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Na Ziemi Zgierskiej
Sierpieñ - Wrzesieñ 2008

16 sierpnia uroczyœcie oddano do u¿ytku obiekt sportowo-rekreacyjny
w Rosanowie. Inwestycja zrealizowana zosta³a dziêki wsparciu Unii
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”, priorytet: „Zrównowa¿ony rozwój obszarów
wiejskich”, dzia³anie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”.

Szanowni Mieszkañcy gminy Zgierz

14 wrzeœnia odbêdzie
siê w naszej gminie
referendum w sprawie
odwo³ania Wójta Gminy
Zgierz i Rady Gminy
Zgierz przed up³ywem
kadencji.

Udzia³ w g³osowaniu
to nie tylko prawo - to
przywilej pozwalaj¹cy
obywatelom wyraziæ
wolê co do przysz³oœci terenów, na których
mieszkaj¹ i co najwa¿niejsze, ich samych.
Jest to zawsze œwiêto demokracji, a œwiadomy
wybór jest dowodem dojrza³oœci obywatel-
skiej spo³eczeñstwa. Demokracja nie jest nam
dana raz na zawsze i ma sens tylko wtedy, gdy
ma silny mandat spo³eczny wyra¿ony iloœci¹
g³osuj¹cych.

Dlatego zwracam siê do Was z proœb¹ o
udzia³ w referendum 14 wrzeœnia. Skorzystajcie
z prawa wyborczego i wyraŸcie swoj¹ wolê.
Przysz³oœæ Naszej Gminy jest w Waszych
rêkach.

Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz

Referendum
Gdzie maj¹ siedziby poszczególne

obwodowe komisje ds. referendum
oraz o zasadach g³osowania informujemy

na str. 5

Zainaugurowano rok szkolny 2008/2009
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Gminne œwiêto plonów
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Na Ziemi Zgierskiej

XXVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a
siê 31 lipca. Pierwszym wa¿nym zagadnieniem
zg³aszanym podczas sesji, zapisanym tak¿e
w osobnym punkcie porz¹dku obrad, by³o
zapytanie mieszkañców dotycz¹ce realizacji
zadania zapisanego w bud¿ecie gminy Zgierz
w planie nak³adów inwestycyjnych na 2008
rok pn. „Przebudowa drogi D¹brówka
Sowice ul. Ogrodowa i D¹brówka Strumiany
ul. Pogodna do ul. Cegielnianej - oko³o 1500
mb wraz z odwodnieniem i wykonaniem
skrzy¿owañ”. W trakcie prac projektowych
pojawi³y siê problemy z odwodnieniem czêœci
drogi. Pas drogi jakim dysponuje gmina,
na odcinku oko³o 380 m od ul. Cegielnianej
w kierunku ul. Pogodnej, jest zbyt w¹ski i nie
ma mo¿liwoœci umieszczenia tam urz¹dzeñ
odprowadzaj¹cych wodê. Istnieje wiêc
zagro¿enie zalania posesji wzd³u¿ tego odcinka
drogi. Zdaniem projektanta drogi wyjœciem
z tej sytuacji jest poszerzenie pasa drogowego
o oko³o 2 m. Wójt Gminy poinformowa³, ¿e
gmina wyst¹pi indywidualnie do ka¿dego
z dysponentów tych gruntów, gdzie nie ma
mo¿liwoœci odwodnienie z wnioskiem
o przekazanie terenu na budowê rowów
przydro¿nych. Zgodnie z dokumentacj¹
budowa drogi zakoñczyæ siê ma 31
paŸdziernika.

Pytano tak¿e o przyczyny opóŸnienia reali-
zacji zadañ „Przebudowa drogi £agiewniki,
ul. S³oneczna - oko³o 1500 m wraz z wyko-
naniem skrzy¿owania” oraz „Przebudowa
drogi Dêbniak, ul. Wiœniowa - oko³o 1700 m”,
uwzglêdnionych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 2007-2013 i bud¿ecie
gminy na 2008 rok. Termin planowego
zakoñczenia prac up³ywa³ w dniu sesji.
Skarbnik Gminy wyjaœni³a, ¿e gmina sk³ada³a
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej wniosek o kredyty preferencyjne na
sfinansowanie obu inwestycji. Uzyska³a
jednak odpowiedŸ, ¿e Fundusz nie ma ju¿
wolnych œrodków na kredytowanie zadañ w
III kwartale br. P³atnoœæ za wykonanie tych
zadañ trzeba by³o wiêc przenieœæ na IV
kwarta³, tj. na paŸdziernik br., w zwi¹zku z
czym zosta³y podpisane aneksy przesuwaj¹ce
termin zakoñczenia przedmiotu umowy na
dzieñ 31 sierpnia br.

Mieszkañcy Emilii zg³osili natomiast piln¹
potrzebê budowy chodnika przy ul. Podgórnej.
Zwrócili siê tak¿e z proœb¹ o interwencjê do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad w sprawach naprawy nawierzchni
z kostki na rondzie oraz umiejscowienia
przystanku autobusowego w Emilii. Przez
miejscowoœæ t¹ przebiega linia tramwajowa
nr 46, jednak w czasie czêstych awarii sieci
trakcyjnej nie ma alternatywnej mo¿liwoœci
podró¿owania  œrodkami publ icznej
komunikacji gminnej. Pracownik Referatu
Infrastruktury Technicznej poinformowa³, ¿e
obecnie w Emilii nie ma miejsca na zatoczkê,
przy której móg³by bezpiecznie zatrzymywaæ
siê autobus. Gmina z³o¿y³a ju¿ pismo do
GDDKiA o spotkanie w tej sprawie.

W drugiej czêœci obrad podjêto uchwa³y
w sprawach:
l wezwania Wójta Gminy Zgierz do natych-
miastowej realizacji zadania zapisanego w
bud¿ecie gminy Zgierz w „Planie nak³adów
inwestycyjnych na 2008 rok” w dziale 600
Transport i ³¹cznoœæ w rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne w pozycji 4, zadanie I pod
nazw¹: „Przebudowa drogi D¹brówka
Sowice ul. Ogrodowa i D¹brówka Strumiany
ul. Pogodna do ul. Cegielnianej - oko³o 1500
mb wraz z odwodnieniem i wykonaniem
skrzy¿owañ” – uchwa³ê podjêto 10 g³osami
za, 3 przeciw i 2 wstrzymuj¹cymi siê;
l wskazania kandydatów do sk³adów Gminnej
i Obwodowych Komisji ds. Referendum.
Uchwa³ê podjêto 10 g³osami za i 2 wstrzymu-
j¹cymi siê. Zgodnie z ustaw¹ o referendum
lokalnym oraz Postanowieniem Komisarza
Wyborczego w £odzi referendum gminne
w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Zgierz
i Rady Gminy Zgierz przed up³ywem kadencji
odbêdzie siê 14 wrzeœnia;
l zaliczenia drogi relacji D¹brówka Strumiany
- D¹brówka Marianka do kategorii dróg
gminnych publicznych – droga o d³ugoœci
oko³o 1485 m obecnie posiada nawierzchniê
gruntow¹, ³¹czy siê z drog¹ gminn¹ relacji
Dabrówka Strumiany - D¹brówka Wielka,
drog¹ powiatow¹ relacji Zgierz - Kêbliny
i drog¹ gminn¹ relacji D¹brówka Marianka
- Maciejów - Smardzew. Pozytywn¹ opiniê
w tej sprawie wyda³ wczeœniej Zarz¹d Powiatu
Zgierskiego. Uchwa³ê podjêto 12 g³osami za;
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ
w³asnych o kwotê 37 tys. z³ – zmiana w
planie wydatków zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
zabezpieczenia w bud¿ecie gminy œrodków
na  przeprowadzenie referendum w sprawie
odwo³ania organów gminy Zgierz (18.710 z³)
oraz z obowi¹zkiem aktualizacji Gminnego
Planu Gospodarki Odpadami dla gminy

Zgierz na lata 2008-2011, Programu usuwania
azbestu i Regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku w gminie (³¹cznie 18.300 z³).
O kwotê 37 tys. z³ zmniejszone zosta³y
natomiast wydatki zwi¹zane z zadaniem
inwestycyjnym pn. „Budowa gminnej sieci
przydomowych oczyszczalni œcieków”
- zadanie jest w trakcie realizacji, mo¿na wiêc
by³o zmniejszyæ na nim plan wydatków.
Uchwa³ê podjêto 6 g³osami za i 6 wstrzymu-
j¹cymi siê;
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008 w zakresie
zadañ w³asnych:
– o kwotê 10 tys. z³ zwiêkszono plan
wydatków na zakup samochodu po¿arniczego.
Uchwa³ê podjêto 11 g³osami za i 1 przeciw,
– o kwotê 28 tys. z³ zwiêkszono plan
wydatków na budowê sieci wodoci¹gowej
w Jedliczu A, ul. Aleksandrowska, Kolejowa,
Œwierkowa, Jaœminowa i Rekreacyjna.
Zmniejszono natomiast plan wydatków na
trzech innych zadaniach zwi¹zanych z infra-
struktur¹ wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹ wsi,
a tak¿e zadaniach dotycz¹cych gospodarki
œciekowej i ochrony wód oraz budowy oœwie-
tlenia. Mo¿liwe by³o to m.in. w zwi¹zku
z zakoñczeniem w tym roku opracowañ
projektowych na kilku zadaniach i podpisa-
niem umowy na realizacjê robót. Uchwa³ê
podjêto 11 g³osami za i 2 wstrzymuj¹cymi
siê,
– o kwotê 15.304 z³ zwiêkszono plan wydatków
na budowê oœwietlenia w Kotowicach
(na odcinku od transformatora do lasu),
dziêki czemu inwestycja ta bêdzie mog³a byæ
zakoñczona jeszcze w tym roku. Zmniej-
szono zaœ plan wydatków zwi¹zanych
z budow¹ oœwietlenia w Rosanowie w
ul. Teresy - ten odcinek zosta³ ju¿ wykonany
przy okazji organizacji przestrzeni rekrea-
cyjno-sportowej. Uchwa³ê podjêto 8 g³osami
za i 4 wstrzymuj¹cymi siê;
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
drogowych bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych o kwotê
295 tys. z³ – przed poddaniem projektu
uchwa³y pod g³osowanie, poprawki do jego
za³¹cznika zg³osi³a Przewodnicz¹ca Rady.
Zaproponowa³a wykreœlenie zadania
pn. „Przebudowa drogi Wola Branicka,
ul. Sadowa”, a na jego miejsce wpisanie
innych inwestycji drogowych maj¹cych byæ
realizowanymi w Dzier¿¹znej, Emilii i okoli-
cach D¹brówki Marianki. Zg³aszane zmiany
Przewodnicz¹ca uzasadnia³a wiêksz¹ gêstoœci¹
zaludnienia tych terenów ni¿ Woli Branickiej.
Radca prawny obecny na sesji zwróci³
uwagê, ¿e zgodnie z zapisami ustawy

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz

Na Ziemi Zgierskiej, miesiêcznik 

Wydawca: Samorz¹d Gminy Zgierz 

Adres redakcji: 95-100 Zgierz, ul. £êczycka 4, bud. A, II piêtro, pok. 31 

tel. 042 716 25 15 wew. 243, e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl 

Sk³ad i ³amanie: Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Druk: „StarCo-B”
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania przekazanych tekstów. 

Miesiêcznik „Na Ziemi Zgierskiej” ukazuje siê
równie¿ w wersji elektronicznej, na stronie
www.gmina.zgierz.pl. Gazetê w formacie PDF
znajd¹ Pañstwo w dziale POLECAMY, w
zak³adce Miesiêcznik „Na Ziemi Zgierskiej”,
w menu po prawej stronie. 

XXVII sesja Rady Gminy Zgierz



S a m o r z ¹ d

Na Ziemi Zgierskiej 3

o finansach publicznych prawo do inicjatywy
uchwa³odawczej w zakresie zmian w bud¿ecie
gminy nale¿y do wy³¹cznej kompetencji
Wójta. Rada Gminy mo¿e jedynie ustosunkowaæ
siê do projektu uchwa³y pozytywnie b¹dŸ nie.
W innym razie podjêcie uchwa³y skutkowaæ
bêdzie jej niewa¿noœci¹. Mimo to g³osowano
projekt uchwa³y po wprowadzonych do
za³¹cznika zmianach. O ³¹czn¹ kwotê 295 tys. z³
zwiêkszono plan wydatków na zadania
zwi¹zane z wykonaniem nak³adki asfaltowej
na odcinku 1100 m drogi powiatowej
w Dzier¿¹znej, przebudow¹ ci¹gu pieszego
na odcinku 500 m w pasie drogowym drogi
powiatowej w Emilii, przebudow¹ drogi
powiatowej na odcinku 700 m od skrzy¿owa-
nia z drog¹ gminn¹ Maciejów - D¹brówka

Marianka. Zmniejszono natomiast plan
wydatków na dwóch innych zadaniach doty-
cz¹cych przebudowy dróg, na które zosta³y
ju¿ podpisane umowy na realizacjê robót.
Uchwa³ê podjêto 10 g³osami za i 3 przeciw.
W dniu 14 sierpnia kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w £odzi orzek³o, ¿e
powy¿sza uchwa³a zosta³a podjêta z narusze-
niem prawa, polegaj¹cym na wprowadzeniu
zmian w uchwale bud¿etowej wykracza-
j¹cych poza inicjatywê organu wykonaw-
czego i bez jego zgody. Kolegium wskaza³o
potrzebê usuniêcia przez Radê Gminy Zgierz
powy¿szych nieprawid³owoœci w terminie do
2 wrzeœnia br. poprzez doprowadzenie
postanowieñ uchwa³y bud¿etowej do stanu
zgodnego z prawem;
l udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zgierskiemu – uchwa³a dotyczy udzielenia
pomocy finansowej na zadania wymienione
powy¿ej (okreœlone odcinki dróg powia-
towych: 5105 E, 5128E, 5106 E), na ³¹czn¹
kwotê 295 tys. z³, ale nie wiêcej ni¿ 50%
wartoœci ka¿dego z zadañ. Uchwa³ê podjêto
10 g³osami za, 1 przeciw i 2 wstrzymuj¹cymi
siê. Uchwa³a zosta³a przekazana do rozpa-
trzenia przez Wojewodê;
l wezwania Wójta Gminy Zgierz do
przeznaczenia œrodków finansowych pozos-
ta³ych po udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Zgierskiemu na realizacjê zadania
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci
Wola Branicka na odcinku miêdzy drog¹
powiatow¹ a drog¹ wojewódzk¹” – uchwa³ê

podjêto 10 g³osami za, 1 przeciw i 2 wstrzy-
muj¹cymi siê;
l zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugoter-
minowego kredytu na finansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa drogi Podole
- Marcjanka - oko³o 1800 mb wraz z wyko-
naniem skrzy¿owañ” – gmina bêdzie
wnioskowaæ o kredyt preferencyjny
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, którego oprocentowanie kszta³tuje
siê obecnie na poziomie 6%. Radni uchwalili,
¿e kredyt na to zadnie mo¿e zostaæ zaci¹gniêty
do kwoty 500 tys. z³. Uchwa³ê podjêto
11 g³osami za i 2 wstrzymuj¹cymi siê.
W po³owie sierpnia zosta³ rozstrzygniêty
przetarg na wykonanie tego zadania, roboty
maj¹ zostaæ zakoñczone do 31 paŸdziernika br.;

l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ
w³asnych o kwotê 5 tys. z³ – zwiêkszono plan
wydatków na zakup samochodu osobowego
dla Gminnego Zak³adu Komunalnego, dla
inkasentów docieraj¹cych do odbiorców
wody. Poprzedni samochód - Fiat 126p -
zosta³ ca³kowicie zniszczony na skutek kolizji
drogowej. Zmniejszony zosta³ natomiast
plan wydatków na zadaniu dotycz¹cym
przebudowy jednej z gminnych dróg.
Uchwa³ê podjêto 12 g³osami za i 1 wstrzy-
muj¹cym siê;
l nadania tytu³u „Przyjaciel Gminy Zgierz”: 
– Ludowemu Klubowi Sportowemu
„D¹brówka” (13 g³osów za),
– Ludowemu Klubowi Sportowemu
„Gieczno” (13 g³osów za),
– Ludowemu Klubowi Sportowemu
„Rosanów” (13 g³osów za),
–    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni”
w Smardzewie (12 g³osów za),
– Ludowemu Klubowi Sportowemu
„Szczawin” (12 g³osów za),
– Wiejskiemu Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Rosanów” (12 g³osów za),
– Muzeum Miasta Zgierza (12 g³osów za),
– Miejsko-Gminnemu Zwi¹zkowi Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Miejsko
-Gminnej Radzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
(9 g³osów za, 2 wstrzymuj¹ce siê),
– El¿biecie Gorzkiej-Kmieæ (11 g³osów za),
– Halinie Leœniewicz (11 g³osów za),
– Bernardowi Palmowskiemu - So³tysowi

So³ectwa Ciosny (11 g³osów za),
– Jolancie Sieradzkiej - So³tysowi So³ectwa
Emilia (11 g³osów za),
– Sabinie Œniecikowskiej - So³tysowi
So³ectwa D¹brówka Strumiany (12 g³osów za),
– Grzegorzowi Turczyñskiemu (12 g³osów za);
l zatwierdzenia do realizacji projektu syste-
mowego pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szans¹ na lepsze jutro” finansowanego przez
Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Dzia³anie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji - projekty systemowe”,
Poddzia³anie 7.1.1. „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez oœrodki
pomocy spo³ecznej” – uchwa³ê podjêto
12 g³osami za;
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
drogowych bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych o kwotê
329 tys. z³ – zwiêkszono plan wydatków na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Nr 120360E w m. Wola Branicka do drogi
powiatowej Nr 5105E do drogi wojewódzkiej
Nr 708”. Zmniejszono zaœ plan wydatków na
siedmiu inwestycjach zwi¹zanych z przebu-
dow¹ dróg powiatowych i budow¹ chodników
przy drogach powiatowych. Uchwa³ê podjêto
11 g³osami za.

