¿ w okolicach Be³chatowa.
Pierwszy sygna³ o kolejnych przymiarkach do
wykorzystania zasobów z³o¿a „RogóŸno” w
postaci utworzenia kopalni odkrywkowej
dotar³ do nas w kwietniu 2007 roku podczas
spotkania w Instytucie Górnictwa Odkryw-
kowego we Wroc³awiu. Na spotkaniu prezen-
towany by³ projekt badawczy Instytutu pn.
„Scenariusze rozwoju technologicznego
przemys³u wydobycia i przetwórstwa wêgla
brunatnego”. Z kolei we wrzeœniu 2007 roku
przedstawiciele Kopalni Wêgla Brunatnego
„Adamów” SA z siedzib¹ w Turku podczas
spotkania w Urzêdzie Gminy potwierdzili
swoje zainteresowanie zasobami z³o¿a
„RogóŸno”. W marcu 2008 roku dotar³ do
Urzêdu dokument mówi¹cy o opracowywaniu
wniosku koncesyjnego na rozpoznawanie
z³o¿a wêgla brunatnego „RogóŸno”. Obszar
rozpoznawania z³o¿a obejmuje 18 obrêbów
geodezyjnych, tzn. ca³¹ pó³nocn¹ czêœæ
gminy, bez Œladkowa Górnego, ³¹cznie
z Kêblinami, Wol¹ Branick¹, Bia³¹,
Dzier¿¹zn¹ i B¹dkowem. Wchodzi równie¿
na teren gmin Pi¹tek i Ozorków.
Kopalnia to bogactwo dla gminy - wszyscy
s³yszymy o dochodach gminy Kleszczów.
Jakie mo¿e nieœæ to dla nas skutki?
– Je¿eli planowana odkrywka objê³aby ten
teren, to jest to prawie po³owa gminy Zgierz.
To wizja olbrzymiego do³u do 180 metrów
g³êbokoœci, terenu zdewastowanego, pozbawio-

nego lasów, pól,
w i o s e k ,  a  c o
najwa¿nie j sze
mie s zkañców .
A co z s¹siednimi
so³ectwami na
skraju tego do³u?
Komu bogactwo
p ³ y n ¹ c e  z  t e j
kopalni ma
s³u¿yæ? N a
pewno nie nam.
Przecie¿ nas tutaj nie bêdzie. Bêdziemy
usuniêciu, b¹dŸ sami odejdziemy. Dziêkujê za
tak¹ wizjê przysz³oœci!!!
Czy gmina czyni jakiekolwiek starania,
aby temu zapobiec?
– Podj¹³em szereg rozmów, aby ustaliæ
dzia³ania, które pozwoli³yby zapobiec odkrywce.
Ustaliliœmy ze specjalistami ze wspó³pracu-
j¹cych z nami uczelni i instytucji, ¿e jedynym
sposobem pozwalaj¹cym samorz¹dowi
gminnemu podj¹æ takie dzia³ania jest
ustanowienie obszaru ochrony uzdrowiskowej,
a w przysz³oœci uzdrowiska „RogóŸno”.
Dlatego uzdrowisko, gdy¿ oprócz zasobów
wêgla brunatnego mamy potwierdzone
zasoby wód geotermalnych, soli, torfów
i borowin.
Jakie konkretne dzia³ania zosta³y podjête
w tym kierunku?
– Na sesji w marcu br. na mój wniosek Rada
Gminy Zgierz podjê³a uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹
Wójta do podjêcia dzia³añ w celu
ustanowienia obszaru ochrony uzdrowiskowej
w rejonie RogóŸna. Zgodnie z tym upowa¿-
nieniem podj¹³em rozmowy w Ministerstwie
Zdrowia odnoœnie szczegó³ów ustanowienia
obszaru ochrony uzdrowiskowej. Posiadamy
szereg specjalistycznych opracowañ tj:
Koncepcja „Projekt RogóŸno”, „Wstêpna

charakterystyka wystêpowania wêgla
brunatnego i soli kamiennej na obszarze
wysadu solnego RogóŸno...”, „Analiza
mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód
geotermalnych i powierzchniowych oraz
borowin w okolicy miejscowoœci RogóŸno...”.
S¹ one spójne ze Strategi¹ Gminy Zgierz
i mówi¹ o zrównowa¿onym wykorzystaniu
zasobów bogactw naturalnych z³o¿a
„RogóŸno”, niedopuszczaj¹cym odkrywki.
Zgodnie z upowa¿nieniem oraz tymi opracowa-
niami zwróci³em siê do Biura Planowania
Przestrzennego Województwa £ódzkiego o
uwzglêdnienie w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa £ódzkiego
ustanowienia obszaru ochrony uzdrowiskowej
w rejonie RogóŸna.
Jakie jest stanowisko Ministerstwa
Zdrowia?
– Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia po
przeanalizowaniu naszych informacji
o bogactwach z³o¿a „RogóŸno”, walorach
klimatycznych i po³o¿eniu naszej gminy
bardzo przychylnie ocenili nasz pomys³.
Wobec braku uzdrowisk w centralnej Polsce
mamy bardzo bogat¹ i wszechstronn¹ ofertê
zasobów naturalnych mo¿liwych do wyko-
rzystania w lecznictwie uzdrowiskowym.
W czasie wizyty w gminie zapoznali siê
z uwarunkowaniami terenowymi. Wyrazili
wolê wspó³pracy i pomocy przy ca³ym
procesie ustalania obszaru ochrony
uzdrowiskowej.
Utworzenie strefy uzdrowiskowej na
obszarze gminy te¿ niesie za sob¹ du¿e
zmiany - nowe mo¿liwoœci, ale
i ograniczenia.
– Ustanowienie obszaru ochrony
uzdrowiskowej to wielkie wyzwanie. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wiele aspektów. S¹
mo¿liwoœci rozwoju terenów o niewykorzys-
tanym potencjale rozwoju, pojawienie siê
zupe³nie nowych Ÿróde³ dochodów gminy. S¹
równie¿ ograniczenia dotycz¹ce ochrony
obszaru uzdrowiskowego wynikaj¹ce z
przepisów prawa. Nale¿y wszystkie uwarunko-
wania dok³adnie przeanalizowaæ i wybraæ
wariant najbardziej korzystny przede wszystkim
dla mieszkañców tych terenów, jak równie¿
ca³ej naszej wspólnoty jak¹ jest gmina.
Dlatego niezbêdna jest wspó³praca ze
specjalistami zajmuj¹cymi siê tego typu
przedsiêwziêciami oraz du¿a rozwaga z
naszej strony w podejmowaniu decyzji.
Czy mamy realne szanse, by nie staæ siê
drugim Be³chatowem? 
– Na pewno szanse takie mamy. Oprócz
wiary w sukces potrzebna jest wszechstronna
wspó³praca i zaufanie. Szczególnie wa¿na
jest bardzo dobra wspó³praca miêdzy
organami samorz¹du: Rad¹ Gminy i Wójtem.
To na tym poziomie zapadaj¹ kluczowe
decyzje rzutuj¹ce na ca³okszta³t dzia³añ
i koñcowych efektów. Te decyzje bêd¹
kszta³towa³y los nas wszystkich, a tak¿e los
nastêpnych pokoleñ. 
Tej szansy nie wolno zmarnowaæ!

Wywiad ze Zdzis³awem Rembiszem, Wójtem Gminy ZgierzWywiad ze Zdzis³awem Rembiszem, Wójtem Gminy Zgierz

Odkrywka czy uzdrowisko?Odkrywka czy uzdrowisko?

okolice RogóŸna

Wyczerpywanie zasobów wêgla brunatnego w czynnych kopalniach zmusza 
koncerny energetyczne do poszukiwania mo¿liwoœci zagospodarowania nowych
z³ó¿. Takie starania czyni m.in. Kopalnia Wêgla Brunatnego „Adamów” SA, 
która planuje na terenie naszej gminy pozyskiwanie wêgla brunatnego metod¹
odkrywkow¹. 
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W pierwotnym za³o¿eniu zabawa
skierowana by³a do dzieci i m³odzie¿y w celu
uczczenia zakoñczenia roku szkolnego i
rozpoczêcia wakacji. Ju¿ w trakcie przygo-
towañ by³o wiadomo, ¿e ma ona szansê
przerodziæ siê w w pierwsz¹ imprezê integra-
cyjn¹ dla wszystkich mieszkañców Luæmierza
i Emilii - tak te¿ siê sta³o!

Na polanê wokó³ placu zabaw wysz³y
dzieci, m³odzie¿ i doroœli w ró¿nym wieku.
Dla wszystkich uczestników przygotowa-
liœmy wiele atrakcji. Wœród najm³odszych
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê
kolorowanie chodnika ró¿nobarwnymi kredami,
mo¿liwoœæ pomalowania twarzy specjalnie
przeznaczonymi do tego kredkami i loteria
fantowa. By³y tak¿e wyœcigi w workach, mini
konkurs plastyczny (rysowanie postaci
ludzkiej z zawi¹zanymi oczami), rzut do celu,

a tak¿e spontanicznie rozegrany mecz pi³ki
no¿nej pomiêdzy mieszkañcami Luæmierza i
Emilii. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ dla wszystkich,
by³ pokaz ratownictwa medycznego Barbary
Marciniak i Bogdana Pyrzanowskiego,
którzy na co dzieñ pracuj¹ w Zak³adzie
Medycyny Ratunkowej w Zgierzu. Po
pokazie fachowców, ka¿dy móg³ przeæwiczyæ:
u³o¿enie rannego w pozycji bocznej ustalonej,
wykonanie sztucznego oddychania i masa¿u
serca na specjalnie skonstruowanym do tego
celu fantomie - chêtnych nie brakowa³o!

Patrycja £apiñska, Ola Nawrot, Klaudia
Szulc, Natalia Œwi¹tek i Kasia Gerstenberger
zaprezentowa³y samodzielnie przygotowany
pokaz tañca  nowoczesnego. Debiutancki
wystêp naszych nastolatek spotka³ siê z
uznaniem publicznoœci. Wierzymy ¿e wytrwale

bêd¹ doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci taneczne,
liczymy na ci¹g dalszy.

By³a niezapomniana
dyskoteka przy œwietle
ksiê¿yca,  by³y kie³baski
pieczone przy ognisku,
pieczeñ z dzika, napoje,
s³odycze i lody ufun-
dowane przez naszych
sponsorów.

Owocna  wspó³praca
z Grup¹ Odnowy Wsi
w Emilii cieszy nas
szczególnie. Nasze miejs-
cowoœci s¹siaduj¹ ze sob¹,

a  wspólnie  mo¿na zdzia³aæ wiêcej .
Najwspanialsz¹ zap³at¹ za trud wniesiony w
realizacjê imprezy jest jednak zadowolenie
mieszkañców i wspólna œwietna zabawa!

Grupa Odnowy Wsi Luæmierz

20  czerwca , w przeddzieñ  pocz¹tku astronomicznego lata, wraz z mieszkañcami Emilii
hucznie, weso³o i gromadnie przywitaliœmy najpiêkniejsz¹ i najbardziej wyczekiwan¹ 
porê roku -  lato.  Na pomys³ zorganizowania imprezy plenerowej „Powitanie Lata”
wpadliœmy tu¿ po wyjeŸdzie studyjnym do gminy Popielów. Do wspó³udzia³u zaprosiliœmy
Grupê Odnowy Wsi Emilia. Chêtnie zgodzili siê wspó³uczestniczyæ w imprezie i zaoferowali 
pomoc w jej realizacji. 

Grupa Odnowy Wsi Luæmierz dzia³a!

Serdecznie dziêkujemy sponsorom
imprezy integracyjnej w Luæmierzu, którymi
byli: Zajazd „Emilia”, Stacja Benzynowa
„Kaspol”, Sklep Spo¿ywczy z ul. Telefoni-
cznej w Emilii, Sklep Spo¿ywczy Dariusz
Szulc z Luæmierza oraz mieszkañcy
Luæmierza i Emilii, którzy przekazali
drobne kwoty na poczet imprezy. 

Dziêkujemy tak¿e zespo³owi „ARIS”
z Ozorkowa, który zapewni³ oprawê
muzyczn¹ podczas imprezy.

Podziêkowania kierujemy tak¿e
w stronê  Radnego Rady Gminy Zgierz
Leszka Cichoszewskiego, który pomaga³
w realizacji przedsiêwziêcia.

GRUPA ODNOWY WSI LUÆMIERZ

Podziêkowanie
16 sierpnia w Rosanowie odbêdzie siê
uroczyste otwarcie obiektu sportowo-
rekreacyjnego po³¹czone z obchodami
50-lecia klubu LKS Rosanów. 

Impreza rozpocznie siê o godz. 13.00.
Po przemówieniach i wrêczeniu odznak
£ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
odbêdzie siê mecz. Na godz. 17.00
zaplanowano piknik wiejski po³¹czony z
loteri¹ fantow¹ i innymi ciekawymi
atrakcjami.

Imprezê organizuj¹: Urz¹d Gminy
Zgierz, LKS Rosanów, Rada So³ecka
Rosanowa, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z Rosanowa oraz Gminny Oœrodek
Kultury. 

Zapraszamy 
na otwarcie obiektu 

sportowo-rekreacyjnego
w Rosanowie

Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne 
w gminie Zgierz 

z³o¿enie kwiatów na mogile
¿o³nierzy 28. pu³ku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu
parafialnym w Bia³ej
msza œwiêta w koœciele
pod wezwaniem œw. Piotra
i Paw³a w Bia³ej
przejœcie pocztów
sztandarowych i uczestników
uroczystoœci z koœcio³a
pod pomnik Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Bia³ej
przemówienia
okolicznoœciowe
apel poleg³ych
sk³adanie wieñców i wi¹zanek
kwiatów pod pomnikiem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej

komunikatkomunikat
W zwi¹zku z organizowanymi przez Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej uroczystoœciami
pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w dniu 15 sierpnia w godz. 12.50-
14.00 ul. Koœcielna w Bia³ej zostanie
zamkniêta dla ruchu samochodowego na
odcinku od koœcio³a pw. œw. Piotra i Paw³a do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 702.
Objazd bêdzie mo¿liwy za Oœrodkiem
Zdrowia w Bia³ej. Za utrudnienia przepraszamy.

Œwiêto
Wojska Polskiego

w dniu 15 sierpnia

11.30 - 

12.00 -

13.00 -

- 

-
-

Program uroczystoœci:
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Z³otym Medalem „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” nadanym przez Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP odznaczeni zostali: Jan
Jarmusz, Zdzis³aw Adamczewski i Roman
Matusiak.

Srebrnym Medalem odznaczono: Henryka
Angielczyka, S³awomira Modliñskiego,
Marka Sobczyka, W³odzimierza Jarmusza
i Krzysztofa Jarmusza.

Br¹zowy Medal „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” otrzymali druhowie: Wojciech
Kubiak, Leszek Wiœniewski, Jan Majchrzak,
Wies³aw £êczewski, Edmund B³aszczyk, Jan
Sêdzicki, Sylwester W³odarczyk, Jaros³aw
Adamczewski. 

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego odznakê „Stra¿ak Wzorowy”
przyznano: Monice Jarmusz, Mariuszowi
Kuszyñskiemu, Krzysztofowi Kuszyñskiemu,
Jaros³awowi Wiœniewskiemu oraz Tomaszowi
Jarmuszowi.

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

Odznakê za 60 lat w s³u¿bie po¿arniczej
otrzymali: Marian Marciniak i Les³aw
£êczewski, 55 lat - Adam Olczak, Jan
Laszkiewicz i Stanis³aw Wójcik, a 50 lat -
Zdzis³aw Adamczewski, Jan Jarmusz oraz
Kazimierz W³odarczyk.

Odznakê za 45 lat otrzyma³ Roman
Matusiak - Prezes OSP w Kêblinach,
a wys³ugê 40 lat - Henryk Angielczyk i Jan
Sêdzicki.

Odznaki za wys³ugê 30 lat w OSP
przyznano: Markowi Sobczykowi, S³awomi-
rowi Modliñskiemu, W³odzimierzowi
Jarmuszowi i Krzysztofowi Jarmuszowi.

Odznak¹ za wys³ugê 25 lat udekorowano
Les³awa Wiœniewskiego, za 15 lat - Jaros³awa
Adamczewskiego, Sylwestra W³odarczyka,
Tomasza Jarmusza i Wojciecha Kubiaka.

Odznaki za 10 lat w s³u¿bie otrzymali:

Monika Jarmusz, Wies³aw £êczewski oraz
Edmund B³aszczyk, za 5 lat - Krzysztof
Brynkiewicz.

Po wrêczeniu medali i odznaczeñ
nast¹pi³y przemówienia zaproszonych goœci
oraz pami¹tkowe wpisy do kroniki OSP.

Na uroczystoœæ przybyli: Viceprezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
Zdzis³aw Makowski,  Zastêpca Komendanta
Powiatowego PSP w Zgierzu Waldemar
Mrulewicz, Proboszcz Parafii pw. œw. Piotra
i Paw³a w Bia³ej ks. Stanis³aw Ochotnicki
wraz z organist¹ Józefem Rogalewiczem,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, Radni Rady Gminy
Zgierz Marian JóŸwiak i Zbigniew
Draczyñski, Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz, Zastêpca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak, Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP Stanis³aw Dynek
i Komendant Gminny OSP Jan Kowalczyk.
W obchodach wziê³y udzia³ przedstawiciele
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy
Zgierz.

Po oficjalnych uroczystoœciach stra¿acy i
zaproszeni goœcie zostali zaproszeni na
poczêstunek.

Katarzyna Cieœlak

Jubileusz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kêblinach
21 czerwca w stra¿nicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kêblinach odby³a siê uroczystoœæ
jubileuszu 60-lecia za³o¿enia jednostki OSP w Kêblinach. Stra¿ackie œwiêto rozpoczê³o 
siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w Kaplicy w Kêblinach przez proboszcza parafii w Bia³ej. 
Po mszy i powitaniu goœci zosta³a odczytana historia powstania i dzia³alnoœci Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Kêblinach, sporz¹dzona na podstawie kroniki jednostki. Podczas 
uroczystoœci zosta³y równie¿ wrêczone odznaczenia i medale.

W y d a r z e n i a
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Co roku w okresie przesilenia letniego,
obchodzona jest od wieków Noc Œwiêtojañska.
Inna nazwa tej wyj¹tkowej nocy to kupalnocka.
By³o to zgromadzenie zwi¹zane z pierwsz¹
k¹piel¹ w roku (k¹piel tê nazywano kupa³¹),
obrzêdami ku czci s³oñca (skakanie przez
ognisko), rytualnymi œpiewami. Tak S³owianie
nazywali œwiêto poœwiêcone Kupale - bogini
mi³oœci i leczniczych roœlin, a tak¿e patronce
m¹drych kobiet, które znaj¹ zio³a i dobre czary.   

Noc œwiêtojañska zjawiaj¹ca siê na
chwilê, jasna, prawie przezroczysta, wonna
akacjami i jaœminem, zwiewna - jest por¹
wyj¹tkow¹. I to od zamierzch³ych czasów,
kiedy nie nazywa³a siê noc¹ œwiêtojañsk¹, bo
na jej patrona œw. Jana Chrzciciela jeszcze
d³ugo przysz³o œwiatu czekaæ. Ale ju¿ wtedy
by³a noc¹ zabaw. Nasi dalecy pradziadowie,
wra¿liwi na ka¿dy impuls natury jak ptaki,
wyczuli w koœciach i pojêli sercem to
przedziwne zjawisko przesilenia letniego.
Objêci nag³¹ weso³oœci¹ rozpalali ogniska,
by skakaæ ko³o nich, prowadziæ korowody.
Ju¿ wtedy uwa¿ano taniec za rzecz piêkn¹,
wiêcej - za czynnoœæ magiczn¹. Kobiety
tañczy³y i rzuca³y w ogieñ siedem magicz-
nych zió³, z których plot³y równie¿ wianki
œwiêtojañskie: rosiczkê, p³omyk, bylicê bia³¹,
dziewannê, rutê, sza³wiê i dziurawiec.
O pó³nocy puszcza³y na wodê wianki.
Nastêpnie panny przechadza³y siê wzd³u¿
brzegu rzeki, a kawalerowie wskakiwali do

rzeki i wy³awiali je. Który zebra³ najwiêcej
wianków, temu sprzyja³o wiêksze szczêœcie
w mi³oœci. Je¿eli ch³opak nie wy³owi³
¿adnego wianka, samotnie czekaæ musia³ do
przysz³ego roku. Je¿eli wianek nie zosta³
przez nikogo wy³owiony, panna by³a skazana
na staropanieñstwo. Jeœli wianek utkwi³ w
zaroœlach, wró¿y³o to nieœlubne dziecko w tym
roku. Puszczanie wianków na wodê to
wró¿ba dla panien i kawalerów, poniewa¿
dotyczy zam¹¿pójœcia i wyczekiwanej
mi³oœci

Kultywuj¹c t¹ ludow¹ tradycjê, w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
21 czerwca zorganizowano kolejn¹ ju¿ Noc
Kupa³y. Tegoroczna Noc Œwiêtojañska obfito-
wa³a w liczne atrakcje. Podczas odbywaj¹cych
siê warsztatów wiankowych prowadzonych
pod czujnym okiem miejscowej twórczyni
ludowej Genowefy Gêbickiej z Bia³ej,
wszyscy chêtni mogli nauczyæ siê - jak siê
okaza³o nie³atwej - sztuki plecenia wianków,
które s¹ nieodzownym atrybutem Nocy
Œwiêtojañskiej.