XXVIII sesja Rady Gminy Zgierz
odby³a siê 20 sierpnia. We wnioskach
i zapytaniach zg³aszanych w trakcie obrad
pojawi³y siê kwestie dotycz¹ce m.in. bie¿¹cej
naprawy dróg oraz chodników, ustawienia
dodatkowych znaków drogowych (m.in.
oznakowanie przejœcia dla pieszych,
ograniczenie tona¿u pojazdów), selektywnej
zbiórki odpadów, rozbudowy parkingu
przy cmentarzu w Grotnikach i budowy
wodoci¹gu w Rozalinowie. W odpowiedzi na
zapytanie dotycz¹ce dzia³añ podjêtych przez
gminê w sprawie szko³y w S³owiku poinfor-
mowano, ¿e jest ju¿ opracowana koncepcja
jej rozbudowy, realizacja inwestycji bêdzie
zg³oszona do uwzglêdnienia w bud¿ecie na
przysz³y rok.

W drugiej czêœci obrad podjêto 9 uchwa³
w nastêpuj¹cych sprawach:
l odpowiedzi na skargê Zdzis³awa Rembisza
– uchwa³a dotyczy przyjêcia przez Radê
Gminy treœci odpowiedzi na skargê Zdzis³awa
Rembisza w brzmieniu zaproponowanym
przez Przewodnicz¹c¹ Rady w za³¹czniku
projektu uchwa³y. W dniu 21 lipca br. do
S¹du Administracyjnego w £odzi wp³ynê³a
skarga z³o¿ona przez Zdzis³awa Rembisza na
uchwa³ê Rady Gminy Zgierz w sprawie
nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Zgierz z tytu³u wykonania bud¿etu gminy
Zgierz za rok 2007. Zgodnie z ustaw¹ - Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi, skar¿ony organ udziela odpowiedzi
na skargê w ci¹gu 30 dni od dnia dorêczenia
skargi. OdpowiedŸ zosta³a przes³ana w dniu
20 sierpnia do Wojewódzkiego S¹du Admini-
stracyjnego w £odzi. Uchwa³ê podjêto
10 g³osami za i 5 wstrzymuj¹cymi siê;

Na zdjêciu od lewej Radni: Ryszard Barylski,
Marian JóŸwiak, Wies³aw Olender, 

Miros³aw Burzyñski, Halina Szymañska, 
Jan B³aszczyk, Marek Telenda
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l wyst¹pienia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w £odzi z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli w Gminnym
Zak³adzie Komunalnym z siedzib¹ w
D¹brówce Wielkiej oraz Urzêdzie Gminy
Zgierz – zakres kontroli w GZK obejmowaæ
ma wnoszenie op³at za korzystanie ze
œrodowiska w okresie od IV kwarta³u 2001
roku do II kwarta³u 2006 roku oraz gospo-
darkê finansow¹ i zarz¹dzanie zak³adem,
przedmiotem kontroli w UGZ ma
byæ natomiast skontrolowanie rozliczania
wyjazdów s³u¿bowych (delegacji) pracowni-
ków urzêdu w okresie od stycznia 2005 roku
- pod wzglêdem zgodnoœci z prawem i zgod-
noœci dokumentacji ze stanem faktycznym.
Uchwa³ê podjêto 10 g³osami za, 3 przeciw
i 2 wstrzymuj¹cymi siê;
l wyst¹pienia do Najwy¿szej Izby Kontroli
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli –
zakres kontroli obejmowaæ ma pod wzglêdem
legalnoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci
realizacjê zadania „Organizacja przestrzeni
rekreacyjno-sportowej w miejscowoœci
Rosanów w celu pobudzenia aktywizacji
i integracji spo³eczeñstwa lokalnego”,
wydatkowanie œrodków finansowych w
ramach bie¿¹cego utrzymania dróg w latach
2006-2008 oraz rozliczenia inwestycji
budowy oczyszczalni œcieków w Luæmierzu.
Uchwa³ê podjêto 10 g³osami za, 3 przeciw
i  2 wstrzymuj¹cymi siê;
l zmiany Uchwa³y Nr XXVII/240/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 31 lipca 2008 roku
w zakresie zadañ w³asnych – w wymienionej
uchwale dotycz¹cej przeniesieñ w wydatkach
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008 w zakresie
zadañ w³asnych o kwotê 37 tys. z³ wyst¹pi³
b³¹d rachunkowy, nie równowa¿y³y siê strony

zmniejszenia i zwiêkszenia wydatków.
Konieczna wiêc by³a korekta. O kwotê 10 z³
zmniejszony zosta³ plan wydatków na
referendum gminne w sprawie odwo³ania
organów gminy. Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie; 
l zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugoter-
minowego kredytu na finansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa drogi
D¹brówka Sowice ul. Ogrodowa i D¹brówka
Strumiany ul. Pogodna do ulicy Cegielnianej
- oko³o 1500 mb wraz z odwodnieniem
i wykonaniem skrzy¿owañ” – gmina bêdzie
wnioskowaæ o kredyt preferencyjny
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, którego oprocentowanie kszta³tuje
siê obecnie na poziomie 6%. Radni uchwalili,
¿e kredyt na to zadnie mo¿e zostaæ zaci¹gniêty
do kwoty 500 tys. z³. Uchwa³ê podjêto
13 g³osami za i 2 przeciw;
l zmiany Uchwa³y Nr XIX/150/08 Radny
Gminy Zgierz z dnia 17.01.2008 r. w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na 2008 rok – w zwi¹zku z wielokrot-
nymi zmianami uchwa³y bud¿etowej na 2008
rok za³¹cznik nr 16 (limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010) tej uchwa³y sta³ siê nieaktualny.
Uaktualnienie zapisów jest niezbêdne przy
ubieganiu siê o dofinansowanie inwestycji ze
œrodków unijnych. Uchwa³ê podjêto 10
g³osami za, 1 przeciw i 4 wstrzymuj¹cymi siê;
l zmiany Uchwa³y Nr XXVII/264/08 z dnia
31 lipca 2008 r. w sprawie wskazania kandy-
datów do sk³adu Gminnej i Obwodowych
Komisji ds. Referendum – zmiana podykto-
wana jest przepisami ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, które mówi¹, ¿e
w sk³ad komisji referendalnych nie mog¹ byæ

powo³ywani cz³onkowie rodzin osób
bêd¹cych aktualnie radnymi. Uchwa³ê podjêto
11 g³osami za i 4 wstrzymuj¹cymi siê; 
l zmiany Uchwa³y Nr XIX/150/08 Rady
gminy Zgierz z dnia 17.01.2008 r. w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na 2008 rok – w zwi¹zku z wielokrot-
nymi zmianami uchwa³y bud¿etowej na 2008
rok m.in. za³¹cznik nr 15 (prognoza d³ugu w
latach 2009-2018) oraz zapisy okreœlaj¹ce
limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek zawarte w tej uchwale
sta³y siê nieaktualne. Uaktualnienie wymie-
nionych zapisów jest niezbêdne przy ubieganiu
siê o kredyty. Regionalna Izba Obrachunkowa
wydaje opiniê na temat mo¿liwoœci sp³aty
zaci¹gniêtych kredytów przez gminê, do
której konieczne s¹ aktualne dane. Uchwa³ê
podjêto jednog³oœnie;
l wyznaczenia mê¿ów zaufania do Gminnej
Komisji ds. Referendum i w obwodach
g³osowania w referendum gminnym
w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Zgierz
i Rady Gminy Zgierz przed up³ywem kadencji:
- m¹¿ zaufania w Gminnej Komisji do Spraw

Referendum: Zuzanna Marchewa, - mê¿owie

zaufania w obwodach g³osowania:

s nr 1 w Bia³ej:  Emilia Krysiak, s nr 2

w Besiekierzu Rudnym: Monika Modliñska,
s nr 3 w S³owiku: Alicja Ronek, s nr 4

w D¹brówce Wielkiej:   Sabina Œniecikowska,
s nr 5 w Grotnikach: Anna Ostrowska,
s nr 6 w Szczawinie Koœcielnym: Olga
Matusz, s nr 7 w £agiewnikach Nowych:

Jadwiga Tarczyñska, s nr 8 w Giecznie:

Adam Kuzañski. Uchwa³ê podjêto 12 g³osami
za i 2 wstrzymuj¹cymi siê.

Ma³gorzata Klauziñska

Komisja Rewizyjna obradowa³a 9 lipca
i 25 sierpnia. W lipcu Komisja przeprowadzi³a
kontrolê w Gminnym Zak³adzie Komunalnym
z/s w D¹brówce Wielkiej w zakresie realizacji
dowozu i odwozu dzieci do szkó³, przestrze-
gania przepisów prawa pracy i BHP, dokumen-
tacji eksploatacyjnej urz¹dzeñ technicznych
oraz oceny efektywnoœci funkcjonowania
GZK w zakresie bie¿¹cego utrzymania dróg,
gospodarki wod¹ (wodoci¹gów, przy³¹czy)
i gospodarki komunalnej. W sierpniu natomiast
Komisja przeprowadzi³a kontrolê w Urzêdzie
Gminy w zakresie realizacji uchwa³ Rady
Gminy Zgierz z 2008 roku.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 24 lipca i 7 sierpnia. Podczas
posiedzenia lipcowego radni zaopiniowali
projekty uchwa³ przygotowanych na XXVII
sesjê Rady Gminy Zgierz w sprawie nadania
tytu³u „Przyjaciel Gminy Zgierz”. Komisja
sierpniowa natomiast by³a komisj¹ wyjaz-
dow¹. Radni sprawdzili wykonanie dróg
powiatowych na terenie gminy oraz obejrzeli

drogi gminne, ujête w inwestycjach w
bud¿ecie na 2008 rok.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 13 sierpnia. Po przyjêciu protoko³u
z poprzednich obrad radni rozpatrzyli sprawy
ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Puczniewsko-Grotnickiego” oraz opracowania
projektów specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000. Przedstawiciele £ódzkiego
Urzêdu Wojewódzkiego i Nadleœnictwa
Grotniki podczas prezentacji multimedial-
nych przybli¿yli cz³onkom Komisji za³o¿enia
i zasiêg terytorialny tych obszarów oraz
ograniczenia zwi¹zane z ich utworzeniem.
Nastêpnie omówiono problem suszy na terenie
gminy. Sekretarz Gminy przedstawi³a radnym
wyniki wizji lokalnej przeprowadzonej w
okresie od 23 lipca do 1 sierpnia przez
Komisjê gminn¹ ds. szacowania szkód
spowodowanych susz¹. Klêska suszy objê³a
275 gospodarstw rolnych (ponad 12% gospo-
darstw gminy), ³¹czna powierzchnia upraw
ni¹ dotkniêtych wynosi ponad 2300 ha, co
stanowi blisko 20% u¿ytków rolnych w

gminie. Ogó³em straty oszacowano na ponad
2 mln 140 tys. z³. Z kolei stan zaawansowania
prac zwi¹zanych z przebudow¹ i budow¹
dróg przewidzianych w inwestycjach w
bud¿ecie na 2008 rok przedstawi³ pracownik
Referatu Infrastruktury Technicznej.
Na zakoñczenie cz³onkowie Komisji zaopi-
niowali projekty uchwa³ przygotowanych na
XXVIII sesjê Rady Gminy Zgierz.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 18 sierpnia. W trakcie
posiedzenia radni w pierwszej kolejnoœci
zapoznali siê z pismami skierowanymi do
Komisji. Pisma dotyczy³y ró¿nych spraw,
m.in. budowy sieci wodoci¹gowej w miejsco-
woœci Rozalinów, budowy wiaty na przystanku
autobusowym komunikacji gminnej w
Smardzewie i poprawy nawierzchni ulicy
Leœnej. Radni zapoznali siê równie¿ z projek-
tami uchwa³ przygotowanymi na XXVIII
sesjê Rady Gminy Zgierz. Podczas posiedzenia
Komisji rozwinê³a siê równie¿ dyskusja
w sprawie rozbudowy szko³y w S³owiku.

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja Rewizyjna
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19 lipca 2008 roku zosta³o podpisane
Postanowienie nr 6/2008 Komisarza Wybor-
czego w £odzi o przeprowadzeniu referendum
gminnego w sprawie odwo³ania Wójta
Gminy Zgierz i Rady Gminy Zgierz przed
up³ywem kadencji. Zasady i tryb przepro-
wadzenia referendum gminnego okreœla
ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku o
referendum lokalnym, a w zakresie nieuregu-
lowanym w tej ustawie stosuje siê odpowiednio
przepisy Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.

Wspomniane Postanowienie okreœla
termin g³osowania, który wyznaczony zosta³
na niedzielê 14 wrzeœnia 2008 roku, oraz
wzory kart do g³osowania.

G³osowanie odbêdzie siê w sta³ych
obwodach g³osowania w godz. 6.00 - 20.00.
G³osowanie przeprowadzaj¹: Gminna Komisja
do Spraw Referendum z siedzib¹ w Urzêdzie
Gminy Zgierz oraz Obwodowe Komisje do
Spraw Referendum z siedzib¹ w obwodach
g³osowania: nr 1 w Szkole Podstawowej
w Bia³ej, nr 2 w Szkole Podstawowej w
Besiekierzu Rudnym, nr 3 w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w S³owiku, nr 4 w Szkole
Podstawowej w D¹brówce Wielkiej, nr 5 w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotni-
kach, nr 6 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawianie Koœcielnym, nr 7 w Œwietlicy
Gminnej w £agiewnikach Nowych, nr 8
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie.