Imprezie towarzyszy³y wystêpy zespo³ów
muzycznych i tanecznych. M³odzi wykonawcy
zespo³u „Cliver” rozgrzali publicznoœæ do
czerwonoœci, zespó³ kilkakrotnie bisowa³.
Show taneczne zaprezentowane przez Zgiersk¹
Grupê Taneczn¹ w premierowym uk³adzie
tanecznym: Hindu Dens - trafi³o do serc
wszystkich zgromadzonych w oœrodku
mê¿czyzn. Z nadejœciem wieczoru wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „Anilana”, który
przedstawi³ obrzêd „Nocy Œwiêtojañskiej”.
W barwnym korowodzie z pochodniami

w rêku, prowadzonym przez Naczelnika OSP
w Dzier¿¹znej Mariana Mamiñskiego, przy
dŸwiêkach muzyki Kapeli Ludowej Zespo³u
Pieœni i Tañca „Anilana”, wszyscy uczestnicy
przeszli do malowniczego miejsca, gdzie
panie mog³y powierzyæ wianki nurtom wody.
Zgodnie z tradycj¹ panowie ¿ywio³owo
wy³awiali wianki dla swoich wybranek,
niektórzy nawet zaryzykowali k¹piel w zimnej
jeszcze wodzie. Ale czegó¿ to nie robi siê dla
tej jedynej wybranki. Uroczyste wrêczenie
wianków odby³o siê na scenie, a pary
wykona³y „taniec œwiêtojañski”. Na koniec
odby³a siê wspólna zabawa z Zespo³em
„Arax” z £êczycy oraz poszukiwanie kwiatu
paproci.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ i podsumowaniem
wieczoru by³a przygotowana dla uczestników
specjalna potrawa pod nazw¹ „kupalnocka
potrawa z wielkiej patelni”. Rozmiary patelni
by³y tak du¿e, ¿e sta³a ona na specjalnej
konstrukcji, pod któr¹ rozpalone by³o ognisko.
Nie wiedzieæ czy apetyty uczestników Nocy
Kupa³y by³y tak du¿e, czy potrawa tak smaczna,
faktem jest, ¿e bardzo szybko znik³a z patelni,
a uczestnicy domagali siê dok³adki.

Tak w³aœnie obrzêdowo ju¿ od kilku lat na
terenie Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej rozpoczyna siê lato, a odpowiednie
powitanie lata ma zapewniæ pomyœlnoœæ
zbiorów, dobr¹ pogodê i obfitoœæ plonów.
Jednoczeœnie dziewczêta i ch³opcy wró¿¹
sobie, jakie powodzenie w mi³oœci przyniesie
im nadchodz¹ce gor¹ce lato.

Gminny Oœrodek Kultury
Fotoreporta¿ na str. 16

Noc kupa³y 

Tradycj¹ sta³y siê ju¿ œrodowiskowe
obchody Dnia Dziecka w œwietlicy w
£agiewnikach Nowych. 8 czerwca zarówno
dzieci, jak równie¿ rodzice i dziadkowie,
mieli okazjê obejrzeæ i uczestniczyæ w przed-
stawieniu pt. „Œmiechowisko, czyli przyjaŸñ
i pomoc na weso³o”. Aktorzy starali siê

przekazaæ uniwersaln¹ prawdê o tym, jak
wa¿na jest w ¿yciu przyjaŸñ i wzajemna
pomoc. W bajce zarozumia³y król zosta³
ukarany przez czarodzieja nieprzerwanym
mêcz¹cym œmiechem - uleczyæ go mog³a
tylko cytryna. Przedstawienie Teatru Lalki
i Aktora „Psikus” Gra¿yny Ciechowskiej

i Tomasza Pietrasiaka z £odzi przekaza³o
widzom wiele m¹droœci ¿yciowych,
rozbawi³o i stworzy³o mi³y nastrój.

Za spraw¹ Rady So³eckiej So³ectwa
£agiewniki wszystkie dzieci otrzyma³y s³odycze,
oraz s³odki poczêstunek i kompot, a od jednego
ze sklepów spo¿ywczych z £agiewnik pyszne
lody.

Gminny Oœrodek Kultury

Œrodowiskowy Dzieñ Dziecka w £agiewnikach

Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjal-
nego w Grotnikach w imieniu uczniów
bior¹cych udzia³ w I Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym pod has³em
„Mi³oœæ wg Jana Paw³a II” sk³ada
serdeczne podziêkowania Fundacji
Rozwoju Turystyki i Kultury w £odzi za
patronat nad konkursem i ufundowanie
nagród.

Dziêkujemy równie¿ Pani Gra¿ynie
Kietla i wspó³pracownikom z Oœrodka
Rekreacyjno-Wypoczynkowego Rancho
Natura Plus w Kotowicach za goœcinne
i atrakcyjne przyjêcie, w prowadzonym
gospodarstwie agroturystycznym, wszyst-
kich uczestników konkursu. Przeja¿d¿ki
konne, dogoterapia i ognisko d³ugo
pozostan¹ w pamiêci obecnych uczniów.

MARIA TERESA SOCALSKA
Dyrektor ZSG w Grotnikach

Podziêkowanie

Ten znamienity jubileusz uœwietnili tak¿e
reprezentanci z gminy Zgierz - Zespó³
Œpiewaczy „Giecznianki” wraz z Kapel¹
Ludow¹. Ich wystêp zosta³ gor¹co przyjêty
przez publicznoœæ, poza g³ównym wystêpem
wielokrotnie goœcili na scenie. Wielu goœci
fotografowa³o siê równie¿ z ubranymi w
piêkne stroje ludowe „Gieczniankami” i
panami z Kapeli. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê przyœpiewki ludowe, które
Kapela wykonywa³a naprzemiennie z zapro-
szonymi goœæmi.

Tego typu imprezy s¹ bardzo wa¿nym
wydarzeniem w ¿yciu Zespo³u Œpiewaczego
„Giecznianki”, daj¹ mo¿liwoœæ zaprezen-
towania ró¿norodnych umiejêtnoœci wokal-
nych, pokazania nowatorskich pomys³ów
oraz œwietnej zabawy. 

Gminny Oœrodek Kultury

Giecznianki w Andrespolu

Ko³a Gospodyñ Wiejskich to oprócz Kó³ek
Rolniczych najstarsza organizacja dzia³aj¹ca
obecnie w Europie. W zwi¹zku z tym wiele
Kó³ obchodzi  jubileusze. Tak te¿ sta³o siê 
14 czerwca, gdy KGW z Andrespola
obchodzi³o swoje 50-lecie. 



8

W y d a r z e n i a

Na Ziemi Zgierskiej

Ju¿ od rana uczniowie, nauczyciele, rodzice
i pracownicy krz¹tali siê po terenie szko³y.
Rozk³adali stoiska klas, loterii
fantowej, sprzeda¿y „cegie³ek”,
sto³y z ciastem, napojami i
ciep³ymi przek¹skami, miejsca
dla uczestników imprezy
i specjalnych goœci. 

Œwiêto Szko³y tradycyjnie
otworzy³a dyrektor szko³y
Maria Teresa Socalska. Po
powitaniu uczestników prowa-
dz¹cy Anna Krysiak-Nowicka
oraz Dominik Michalski
przedstawili plan spotkania. Na
szkolnej scenie zaprezentowali
swe umiejêtnoœci uczniowie
szko³y: wyst¹pi³ chór szkolny
pod kierunkiem Beaty Woja-
kowskiej i teatrzyk „Gadu-gadu”, którego
opiekunem jest Danuta Marynowska.
Najwiêcej emocji wzbudzi³a coroczna aukcja
z niesamowicie przekonuj¹cym w roli
prowadz¹cego o. Tomaszem Ewertowskim.
Wystawione na sprzeda¿ przedmioty,
co rzadko idzie w parze, uzyskiwa³y niespo-
dziewanie wysokie ceny i zadowolenie
kupuj¹cych. Na spotkaniu podsumowano
tak¿e projekt K£OS, wskazuj¹c na wk³ad
szko³y, jako partnera, w jego realizacjê. Na

koniec uczestnicy œwiêta bawili siê przy
muzyce zespo³u CANOU. 

Impreza  jednak nie tylko odbywa³a siê na
szkolnej scenie. Wszystkich zaproszono do
obejrzenia przygotowanych przez klasy
wystaw: osi¹gniêæ uczniów i prezentacji
codziennego ¿ycia klas. Mo¿na by³o tak¿e
pojeŸdziæ konno, zasi¹œæ  w starej „Warszawie”,
podziwiaæ pokazy stra¿ackie. Najm³odsi
uczestnicy mogli pozje¿d¿aæ na dmuchanej

zje¿d¿alni oraz poma-
lowaæ sobie buŸkê
i  p r z y w i t a æ  s i ê  z
wysokim, 3-metrowym
klaunem.

Organizacja œwiêta
nie by³aby mo¿liwa,
gdyby nie pomoc osób
wspó³pracuj¹cych ze
szko³¹. Nieoceniony
wk³ad rodziców, zaanga-
¿owanie Ochotniczej
St ra¿y Po¿arnej  z
Ustronia oraz Ko³a
Gospodyñ Wiejskich
zapewn i ³o  sukces
t e g o r o c z n e m u
festynowi.

Ca³e rodziny wspaniale bawi³y siê na
œwiêcie grotnickiej szko³y. ZnaleŸli coœ dla
siebie i ci najm³odsi, i ci nieco starsi.
Zaprezentowano codzienn¹ pracê szko³y w
niecodzienny sposób. Niewielki deszcz nie
zak³óci³ zabawy. Wspólnie spêdzone trzy
godziny szkole przynios³y pieni¹dze na
odnowienie placu zabaw dla dzieci, zaœ
uczestnikom niezapomniane wspomnienia.