Osobami uprawnionymi do g³osowania
w referendum gminnym s¹ osoby, które
ukoñczy³y 18 lat, nie s¹ pozbawione praw
publicznych, nie s¹ ubezw³asnowolnione
prawomocnym orzeczeniem s¹du oraz,
co najwa¿niejsze, znajduj¹ siê w sta³ym
rejestrze wyborców gminy Zgierz.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza
Wyborczego ustalono odrêbne wzory i treœæ
kart do g³osowania. W przypadku odwo³ania
Wójta Gminy Zgierz karta bêdzie koloru
ró¿owego, w przypadku odwo³ania Rady
Gminy Zgierz koloru bia³ego. G³osujemy
poprzez postawienie znaku „X” w kratce
obok odpowiedzi „TAK” lub „ NIE”.
Niepostawienie znaku „X” w ¿adnej kratce
lub postawienie znaku „X” w wiêcej ni¿
jednej kratce powoduje niewa¿noœæ g³osu.

Wa¿ne! Osoba g³osuj¹ca przed pobraniem
od Komisji Obwodowej kart do g³osowania
musi okazaæ siê dowodem to¿samoœci,
którym jest dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport lub inny urzêdowy dokument
ze zdjêciem i adresem zamieszkania.    

Alicja Karnicka

Kilka s³ów 
o referendum
gminnym

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  ZGIERZ
z dnia 21 sierpnia 2008 roku 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku o referendum

lokalnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 88 poz. 985 z póŸn. zm.) podajê do publicznej

wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz

siedzibach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum utworzonych na

obszarze gminy Zgierz w referendum gminnym w sprawie odwo³ania Wójta

Gminy Zgierz i Rady Gminy Zgierz przed up³ywem kadencji zarz¹dzonym

na dzieñ 14 wrzeœnia 2008 roku.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu g³osowania 14  wrzeœnia  2008 roku

w godz. 6.00 - 20.00

Wójt Gminy Zgierz
(-) Zdzis³aw Rembisz
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W zwi¹zku z licznymi sygna³ami od
mieszkañców Grotnik, Ustronia, Jedlicza A
i Jedlicza B, którzy s¹ powa¿nie zaniepokojeni
dochodz¹cymi do nich informacjami o
planowanej likwidacji Urzêdu Pocztowego w
Grotnikach oraz czêstymi pytaniami na temat
jego przysz³oœci, Wójt Gminy Zgierz
wyst¹pi³ do Oddzia³u Rejonowego Centrum
Poczty w £odzi z proœb¹ o udzielenie
nastêpuj¹cych informacji: - czy planowana jest
zmiana systemu pracy Urzêdu Pocztowego w
Grotnikach?, - czy planowane jest zast¹pienie
dorêczycieli obecnie zatrudnionych w Urzêdzie
Pocztowym w Grotnikach pracownikami
z placówek w Zgierzu?, - czy planowana jest
likwidacja lub ograniczenie zakresu us³ug
Urzêdu Pocztowego w Grotnikach?, - czy
planowana jest sprzeda¿ niedawno wyremon-
towanego budynku Urzêdu Pocztowego w
Grotnikach?

1 wrzeœnia do Urzêdu Gminy Zgierz
wp³ynê³o pismo z dnia 29 sierpnia 2008 r.
o nastêpuj¹cej treœci:

W odpowiedzi na Pañstwa pismo z dnia

22.08.2008 r. dotycz¹ce zmian organizacyj-

nych UP Grotniki, Centrum Poczty Odzia³

Rejonowy w £odzi informuje:

- W I kwartale 2009 r. planowane jest

przekszta³cenie UP Grotniki w Filiê UP

Zgierz 1. Ww. zmiana pozwoli zmniejszyæ

iloœæ pracy zwi¹zanej ze sprawozdawczoœci¹,

uelastyczni zarz¹dzanie rezerw¹ urlopow¹.

Zakres us³ug Filii UP Zgierz 1 pozostanie

taki sam jak UP Grotniki.

- W IV kwartale 2008 r. planowana jest

centralizacja s³u¿by dorêczeñ i listonosze

z UP Grotniki zostan¹ przeniesieni do UP

Zgierz 2. Obs³uga rejonów dorêczeñ

pozostanie bez zmian. Centralizacja

przyczyni siê do poprawy obs³ugi rejonów

dorêczeñ w czasie okresów urlopowych lub

zwolnieñ lekarskich poprzez mo¿liwoœæ

zastêpstw (rozbiórki rejonów).

- Nie jest planowana sprzeda¿ budynku

UP Grotniki.

Pragniemy Pañstwa uspokoiæ, ¿e wszystkie

zaplanowane zmiany maj¹ jedynie na celu

usprawniæ pracê urzêdu i poprawiæ jakoœæ

obs³ugi mieszkañców Pañstwa Gminy.

Beata Sowa

Dyrektor Oddzia³u Rejonowego

Komputer - twoja szansa
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w bezp³atnym szkoleniu komputerowym, które bêdzie

realizowane przez gminê Zgierz w ramach projektu „Komputer  - twoja szansa”. Projekt,
który wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, jest skierowany do osób bezrobotnych z terenu gminy Zgierz. 

Uczestnicy szkoleñ, które bêd¹ odbywaæ siê od 29 wrzeœnia do 16 grudnia 2008 r.
(dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny), naucz¹ siê podstaw obs³ugi komputera (edytor
tekstów, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna), co zwiêkszy ich aktywnoœæ
i atrakcyjnoœæ na rynku pracy.  

Szkolenia bêd¹ przeprowadzane w Publicznych Punktach Dostêpu do Internetu
w Dzier¿¹znej, Giecznie, S³owiku, Grotnikach i Szczawinie.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Projektu zlokalizowane w Urzêdzie Gminy Zgierz
w pok. 31, gdzie mo¿na uzyskaæ bli¿sze informacje: tel. 042 716 25 15 wew. 241, 242,
e-mail: fundusze@gmina.zgierz.pl, eurofundusze@gmina.zgierz.pl 

Ucz siê z nami!

Co z Urzêdem Pocztowym
w Grotnikach? Zasady wyp³aty ekwiwalentu pieniê¿nego

za udzia³ w dzia³aniu ratowniczym reguluje
art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpo¿arowej (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1229 z póŸn. zm.). Art. 28 ust. 1
ww. ustawy stanowi, i¿ cz³onek ochotniczej
stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³ w dzia³aniu
ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym
organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹, otrzymuje ekwiwalent pieniê¿ny.
Jest on wyp³acany z bud¿etu gminy do
wysokoœci 1/175 przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w gospodarce uspo³ecznionej,
obliczonego za poprzedni kwarta³ przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego,
za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu
ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.
Z kolei art. 28 ust. 3 ustawy mówi, i¿ ww.
ekwiwalent nie przys³uguje cz³onkowi ochot-
niczej stra¿y po¿arnej za czas nieobecnoœci
w pracy, za który zachowa³ wynagrodzenie.

Ze wzglêdu na w¹tpliwoœci co do podstaw
wyp³acania ekwiwalentu wszystkim cz³onkom
OSP bior¹cym udzia³ w akcjach, zg³aszane
przez Regionalne Izby Obrachunkowe w roku
2007, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji wyda³o swoje stanowisko w
tej sprawie. 

Wed³ug interpretacji Ministerstwa,
warunkiem koniecznym do otrzymania ekwi-
walentu jest utrata wynagrodzenia nale¿nego
z tytu³u umowy o pracê lub innych aktów na
których podstawie powstaje stosunek pracy,
z powodu udzia³u w akcji ratowniczej b¹dŸ
szkoleniu po¿arniczym. Ekwiwalent nie jest
sam w sobie wynagrodzeniem za udzia³ w
akcji ratowniczej lub szkoleniu. Jest to forma
rekompensaty za utracone wynagrodzenie.
W zwi¹zku z powy¿szym ekwiwalent
pieniê¿ny nie przys³uguje osobom, które
bra³y udzia³ w akcji b¹dŸ szkoleniu po

godzinach pracy. Nie przys³uguje on równie¿
osobom, które nie s¹ stron¹ stosunku pracy,
a wiêc bezrobotnym, rolnikom, emerytom,
rencistom oraz uczniom i studentom.

Powy¿szy problem mia³ zostaæ szybko
rozwi¹zany poprzez nowelizacjê ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej, która okreœla³aby
jednoznaczn¹ i czyteln¹ wyk³adniê prawa,
korzystn¹ dla stra¿aków ochotników, z zacho-
waniem autonomii samorz¹du lokalnego.

Niestety ze wzglêdu na przed³u¿aj¹cy siê
proces legislacyjny, dopiero 25 lipca br.
Sejm uchwali³ i przekaza³ do Senatu zmianê
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.
Z nowelizacji wynika, i¿ wszyscy cz³onkowie
ochotniczej stra¿y po¿arnej, którzy uczestnicz¹
w dzia³aniach ratowniczych lub szkoleniach
po¿arniczych, bêd¹ za to otrzymywaæ ekwiwa-
lent pieniê¿ny. Nowelizacja wyrównuje
zatem wszystkich stra¿aków uprawnionych
do jego otrzymywania. Wysokoœæ ekwiwa-
lentu natomiast, ma ustalaæ rada gminy, która
dotychczas nie mog³a tego robiæ, co potwier-
dza³o orzecznictwo s¹dowe. Ekwiwalent nie
mo¿e jednak przekraczaæ 1/175 przeciêtnego
wynagrodzenia og³oszonego przez G³ówny
Urz¹d Statystyczny.

Z uwagi na w¹tpliwoœci zwi¹zane z inter-
pretacj¹ przepisów, gmina wstrzyma³a w roku
2008 wyp³atê ekwiwalentu, maj¹c nadziejê
na szybkie wprowadzenie nowelizacji
ustawy, informuj¹c o tym przedstawicieli
jednostek OSP. Jednoczeœnie nadmieniamy,
i¿ w bud¿ecie gminy s¹ zaplanowane œrodki
finansowe na wyp³atê ekwiwalentu i wraz
z wejœciem w ¿ycie zmiany ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej, zostanie on naliczony
i wyp³acony wszystkim uprawnionym
stra¿akom ochotnikom.

Katarzyna Cieœlak

Ekwiwalent za udzia³ w akcji ratowniczej
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Niestety aura nie sprzyja³a. By³o pochmurno,
wietrznie i deszczowo, co zmusi³o organizato-
rów do odwo³ania zaplanowanego na popo³u-
dnie Pikniku Wiejskiego. Jednak mimo z³ej
pogody na uroczystoœci przysz³a spora grupa
mieszkañców, a ceremonia otwarcia i jubileusz
przebieg³y bez zak³óceñ. 

Na œrodek boiska „wybiegli”:
w dru¿ynie gospodarzy -
przedstawiciele w³adz gminy
Zgierz i LKS Rosanów, a w
dru¿ynie goœci - reprezentanci
Urzêdu Marsza³kowskiego
w £odzi, £ódzkiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, Banku Spó³dziel-
czego w Zgierzu oraz zaprzy-
jaŸnionego z dru¿yn¹ Rosanowa
klubu Tur Turek. Spotkanie
rozpoczêli gospodarze, witaj¹c
serdecznie przyby³ych goœci
i ca³kiem liczn¹, jak na takie
warunki atmosferyczne, widowniê. Po powi-
taniu ks. Stanis³aw Ochotnicki, proboszcz
parafii pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a
w Bia³ej odmówi³ modlitwê i poœwiêci³ nowo
powsta³y obiekt, po czym „kapitanowie” obu
dru¿yn - goœci: Hieronim Hubar, Zastêpca
Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki i gospodarzy: Barbara

Kaczmarek, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Zgierz i Zdzis³aw Rembisz, Wójt Gminy
Zgierz - uroczyœcie przeciêli wstêgê, tym
samym symbolicznie oddaj¹c kompleks
rekreacyjno-sportowy w Rosanowie do
u¿ytku. Nastêpnie do ofensywy przyst¹pili

zawodnicy goœci: Witold Królewiak, Cz³onek
Prezydium £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
oraz Marek Rokicki, Przewodnicz¹cy Wydzia³u
Gier £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, którzy
wrêczyli odznaki dzia³aczom i zawodnikom
Ludowego Klubu Sportowego Rosanów.
Z³ote otrzymali: Andrzej Krysiak, Tadeusz
Krysiak, Tadeusz JuŸwicki, Pawe³ Widawski

i Zbigniew Zawadzki, srebrne zaœ: Klara
Albiñska-Roszkowska, Lechos³aw Czerwiñski,
Marcin Gunia, £ukasz Huæko, Józef
Kacprzak, Krzysztof Kaczmarek, Krzysztof
Kêdzia, Piotr Kruszyñski, Jaros³aw Kubiak,
Pawe³ Kuœmierczyk, Zbigniew Majchrzak,
Jaros³aw Pietrzak, Marcin Pytlowski,
Andrzej Œwi¹tecki, Marek Œwi¹tek i Marek
Telenda. Po przekazaniu odznaczeñ spotkanie
wyrówna³o siê i zarówno gospodarze, jak
i goœcie sk³adali ¿yczenia Szacownemu
Jubilatowi - obchodz¹cemu 50. urodziny
Ludowemu Klubowi Sportowemu Rosanów.
W jego imieniu gratulacje, ¿yczenia powo-
dzenia i sukcesów, s³owa uznania, a tak¿e
upominki odbiera³ Pawe³ Pietrzak, Prezes

Zarz¹du LKS Rosanów.
Po udanym spotkaniu obie

dru¿yny uda³y siê na poczêstu-
nek, a na murawê wybiegli
prawdziwi sportowcy. W meczu
otwarcia obiektu sportowo
-rekreacyjnego w Rosanowie,
a zarazem meczu drugiej kolejki
Klasy Okrêgowej Seniorów,
gospodarze podejmowali dru¿ynê
KS Widzew £ódŸ. Niestety tego
dnia nie tylko pogoda nie by³a
sprzyjaj¹ca dla rosanowian. Nie
dopisa³o im równie¿ szczêœcie
i przegrali mecz z wy¿ej klasy-

fikowanym przeciwnikiem 0 : 2.
Mamy nadziejê, ¿e zarówno pogoda, jak i

szczêœcie nie sprzyja³y LKS Rosanów tylko
tego jednego dnia i nastêpne mecze bêd¹
koñczy³y siê ich wygran¹. Zw³aszcza te na
w³asnym, nowym boisku. 

Maciej Wrzesiñski

Nadchodz¹cy rok niesie ze sob¹ wiele
nowoœci. Zdjêto kontrowersyjny nakaz
jednolitego stroju szkolnego dla uczniów
podstawówek i gimnazjów. Dyrektorzy szkó³
mog¹ mundurki pozostawiæ, ale tylko za
zgod¹ rodziców i uczniów. Wprowadzono
naukê jêzyka obcego od pierwszej klasy
podstawówki. Przestaje obowi¹zywaæ ograni-
czenie w wyborze podrêczników, skrócono
te¿ listê obowi¹zkowych lektur z jêzyka
polskiego, z których czêœæ , m.in. „Quo
Vadis” i „Potop” H. Sienkiewicza, znajdzie
siê teraz na liœcie lektur uzupe³niaj¹cych.
Prowadzony w gimnazjum przedmiot „sztuka”
zosta³ podzielony na dwa osobne: plastykê
i muzykê. Gimnazjaliœci koñcz¹cy szko³ê po
raz pierwszy bêd¹ zdawaæ obowi¹zkowy
egzamin z jêzyka obcego. Jednak jego wynik
nie bêdzie brany pod uwagê przy rekrutacji
do szkó³ œrednich, a ma jedynie przypisaæ

ucznia do odpowiedniej grupy jêzykowej.
Wprowadzono równie¿ wzbudzaj¹cy wiele
emocji przepis, który zak³ada, ¿e jeœli uczeñ
nie usprawiedliwi ponad po³owy nieobecnoœci
w miesi¹cu, to bêdzie to jednoznaczne
z niespe³nianiem przez niego obowi¹zku
szkolnego. Rodzice wagarowiczów mog¹
spodziewaæ siê nawet wizyty policji i kar
pieniê¿nych. Ma to byæ równie¿ ostatni rok
przed planowan¹ wielk¹ reform¹ oœwiaty.
Je¿eli przygotowana przez Ministerstwo
Edukacji ustawa oœwiatowa wejdzie w ¿ycie,
to we wrzeœniu przysz³ego roku do szkó³ po
raz pierwszy pomaszeruj¹ 6-latki.

Niewielkie zmiany zasz³y natomiast w
gminnych szko³ach. W czterech placówkach:
Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
oraz Zespo³ach Szkolno-Gimnazjalnych w
Giecznie, Grotnikach i Szczawinie dyrektorzy
rozpoczêli nowe, piêcioletnie kadencje.

W wyniku przeprowadzonych konkursów
dyrektorskie posady objê³y ponownie osoby
dotychczas pe³ni¹ce tê funkcjê: El¿bieta
Sobczyñska-KaŸmierczak w Besiekierzu,
Marek Stangreciak w Giecznie, Maria Teresa
Socalska w Grotnikach i Irena Konsowicz
w Szczawinie.

W czasie wakacji w szko³ach przeprowa-
dzono te¿ prace konserwatorskie, remontowe
i modernizacyjne. Odmalowano wiele sal
lekcyjnych i innych pomieszczeñ, wymieniano
oœwietlenie, stolarkê okienn¹, zakupiono
meble. Tam, gdzie to konieczne zabezpieczono
dachy, dokonano przegl¹dów i napraw
urz¹dzeñ grzewczych, instalacji elektrycznej,
wodnej i sanitarnej. Najpowa¿niejsze prace
przeprowadzono w ZSG w Grotnikach, gdzie
poza malowaniem i modernizacj¹ kilku sal
oraz zakupem sprzêtu i wyposa¿enia
przeprowadzono remont szatni. Dziêki temu
uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkó³ bêd¹ mogli pracowaæ w lepszych
warunkach ni¿ w ubieg³ym roku szkolnym.

Najbli¿sza przerwa w nauce to ferie
œwi¹teczne, które potrwaj¹ od 22 do 31 grudnia
2008 r., a ju¿ 26 stycznia 2009 r. rozpoczn¹
siê ferie zimowe, które potrwaj¹ do 8 lutego.

Maciej Wrzesiñski

Obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Rosanowie otwarty
16 sierpnia by³ wa¿nym dniem dla mieszkañców Rosanowa oraz dzia³aczy i zawodników
Ludowego Klubu Sportowego Rosanów. I to z dwóch powodów - uroczyœcie oddano do
u¿ytku obiekt sportowo-rekreacyjny, w sk³ad którego wchodz¹ boisko pi³karskie z trybunami
dla 300 osób, plac rekreacyjny z ³awkami piknikowymi, sto³ami do ping-ponga i szachów
oraz plac zabaw dla dzieci, natomiast LKS Rosanów œwiêtowa³ 50-lecie istnienia.

Zainaugurowano rok szkolny 2008/2009

1 wrzeœnia nauczyciele, uczniowie i rodzice ponownie spotkali siê w szkolnych murach, 
a na uroczystych inauguracjach goœcili przedstawiciele w³adz samorz¹dowych naszej gminy.
W ³awkach zasiad³o oko³o szeœciu milionów uczniów w ca³ej Polsce. W gminie Zgierz 
w tym roku szkolnym do szkó³ posz³o 1326 dzieci - 139 przedszkolaków, 740 uczniów 
podstawówek (w tym 105 pierwszoklasistów) i 447gimnazjalistów.
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Œwiêto Wojska Polskiego przypada
15 sierpnia, w rocznicê Bitwy Warszawskiej,
nazywanej te¿ cudem nad Wis³¹. Bitwa
rozegra³a siê w dniach 13-25 sierpnia
1920 r., a autorem jej planu by³ szef sztabu
generalnego Tadeusz Rozwadowski. Bitwa
ta jest uznawana za decyduj¹cy moment
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921,
a  jednoczeœnie jedn¹ z prze³omowych bitew
na œwiecie. To jej Polska zawdziêcza
zachowanie niepodleg³oœci, a œwiat -
powstrzymanie rozprzestrzenienia siê
rewolucji bolszewickiej na Europê zachodni¹.
Kluczow¹ rolê w Bitwie Warszawskiej
odegra³ manewr oskrzydlaj¹cy wojska
sowieckie przeprowadzony przez Józefa
Pi³sudskiego.

Z okazji 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej
oraz Œwiêta Wojska Polskiego w gminie
Zgierz, podobnie jak na terenie ca³ej Polski,
odby³y siê uroczystoœci patriotyczne. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê z³o¿eniem
kwiatów na mogile poleg³ych ¿o³nierzy z 28.
i 31. pu³ku Strzelców Kaniowskich na cmen-
tarzu w Bia³ej. W po³udnie odprawiona
zosta³a uroczysta msza œwiêta w koœciele
pw. Wszystkich Œwiêtych w Bia³ej.

Po mszy uczestnicy uroczystoœci, na czele
których przesz³y poczty sztandarowe OSP
oraz orkiestra dêta OSP ze Szczawina,
przemaszerowali pod pomnik Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, gdzie po wyg³oszeniu
okolicznoœciowych przemówieñ i apelu
poleg³ych z³o¿ono kwiaty.

W uroczystoœciach wziêli udzia³ ¿o³nierze
Wojska Polskiego, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, w³adz samorz¹dowych
gminy, miasta i powiatu zgierskiego,
reprezentanci policji, zawodowych i ochotni-
czych stra¿y po¿arnych, delegacje instytucji
i stowarzyszeñ, gminnych szkó³ oraz
mieszkañcy gminy Zgierz i zaproszeni
goœcie.

Warty honorowe przy grobach ¿o³nierzy
i pomniku Marsza³ka pe³nili ¿o³nierze
z Jednostki Wojskowej 4474 w Zgierzu
i stra¿acy z OSP w Dzier¿¹znej.

W Zgierzu uroczystoœci odby³y siê na
Starym Cmentarzu przy ul. Piotra Skargi.
Symboliczne wi¹zanki kwiatów z³o¿ono na
grobach legionistów i ¿o³nierzy poleg³ych
w 1939 roku.

(mk)

Œwiêto
Wojska
Polskiego

Na Ziemi Zgierskiej

Wójt Gminy Zgierz
oraz

Prezes Zarz¹du Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y

Po¿arnych RP w Zgierzu

zapraszaj¹ 
na 

gminne zawody 
sportowo-po¿arnicze

28 wrzeœnia o godz. 10.00
na terenie KS „W³ókniarz” 

w Zgierzu

I Miêdzynarodowy Zlot

Trajek i Motocykli

Turystycznych 

w Dzier¿¹znej

13 wrzesieñ (sobota)
w godz. 15.00-19.00

l pokaz motocykli 

l konkursy:
- pchanie beczki trójko³owcami 

na czas  o puchar „Marynarza”
- przeci¹ganie siê na bloczku parami
- przeci¹ganie liny miêdzy klubami
- rzut beczk¹ od piwa

l sprzeda¿ pami¹tek i akcesorów 
motocyklowych

Wstêp p³atny

dzieci do lat 10 - gratis
m³odzie¿ szkolna i studenci - 5 z³
doroœli - 8 z³
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s
w Zgierzu ul. £êczycka 4 realizuje obecnie
projekt wspó³finansowany przez Europejski
Fundusz Spo³eczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej, pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”.

Uczestnikiem projektu mog¹ byæ osoby
wy³¹cznie zameldowane i zamieszka³e na
terenie gminy Zgierz, korzystaj¹ce ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej. 

Rekrutacjê uczestników do projektu
rozpoczêto 2  maja br. W ramach prowadzo-
nych zajêæ w Klubie Integracji Spo³ecznej w
D¹brówce Sowice 20 beneficjentów projektu,
w dwóch grupach po 10 osób ka¿da, zostanie
objêtych kompleksowym wsparciem.  Zajêcia
odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu po 4 godziny
dziennie. Uczestnicy zajêæ w KIS maj¹
zapewniony catering. Natomiast 5 osób uzyska
nowe kwalifikacje zawodowe. Realizacja
projektu  potrwa  do 31 grudnia br. 

Celem projektu jest aktywna integracja
zawodowa i spo³eczna osób d³ugotrwale
bezrobotnych i jednoczeœnie korzystaj¹cych
ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Prowa-
dzone w ramach projektu dzia³ania w
Klubie Integracji Spo³ecznej maj¹ charakter
kompleksowy. Celem tych dzia³añ jest
pobudzenie w uczestnikach projektu aktyw-
noœci zawodowej i wykszta³cenie umiejêtnoœci
umo¿liwiaj¹cych ponowne wejœcie na otwarty
rynek pracy, zwiêkszenie zdolnoœci komuni-
kacyjnych, nabycie umiejêtnoœci obs³ugi
komputera i pracy z Internetem, a tak¿e
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy projektu zostan¹ wyposa¿eni w

umiejêtnoœci powrotu i poruszania siê na
rynku pracy. 

Dla osiagniêcia zak³adanych celów w
ramach projektu przewidziany jest intensywny
program psychologiczny, prawny, indywi-
dualne doradztwo zawodowe i psychologi-
czne, ekonomiczne i spo³eczne oraz nauka
obs³ugi komputera i pracy z Internetem, jako
narzêdzie pomocne w poszukiwaniu zatrud-
nienia. Ponadto w ramach projektu 5 osób
zdobêdzie nowe kwalifikacje zawodowe w
zakresie obs³ugi kot³ów centralnego ogrzewania.

Projekt realizowany jest przy pomocy
partnerów: Powiatowego Urzêdu Pracy w
Zgierzu, Policealnej Szko³y „Edukacja”
w £odzi, Stowarzyszenia Wsparcie Spo³eczne
„JA-TY-MY” w £odzi, Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego
i Gazowniczego w £odzi, którym Oœrodek
zleca wykonanie zadañ zgodnie z projektem,
aby osi¹gn¹æ zamierzone cele.

Rekrutacjê osób do projektu prowadz¹
pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej. Osoby  zakwalifikowane
do uczestwnictwa w projekcie zostaj¹ zapoz-
nane z za³o¿eniami projektu, mo¿liwymi do
osi¹gniêcia korzyœciami. Uczestnicy projektu
swoj¹ decyzjê udzia³u w projekcie potwier-
dzaj¹ zawarciem kontraktu socjalnego.
W kontrakcie socjalnym strony ustalaj¹
wzajemne zobowiazania. Pracownik socjalny
z ramienia GOPS zobowiazuje siê do udzielania
pomocy finansowej na dojazdy na zajêcia do
Klubu Integracji Spo³ecznej i utrzymanie.
Uczestnik projektu do systematycznego
uczestnictwa w zajêciach KIS. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie mog¹ zg³aszaæ siê do pracowników
socjalnych w punktach pomocy spo³ecznej na
terenie gminy Zgierz. 

Ma³gorzata Bibel  

Inwestycja w siebie dzisiaj,szans¹ na lepsze jutro
Wójt Gminy Zgierz 

og³asza nabór wniosków 
o dofinansowanie kosztów nauki

ucznia niepe³nosprawnego 
w ramach obszaru „A”

pilota¿owego programu pn.
„UCZEÑ NA WSI 

- pomoc w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby

niepe³nosprawne
zamieszkuj¹ce gminy wiejskie”

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach
programu mo¿e ubiegaæ siê  uczeñ
niepe³nosprawny, spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce
wymagania:
q posiada wa¿ne orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci lub orzeczenie o stopniu
niepe³nosprawnoœci
q pobiera naukê w szkole podstawowej,
gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
(z wy³¹czeniem szko³y policealnej)
q posiada sta³e zameldowanie na terenie
gminy Zgierz
q œrednio miesiêczny dochód brutto na
jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego we
wspólnym gospodarstwie domowym nie
przekracza 1.123,20 z³.
Uwaga! W przypadku niepe³nosprawnoœci
dzieci i m³odzie¿y do lat 18 uprawnionym
do ubiegania siê o przyznanie dofinansowa-
nia kosztów nauki w ramach programu jest
rodzic lub prawny opiekun.

Szczegó³owe informacje (regulamin naboru
wniosków, druki wniosków o dofinan-
sowanie) uzyskaj¹ Pañstwo w Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej z/s w
Zgierzu oraz na stronach internetowych:
www.gmina.zgierz.pl i www.pfron.org.pl.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do 30 wrzeœnia
do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
(Zgierz, ul. £êczycka 4, bud. A, parter,
pok. 20) osobiœcie lub drog¹ pocztow¹.  

W maju druhowie wykonali ³awki, które
stanê³y na Rynku w Bia³ej i s³u¿¹ wszystkim
mieszkañcom. Drewno zosta³o sfinansowane
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego. W maju równie¿ z³o¿yli wnioski w
konkursach na „Ma³e granty” w Urzêdzie
Gminy Zgierz i Fundacji Rozwoju Gmin
„Prym” w Parzêczewie. Oba wnioski pozy-
tywnie przesz³y weryfikacje. Z jednego grantu
œrodki przeznaczone s¹ na malowanie sali
OSP, z drugiego na ³awy i du¿y stó³, który
bêdzie ustawiony na zewn¹trz, by s³u¿y³
wszystkim mieszkañcom. 

Narodzi³y siê te¿ kolejne pomys³y, by

skorzystaæ ju¿ z wiêkszych pieniêdzy w
innych konkursach. Obecnie druhowie czekaj¹
na wyniki oceny z³o¿onego projektu w
Urzêdzie Marsza³kowskim w £odzi. Projekt
dotyczy szkolenia komputerowego dla
druhów i ich rodzin. W trakcie opracowywa-
nia jest nastêpny wniosek. 

Pisanie wniosku, opracowywanie wszyst-
kich wytycznych, to skomplikowana i
pracoch³onna sprawa, wymagaj¹ca wiedzy
i doœwiadczenia w pozyskiwaniu œrodków
unijnych, dlatego partnerem w tych wszyst-
kich przedsiêwziêciach jest Szko³a Policealna
Edukacja z £odzi. Szko³a opracowywuje

i pomaga wdro¿yæ projekty. 
- S¹ to pierwsze kroki, które podjêliœmy.

Mamy wiele pomys³ów, które chcemy

w najbli¿szej perspektywie zrealizowaæ. Nasi

druhowie s¹ chêtni do pracy, a to jest bardzo

wa¿ne. Chcemy by OSP Bia³a nie kojarzy³a

siê tylko jako instytucja gasz¹ca po¿ary, ale

równie¿ dzia³aj¹ca na rzecz spo³ecznoœci

lokalnej. Poza tym mamy partnera, bez

którego nie by³oby tych projektów - mówi
Przemys³aw Lewandowski, Prezes OSP
w Bia³ej. 

Tak ma³ymi krokami tworzy siê w
naszych wsiach partnerstwo, idea pomocy,
pracy na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa. Na
pewno warto pracowaæ wspólnie i iœæ zgodnie
z przys³owiem „Zgoda buduje, niezgoda
rujnuje”. 

Wioleta G³owacka

Aktywni nie tylko w czasie po¿aru
Druhowie z OSP Bia³a mog¹ byæ przyk³adem i wzorem dla innych za wk³ad pracy nie tylko
w czasie po¿aru, ale równie¿ w pracy na rzecz spo³eczeñstwa lokalnego.
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Akademia Specjalistów ds. Projektów Spo³ecznych

1 sierpnia rozpoczê³a siê realizacja projektu „Akademia Specjalistów ds. Projektów
Spo³ecznych” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
w ramach Dzia³ania 6.1 „Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci
zawodowej w regionie”, Poddzia³ania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Na bezp³atne szkolenia w ramach Akademii zapraszamy:
l kobiety z województwa ³ódzkiego, w szczególnoœci z powiatu zgierskiego l pozostaj¹ce
bez zatrudnienia l z przynajmniej œrednim wykszta³ceniem l zainteresowane prac¹ przy
projektach wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Oferujemy:
l bezp³atny cykl szkoleñ z zakresu pracy z projektem wspó³finansowanym z UE
l 96 godzin nauki w 1 miesi¹c l 6-osobowe grupy l zajêcia 3 razy w tygodniu po
8 godzin l dodatek szkoleniowy l profesjonaln¹ kadrê trenersk¹ l 3-miesiêczny, p³atny
sta¿/praktyki zawodowe w instytucjach realizuj¹cych projekty UE l wsparcie merytoryczne
specjalistów w czasie odbywania sta¿u

Tematyka szkoleñ w ramach Akademii obejmuje:
l funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz politykê regionaln¹ l metodykê pracy z projektem
l zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki l tworzenie
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki l prowadzenie i kontrolê
dokumentacji formalnej projektu l podstawy finansowe realizacji projektów l zarz¹dzanie
zespo³em projektowym l ewaluacjê projektów

Rekrutacja:
Wszystkie panie spe³niaj¹ce wskazane kryteria serdecznie zapraszamy do z³o¿enia formularza
zg³oszeniowego. Formularz zg³oszeniowy dostêpny jest w biurze projektu i na stronie
www.hrp.com.pl.