Ewa Gontarska Pawluczyk

Po raz pi¹ty w wybrane czerwcowe niedzielne
popo³udnie grotnicka szko³a têtni³a ¿yciem 
jak w zwyk³y dzieñ w czasie roku szkolnego.
Tradycj¹ bowiem sta³o siê organizowanie 
Œwiêta Szko³y - imprezy œrodowiskowej,
której celem jest zebranie funduszy na szkolny
plac zabaw. Wielogodzinne przygotowania
mia³y w tym roku swój fina³ 6 czerwca. 

Œwiêto szko³y w Grotnikach

Szko³a Podstawowa w D¹brówce Wielkiej
mia³a swoje œwiêto 15 czerwca. Z tej okazji
w szkole spotkali siê nauczyciele, dzieci i ich
rodzice. By uczciæ ten dzieñ i zaprezentowaæ
talenty, uczniowie wszystkich klas przygo-
towali dla swoich rodziców wystêpy. Klasy 0-
III pokaza³y inscenizacjê s³owno-muzyczn¹,
której treœci¹ by³o wyra¿enie mi³oœci do
swoich mam i tatusiów. Kó³ko teatralne, pod
opiek¹ Ewy Bielickiej, przedstawi³o „Baœñ
o Czerwonym Kapturku”, a uczniowie
starszych klas, pod opiek¹ Anety Pilarskiej,
wystawi³y „Baœñ higieniczn¹ o krasnoludkach

i królewnie Œnie¿ce”. W koncercie
muzycznym stylizowanym na  mini
playback show wyst¹pi³y uczennice
klasy VI przy akompaniamencie Agaty
Norek graj¹cej na gitarze. 

Du¿¹ atrakcj¹ dla mieszkañców
D¹brówki by³ turniej pi³ki no¿nej o
Puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy
Zgierz. Puchar zdoby³a dru¿yna LKS
D¹brówka.

W przerwach miêdzy przelotnym

deszczem rodzice wspólnie z dzieæmi mogli
pobawiæ siê na œwie¿ym powietrzu, bior¹c
udzia³ w zabawach i zawodach przygo-
towanych przez Iwonê Dêbowsk¹. Wa¿n¹
czêœci¹ œwiêta by³ równie¿ pokaz udzielania
pierwszej pomocy, przygotowany przez
uczniów klasy VI.

W czasie trwania ca³ej imprezy mo¿na
by³o skosztowaæ domowego ciasta i potraw
z grilla. 

Anna Kulik

Œwiêto szko³y w D¹brówce

15 czerwca w Szkole Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym odby³ siê piknik
integracyjny. Zaproszeni zostali absolwenci
szko³y, mieszkañcy Besiekierza i okolicznych
wsi oraz oczywiœcie uczniowie szko³y i ich
rodzice. Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 14.
Na terenie szko³y czeka³y ju¿ stoiska z napo-
jami, domowymi ciastami, frytkami oraz
loteria fantowa, w której za niewielkie
pieni¹dze mo¿na by³o wygraæ g³ówn¹
nagrodê - rower górski! Nie zabrak³o tak¿e -
jak to na pikniku - kie³basek i kaszanki z grilla. 

Ka¿dy uczeñ i rodzic móg³ wzi¹æ udzia³ w
biegu z przeszkodami, który nagrodzony by³
talerzem pysznej grochówki i dyplomami.
Obok konkurencji sportowych dodatkowymi
atrakcjami podczas pikniku by³y: malowanie
twarzy, pokazy ratownictwa medycznego,
przeja¿d¿ki motorami i quadami. Podczas
ca³ej imprezy gra³a dobra muzyka.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
mini playback show w wykonaniu naszych
uczniów. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
uczniowie przygotowuj¹cy siê do wystêpów
wokalnych wykazali siê wyobraŸni¹,
zmys³em artystycznym i pomys³owoœci¹.

Najwiêkszym powodzeniem i zaintere-
sowaniem cieszy³ siê mecz pomiêdzy
nauczycielami a rodzicami. Zaciêta walka,
ogromna rywalizacja, liczne kontuzje
doprowadzi³y jednak do satysfakcjonuj¹cego
obydwie strony remisu. 

Mimo, ¿e pogoda sprawi³a ma³ego figla
uczestnikom pikniku, to jednak nie by³a w
stanie popsuæ dobrych humorów i wspania³ej
zabawy. Tych co przegapili tegoroczny
piknik integracyjny zapraszamy za rok.

El¿bieta Sobczyñska-KaŸmierczak
Agata Dziedziczak

Piknik integracyjny
w Besiekierzu Rudnym
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Najwiêkszym w historii £odzi chórem
m³odych ludzi dyrygowa³ Krzysztof
Koz³owski, koordynator Regionu £ódzkiego
Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów
szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska”. Robi³ to
stoj¹c kilkanaœcie metrów nad ziemi¹ w
koszu wysiêgnika stra¿ackiego. Towarzyszy³a
im Orkiestra Dêta „Czwórki Band”, prowa-
dzona przez Paw³a Miszczaka, Dyrektora
Szko³y Podstawowej nr 44 w £odzi. 

Próba bicia rekordu zakoñczy³a siê sukcesem.
Protokó³ potwierdzaj¹cy wydarzenie zosta³
wys³any do Londynu do Biura Rekordów
Guinnessa oraz do polskiej sekcji tego rekordu.
Teraz pozostaje tylko czekaæ na wiadomoœæ
potwierdzaj¹c¹ pobicie rekordu.

Niezwyk³emu wydarzeniu towarzyszy³
koncert pieœni chóralnej. Na dwóch scenach
zaprezentowa³y siê 32 zespo³y. Chór ze
S³owika, prowadzony przez Wiktora
KaŸmierczaka, zaprezentowa³ dwa utwory
accapella na dwa g³osy: „Niech ¿yje las”
i „Po¿ar”. Chór z Grotnik wystêpowa³ pod
opiek¹ Beaty Wojakowskiej. 

Wyœpiewaæ 
rekord Guinnessa 

2 czerwca na terenie Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej, podczas obchodów
Gminnego Dnia Dziecka, odby³ siê ju¿ po raz
szósty fina³ konkursu „Wydajemy w³asn¹
ksi¹¿kê”. W konkursie wziê³o udzia³ 105
uczestników z gminy Zgierz, którzy z³o¿yli
60 napisanych przez siebie ksi¹¿ek. Komisja,
w której sk³ad weszli: Zofia Baran - pedagog,
Jerzy Œwi¹tczak - ksiêgarz, mi³oœnik ksi¹¿ek
oraz Jacek Kowner - fotograf, przyzna³a
nagrody 41 uczestnikom w piêciu kategoriach
wiekowych. Dla finalisów konkursu GOK
ufundowa³ nagrody ksi¹¿kowe, a dla pozos-
ta³ych uczestników drobne upominki.

Gminny Oœrodek Kultury

Fina³ konkursu „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”

l Klasa 0 
I miejsce: ABECAD£O - Daniel Stêpniak, Julia
Koligat, Anna Kaczmarek, Damian Kasica, £ukasz
Nerga, Katarzyna Nerga, Kuba Ptaszyñski, Natalia
Zieleniewska, Mateusz S³owiñski, Aleksandra Goss,
Marcelina Goss, Julian Kaferski Kowalczyk,
Kacper Tworski, Maria Gawlik, Julia Czerwiñska,
Jacek Jarmusz - Szko³a Podstawowa w D¹brówce
Wielkiej, opiekun: Joanna Redzisz, II miejsce:
Nasze Dinozaury - Artur Ma³ecki, Sylwester
Olejniczak, Mi³osz Warszawski - Szko³a Podsta-
wowa w Besiekierzu Rudnym, opiekun: Julia
Laskowska;
l Klasa I i II
I miejsce: Nasza Klasa - Agata Biskupska,
Agnieszka Karolak, Klaudia Polasiñska - Szko³a
Podstawowa w D¹brówce Wielkiej, opiekun:
Magdalena Kupis, II miejsce: Moja ulica - Nikolas
Wierzbicki - Szko³a Podstawowa w D¹brówce
Wielkiej, opiekun: Magdalena Kupis, III miejsce:
Ocean Piêciu Wysp - Karolina Flegiel - Zespó³
Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, opiekun:
Katarzyna Wo³owska;  
l Klasa III i IV
I miejsce: To w³aœnie Polska - Marcelina Szymañska,
Krzysztof  Ignaczak - Szko³a Podstawowa w

Besiekierzu Rudnym, opiekun: Agata Dziedziczak,
II miejsce: Bia³a sukienka - Natalia Cybulska -
Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie,
opiekun: Dorota Pogorzelska, III miejsce: Nasze
zwierzêta domowe - Agata Sêk, Natalia Witczak -
Szko³a Podstawowa w Besiekierzu Rudnym,
opiekun: Wioletta Marynowicz;
l Klasa V i VI
I miejsce: album Moje okolice - Anita Górczyñska,
Agnieszka Kotus - Szko³a Podstawowa w
Besiekierzu Rudnym, opiekun: El¿bieta Sobczyñska
- KaŸmierczak, II miejsce: Barcelona - Anna Maria
Maciejewska - Filia gminnej biblioteki w Ustroniu,
opiekun: Edyta D¿ugaj, III miejsce: Roœliny
Drapie¿ne - Karolina Chrzanowska - Zespó³ Szkolno
-Gimnazjalny w S³owiku, opiekun: Wioletta
Marynowicz;
l Wiek ponad 13 lat
I miejsce: Magiczny œwiat Grotnik - Tu czas p³ynie
inaczej - Katarzyna Jab³oñska, Marianna Jurkiewicz,
Aleksandra Zasêpa - Filia gminnej biblioteki w
Ustroniu, opiekun: Edyta D¿ugaj, II miejsce: Œwiat
w oczach szalonych fotografów - Marlena Szymañska,
Monika Drê¿ek, £ukasz Gawrysiak - Filia gminnej
biblioteki w Ustroniu, opiekun: Edyta D¿ugaj,
III miejsce: PrzyjaŸñ - Agnieszka Bednarek, Justyna
Rodecka - Filia gminnej biblioteki w Ustroniu,
opiekun: Edyta D¿ugaj.

Lista laureatów konkursu: 

Na trzecim miejscu w III edycji Powia-
towego Konkursu Ortograficznego „I Ty
mo¿esz zostaæ mistrzem ortografii” upla-
sowa³ siê Krzysztof Granosik z Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku. Turniej,
który odby³ siê 28 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Zgierzu zorganizowali doradcy
metodyczni kszta³cenia zintegrowanego -
Anna Andryszczak i Ma³gorzata Wójcik.
W konkursie uczestniczy³o 13 uczniów klas
III szkó³ podstawowych z ca³ego powiatu.
Wœród nich by³o 4 uczniów z gminy Zgierz,
ze szkó³ w Bia³ej, Biesiekierzu Rudnym,
S³owiku i Giecznie. 

Uczeñ ze szko³y w S³owiku
jednym z Mistrzów Ortografii
Powiatu Zgierskiego 2008

Jak informowaliœmy we wczeœniejszych
numerach gazety, Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej w ramach projektu „Okiem
fotografa” prowadzi³ zajêcia fotograficzne dla
m³odzie¿y w wieku 13-19 lat. Celem projektu
by³a aktywizacja m³odzie¿y oraz rozwiniêcie
umiejêtnoœci obs³ugiwania i wykonywania
zdjêæ aparatem cyfrowym oraz ich obróbka
techniczna. 

21 czerwca w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej odby³o siê podsumowanie
projektu. Wystawa ponad czterdziestu
najciekawszych fotografii wykonanych
podczas zajêæ fotograficznych i wycieczek
budzi³a podziw ogl¹daj¹cych: w³adz gmin-
nych, rodziców uczestników i innych goœci
uroczystoœci. Zrealizowany projekt mia³
równie¿ wymiar spo³eczny. Wspólne fotogra-
fowanie, planowanie tras wycieczek,
zwiedzanie zabytków zintegrowa³o m³odzie¿
z ró¿nych miejscowoœci naszej gminy.
Zawi¹za³y siê przyjaŸnie i pozosta³o wiele
wspomnieñ. Efekt pracy grup warsztatowych
przerós³ oczekiwania. Powsta³y prezentacje
multimedialne: „Stefan Batory”, „Jan Pawe³ II”,

„Okiem fotografa”. M³odzi artyœci wziêli
udzia³ w kilku konkursach fotograficznych:
„Zimowe pejza¿e”, „Urokliwe miejsce naszego
powiatu”, „Wielka Majówka w obiektywie”.
Zostali nagrodzeni w konkursie „Wydajemy
w³asn¹ ksi¹¿kê”.

Bibliotekarki realizuj¹ce projekt: Edyta
D¿ugaj, Wioletta Olczak i Aneta Wojcie-
chowska bardzo zaanga¿owa³y siê w pracê
z m³odzie¿¹. Podsumowaniem zajêæ warszta-
towych s¹ zorganizowane w bibliotekach
wystawy oraz galeria internetowa dostêpna na
stronie internetowej: www.dzierzazna.pl.

Gminny Oœrodek Kultury

Okiem fotografa

7 czerwca oko³o 1300 chórzystów z ca³ego
województwa ³ódzkiego - wœród nich
m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych w S³owiku 
i Grotnikach - wziê³o udzia³ w I Pikniku
Chóralnym „Œpiewaj¹ca Polska” w £odzi.
Przedszkolaki, uczniowie podstawówek,
gimnazjów i liceów, zebrani na placu 
przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 44 przy 
ul. Kusociñskiego na Retkini, wykonali 
dwie piosenki („Bo ja jestem ch³opak 
z £odzi”, „Dzieciêca £ódŸ”) oraz hymn
„Œpiewaj¹cej Polski”.



10 Na Ziemi Zgierskiej

14.06
RogóŸno – oko³o godz. 5.45 na drodze
wojewódzkiej nr 702 kieruj¹ca samochodem
marki Skoda Favorit 57-letnia mieszkanka
£odzi nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu,
nie zatrzyma³a siê przy znaku STOP
i wjecha³a pod ciê¿arówkê marki MAN
z przyczep¹, kierowan¹ przez Piotra P. (29 l.)
z powiatu kutnowskiego. Boczne uderzenie
okaza³o siê tak silne, ¿e auto dachowa³o. Dwie
osoby ze Skody Favorit ponios³y œmieræ na
miejscu - kieruj¹ca samochodem kobieta oraz
jej 56-letni pasa¿er, mieszkaniec £odzi. 

16.06
Rosanów, ul. Rzemieœlnicza – oko³o godz.
16.50 policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê. 50-letni
mê¿czyzna mia³ oko³o 1,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. W jego sprawie
prowadzone jest postêpowanie w trybie
przyspieszonym. 

17.06
D¹brówka Wielka – oko³o godz. 17.10 na
drodze wojewódzkiej nr 702 kieruj¹cy samo-
chodem marki Seat Cordoba Dariusz M.
(39 l.) nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od
jad¹cego przed nim samochodu marki
Daewoo Matiz kierowanego przez Jolantê C.
(57 l.). W wyniku zderzenia Daewoo Matiz
przemieœci³ siê do przodu i uderzy³ w stoj¹cy
przed nim samochód marki Ford Escort
kierowany przez Huberta J. (35 l.). Sprawca
kolizji by³ trzeŸwy. Ogólnych obra¿eñ cia³a -
st³uczenia g³owy i klatki piersiowej dozna³a
kieruj¹ca Daewoo. Postêpowanie prowadzi
KPP w Zgierzu.
RogóŸno – oko³o godz. 23.00 nieznany
sprawca przeci¹³ skobel przy wrotach gara¿u,
sk¹d ukrad³ kosê spalinow¹ i pi³ê spalinow¹.
W³aœciciel prywatnej nieruchomoœci oszaco-
wa³ straty na wartoœæ 2,5 tys. z³.

21.06
Emilia – oko³o godz. 22.50 na krajowej
„jedynce” policjanci z Sekcji Ruchu Drogo-
wego zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê.
58-letni mieszkaniec £odzi mia³ 0,9 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego
sprawie prowadzone jest postêpowanie w
trybie przyspieszonym. 

23.06
Grotniki, ul. Marsza³kowska – oko³o godz.
17.10 nietrzeŸwy kieruj¹cy samochodem
marki Skoda Felicja 48-letni mieszkaniec
£odzi jad¹c ul. Marsza³kowsk¹ od ul.
Sosnowej w kierunku Jab³oniowej zjecha³
nagle na pas ruchu przeznaczony do jazdy w
przeciwnym kierunku i doprowadzi³ do
czo³owego zderzenia z samochodem marki
Polonez Caro kierowanym przez 19-latka
z Ozorkowa. Sprawca wypadku odmówi³
badania na zawartoœæ alkoholu w organizmie,
zosta³a mu pobrana krew - mia³ 2,8 promila.
Zosta³ przewieziony do szpitala z ran¹ ciêt¹
twarzy, podejrzeniem uszkodzenia ga³ki
ocznej oraz obrzêkiem prawego podudzia.
Jego pasa¿erka, 58-letnia ³odzianka, zmar³a
w karetce pogotowia. Drugi pasa¿er Skody
Felicji, 56-latek dozna³ z³amania otwartego
podudzia lewego i ogólnych pot³uczeñ. Do
szpitala z obra¿eniami cia³a przewiezieni
zostali równie¿ kierowca Poloneza Caro
(m.in. podejrzenie z³amania rêki) oraz jego
17-letni pasa¿er. Oba samochody nadaj¹ siê

do kasacji. Ruch
drogowy w miejscu
wypadku utrudniony
by³ przez oko³o godzinê.

25.06
Grotniki, ul. Ozorkowska –
oko³o godz. 15.00 kieruj¹cy
samochodem marki Audi,
24-letni mieszkaniec Ozorkowa,
nie dostosowa³ prêdkoœci
jazdy do warunków drogowych,
wpad³ w poœlizg i uderzy³
w przydro¿ne drzewo. By³
trzeŸwy, nie odniós³ ¿adnych
obra¿eñ cia³a. Jego pasa¿er
dozna³ st³uczenia czaszki
i nosa, zosta³ hospitalizowany.

27.06
Bia³a – z otwartego samochodu stoj¹cego na
terenie niestrze¿onego parkingu nieznany
sprawca ukrad³ telefon. Poszkodowany
oszacowa³ straty na wartoœæ 300 z³.

28.06
Skotniki – oko³o godz. 2.45 kieruj¹cy samo-
chodem marki Citroen XM 35-letni zgierzanin
zjecha³ na pobocze drogi i uderzy³ w drzewo.
W wyniku wypadku z³ama³ praw¹ nogê oraz
dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a. Jego pojazd
uleg³ spaleniu.
Bia³a – oko³o godz. 10.00 nieznany sprawca
wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkanki powiatu
zgierskiego ukrad³ z jej torby zakupowej portfel,
w którym znajdowa³y siê dokumenty i 120 z³.
D¹brówka Wielka, ul. G³ówna – oko³o
godz. 18.30 kieruj¹cy samochodem marki Peugeot
38-letni zgierzanin, jad¹c ul. G³ówn¹ w
kierunku ul. Koœcielnej w kierunku ul. Cegiel-
nianej, podczas wykonywania manewru skrêtu
w lewo na teren posesji przy ul. G³ównej
doprowadzi³ do zderzenia z jad¹cym w tym
samym kierunku i wykonuj¹cym manewr jego
wyprzedzania motocyklem marki Kawasaki
kierowanym przez 18-letniego mieszkañca
powiatu zgierskiego. W wyniku wypadku
wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a dozna³ moto-
cyklista, w stanie ciê¿kim przewieziony zosta³
do szpitala, gdzie przebywa na Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej. Jego pasa¿er,
17-letni zgierzanin dozna³ urazu brzucha.
Natomiast kierowca Peugeota, jak i jego
36-letnia pasa¿erka doznali urazu lewego
barku. 18-latek nie posiada³ uprawnieñ do
kierowania motocyklem. Prowadzone jest
postêpowanie przygotowawcze przez KPP w
Zgierzu.

29.06
Jedlicze, ul. D³uga – oko³o godz. 17.40 policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali nietrzeŸ-
wego kierowcê samochodu marki Fiat 126p.
34-letni zgierzanin mia³ oko³o 1 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego
sprawie prowadzone jest postêpowanie w
trybie przyspieszonym.