Biuro projektu: HRP, 90-413 £ódŸ, ul. Piotrkowska 55 (prawa oficyna, III piêtro),
tel. 0 42 637 90 30, 0 42 637 90 31, e-mail: asps@hrp.com.pl.

Rekrutacja do projektu potrwa do grudnia 2008 r. Co miesi¹c nowa edycja!

Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy
u¿ywany do produkcji rolnej powinien zbieraæ
faktury VAT. 

W terminie od 1 do 30 wrzeœnia nale¿y
z³o¿yæ odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w
zale¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napê-
dowego w okresie od 1 marca do 31 sierpnia br.
w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego
na 2008 rok. Limit zwrotu podatku akcy-
zowego w 2008 r. wynosi 73,10 z³ x iloœæ ha
u¿ytków rolnych. 

Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie
od 3 do 30 listopada gotówk¹ w kasie urzêdu
gminy lub miasta, albo przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku. 

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce proce-
dury i warunków ubiegania siê o zwrot
podatku akcyzowego oraz wzór wniosku
znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl).
Informacje udzielne s¹ tak¿e w Biurze
Obs³ugi Klienta Urzêdu Gminy Zgierz przy
stanowisku nr 4.

Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napêdowego zu¿ywanego 
do produkcji rolnej 
w 2008 roku

Na Ziemi Zgierskiej

Jeœli jesteœ:
l uczniem szko³y ponadgimnazjalnej 

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

ma³ej Ojczyzny

weŸ udzia³ w II Wojewódzkim
Konkursie Fotograficznym 

Odkrywamy piêkno 
województwa ³ódzkiego

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

Termin nadsy³ania prac: do 15 wrzeœnia. 

Dla autorów najlepszych prac ufundowane
zosta³y cenne nagrody rzeczowe.

Szczegó³owe informacje oraz regulamin
konkursu: www.szkola-edukacja.pl
lub tel. 042 632 16 13.

Rolniku! Chcesz uzyskaæ dotacjê do
wapna nawozowego? Zg³oœ siê wy³¹cznie
do Biura Powiatowego Izby Rolniczej
Województwa £ódzkiego i weŸ ze sob¹
nastêpuj¹ce dokumenty: l wa¿ne badania
gleb (dawki + zalecenia) - wykonane przez
Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹, l zaœwiadczenie
z ARiMR o nadanym numerze identyfika-
cyjnym gospodarstwa, l NIP, l nr konta
bankowego, l zaœwiadczenia o uzyskanej
pomocy de minimis.

Dotacja mo¿e zostaæ przyznana do
nastêpuj¹cych rodzajów wapna nawozowego:
l wapno nawozowe nie zawieraj¹ce magnezu:
pochodz¹ce z przerobu ska³ wapiennych,
odmiana od 01 do 05 oraz pochodzenia
naturalnego - kopalina, odmiana od 06a do
09a, l wapno nawozowe zawieraj¹ce magnez:
tlenkowe, odmiana od 01 do 02 oraz
wêglanowe, odmiana od 03 do 07.

W latach 2008-2009 dotacja bêdzie
udzielana w wysokoœci 40% poniesionych
kosztów netto zakupu wapna nawozowego,
nie wiêcej ni¿ do wysokoœci pomocy de

minimis przys³uguj¹cej rolnikowi, z przezna-
czeniem do stosowania na u¿ytkach rolnych.
Dotacja bêdzie udzielona do takiej iloœci
wapna nawozowego, która nie przekroczy
zaleceñ czystego sk³adnika CaO (CaO+MgO),
okreœlonych przez Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹
dla przebadanego area³u u¿ytków rolnych w
danym gospodarstwie.

Przy udzielaniu dotacji obowi¹zuje
kolejnoœæ zg³oszeñ producentów rolnych do
wykorzystania ca³ego limitu dotacji Programu,
a uzyskanie dotacji jest mo¿liwe tylko po
podpisaniu umowy producenta rolnego z Izb¹
Rolnicz¹ Województwa £ódzkiego. Na
zakup wapna producent rolny ma 30 dni od
dnia podpisania umowy. A na dostarczenie
faktur do Izby - 14 dni od daty wystawienia
faktury. 

Rolnik tylko raz na 4 lata mo¿e skorzystaæ
z programu wapnowania.

Biuro Powiatowe IRW£ dla powiatu
zgierskiego ma swoj¹ siedzibê w budynku
KRUS w Zgierzu, przy ul. D³ugiej 21a.
Biuro czynne jest we wtorki i czwartki
w godz. 9.00-15.00, tel. 042 716 04 60,
www.izbarolnicza.lodz.pl.

Komunikat IRW£

Regionalny Konkurs Grantowy 

w ramach Programu „Równaæ Szanse 2008” 

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³asza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równaæ Szanse 2008” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. 

O dotacje do 7 tys. z³ na projekty rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni¿ 1 stycznia 2009 r.
i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 30 czerwca 2009 r. mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe
(zarejestrowane w formie stowarzyszeñ i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz
grupy nieformalne z terenów wiejskich i ma³ych miast do 20 tys. mieszkañców.

Celem nadsy³anych projektów powinno byæ wyrównywanie szans na dobry start
w doros³e ¿ycie m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast do 20 tys. mieszkañców. 

Termin sk³adania wniosków up³ywa 1 paŸdziernika 2008 r.
Informacje o konkursie znajduj¹ siê na stronie: www.rownacszanse.pl
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Stara kuŸnia
10 lipca udaliœmy siê do Dzier¿¹znej,

gdzie mogliœmy zobaczyæ jak kiedyœ wygl¹da³a
kuŸnia. Jechaliœmy starymi drabiniastymi
wozami poln¹ dró¿k¹, lasem. Gospodarz
gospodarstwa agroturystycznego pe³ni³ rolê
przewodnika, wykorzystuj¹c wiedzê w³asn¹
i pozyskan¹ od starszych wiekiem mieszkañców. 

Reaktywowana dla potrzeb edukacyjnych
Stara kuŸnia istnieje w tym samym miejscu
od co najmniej 100 lat, bo by³a warsztatem
dziedziczonym przez kolejne pokolenia.
Zosta³y tu zachowane wszystkie podstawowe
i typowe urz¹dzenia oraz narzêdzia kowalskie
z przesz³oœci, tj. miech kowalski, zestaw
m³otów, kowad³o. Chêtne osoby mog³y kupiæ
mini podkowy wykuwane przez kowala.

Kryta p³ywalnia „WODNIK” 
w Ozorkowie

14 lipca grupa dzieci oraz m³odzie¿y wraz
z opiekunkami wybra³a siê na basen do
Ozorkowa. Dzieci mia³y okazjê wykazaæ siê
umiejêtnoœciami p³ywackimi. Du¿¹ przyjem-
noœæ sprawi³a im zje¿d¿alnia, chêtnie korzys-
ta³y tak¿e z jacuzzi. 

Po wyczerpuj¹cych zabawach w wodzie
wszyscy byli bardzo g³odni, wiêc wróciliœmy
do Dzier¿¹nej na pyszny obiad i podwie-
czorek.

W œwiecie wikliny
15 lipca wybraliœmy siê na wycieczkê do

Konarzewa. Dowiedzieliœmy siê jak nale¿y
sadziæ i hodowaæ wiklinê, jak wygl¹da proces
jej przygotowywania do wyrobu potrzebnych
rzeczy. Mieliœmy mo¿liwoœæ wykonania
w³asnorêcznych  ozdób. 

Po wykonaniu ozdób i po zwiedzeniu
plantacji poszliœmy piec kie³baski nad
ogniskiem. Ogieñ by³ gor¹cy, poniewa¿pali³a

siê wiklina, a ogieñ  z wikliny daje wiêksz¹
temperaturê ni¿ ze zwyk³ego drewna.

£ódzkie ZOO
18 lipca nasza kolonia odwiedzi³a ³ódzkie

ZOO. Mieliœmy do dyspozycji przewodnika,
który przeprowadzi³ nas specjalnie przygo-
towan¹ „œcie¿k¹ edukacyjn¹”, dziêki czemu
mogliœmy nie tylko zobaczyæ, ale te¿ i dotkn¹æ
niektóre zwierzêta. By³o to niesamowite
prze¿ycie. Po raz pierwszy mogliœmy trzymaæ
w rêku prawdziwego wê¿a - pytona, pog³askaæ
jaszczurkê i bawiæ siê z ma³pk¹ (lemur), która
skaka³a po nas jak po drzewach. 

Miejski Ogród Zoologiczny w £odzi jest
jednym z jedenastu istniej¹cych w Polsce.
Chocia¿ pod wzglêdem powierzchni (16,4 ha)
zajmuje 8 miejsce to pod wzglêdem zró¿nico-
wania swego zwierzostanu jest na 5 pozycji.

W ZOO znajduje siê plac zabaw dla dzieci,
który kusi swoj¹ ró¿norodnoœci¹. Tak¿e
z myœl¹ o najm³odszych od kilku lat systema-
tycznie powiêksza siê teren mini zoo, gdzie
bezpoœredni kontakt ze zwierzêtami daje im
wiele radoœci. 

Dinopark w Ko³acinku
22 lipca odwiedziliœmy Dinopark w

Ko³acinku. Znajdujê siê tam pokój zabaw,
gdzie mo¿na zobaczyæ film o dinozaurach.
Po obejrzeniu filmu rozwi¹zywaliœmy testy
i zbieraliœmy za to piecz¹tki na kartce i na
rêkach. W nagrodê ka¿dy z nas wykona³
samodzielnie dinozaura - brachiozaura
z balonów, które zabraliœmy do domu.

Na trasie zwiedzania znajduj¹ siê ogromne
podobizny tych prehistorycznych zwierz¹t,

o których ¿yciu i wygl¹dzie opowiada³ nam
przewodnik. Po obejrzeniu wszystkich
olbrzymów udaliœmy siê na poszukiwanie
z³ota, wszyscy otrzymaliœmy „Z³ot¹ Licencjê
Dinoparku”, dziêki której mo¿emy pos³ugiwaæ
siê tytu³em wykwalifikowanego poszukiwacza
z³ota.

Twórcy Dinoparku „wydobyli” na
powierzchniê w formie oryginalnej lub
zrekonstruowanej piêkno sprzed setek
milionów lat. Nie trzeba wsiadaæ w wehiku³
czasu, aby przenieœæ siê 150 milionów lat
wstecz.

25 lipca zakoñczy³y siê trwaj¹ce trzy tygodnie „Spotkania wakacyjne” realizowane przez
gminê Zgierz w ramach projektu „Otwórz drzwi - œwiat jest dla Ciebie”. W pó³koloniach
wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki uczestniczy³o 47 dzieci.
Projekt przewidywa³ mnóstwo atrakcji. O wra¿eniach ze spotkañ wakacyjnych najlepiej
opowiedz¹ ich uczestnicy. Przedstawiamy wiêc kilka tekstów, których autorami s¹ dzieci
uczestnicz¹ce w pó³koloniach.

Otwórz drzwi - œwiat jest dla Ciebie  
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D o ¿ y n k i

Uroczystoœci do¿ynkowe rozpoczê³y siê
msz¹ œwiêt¹ polow¹, któr¹ w intencji lokalnych
w³adz samorz¹dowych i mieszkañców gminy
celebrowa³ o. Tomasz Ewertowski, proboszcz
grotnickiej parafii. Wyg³aszaj¹c kazanie
o. Ewertowski odniós³ siê do symbolu krzy¿a
- jego ogromnego znaczenia i poszanowania
w ¿yciu ka¿dego chrzeœcijanina. Podczas
Eucharystii, zgodnie z tradycj¹ mszy œwiêtej
do¿ynkowej, z³o¿one zosta³y dary o³tarza.
Przedstawiciele Zespo³u Œpiewaczego „Giecz-
nianki” z Kapel¹ Ludow¹, druhowie z rodzimych
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
Starostowie Do¿ynek Gabriela Skopiak
i Zbigniew Hauke, przedstawicielki Zespo³u
Œpiewaczego „Szczawinianki” i m³odzie¿ ze
Studia Piosenki „Niby Nic” przynieœli kolejno
bia³e hostie, ampu³ki z wod¹ i winem, chleb,
owoce i kwiaty oraz œwiece. Poœwiêcone
zosta³y dary oraz do¿ynkowe wieñce, symboli-
zuj¹ce zebrane plony i urodzaj. Podnios³e
znaczenie mszy do¿ynkowej podkreœli³a obec-
noœæ pocztów sztandarowych jednostek OSP
z terenu gminy oraz aktywny udzia³ Zespo³u
Œpiewaczego „Giecznianki” i orkiestry dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina.
Kilkudziesiêciominutowego koncertu orkiestry
mo¿na by³o tak¿e wys³uchaæ tu¿ po mszy.

Trwaj¹c¹ blisko trzy godziny czêœæ obrzê-
dow¹ œwiêta plonów otworzy³o odegranie
hymnu pañstwowego. W barwnym korowodzie
wraz z Zespo³em Pieœni i Tañca „Boczki
Che³moñskie”, dotarli na scenê Starostowie
Do¿ynek. Staropolskim zwyczajem przekazali
bochen chleba gospodarzowi uroczystoœci
- Wójtowi Gminy Zgierz Zdzis³awowi
Rembiszowi. Zarówno Starostowie Do¿ynek
jak i Wójt wyszli z koszami pe³nymi chleba do
zgromadzonych na uroczystoœciach mieszkañ-
ców gminy oraz zaproszonych goœci. Czêstuj¹c
chlebem upieczonym z m¹ki ze zbo¿a
z tegorocznych zbiorów ¿yczyli rolnikom
obfitych plonów na nastêpny rok.

Przed scen¹ dziesiêæ kó³ gospodyñ wiejs-
kich z naszej gminy prezentowa³o misternie
wyplecione ze zbó¿ oraz przyozdobione
kwiatami i owocami wieñce do¿ynkowe. Ich
ró¿norodnoœæ formy i sposobu wykonania
wzbudza³y podziw u publicznoœci. W trakcie
prezentacji wieñce zosta³y poddane ocenie
konkursowej. Komisja konkursowa bra³a pod
uwagê m.in. wygl¹d wieñców, walory estetyczne,
precyzjê i kunszt wicia, sposób zaprezentowania
p³odów rolnych oraz zwi¹zek wykorzystanych
materia³ów ze œwiêtem plonów. Pierwsze
miejsce zaj¹³ wieniec KGW z Bia³ej - za utrzy-
manie tradycji zdobienia, drugie wieniec KGW
z Rosanowa - za oryginalnoœæ i niepowtarzalnoœæ,
a trzecie wieñce KGW z Proboszczewic,
Lorenek, Szczawina, £agiewnik, Dzier¿¹znej,
Kêblin, Gieczna i Jedlicza. 