30.06
S³owik, ul. Gdañska – oko³o godz. 8.30
dosz³o do po¿aru domku letniskowego, na
skutek pêkniêcia przewodu napowietrznej linii
energetycznej, która spowodowa³a zwarcie
instalacji. Sp³onê³a drewniana czêœæ konstrukcji
domku. Starty oszacowano na wartoœæ 8 tys. z³.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

28 czerwca odby³a siê
I Biesiada Skotnicka,
podczas której uroczyœcie
zakoñczono sezon 2007/2008.
Puchary oraz dyplomy otrzyma³o trzech
zawodników koñcz¹cych karierê: Andrzej
Kolasa, Jaros³aw Walak oraz Waldemar
Olejarz. Wyró¿nieni równie¿ zostali: Pawe³
Kapuœciñski - najlepszy strzelec, Andrzej
Bagrodzki - najlepszy strzelec ligi Hal-kop,
Piotr Terebiñski i Ryszard Góralczyk
- najaktywniejsi zawodnicy, Rafa³ Hampel
i Adam Sienkiewicz - odkrycia roku, Pawe³
Dynek - za medialn¹ stronê klubu (wk³ad
kamerzystki ̄ akliny Œlêzak).

2 lipca odby³ siê pierwszy trening przygo-
towuj¹cy do sezonu 2008/2009.

Sparingi: 
l LKS D¹brówka - Zamek Skotniki 6:4 (6 lipca)
l Zamek Skotniki - ZAMEK (pracownicy
sponsora) (13 czerwca)

Pawe³ Dynek

Zakoñczy³ siê sezon
pi³karski 2007/2008. Finisz
rozgrywek by³  bardzo
nerwowy dla zawodników,
trenerów, dzia³aczy i kibiców
klubu. Ostatnia kolejka decydowa³a o
wszystkim. Abyœmy mogli spokojnie
utrzymaæ siê w klasie okrêgowej musieliœmy
wygraæ mecz wyjazdowy z Or³em £ódŸ,
natomiast W³ókniarz Pabianice musia³
pokonaæ na wyjeŸdzie zespó³ Polonii
Andrzejów. Zawodnicy LKS Rosanów od
pocz¹tku narzucili przeciwnikom swój styl
gry. Nie pozwalaliœmy zawodnikom Or³a na
stworzenie sytuacji podbramkowych. Orze³
£ódŸ te¿ musia³ wygraæ to spotkanie, aby
pozostaæ w lidze. W miêdzyczasie trwa³a
„gor¹ca linia” z meczu Polonii z W³ókniarzem.
Radosne wieœci z Andrzejowa, gdy¿ goœcie
strzelili pierwsz¹ bramkê. Sytuacja bardzo
szczêœliwa, ale jeszcze potrzebna by³a bramka
zawodników Rosanowa. W 36 minucie
meczu w swoim stylu Pawe³ Kuku³a
wymanewrowa³ obroñców gospodarzy
i strzeli³ arcywa¿nego gola. Rosanowianie
mieli jeszcze kilka okazji do zdobycia
bramek, ale ju¿ ¿adnej nie wykorzystali. Tak
wiêc mecz o ¿ycie wygra³ nasz zespó³,
natomiast w Andrzejowie Polonia przegra³a
ostatecznie z W³ókniarzem Pabianice 1 : 2.
Po gwizdku sêdziego zapanowa³a wielka
radoœæ. Zespó³ LKS Rosanów pewnie
utrzyma³ siê w lidze okrêgowej!

W tabeli koñcowej sezonu 2007/2008
LKS Rosanów zajmuje 14. pozycjê (na 18),
z 32 punktami. Bilans sezonu to 8 meczów
zwyciêskich, 8 zremisowanych i 18 przegra-
nych.

Pawe³ Kuœmierczyk

LKS Zamek
Skotniki

LKS Rosanów 
zostaje w V lidze

I n f o r m a c j e S p o r t
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R ó ¿ n e

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Giecznie

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Giecznie powsta³o w 1964
roku. Zapisa³o siê do niego
18 cz³onkiñ, które na swoj¹
Przewodnicz¹c¹ wybra³y Irenê
Stolarsk¹, na Skarbnika Jadwigê
Chyliñsk¹, zaœ na Sekretarza
Zofiê £ugowsk¹. Gieczno
nale¿a³o wtedy do gminy Pi¹tek,
w której instruktork¹ gminn¹ do
spraw Kó³ Gospodyñ Wiejskich
by³a Zofia Marecka. Cz³onkinie
Ko³a zaczê³y prê¿nie dzia³aæ
organizuj¹c liczne pokazy
¿ y w i e n i o w e ,
kursy gotowania
i pieczenia oraz
kroju i szycia.
Gdy po reformie
administracyjnej
Gieczno znalaz³o
s i ê  w  zas i êgu
gminy Zgierz,
pierwsz¹ instruk-
tork¹ zajmuj¹c¹
s i ê  K o ³ a m i
Gospodyñ zosta³a
Bo¿ena Borsiak.
Swo j¹  we rw¹
i zapa³em stara³a siê jak najwiêcej zachêcaæ do dzia³alnoœci na rzecz Ko³a.
By³a inicjatork¹ licznych konkursów, takich jak: „Wiêcej mleka lepszej jakoœci”,
„Wiêcej kwiatów, owoców i warzyw”, „Najpiêkniejszy ogród przydomowy”.
Zachêca³a do zak³adania ogródków bio-dynamicznych, do uprawiania zió³
i ma³o znanych warzyw. Organizowa³a pokazy ¿ywieniowe oraz szkolenia
zawodowe, z których do dnia dzisiejszego mamy po kilka zapisanych
zeszytów. Siêgamy do nich, gdy chcemy ugotowaæ smaczn¹ zupê kaszubsk¹,
neapolitañsk¹ czy pyszne nadziewane farszem kluski œl¹skie. Do dziœ s³ynne
s¹ nasze makowce i serniki wiedeñskie czy baby wielkanocne. Cz³onkinie

Ko³a chêtnie uczestniczy³y w kursach bukieciarstwa, uk³adania stroików
wielkanocnych, bo¿onarodzeniowych czy wi¹zanek na Œwiêto Zmar³ych.
Z zainteresowaniem s³ucha³y pogadanek i wyk³adów na temat udzielania
pierwszej pomocy, jak zdrowo ¿ywiæ rodzinê, jak unikn¹æ zatruæ pokar-
mowych. Dziêki staraniu kilku pañ zosta³a zorganizowana wypo¿yczalnia
naczyñ na 180 osób. Nale¿y dodaæ, ¿e by³ to czas pustych pó³ek i d³ugich

kolejek i aby cokolwiek kupiæ,
trzeba by³o wykazaæ siê nie
lada sprytem i cierpliwoœci¹.
Od wczesnej wiosny Przewod-
nicz¹ca rozprowadza³a pisklêta
kacze, kurze i indycze oraz
pasze i od¿ywki. Wiosn¹ i
jesieni¹ mo¿na by³o zapisaæ siê
na drzewka i krzewy ozdobne
oraz kwiaty. Po ¿niwach zaczy-
na³o siê coroczne, tradycyjne
plecenie wieñcy do¿ynkowych
na do¿ynki parafialne, gminne,
powiatowe i diecezjalne z
zebranych wczeœniej k³osów
zbo¿a oraz kwiatów i owoców.
Podczas plecenia wieñców,
zarówno wczeœniej jak i teraz,
uk³adane s¹ przyœpiewki
do¿ynkowe w zale¿noœci od
tego, komu wieniec jest
wrêczany. W latach 70-tych i

80-tych w miesi¹cu lipcu i sierpniu organizowany by³ na
terenie szko³y w Giecznie „Dzieciniec” dla dzieci, aby w
czasie prac ¿niwnych mia³y zapewnion¹ fachow¹ opiekê
i wy¿ywienie. Corocznie organizowany jest w wiejskiej
œwietlicy op³atek wiejski, jajko wielkanocne oraz do¿ynki
wiejskie. Cz³onkinie Ko³a oraz ich rodziny i znajomi bardzo
chêtnie uczestnicz¹ w wycieczkach krajoznawczych oraz

pielgrzymkach autokarowych do sanktuariów maryjnych. W 2001 roku
z cz³onkiniami Ko³a zawi¹za³ siê zespó³ „Giecznianki”, który rozs³awia swoj¹
wieœ i gminê na terenie Polski oraz poza jej granicami. Panie nale¿¹ce do
zespo³u staraj¹ siê podtrzymywaæ i kultywowaæ dawne zwyczaje i obrzêdy
wiejskie oraz uchroniæ ludowe piosenki i melodie od zapomnienia. Obecnie
Ko³o liczy 19 cz³onkiñ, którym przewodniczy od 44 lat Irena Stolarska.
Mottem Ko³a s¹ s³owa: „Nie ma jak ko³o zawsze weso³o, gdy gospodynie
zejd¹ siê…”

Kronika 

40-lecie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Giecznie 
i 4-lecie zespo³u 
„Giecznianki”

Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
Gra¿yna Pisarska - Przewodnicz¹ca oddzia³u
ZNP w Zgierzu oraz Cezary Piotrowski -
Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu
w Urzêdzie Gminy Zgierz. Emeryci nie
zapomnieli o szczególnym jubileuszu 15-lecia
pracy na stanowisku kierownika oœwiaty

gminnej Cezarego Piotrowskiego. Jubilat
otrzyma³ wiele ciep³ych s³ów, gratulacji i
kwiatów. ¯yczenia sk³adali: Gra¿yna Pisarska
- w imieniu oddzia³u ZNP w Zgierzu, Wanda
Kruszyñska - w imieniu sekcji emerytów
i rencistów ZNP w Zgierzu oraz Barbara
Maciak - w imieniu emerytów-nauczycieli
gminy Zgierz.

Przy kawie, herbacie i pysznym obiedzie
omawiane by³y sprawy trudne, organizacyjne.
Spotkanie uatrakcyjni³ swoim wystêpem
Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”. Instruktor
zespo³u - Renata Niszczak przygotowa³a
ciekawy repertuar, który zachêci³ uczestników
spotkania nie tylko do s³uchania, ale równie¿
do tañca. Nie oby³o siê bez wspomnieñ,
rozmów, spacerów po parku Oœrodka.