W oprawie dowcipnych monologów
i œpiewanych ¿yczeñ twórczynie wieñców

przekaza³y je dla na rêce Wójta Gminy Zgierz
Zdzis³awa Rembisza, Przewodnicz¹cej Rady
Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek - dla
Rady Gminy Zgierz,  proboszcza parafii pw.
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Grotnikach o. Tomasza Ewertow-
skiego, Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej
Izby Rolniczej Województwa £ódzkiego
w Zgierzu Jerzego Kuzañskiego - dla Izby
Rolniczej Województwa £ódzkiego, specjalisty
ds. rozwoju obszarów wiejskich £ódzkiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego z/s w
Bratoszewicach - rejon Zgierz Teresy Tracz -
dla Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi oraz dla
£ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego z/s
w Bratoszewicach, Starosty Powiatu Zgier-
skiego Jacka Sochy, Prezydenta Miasta
Zgierza Jerzego Soko³a - dla Miasta Zgierza,
Przewodnicz¹cego Regionalnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w
£odzi Krzysztofa Banasiaka i Przewod-
nicz¹cej Regionalnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich  w £odzi  Zofii W¹sickiej - dla
Regionalnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych w £odzi oraz Prezes
Banku Spó³dzielczego w Zgierzu El¿biety
Zytek - dla Banku Spó³dzielczego w Zgierzu.

Œwiêto plonów jest przede wszystkim
œwiêtem mieszkañców i okazj¹ do uhonorowa-
nia tych, którzy zas³u¿yli siê na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci i rozwoju rolnictwa. W tym roku
odznaki honorowe „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”
wrêczone zosta³y 20 osobom. Odznaczenia te
przyzna³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wniosek Wójta Gminy Zgierz. Wyró¿nieni
mieszkañcy to osoby od wielu lat zwi¹zane z
gmin¹ Zgierz, powszechnie szanowane za sw¹
dzia³alnoœæ i postawê, a przyznana odznaka
wyra¿a uznanie dla ich dokonañ. Wœród
odznaczonych znaleŸli siê: Blanka Hauke -
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej, Irena
Stolarska - Przewodnicz¹ca KGW w Giecznie,
Helena Manista - Przewodnicz¹ca KGW w
Lorenkach, Teresa Czapliñska - Przewod-
nicz¹ca KGW w Dzier¿¹znej, Romana Zaj¹c
- Przewodnicz¹ca KGW w Bia³ej, Alicja
Jêdrzejczak - Przewodnicz¹ca KGW w Szcza-
winie, Bo¿ena Stasiak - Przewodnicz¹ca
KGW w Grotnikach-Ustroniu, ks. Stanis³aw
Ochotnicki - proboszcz parafii w Bia³ej, Jerzy
Frydrych - weterynarz z Bia³ej, Jerzy
Stañczak - Wiceprezes Stowarzyszenia Agro-
turystycznego Ziemi Zgierskiej, Pawe³
Pietrzak - So³tys So³ectwa Rosanów i Prezes
LKS Rosanów, Jan Œlawski - So³tys So³ectwa
B¹dków, Jan Manista - So³tys So³ectwa
Lorenki, Roman Matusiak - Prezes OSP w
Kêblinach, Andrzej JóŸwiak - Prezes OSP
w Dzier¿¹znej, Leszek Olczak - Prezes OSP w
Ustroniu-Grotnikach, Ryszard Jarzyñski -
by³y d³ugoletni Prezes OSP w Kaniej Górze,
Henryk Jêdrzejczak - Prezes OSP w Szcza-
winie, Józef Królikowski - Orkiestra Dêta

OSP w Szczawinie, Tadeusz Chyliñski -
Prezes OSP w RogóŸniu.

Po raz trzeci w historii gminy uhonorowano
tytu³em „Przyjaciel Gminy Zgierz”. Przyzna-
wany jest on osobom i instytucjom, które
przyczyni³y siê dla rozwoju gminy Zgierz,
wspar³y organizowane przez gminê przedsiê-
wziêcia kulturalne, rekreacyjne, czy te¿ wybitnie
zas³u¿y³y siê dla spo³ecznoœci gminy. Dotychczas
otrzymali go Janusz Biernaciak - fundator pom-
nika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Bia³ej,
Bank Spó³dzielczy w Zgierzu - œwiadcz¹cy od
wielu lat rzeteln¹ i fachow¹ obs³ugê dla
mieszkañców gminy i Stanis³aw Fr¹tczak -
pomys³odawca i inicjator wytyczenia szlaków
turystycznych œladami 28. pu³ku Strzelców
Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii.
W tym roku do zaszczytnego grona do³¹czy³a
rekordowa liczba przyjació³. Na mocy podjê-
tych przez Radê Gminy Zgierz uchwa³ nadano
17 takich tytu³ów. Wœród wyró¿nionych
znaleŸli siê: Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”,
Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”, Orkiestra
Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina,
Ludowy Klub Sportowy D¹brówka, Ludowy
Klub Sportowy Gieczno, Ludowy Klub
Sportowy Rosanów, Ludowy Klub Sportowy
„Czarni” w Smardzewie, Ludowy Klub
Sportowy Szczawin, Wiejski Uczniowski Klub
Sportowy Rosanów, Muzeum Miasta Zgierza,
Miejsko-Gminny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych i Miejsko-Gminna
Rada Kó³ Gospodyñ Wiejskich, El¿bieta
Gorzka-Kmieæ - opiekun i instruktor Teatrzyku
Szkolnego „Œmiechotek” ze Szczawina, Halina
Leœniewicz - spo³ecznik z £agiewnik Nowych,
Bernard Palmowski - So³tys So³ectwa Ciosny,
Jolanta Sieradzka - So³tys So³ectwa Emilia,
Sabina Œniecikowska - So³tys So³ectwa
D¹brówka Wielka, Grzegorz Turczyñski
- opiekun i instruktor Studia Piosenki „Niby
Nic” z Gieczna.

Wieczorem przyszed³ czas na czêœæ artysty-
czn¹ do¿ynek. Wyst¹pi³y zespo³y ludowe
i m³odzie¿owe doskonale znane gminnej
spo³ecznoœci: Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki
z Kapel¹ Ludow¹, Zespó³ Pieœni i Tañca
„Boczki Che³moñskie”, Zespó³ Œpiewaczy
„Szczawinianki” i Studio Piosenki „Niby Nic”.
Gor¹co przyjêty zosta³ przez publicznoœæ
w Dzier¿¹znej sobowtór Maryli Rodowicz,
przedstawiaj¹cy siê jako „Druga Maryla”
mê¿czyzna. Po nim na scenie pojawi³ siê
Andrzej Koziñski Show, zespó³ graj¹cy covery
disco-polo. Gwiazd¹ wieczornej imprezy by³
DANZEL - belgijski wykonawca muzyki
dance. Wytrwali mogli bawiæ siê jeszcze na
dyskotece pod gwiazdami do pierwszej w
nocy.

Przez ca³y dzieñ uroczystoœciom do¿ynko-
wym towarzyszy³y wystawy p³odów rolnych i
twórczoœci artystów ludowych oraz prezentacje
firm i instytucji. Zapaleñcy motoryzacji mogli
podziwiaæ motocykle turystyczne i nietypowe.
Wra¿eñ dostarcza³o równie¿ chodzenie w kuli
po wodzie, weso³e miasteczko i podnoœnik
stra¿acki. Na g³odnych i spragnionych czeka³y
stoiska gastronomiczne pe³ne przysmaków.

Ma³gorzata Klauziñska

Gminne œwiêto plonów
31 sierpnia w Dzier¿¹znej zakoñczenie tegorocznych ¿niw œwiêtowali rolnicy z gminy Zgierz.
Œwiêto plonów to prastara uroczystoœæ g³êboko zakorzeniona w kulturze polskiej wsi. 
Pierwsze wzmianki celebry tego œwiêta siêgaj¹ XVI wieku. Mimo up³ywu czasu istot¹ 
do¿ynek pozosta³o dziêkczynienie za plony, radoœæ z owoców ziemi i pracy r¹k ludzkich 
oraz szacunek dla tradycji i chleba. 



13Na Ziemi Zgierskiej
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Na zdjêciu: odznaczeni odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”
oraz Wojt Gminy Zgierz i starostowie do¿ynek

SPONSORZY DO¯YNEK 2008
l DALKIA £ÓDŸ S.A. - Energetyka £ódzka l BANK PKO BP I Oddzia³ w Zgierzu l Firma REX-BUD NIERUCHOMOŒCI SP. Z O.O.
z £odzi l Kancelaria Notarialna Waldemara Jeziorskiego ze Zgierza  l BANK SPÓ£DZIELCZY w Zgierzu  l Firma kurierska DPD POLSKA
SP. Z O.O. (dawny Masterlink Express) l Firma TRAX SP. Z O.O. - Autoryzowany dealer Opel, Saab, Chevrolet l Firma „UTMAR” Marian
W³ostek ze Zgierza l FLORIAN CENTRUM S.A. z Kutna - producent pokryæ dachowych l TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ
WZAJEMNYCH „TUW” - Biuro Regionalne w £odzi l CEGIELNIA „D¥BRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z D¹brówki  l SPRZEDA¯
I WYNAJEM SKUTERÓW Stañdo Anna i Piotr z Adolfowa l Firma SAM - SCAN”  SP.  Z  O. O. - sieæ sklepów z £odzi l MIEJSKIE
PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Zgierzu l Piotr MALINOWSKI i spó³ka - Sklep spo¿ywczy w Bia³ej
l Bar „ARIZONA” Beata Telenda z Rosanowa l Firma „arex” Arkadiusz Olczak ze S³owika l Firma EUROFOAM POLSKA ze Zgierza
l Wac³aw Zaj¹c - so³tys so³ectwa Bia³a l Firma SKOMUR ze Zgierza l Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „SAF” Andrzej Safuler ze
Zgierza l Firma BEST S.C. ze Zgierza l KDT Zak³ad Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzier¿¹znej l Firma GEOPLAN Andrzej
Kwiatkowski - us³ugi geodezyjne ze Zgierza i CENTRUM KOMPUTEROWE z Placu Jana Paw³a II w Zgierzu l Firma P.P.H.U. LIS
z £odzi - producent ko³der i poduszek l Firma „WITMAS” Stanis³aw Witkowski z D¹brówki Wielkiej  - producent wêdlin l Firma
INFOGLOB ze Zgierza

Na zdjêciu: wyró¿nieni tytu³em „Przyjaciel Gminy Zgierz”
oraz przedstawiciele Rady Gminy Zgierz
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Do¿ynki to prastara tradycja

koñcz¹ca ¿niwa. Wyra¿a

radoœæ i dziêkczynienie 

za zebrane plony. 

Szczególne miejsce zajmuj¹

w nich Starostowie Do¿ynek,

którzy s¹ przedstawicielami

wszystkich rolników i pe³ni¹

odpowiedzialn¹ rolê 

gospodarzy. 

Tegoroczni Starostowie

Do¿ynek w gminie Zgierz 

to Pani Gabriela Skopiak 

z Gieczna i Pan Zbigniew

Hauke z Dzier¿¹znej.

Starostowie Do¿ynek 2008

Gabriela Skopiak ma 47 lat. Mieszka w Giecznie. Jest mê¿atk¹
i matk¹ trzech synów. Od 1986 roku pracuje jako pielêgniarka
w Oœrodku Zdrowia w Giecznie. Od dzieciñstwa pomaga³a rodzicom
w prowadzeniu 3  ha  gospodars twa rolnego, którego teraz jest
w³aœcicielk¹. Kocha wieœ, ludzi, zwierzêta. Pe³na jest szacunku dla
osób prowadz¹cych gospodarstwo rolne, a w szczególnoœci dla
gospodyñ wiejskich. Szanuje dawne tradycje, zwyczaje. Stara siê je
kultywowaæ i przekazywaæ innym. Od 2001 roku œpiewa w zespole
ludowym „Giecznianki”, pragn¹c uchroniæ od zapomnienia stare
ludowe piosenki oraz uk³ada nowe. 

Zbigniew Hauke jest w³aœcicielem niewielkiego gospodarstwa   rol-
nego w Dzier¿¹znej. Gospodarstwo odziedziczone po rodzicach
zmienia³o produkcjê od hodowli gêsi po chów owiec odnajduj¹c w koñcu
swoj¹ szansê w agroturystyce. Jak mówi Z. Hauke walory krajobra-

zowe, przyrodnicze i kulturowe, a tak¿e bogata historia rodzinnej
okolicy, wyzwoli³y w nim inicjatywê oraz myœl wykorzystania tych 
zasobów. Tak zapocz¹tkowa³o w 1999 roku swoj¹ dzia³alnoœæ
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej. Zbigniew Hauke
zosta³ jego prezesem. 

- Moje gospodarstwo „Pod Akacjami” ³¹czy tradycyjn¹ uprawê

roli (¿yto, owies) z realizacj¹ programów edukacji regionalnej,

skierowanych g³ównie do m³odzie¿y. W tym z pewnoœci¹ pomaga mi

wykszta³cenie pedagogiczne. Istotnym zadaniem tej dzia³alnoœci jest

przekaz tradycji zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstwa

wiejskiego. Od dawna bowiem gromadzê stary sprzêt domowy

i rolniczy. W tradycyjnej stajni 6 koni zaprzêgowych, g³ównie rasy

œl¹skiej, wykorzystujê do uprawy ziemi jak i do przejazdów rekrea-

cyjnych dla turystów. Do tego s³u¿¹ zrekonstruowane wozy drabiniaste

i bryczki.

Prowadzenie gospodarstwa Zbigniew Hauke ³¹czy z dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹ w Stowarzyszeniu, które skupia 19 gospodarstw rolnych.
- We wspó³dzia³aniu z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych

z terenu gminy Zgierz zrealizowa³em moje pomys³y i pasje wzboga-

cone tak¿e przez mieszkañców oraz radnych. Wytyczonych

i zbudowanych zosta³o 5 szlaków agroturystycznych, których trasy

przebiegaj¹ przez najciekawsze zak¹tki gminy. Szlaki te przypominaj¹

historiê i kulturê naszego regionu.

Produkty turystyczne Stowarzyszenia zlokalizowane na terenie
gminy Zgierz otrzyma³y nagrody Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich w ogólnopolskich konkursach na „Najlepszy Agroturys-
tyczny Produkt Regionalny”. W 2005 roku -  III  nagroda za „Agrotu-
rystyczne Szlaki Rowerowe i Szlak Konny  na  terenie gminy Zgierz”,
a  w roku 2007 - I  nagroda za projekt „Wozem drabiniastym przez
wieœ œladami tradycji, zanikaj¹cych zawodów i umiejêtnoœci w gospo-
darstwach agroturystycznych”. Nagrody w postaci stoisk podczas
Miêdzynarodowych Targów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu
zosta³y wykorzystane przez Stowarzyszenie, Gminê Zgierz, Urz¹d
Marsza³kowski w £odzi i Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹
Województwa £ódzkiego do promocji ziemi zgierskiej i województwa
³ódzkiego. - Mam satysfakcjê, ¿e moja dzia³alnoœæ spo³eczna wspomaga

gospodarstwa rolne o ma³ym areale i szeroko promuje gminê Zgierz.

Wywo³uje tak¿e zainteresowanie mediów produktami turystycznymi,

które s¹ wspólnym wysi³kiem cz³onków Stowarzyszenia, innych

mieszkañców i efektem dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy

z samorz¹dem, zw³aszcza lokalnym.

Moje Gieczno

Moszczenica - rzeka p³ynie.

Tam siê s³oñce œmieje do mnie.

Tam s¹ ³¹ki, nasze pola, no i las.

Tam mam radoœæ sw¹,

M¹¿ i dzieci s¹.

To jest Gieczno,

Moja wioska i mój DOM.

Choæby wszyscy wyjechali,

Zgierz i £ódŸ za dom wybrali,

Mnie nie skusi wolny weekend, l¿ejszy chleb.

Mnie nie skusi nic.

Ja tu pragnê ¿yæ.

W moim Giecznie,

Najpiêkniejszej z wszystkich wsi...

tekst: Gabriela Skopiak 

Gabriela Skopiak 

Zbigniew Hauke
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Loteriê fantow¹ poprowa-
dzi³ so³tys So³ectwa Jedlicze B
Józef Bednarek. W loterii
wszystkie losy by³y wygrane.
Wœród wielu atrakcyjnych
fantów znalaz³y siê m.in.
króliki i kogucik-lilipucik.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y
siê warsztaty garncarskie,
prowadzone przez twórcê
ludowego z £owicza Micha³a
Jab³oñskiego oraz warsztaty
papieroplastyczne poprowa-
dzone przez Beatê Rokick¹
z Zielkowic, która zaprezen-
towa³a trudn¹ sztukê wykonania
kwiatów z bibu³y i Halinê
Theodorakopoulos z £owicza,
prezentuj¹c¹ wycinankê
³owick¹. Dzieci, pod okiem
pracownic biblioteki w Ustroniu, mog³y
nauczyæ siê technik w³asnorêcznego przygo-
towania bi¿uterii i plecionek na rêkê, szyjê

i do paska. Panie z KGW przygotowa³y
bigos,  kie³baski i kaszankê na gor¹co, napoje
oraz przepyszne ciasta z w³asnego wypieku.

Odby³y siê konkursy z nagrodami dla
doros³ych, a tak¿e wystêpy artystyczne
Urszuli Paku³y z zespo³em i Kapeli Podwór-
kowej oraz dyskoteka.

Piknik w Jedliczu z roku na rok cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. By³y panie
z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Kêblin,
Proboszczewic, Grotnik-Ustronia, £agiewnik
i panowie z zaprzyjaŸnionej OSP w
Jastrzêbiu Górnym, oraz Przewodnicz¹ca
Regionalnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich
Zofia W¹sicka. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili w³odarze gminy Zgierz: Wójt Zdzis³aw
Rembisz, Zastêpca Wójta Marek Kominiak,
Przewodnicz¹ca Rady Barbara Kaczmarek
i Radni Zbigniew Draczyñski, Lechos³aw
Wojcieszek, Halina Szymañska. 

Gminny Oœrodek Kultury

2 sierpnia - dziêki owocnej wspó³pracy
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Grotnikach
-Ustroniu, Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w
Ustroniu-Grotnikach, Radnym Rady Gminy
Zgierz z Ustronia Zbigniewem Draczyñskim,

so³tysem So³ectwa Ustronie Zuzann¹
Marchew¹ oraz Rad¹ So³eck¹ So³ectwa
Ustronie - odby³ siê wspania³y Piknik Wiejski
w Ustroniu. 

Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 16.
Ustronie zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ Wójt
Zdzis³aw Rembisz, Przewodnicz¹ca Rady
Barbara Kaczmarek, a tak¿e Radni Marek
Telenda i Lechos³aw Wojcieszek. Licznie
stawi³y siê tak¿e panie z Kó³ Gospodyñ

Wiejskich z Proboszczewic i Jedlicza oraz
okoliczni mieszkañcy i letnicy. 

Organizatorzy pikniku zapewnili moc
atrakcji. W ramach wystêpów artystycznych
atmosferê rozgrzewa³y dwa zespo³y.
Pierwszy z nich, to znany  mieszkañcom

gminy zespó³ „Niby
Nic” - podopieczni
G r z e g o r z a
Turczyñskiego ,
absolwenci Zespo³u
Szkolno-Gimnazjal-
nego w Giecznie.
Gwiazd¹ wieczoru
by³ Janusz Nastaro-
wicz z zespo³em
Colorado Band -
artyœci znani szerokiej
polskiej publicznoœci
z  wystêpów na
festiwalach muzyki
country w Mr¹gowie. 

Podczas pikniku mo¿na by³o posmakowaæ
potraw przygotowanych przez miejscowe
Ko³o Gospodyñ Wiejskich, a tak¿e uczest-
niczyæ w grach i zabawach prowadzonych
przez Zbigniewa Draczyñskiego. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³o siê przeci¹ganie liny
oraz wyœcig ze zwi¹zanymi nogami. Nawet
w³odarze gminy nie oparli siê pokusie uczest-
niczenia we wspólnej zabawie, ku uciesze
wszystkich zebranych.

Piknik w Ustroniu uœwietnia³a tak¿e
wystawa prac fotograficznych okolicznej
m³odzie¿y bior¹cej udzia³ w projekcie
„Okiem Fotografa” realizowanym w ramach
programu „Równaæ Szanse - 2007”. Ponadto
pracownice biblioteki w Ustroniu Edyta
D¿ugaj i Monika Mi³ek wraz z wolontariu-
szami z Grotnik i Ustronia, za symboliczn¹
cegie³kê wykupion¹ na rzecz bibliotecznych
zasobów twórczych, malowa³y twarze,
pomaga³y wykonaæ bransolety z muliny oraz
bransoletki i korale ze szklanych i plasti-
kowych paciorków. Za wykupion¹ cegie³kê
mo¿na by³o równie¿ dostaæ wyroby z metalu
lokalnego twórcy Piotra Janczaka.

Gminny Oœrodek Kultury

Piknik w Jedliczu
19 lipca na terenie stra¿nicy w Jedliczu odby³ siê piknik „Jedlickie spotkania z kultur¹
i tradycj¹”. Jego organizatorzy - Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna oraz So³tysi i Rady So³eckie z Jedlicza A i B 
- zapewnili wszystkim przyby³ym liczne atrakcje. 

Organizatorzy pikniku w Jedliczu
serdecznie dziekuj¹ darczyñcom, którzy
zechcieli wesprzeæ ich pomys³y i dzia³ania.

Dziêkujemy Pañstwu Beacie i Wies³awowi
Leszczyñskim - w³aœcicielom firmy „Lesz-Pol”
i sieci sklepów w Zgierzu, Panu Marcinowi
Lisowi - w³aœcicielowi firmy P.P.H.U. LIS
i Panu Krzysztofowi Baczyñskiemu -
w³aœcicielowi Jedliczanki.  

Podziêkowanie

Piknik Wiejski w Ustroniu

Wakacje to czas niezwyk³y nie tylko przez wzgl¹d na wspania³¹ pogodê, która sk³ania nas 
do spêdzania dni wolnych od pracy w gronie najbli¿szych, ale tak¿e dlatego, ¿e w tym 
okresie wraz z najbli¿szymi mamy okazjê uczestniczyæ w wielu imprezach kulturalnych.
Tak¹ szansê maj¹ ostatnio niezwykle czêsto mieszkañcy Ustronia i okolic. 

Organizatorzy pikniku w Ustroniu
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla:
lRegionalnego Centrum Polityki Spo³ecznej
l Pañstwa Pisarek - w³aœcicieli hurtowni
alkoholi „Promil”  l Pana Paw³a Walczaka
- przedstawiciela firmy „Bastex”, odczynniki
chemiczne dla przemys³u w³ókienniczego
l Pañstwa £usiak - w³aœcicieli firmy K+L
zajmuj¹cej siê sitodrukiem l Pañstwa
Biesiada - w³aœcicieli sklepu spo¿ywczego
l Macieja Borkowskiego i Ma³gorzaty
Matusiak oraz Prezesa Zak³adów Przemys³u
Cukierniczego „Unitop-Optima” SA Piotra
Zambrzyckiego. Dziêki tym sponsorom
mamy nagrody w konkursach.

Dziêkujemy równie¿ licznym uczest-
nikom naszego pikniku.

Podziêkowanie
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Nie tak dawno temu, bo dnia 23 sierpnia
Roku Pañskiego 2008, kwiat m³odzie¿y
naszej gminy - nadobne damy i bezb³êdni
rycerze, pod czujnym okiem opiekunek
bêd¹cych w s³u¿bie w Gminnym Oœrodku
Kultury z siedzib¹ w dworku w Dzier¿¹znej -
wyruszy³ do £êczycy, aby tam na X ju¿
Miêdzynarodowym Turnieju Rycerskim
podziwiaæ najpiêkniejsze niewiasty oraz
najdzielniejszych wojów, którzy z ró¿nych
krañców Europy zjechali siê na tamtejszy
zamek. Mimo zmiennej pogody podopieczni
bibliotekarek z Bia³ej, Szczawina i Ustronia
niez³omnie trwali na posterunkach, bacznie
z trybun obserwuj¹c zmagania walcz¹cych
rycerzy, pokazy artyleryjskie czy te¿ wyczyny
sokolników. Nie byliby jednak godnymi
dzieæmi Ziemi Zgierskiej, gdyby poprzestali
tylko na biernej obserwacji, dlatego te¿,
niezale¿nie od wieku czy piastowanej funkcji,
chêtnie uczestniczyli w konkursach plebej-
skich, w których (jak¿eby inaczej!) zgarniali
niema³e nagrody. Okoliczne kramy cieszy³y
siê popularnoœci¹ nie tylko dam, ale i dzielnych
rycerzy, albowiem na straganach oprócz szat
najpiêkniejszych, mo¿na by³o podziwiaæ
wspania³e miecze, wyroby garncarskie,
a nawet zapoznaæ siê z tajemn¹ technik¹
czerpania papieru. Zaiste pe³en wspania³ych
wra¿eñ by³ ten dzieñ na zamku w £êczycy.
Przed zmrokiem jednak opiekunki zarz¹dzi³y
powrót, albowiem wszystkim, jak Polska
d³uga i szeroka wiadomym jest, ¿e licho
w tamtejszych okolicach nie œpi i diabli pod
wodz¹ s³ynnego Boruty harcuj¹. Nim jednak
m³odzie¿ trafi³a do swych siedzib rodowych
wizytê z³o¿y³a i obecnoœci¹ sw¹ zaszczyci³a
gospodarzy imprezy s³usznie nosz¹cej miano
„Dobry Wieczór w Ustroniu”. Na teren
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zaprasza³y
ciesz¹ce oczy weso³e p³omienie ogniska, mile
³echtaj¹ce nozdrza zapachy pieczonego nad
nim miêsiwa oraz podrywaj¹ce nogi do tañca
dŸwiêki muzyki w wykonaniu zespo³u
Lavenders. Przedstawiciel ludu, Radny
Zbigniew Draczyñski, dwoi³ siê i troi³,
prowadz¹c konkursy dla g³odnej wra¿eñ
gawiedzi, a gawiedŸ odpowiada³a na te
wysi³ki s³usznym entuzjazmem. Inny przed-
stawiciel ze Szko³y Policealnej „Edukacja”
z £odzi zafundowa³ miêsiwo. Zabawa trwa³a
d³ugo w noc, a pamiêæ o niej pozostanie w
gminnych podaniach jeszcze d³u¿ej, o czym
przekonany jest Kronikarz z Bo¿ej £aski
niniejszego zapisu.

Gminny Oœrodek Kultury

Wspó³czesna bajka o tym,
co gminna wieœæ naszej 
gazecie donios³a

W y d a r z e n i a

Na terenie gminy Zgierz obecnie aktywnie
dzia³a 13 kó³ gospodyñ wiejskich. Ko³o
z Proboszczewic - obok KGW z Bia³ej, które
obchodzi³o swój jubileuszu w kwietniu
- nale¿y do najstarszych. Jest nietypowym
Ko³em Gospodyñ Wiejskich, gdy¿ znajduje
siê na terenie miasta, ale jak wszyscy
doskonale wiemy kiedyœ Proboszczewice
jako osada nale¿a³y do gminy Zgierz. Jego
dzia³anoœæ zwi¹zana jest œciœle z gmin¹
Zgierz, a przede wszystkim z ró¿nymi formami

dzia³alnoœci proponowanymi przez Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej. Przewod-
nicz¹c¹ KGW w Proboszczewicach jest
Urszula Pleczuk, która dzielnie matkuje
15 cz³onkiniom Ko³a od 1991 roku.

Uroczystoœæ jubileuszu rozpoczê³a siê
msz¹ w koœciele pw. œw. Katarzyny w Zgierzu,
celebrowan¹ przez ks. Miros³awa Stró¿kê,
proboszcza parafii. 

Dalsze obchody jubileuszowe odby³y siê
w goœcinnych salach Baru Myœliwskiego
w Zgierzu, gdzie uroczystoœæ 60-lecia Ko³a
zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ w³adze
powiatowe (w imieniu Starosty Zgierskiego
Tomasz Jêdrzejczak), miejskie (Prezydent
Miasta Zgierza Jerzy Sokó³, Zastêpca Prezy-
denta Miasta Zgierza Stanis³aw £odwig)
i gminne (Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz, Zastêpca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak, Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek) oraz
przedstawiciele organizacji rolniczych
i lokalna spo³ecznoœæ.

Podczas jubileuszu wrêczono odznaczenia
„Za zas³ugi dla kó³ek rolniczych” dla: Ireny
Maciak, Teresy Kotlarskiej, Marianny
Maciejewskiej, Janiny Rossy, Krystyny
Wilczewkiej, Ewy Flisiak, Janiny
Fr¹tczak, Teresy B³achowicz, Marii
Ziêtkowskiej, Ireny KuŸmiñskiej, Janiny
Zaj¹czkowskiej. Odznaczenia wrêczyli
Przewodnicz¹cy Rady Regionalnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych
Krzysztof Banasiak , Przewodnicz¹ca

Reg iona lne j
R a d y  K ó ³
G o s p o d y ñ
W i e j s k i c h
Zofia W¹sicka
i Przewodni-
cz¹ca Miejsko
-Gminnej Rady
Kó³ Gospodyñ
W i e j s k i c h
w  Z g i e r z u
H a l i n a
Szymañska. 

O b c h o d y
jubileuszowe to

¿yczenia, szampan, tort i wspólna zabawa przy
dŸwiêkach muzyki.

Prowadzeniem, opraw¹ artystyczn¹
i wszystkimi sprawami organizacyjnymi zaj¹³
siê Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.

Gminny Oœrodek Kultury

Obchody jubileuszu 60-lecia Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Proboszczewicach
12 lipca w sali Baru Myœliwskiego w Zgierzu odby³a siê uroczystoœæ jubileuszu 60-lecia 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Proboszczewicach. Patronat honorowy nad uroczystoœci¹ 
objêli Starosta Zgierski, Prezydent Miasta Zgierza  i Wójt Gminy Zgierz.

Modlitw¹ ,,Ojcze Nasz…” rozpocz¹³ swój
wystêp Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z kapel¹  ludow¹ z G³owna w niedzielê 13 lipca
w koœciele Niepokalanego Poczêcia NMP
w Grotnikach. Wystêp odby³ siê w ramach
XV lata z Muzyk¹ i Miêdzynarodowego
Festiwalu Gitarowego Grotniki 2008 zorgani-
zowanego przez £ódzkie Towarzystwo
Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
w £odzi. 

Repertuar zespo³u obejmowa³ zarówno
pieœni religijne, jak równie¿ utwory ludowe.
Publicznoœæ zgromadzona w koœciele
bardzo ciep³o przyjê³a wystêp. Zespó³ zosta³
nagrodzony gromkimi brawami i owacj¹ na
stoj¹co. Cieszy przede wszystkim to, ¿e
muzyka ludowa stanowi¹ca Ÿród³o wszelkich
trendów muzycznych jest nadal popularna
i wzbudza coraz wiêksze zainteresowanie.

Gminny Oœrodek Kultury

Wystêp „Giecznianek” w Grotnikach

Na Ziemi Zgierskiej
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Do Dziwnowa w województwie zachod-
niopomorskim udali siê w lipcu uczestnicy
kolonii zorganizowanych przez Fundacjê
Oœwiatow¹ „Pomoc Szkole”w Zgierzu.
Podobnie jak w latach poprzednich,
50-osobowa grupa dzieci i opiekunów uczest-
niczy³a w tej formie wypoczynku.