Gminny Oœrodek Kultury

Letnie spotkanie emerytowanych nauczycieli

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej sta³ siê ulubionym miejscem spotkañ emerytowanych
nauczycieli w okresie letnim. I równie¿ w tym roku, 10 czerwca takie spotkanie siê odby³o. 
W otoczeniu przyrody, przy piêknej s³onecznej pogodzie spotkali siê byli nauczyciele
pracuj¹cy na terenie gminy Zgierz i miasta Zgierza.

kondolencjekondolencje

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Kole¿ance

HALINIE SZYMAÑSKIEJ
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Kole¿anki 
z Gminnej Rady Kobiet 

i Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Wyrazy wspó³czucia
Panu

W£ADYS£AWOWI
RUPRECHTOWI

z powodu œmierci 
OJCA
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

i Gminnego Zak³adu Komunalnego

Rok 2007. Jeden z wystêpów zespo³u „Giecznianki” podczas
Ogólnopolskiego Œwiêta Dzielenia siê Chlebem w Warszawie.



12 Na Ziemi Zgierskiej

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 roku
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz. 1249 ze zm.),
od 1 lipca 2008 roku rolnik, który uzyska³
p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w
rozumieniu przepisów o p³atnoœciach do grun-
tów rolnych i oddzielnej p³atnoœci cukrowej
bêdzie mia³ obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw zbó¿, kukurydzy,
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych,
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych
lub roœlin str¹czkowych, od zasiewu lub
wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wyst¹-
pienia szkód spowodowanych przez powódŸ,
grad, suszê, ujemne skutki przezimowania oraz
przymrozki wiosenne.

Obowi¹zek ubezpieczenia przez producenta
rolnego co najmniej 50% powierzchni upraw,
bêdzie spe³niony, je¿eli w okresie 12 miesiêcy,
od dnia 1 lipca 2008 roku producent rolny
zawrze umowê ubezpieczenia z wybranym
ubezpieczycielem.

Jednak¿e dop³aty do sk³adek producentów
rolnych z tytu³u ubezpieczenia upraw rolnych
lub zwierz¹t gospodarskich od ryzyka wyst¹pienia
skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie bêd¹
udzielane z bud¿etu pañstwa jedynie w przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia z Powszechnym
Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹
w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeñ
Wzajemnych „TUW” z siedzib¹ w Warszawie,

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych z siedzib¹ w Poznaniu, MTU
Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ z siedzib¹ w
Sopocie. 

Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, w
przypadku kontroli spe³nienia tego obowi¹zku
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
starostê, obowi¹zany bêdzie do wniesienia
op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku.
Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej w ka¿dym roku
kalendarzowym, stanowiæ bêdzie równowartoœæ
w z³otych 2 euro od 1 ha. W 2008 roku bêdzie to
7,10 z³ za ha.

Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie
wnoszona na rzecz gminy w³aœciwej ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika.

Powy¿sze sankcje nie bêd¹ jednak stosowane
wobec rolników w przypadku, gdy rolnik nie
zawrze umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego
z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej
dwa zak³ady ubezpieczeñ, które zawar³y z
ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowy
w sprawie dop³at, w szczególnoœci z powodu
zaoferowania ubezpieczenia w stawkach
taryfowych przekraczaj¹cych 6% sumy
ubezpieczenia.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ niezawarcie przez
rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych
nie bêdzie mia³o ¿adnego wp³ywu na ubieganie
siê przez nich o p³atnoœci bezpoœrednie.

Informacja o obowi¹zku ubezpieczenia upraw i wysokoœci kar

R o l n i c t w o O g ³ o s z e n i a

W zwi¹zku z wyst¹pieniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, zw³aszcza suszy
rolnicy mog¹ ubiegaæ siê: l w przypadku
ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospo-
darskich o odszkodowanie, które od 1 lipca 2008
roku jest czêœciowo finansowane z bud¿etu
pañstwa, l ponadto w ramach ubezpieczeñ
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
stosowane s¹ z bud¿etu pañstwa dop³aty do
sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia upraw rolnych od wyst¹-
pienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
gradu, pioruna, obsuniêcia siê ziemi, lawiny,
suszy, ujemnych skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych. Dop³aty do sk³adek
dotycz¹ ubezpieczenia upraw rolnych od
wszystkich okreœlonych w ustawie ryzyk lub
wybranych przez producenta rolnego,
wystêpuj¹cych najczêœciej na danym obszarze.

Z uwagi na wyst¹pienie niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, zw³aszcza suszy,
rolnicy zainteresowani uzyskaniem kredytu
klêskowego mog¹ zg³aszaæ do so³tysów straty
spowodowane susz¹.

Warunkiem zg³oszenia jest wyst¹pienie
strat w gospodarstwie w rozmiarach nie
mniejszych ni¿: l ³¹czna powierzchnia strat w
gospodarstwie obejmuje powierzchniê powy¿ej
1 ha, l ubytek plonu nie jest ni¿szy ni¿ 30%,

l rolnicy zg³aszaj¹cy straty w uprawach
spowodowane susz¹ powinni udokumentowaæ
przed komisj¹ szacuj¹c¹ straty powierzchniê
posiadanych u¿ytków rolnych poprzez okazanie
komisji decyzji o wymiarze podatku rolnego,
l je¿eli rolnicy bêd¹ zg³aszaæ straty w uprawach
na gruntach dzier¿awionych musz¹ przekazaæ
komisji wa¿ne umowy dzier¿awy.

Zagro¿enie susz¹ wystêpuje w nastêpuj¹cych
uprawach: zbo¿a ozime, zbo¿a jare, burak
cukrowy, truskawki, rzepak i rzepik, ziemniak,
chmiel, tytoñ, warzywa gruntowe, roœliny
str¹czkowe. 

Procedura zwi¹zana z uzyskaniem kredytu
klêskowego bêdzie mog³a byæ uruchomiona pod
warunkiem potwierdzenia zjawiska suszy na
terenie gminy Zgierz, w oparciu o dane klimaty-
cznego bilansu wodnego (KBW) opracowane
przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznaw-
stwa - Pañstwowy Instytut Badawczy w
Pu³awach.  Okres kredytowania wynosi do 2 lat.
Kwota kredytu nie mo¿e przekroczyæ oszacowa-
nej wielkoœci szkód w uprawach rolnych.
Wydatkowanie co najmniej 50% wartoœci
zaci¹gniêtego kredytu musi byæ udokumen-
towane w banku w ci¹gu 3 m-cy od daty
uzyskania kredytu, rachunkami na zakup
œrodków do produkcji rolnej.

Informacja o mo¿liwoœciach uzyskania pomocy przez rolników
poszkodowanych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Zostañ wystawc¹ podczas Targów NATURA FOOD w £odzi
Miêdzynarodowe Targi £ódzkie Sp. z o.o. zapraszaj¹ do udzia³u w DNIACH NATURALNEJ
¯YWNOŒCI NATURA FOOD, które odbêd¹ siê w dniach 17 - 19 paŸdziernika 2008 r.
na terenach targowych w £odzi. Udzia³ w targach mo¿na zg³aszaæ do dnia 3 wrzeœnia 2008 r. 
Szczegó³y (m.in. regulamin dla uczestników targów i dokumenty zg³oszeniowe) na stronie:
www.mtl.lodz.pl. 

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

11
25

Rosanów
5
19

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

6
20

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

13
27

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

7
21

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

14
28

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

22

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

8
29

Harmonogram wywozu
nieczystoœci przez GZK

sierpieñmiejscowoœæ   

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

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

reklamareklama

„Edukacja” Szko³a Policealna 
dla doros³ych

zaprasza do nauki na kierunkach
turystyka, informatyka, administracja

oraz na kursy i szkolenia.

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

Szko³a posiada uprawnienie szko³y 
publicznej (zaœwiadczenia ZUS, WKU). 

Nauka bezp³atna! 

Ubezpieczenie PZU
- komunikacyjne OC, AC, NW

- rolne (dotowane)

- budynki, mieszkanie i inne

Otwarty Fundusz Emerytalny

Arkadiusz G³owacki

Bia³a, ul. Zgierska 19 (u so³tysa)

tel. 694 452 180, 

605 574 072

Doje¿d¿am do klienta
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Moja miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci !!!
„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 meliora-
cyjnych, zbiorników wodnych, w lasach oraz naturalnych lub sztucznych zag³êbieniach terenu. Problem
„dzikich wysypisk” dotyczy tak¿e naszej gminy. Wychodz¹c naprzeciw temu groŸnemu zjawisku organi-
zujemy 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!!!”. Zdjêcia opublikujemy na ³amach
naszego miesiêcznika. Powiadomimy równie¿ odpowiednie s³u¿by, które zrobi¹ z tym porz¹dek!

Taki „porz¹dek” zostawili po sobie w brzózkach obok boiska w Rosanowie biesiadnicy.
Z kolei 5 lipca przy³apa³em s¹siada-letnika, który wyrzuca³ worek ze œmieciami do lasu.
Z innym s¹siadem odnaleŸliœmy ów worek i po³o¿yliœmy mu pod bram¹ z krótk¹
reprymend¹. Bo przecie¿ nasza miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci!

mieszkaniec Rosanowa

31 sierpnia 
w Dzier¿¹znej

wprowadzenie do uroczystoœci
do¿ynkowych
wprowadzenie pocztów sztandarowych
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy
Zgierz
msza œwiêta  polowa 
koncert Orkiestry Dêtej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej  ze Szczawina             
czêœæ oficjalna uroczystoœci
do¿ynkowych: 
l odegranie hymnu pañstwowego 
l korowód do¿ynkowy 
l wrêczenie przez starostów do¿ynek  

chleba gospodarzom do¿ynek 
l podzielenie siê chlebem 
l odegranie „Roty” 
l wrêczenie wieñców do¿ynkowych
l wrêczenie odznaki honorowej 

„Zas³u¿ony dla Rolnictwa” 
l wrêczenie tytu³u „Przyjaciel Gminy 

Zgierz” 
l wrêczenie dyplomów i nagród 

przedstawicielkom Kó³ Gospodyñ 
Wiejskich

l wrêczenie podziêkowañ sponsorom 
uroczystoœci do¿ynkowych

czêœæ  artystyczna  uroczystoœci
do¿ynkowych: 
l wystêpy zespo³ów ludowych
l gwiazdy wieczoru: 

- „Druga Maryla” – Sobowtór 
Maryli Rodowicz, 

- Andrzej Koziñski Show – covery 
disco-polo 

- niespodzianka muzyczna !
l dyskoteka 
zakoñczenie

Imprezy towarzysz¹ce to m.in: l prezentacja
twórczoœci artystów ludowych l wystawa
p³odów rolnych l kiermasze i stoiska l weso³e
miasteczko l bufety. 

WSTÊP WOLNY

LETNIE IMPREZY W PLENERZE

q 19 lipca (sobota) godz. 17.00 - piknik
„Jedlickie spotkania z kultur¹ i tradycj¹”
na terenie OSP w Jedliczu.

W programie m.in.: l wystêpy artystyczne
l loteria fantowa l warsztaty garncarskie
l zabawa przy zespole muzycznym i
dyskoteka

Organizatorzy:  Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej, KGW Jedlicze A i B,
OSP w Jedliczu, So³tysi i Rady So³eckie
So³ectw Jedlicz A i B. 

q 2 sierpnia (sobota) godz. 16.00  - „Piknik
Wiejski” na terenie OSP  w Ustroniu.

W programie m.in.: l konkursy dla
dzieci i doros³ych l wystêpy artystyczne
l wystawa prac plastycznych l zabawa
przy zespole muzycznym i dyskoteka.

Organizatorzy:  Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej, KGW Grotniki-Ustronie,
OSP w Ustroniu-Grotnikach, Radny Rady
Gminy Zgierz z Ustronia, So³tys i Rada
So³ecka So³ectwa Ustronie. 

DO¯YNKI

13.30 –

13.55 - 

14.00 – 
15.00 – 

15.20  -

18.00 – 

1.00 -   
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nieruchomoœcinieruchomoœci

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 - ostatnia zmiana z dnia 24 sierpnia 2007 roku -
Dz.U. Nr 173 poz. 1218, w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XXVI/231/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2008 roku, Wójt Gminy
Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu
do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej - na okres 3 lat
- na cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 96/2 o pow. 992 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Jedlicze
B przy ul. Letniskowej 5, obrêbie Jedlicze B, oznaczonej w
ksiêdze wieczystej numer 24943, prowadzonej przez S¹d
Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Czynsz
z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie 363,06 z³,
naliczony zgodnie z zarz¹dzeniem nr IV/167/2003 Wójta Gminy
Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym
kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa
GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za
rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2009). Plan ogólny zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹
nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady Gminy Zgierz
i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy Zgierz
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia
10 maja 2003 roku ze zm./. Aktualnie gmina Zgierz nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki numer 96/2,
po³o¿onej w miejscowoœci Jedlicze B. Wykaz podlega publicznej
publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia

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 XXVI/229/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2008 roku, Wójt Gminy
Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu
do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej - na okres 3 lat
- na cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 456 o pow. 871 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów
przy ul. 1 Maja 11, obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze
wieczystej numer 26393, prowadzonej przez S¹d Rejonowy
w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Czynsz z tytu³u
wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie 318,79 z³,
naliczony zgodnie z zarz¹dzeniem nr IV/167/2003 Wójta Gminy
Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym
kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa
GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za
rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2009). Plan ogólny zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹
nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady Gminy Zgierz
i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy Zgierz
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia
10 maja 2003 roku ze zm./. Aktualnie gmina Zgierz nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki numer 456,
po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów. Wykaz podlega publicznej
publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia

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 XXVI/236/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2008 roku, Wójt Gminy
Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu
do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej - na okres 10 lat
- na cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 455 o pow. 873 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów
przy ul. 1 Maja 13, obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze
wieczystej numer 26392, prowadzonej przez S¹d Rejonowy
w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Czynsz z tytu³u
wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie 319,52 z³,
naliczony zgodnie z zarz¹dzeniem nr IV/167/2003 Wójta Gminy
Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym
kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa
GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za
rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2009). Plan ogólny zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹
nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady Gminy Zgierz
i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy Zgierz
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia
10 maja 2003 roku ze zm./. Aktualnie gmina Zgierz nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki numer 455,
po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów. Wykaz podlega publicznej
publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia

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 XXVI/230/08
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca 2008 roku, Wójt Gminy
Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu
do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej - na okres 3 lat
- na cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 413 o pow. 879 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów
przy ul. Wies³awy 7, obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze
wieczystej numer 26279, prowadzonej przez S¹d Rejonowy
w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Czynsz z tytu³u
wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie 321,71 z³,
naliczony zgodnie z zarz¹dzeniem nr IV/167/2003 Wójta Gminy
Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym
kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa
GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za
rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2009). Plan ogólny zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹
nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady Gminy Zgierz
i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy Zgierz
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia
10 maja 2003 roku ze zm./. Aktualnie gmina Zgierz nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki numer 413,
po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów. Wykaz podlega publicznej
publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia
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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 zabu-
dowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci: 50.000 z³ /s³ownie
z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/, w tym podatek VAT
wg stawki 22%. Wadium w wysokoœci 2.500 z³. 

2. Dzia³ka oznaczona numerem 320 o
powierzchni 463 m2, po³o¿ona w obrêbie Rosanów
przy ul. Zagajnikowej 2, zapisana w KW 42413.
Zgodnie z decyzj¹ 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%. Wadium w wysokoœci  1.450 z³.

3. Dzia³ka zabudowana budynkiem handlowym
(do rozbiórki), po³o¿ona w obrêbie Grotniki przy
ul. Kolejowej 5, oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 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
/siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce/, w tym podatek VAT
wg stawki 22%. Wadium w wysokoœci: 3.600 z³.

4. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy
ul. Modrzewiowej 21, oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 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 mieszka-
niow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 50.000 z³
/s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/, w tym
podatek VAT wg stawki 22%. Wadium w
wysokoœci 2.500 z³.

5. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Glinnik, miejs-
cowoœæ Samotnik 52, oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 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%. Wadium w
wysokoœci 3.050 z³.

6. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny, miejs-
cowoœæ Moszczenica przy ulicy Letniskowej 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%.
Wadium w wysokoœci 5.000 z³.

7. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy
ulicy Krzywej 2, oznaczona numerem ewiden-
cyjnym 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: dwadzieœci piêæ tysiêcy
sto/. Wadium w wysokoœci  1.260 z³.

Przetargi na wymienione nieruchomoœci
odbêd¹ siê w dniu  8 sierpnia 2008 roku o godz.
10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz przy
ul. £êczyckiej 4, sala nr 18. Warunkiem
przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
w kasie Urzêdu Gminy Zgierz gotówk¹ do dnia
4 sierpnia 2008 roku do godz. 14.00. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczest-
nika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy
Zgierz przys³uguje  prawo odwo³ania przetargu.
Bli¿szych informacji udziela siê w pokoju nr 7,
tel. 042 716 25 15 wew. 107.

Wójt Gminy Zgierz 
og³asza I przetarg ustny nieograniczony 

na  sprzeda¿ nieruchomoœci 
stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz 

O g ³ o s z e n i a

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 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
i 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 nastepuje:

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

1. Dzia³ka oznaczona numerem 556/12 o powierzchni 1.000 m2, po³o¿ona w obrêbie
Kêbliny przy ul. Leœnych Duszków 16, zapisana w KW 35914. Przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 73.200 z³ /s³ownie
z³otych: siedemdziesi¹t trzy tysi¹ce dwieœcie /, w tym podatek VAT wg stawki 22 %.

2. Dzia³ka oznaczona numerem 809 o powierzchni 932 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. Katarzyny 7, zapisana w  KW 26322. Zgodnie z projektem decyzji
Nr GP 7331/115/2007 o warunkach zabudowy przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest
pod zabudowê rekreacji indywidualnej. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 65.000 z³
/s³ownie z³otych: szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

3. Dzia³ka oznaczona numerem 9/6 o powierzchni 976 m2, po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B
przy ul. Podleœnej 93, zapisana w KW 35047. Przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 72.000 z³ /s³ownie z³otych: siedemdziesi¹t dwa
tysi¹ce/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

4. Dzia³ka oznaczona numerem 979/2 o powierzchni 1.036 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. Radosnej 16, zapisana w KW 42579. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP
7331/105/2008 o warunkach zabudowy przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 62.000 z³ /s³ownie z³otych:
szeœædziesi¹t dwa tysi¹ce/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.         

5. Dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 255/29 o powierzchni 1.428 m2,
po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12, zapisana w KW 47960. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 171.000 z³ /s³ownie z³otych:
sto siedemdziesi¹t jeden tysiêcy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

6. Dzia³ka oznaczona numerem 255/30 o powierzchni 1.420 m2, po³o¿ona w obrêbie
Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12a, zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 170.000 z³ /s³ownie z³otych:
sto siedemdziesi¹t tysiêcy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

7. Dzia³ka  oznaczona numerem 255/31 o powierzchni 1.456 m2, po³o¿ona w obrêbie
Luæmierz-Las przy ul. Kasztanowej 9, zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 175.000 z³ /s³ownie z³otych:
sto siedemdziesi¹t piêæ tysiecy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

8. Dzia³ka oznaczona numerem 255/32 o powierzchni 1.453 m2, po³o¿ona w obrêbie
Luæmierz-Las przy ul. Kasztanowej 9a, zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przezna-
czonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 174.000 z³ /s³ownie z³otych: sto
siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

9. Dzia³ka oznaczona numerem 785 o powierzchni 1.065 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. Wiosennej 6, zapisana w KW 24875. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP
7331/103/2008 przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 84.000 z³ /s³ownie z³otych: osiemdziesi¹t cztery
tysi¹ce/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

10. Dzia³ka oznaczona numerem 211/4 o powierzchni 1.096 m2, po³o¿ona w obrêbie
Besiekierz Nawojowy, zapisana w KW 42386. Przeznaczona pod budownictwo mieszka-
niowe. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 33.000 z³ /s³ownie z³otych: trzydzieœci trzy
tysi¹ce/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

11. Dzia³ka oznaczona numerem 44/11 o powierzchni  3.532 m2, po³o¿ona w obrêbie
D¹brówka Strumiany, zapisana w KW 34816. Przeznaczona pod budownictwo mieszka-
niowe. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 141.000 z³ /s³ownie z³otych: sto czterdzieœci
jeden tysiêcy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.

12. Dzia³ka gruntu oznaczona numerem 44/7 o powierzchni 2.3135 ha, po³o¿ona
w obrêbie D¹brówka Strumiany, zapisana w KW 57448. Dzia³ka stanowi wyrobisko
poeksploatacyjne. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 116.000 z³ /s³ownie z³otych: sto
szesnaœcie tysiêcy/, w tym podatek VAT wg stawki 22%. 

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje pierwszeñstwo w zakupie oferowanej
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
dokumentami 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/69/2008 Wójta Gminy Zgierz z dnia 3 lipca  2008 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci  wykazu nieruchomoœci

przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu



noc kupa³ynoc kupa³y