Po³o¿enie przygraniczne sprawia, ¿e  tak¿e
wielu turystów z zagranicy wybiera Dziwnów
za miejsce wypo-
czynku. Mi³oœnicy
s ³ o n e c z n y c h
k¹pieli znajduj¹
tu czyste pla¿e
nad czyst¹ wod¹,
zwolennicy relaksu
wodnego i wêdko-
w a n i a  p i ê k n e
zak¹tki nad rzek¹,
jeziorem i zale-
wem. Prawdziw¹
a t r a k c j ¹  d l a
wypoczywaj¹cych
jest most zwodzony
na rzece Dziwnie,
jeden z nielicznych
w Europie. Nowo
wybudowana hala
sportowo-wido-
wiskowa zapewnia
natomiast  atrakcje
sportowe i artysty-
czne dla wczasowi-
czów, a biegn¹ca
obok Aleja Gwiazd
Sportu zaprasza na
przyjemne spacery.
Te wszystkie miejsca
odwiedzili kolo-
niœci, a  statkiem
wycieczkowym
„Korsarz” odbyli
rejs w morze.
Z portu w Dziw-
nowie  i s t n i e j e
jeszcze mo¿liwoœæ
odbycia rejsu do
K a m i e n i a
P o m o r s k i e g o .
Ponadto w progra-
mie turystycznym
pobytu znalaz³a siê
w y c i e c z k a  d o
Miêdzyzdrojów,
gdzie m³odzie¿
z w i e d z i ³ a
Muzeum Przyrod-
nicze Woliñskiego Parku Narodowego,
Gabinet Figur Woskowych, Promenadê
Gwiazd ogl¹daj¹c odciski d³oni upamiêtnia-
j¹ce wielkie postaci kina, filmu i ekranu oraz
molo. Bardziej z³o¿ony charakter mia³a kolejna
wycieczka. Po przyjeŸdzie z Dziwnowa do
Miêdzyzdrojów uczestnicy wyprawy przeszli
na statek, którego rejs wiód³ wzd³u¿ morskiego
wybrze¿a przez redê w Œwinoujœciu, a nastêpnie
do molo w Heringsdorf w Niemczech

i z powrotem do portu w Œwinoujœciu. W tym
nadmorskim kurorcie zapoznali siê ze zbiorami
Muzeum Rybo³ówstwa i spacerkiem przez
miasto dotarli do granicy pañstwowej. Tam
czeka³a ju¿ kolejka, któr¹ m³odzi turyœci
zwiedzili miasto. Przez ponad godzinê uczest-
nicy wycieczki zapoznawali siê z histori¹
i teraŸniejszoœci¹ Œwinoujœcia. Turystyczn¹
eskapadê zakoñczy³o zwiedzanie latarni

morskiej w Œwinoujœciu - najwy¿szej w
Europie. Kilka dni na pla¿y, trochê rozgry-
wek sportowych, dyskoteka i przyszed³ czas
na najwa¿niejszy wyjazd. Tym razem celem
by³a Tropikalna Wyspa - najwiêkszy
tropikalny park rozrywki w Europie,
po³o¿ona 60 km od Berlina. Obiekt  oferuje
niezapomnian¹ przygodê dla wszystkich grup
wiekowych. Najwiêkszy na œwiecie las
tropikalny pod dachem, Laguna, ogromne

Morze Po³udniowe i oryginalne budowle ze
sfery tropikalnej tworz¹ egzotyczny show.

I znowu w kraju. Spacery do Dziwnówka,
wêdrówka z Miêdzywodzia, budowa zamków
na pla¿y, festyn sportowo-sprawnoœciowy to
kolejne formy spêdzania czasu na koloniach.

Zwiedzanie trwa³o dalej. Nastêpna
wycieczka obejmowa³a w programie Kamieñ
Pomorski - najbardziej znany z katedry i
festiwali organowych i miasto Wolin z bogat¹
histori¹ siêgaj¹c¹ wczesnego œredniowiecza.

W  K a m i e n i u
P o m o r s k i m
w    czasie tegorocz-
nych wakacji mo¿na
b y ³ o  z w i e d z i æ
wystawê chiñskiej
armii terakotowej.
Historia tej armii,
odkopanej w 1974
roku, siêga cesarza
i wielkiego impera-
tora Chin, który
o b j ¹ ³  t r o n  w
roku 246 p.n.e.
Czêœciowo odkryta
armia mia³a go
strzec nawet po
j e g o  œ m i e r c i .
Uczestnicy kolonii
stanêli tak¿e na
15 po³udniku i
próbowali odkryæ
tajemnice legen-
darnej wsi rybac-
k i e j  p o d c z a s
nastêpnej wycieczki
do Trzêsacza, a
z a k o ñ c z o n e j
s p a c e r e m  p o
Rewalu.

Jeszcze nale¿y
w s p o m n i e æ  o
ognisku z w³asnym
p r o g r a m e m
a r t y s t y c z n y m ,
turniejem gry w
boule i udziale
w Neptunaliach w
D z i w n o w i e ,
s p o t k a n i u
z czarodziejem,
by uzupe³niæ waka-
cyjn¹ relacjê.

Nad realizacj¹
programu i bezpie-
czeñstwem uczest-
n ików czuwa³a
z a a n g a ¿ o w a n a
kadra kolonijna w

osobach: Krzysztof Wê¿yk - kierownik
kolonii, Miros³awa Brzeziñska, Marta
Królikowska i Piotr Gralak - wychowawcy.
Z zadañ kierowcy bezb³êdnie wywi¹za³ siê
Mariusz Nyczaj. Dziêkujemy.

Cezary Piotrowski

Na wakacjach w Dziwnowie 

T u r y s t y k a
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Rozpoczê³y siê rozgrywki o mistrzostwo
V ligi seniorów. Ju¿ od d³u¿szego czasu
gminê Zgierz w tych rozgrywkach reprezen-
tuje tylko LKS Rosanów. 

W czasie letniej przerwy do zespo³u
do³¹czy³o kilku interesuj¹cych pi³karzy.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e z zespo³u uby³o tylko
dwóch zawodników. Znacz¹c¹ zmian¹ jest
zmiana trenera dru¿yny. Po ciê¿kim i emocjo-
nuj¹cym zesz³ym sezonie zakoñczy³ karierê
trenersk¹, bardzo d³ugo zwi¹zany z klubem,
trener Andrzej Szadkowski. Jego miejsce na
trenerskiej ³awce zaj¹³ m³ody szkoleniowiec
Micha³ Zawadzki. 

Kadrê zespo³u w sezonie 2008/2009
w rundzie jesiennej stanowi¹: Marek
Milczarek, Piotr Kruszyñski, S³awomir
Chmielewski, Marcin Krzewina, Roman
Kliszczyñski, Krzysztof Kaczmarek, Rafa³
Stró¿ewski, Grzegorz Sadowski, Marcin
Gunia, Marcin Pytlowski, Micha³ Matusiak,
Dariusz Florczak, Grzegorz Kolano, £ukasz
Witczak, Dawid Mazurkiewicz, £ukasz
Huæko, Wojciech Przygoda, Rafa³ Paw³owski,
Adam Kudliñski, Bartosz Janicki, Kordian
Jastrzêbski, Maciej Kowalczyk, Ernest Lisiak,
Mateusz Sobczak, Grzegorz Polasiñski, Piotr
¯eromiñski, Micha³ Gajda, Przemys³aw

Wille, Marcin Walczak, Przemys³aw Sielski.
Do zespo³u do³¹czyli: Bartosz Janicki,

Maciej Kowalczyk (wypo¿yczenie z Boruty
Zgierz), Adam Kudliñski (transfer z £odzianki),
Rafa³ Paw³owski (transfer z LKS Ró¿yca),
Kordian Jastrzêbski (transfer z ³ódzkiego
Startu), Micha³ Gajda (transfer z W³ókniarza
Pabianice). Odeszli natomiast: Mariusz
Borczyk (Zdrój Ciechocinek), Pawe³ Kuku³a
(Boruta Zgierz).

Zespó³ LKS Rosanów w dotychczas
rozegranych meczach uzyska³ nastêpuj¹ce
wyniki:
l TUR Ozorków - LKS Rosanów 2 : 4
l LKS Rosanów - Widzew II £ódŸ 1 : 2
l KKS Koluszki - LKS Rosanów 1 : 0
l Start Brzeziny - LKS Rosanów 3 : 2
l Start £ódŸ - LKS Rosanów 1 : 1

Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e od samego
pocz¹tku rozgrywek zespó³ LKS Rosanów
trafia³ na naprawdê groŸnych rywali, którzy
maj¹ aspiracjê awansowaæ do klasy wy¿ej. 

Podczas meczu z Widzewem £ódŸ w³adze
gminy Zgierz otworzy³y nowe boisko, na
którym swoje mecze bêdzie rozgrywa³ zespó³
LKS Rosanów. Otwarcie boiska po³¹czono
z jubileuszem 50-lecia klubu. Po oficjalnych
uroczystoœciach mia³ odbyæ siê piknik wiejski,
jednak ze wzglêdu na fataln¹ pogodê, imprezê
prze³o¿ono. Odby³a siê w innym terminie.
Za pomoc przy organizacji pikniku dziêkujemy
So³tysowi, Radzie So³eckiej i paniom z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Rosanowa. 

Wszelkie informacje zwi¹zane z klubem
LKS Rosanów mo¿na na bie¿¹co œledziæ na
stronie www.rosanow.pl.

Pawe³ Kuœmierczyk

LKS Rosanów 

Zawody odby³y siê zgodnie z Regulaminem
PZ£ucz. Sêdzi¹ G³ównym by³ Jerzy Matwin,
obchodz¹cy jubileusz 50. lat dzia³alnoœci w
sporcie ³uczniczym jako trener, dzia³acz
i sêdzia. Obecnie jest trenerem w KS „Boruta”.

Zawodnicy za I - III miejsca w kategorii
dziewcz¹t i ch³opców odebrali puchary ufun-
dowane przez Wójta Gminy Zgierz. Wszyscy

zawodnicy LUKS „Czerniawka” otrzymali
upominki w postaci osprzêtu ³uczniczego -
ko³czany, celowniki, butony, stojaczki
i mankiety.

Po strzelaniu konkursowym odby³y siê
zawody dla zaproszonych goœci, którymi byli
m.in.: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Barbara

Kaczmarek, Kierownik Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu Cezary Piotrowski, Dyrektor
Gminnego Zak³adu Komunalnego W³adys³aw
Ruprecht, Radni: Halina Szymañska, Jan
B³aszczyk i Marek Telenda, so³tysi £agiewnik
Nowych i Maciejowa, Prezes KS „Boruta”
Andrzej Konczarek oraz Rada So³ecka
So³ectwa £agiewniki Nowe.

W strzelaniu I miejsce zaj¹³ W³adys³aw
Ruprecht, na II miejscu uplasowa³ siê
Tadeusz Krzemiñski, a III zdoby³ Jan
B³aszczyk. Zwyciêzcom wrêczono statuetki
³ucznika.

Zarz¹d LUKS „Czerniawka”, organizator
zawodów, przygotowa³ dla uczestników
poczêstunek na œwie¿ym powietrzu: p¹czki,
napoje i owoce. Impreza odby³a siê w mi³ej,
rodzinnej atmosferze.

Ewa Siemoñska

Zawody ³ucznicze w £agiewnikach Nowych

mecz Start £ódŸ - LKS Rosanów

Na torach ³uczniczych Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerniawka” 
w £agiewnikach Nowych 12 czerwca zosta³y przeprowadzone I Zawody £ucznicze 
o Puchar Wójta Gminy Zgierz. Uczestniczy³o w nich 21 zawodników: 7 z LUKS
„Czerniawka” i 14 z KS „Boruta”.

Zapraszamy m³odzie¿ i dzieci w wieku
10 - 16 lat do LUKS „Czerniawka”.

Zajêcia ³ucznicze odbywaj¹ siê w œrody
w godz. 15.00-16.00 na terenie Œwietlicy
Gminnej w £agiewnikach Nowych przy
ul. Smardzewskiej 59.

Nabór i treningi ³ucznicze prowadzi
Ewa Siemoñska, trener II kl., Prezes ds.
Organizacyjnych LUKS „Czerniawka”,
tel. 0 607 830 730.
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Letni¹ przerwê poœwiêciliœmy przemeblo-
waniu sk³adu i jego odm³odzeniu. Wszystkie
mecze sparingowe by³y uznawane jako gry
testowe dla nowych zawodników, dlatego te¿
wyniki s¹ tak tragiczne. Zdo³aliœmy jednak
wykrystalizowaæ sk³ad, a kadra na sezon
2008/2009 bêdzie liczy³a oko³o 25 zawod-
ników. W tym sezonie nadarza siê wyj¹tkowa
szansa uzyskania awansu, gdy¿ w naszej
grupie rywalizowaæ bêdzie jedynie 8 klubów.
Jednak¿e nasz zespó³ nie jest jeszcze
doœwiadczony, dostaliœmy zielone œwiat³o od
sponsora na transfery. Jesteœmy w trakcie
dopinania dwóch transferów: obecnego
trenera naszej dru¿yny Adama Czapliñskiego
(MKP Zgierz) oraz Grzegorza Polasiñskiego
(LKS Rosanów). Liczymy, ¿e ci dwaj
doœwiadczeni i ograni w wy¿szych klasach
rozgrywkowych zawodnicy pomog¹ nam w
uzyskaniu wymarzonego celu.

Wyniki spotkañ:
l 20 lipca

Huragan Swêdów - Zamek Skotniki 
10 : 2 (4 : 0) - B. Andrzejewski, M. Melasa

l 26 lipca
Zamek Skotniki - LKS Rosanów 
1 : 3 (1 : 0) - M. Kowalczyk

l 3 sierpnia
MKP u17 - Zamek Skotniki 
3 : 2 (2 : 0) - A. Œlêzak, D. Wiêckowski

l 9 sierpnia
Zjednoczeni II Stryków – Zamek Skotniki
11 : 3 (6 : 0) - A. Œlêzak, M. Podsiad³y (2)

l 20 sierpnia - Puchar Okrêgowy 
Zamek Skotniki - Polonia Andrzejów 
2 : 3 (1 : 0) - A. Œlezak (2)
W ostatni¹ niedzielê wakacji, 31 sierpnia

rozpoczêliœmy rozgrywki niezwykle ciê¿kim
spotkaniem derbowym w Smardzewie z miejsco-
wymi Czarnymi. By³ to prawdziwy test dla
naszej dru¿yny, ktory zweryfikowa³ nasze
oczekiwania do nadchodz¹cego sezonu.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1 : 3, bramki
strzelil: M. Kowalczyk, M. Malesa,
M. Bogus³awski.

Terminarz spotkañ:
l Zamek Skotniki - LKS Gieczno 

7 wrzeœnia, godz. 11.00 w D¹brówce
l Zamek Skotniki - Start Szczawin 

21 wrzeœnia, godz. 11.00 w D¹brówce
l Struga Dobieszków - Zamek Skotniki 

28 wrzeœnia

Pawe³ Dynek

27 sierpnia, po
dwóch mies i¹cach
przerwy, pi³karze z
D¹brówki rozpoczêli
rundê jesienn¹ sezonu
2008/2009 meczem
wyjazdowym z Elt¹ £ódŸ. Po niezwykle
zaciêtym i pe³nym emocji spotkaniu uda³o siê
nam zdobyæ pierwsze 3 punkty (Elta £ódŸ -
LKS D¹brówka  0 : 1). 

Kadra LKS D¹brówka na obecn¹ rundê
rozgrywkow¹ uleg³a niewielkim zmianom
polegaj¹cym na w³¹czeniu do podstawowego
sk³adu kilku nowych, m³odych zawodników.
S¹ to: Jacek Tworski, Marcin Jêczkowski,
Jakub Kosiewicz. Ich umiejêtnoœci zosta³y
docenione przez zarz¹d klubu w letnich
meczach sparingowych, m.in. z zaprzyjaŸ-
nionymi dru¿ynami ze Skotnik i Szczawina. 

W okresie wakacyjnym na boisku LKS-u

poczyniono kolejne prace modernizacyjne.
Zamontowano profesjonalny, pe³nowymia-
rowy pi³kochwyt, który znacznie podniesie
komfort rozgrywanych spotkañ, jak równie¿
klasê samego obiektu.

Sympatyków naszego klubu zapraszamy
na mecze w D¹brówce Sowice przy
ul. Ogrodowej 32. W rundzie jesiennej podej-
miemy tam walkê z nastêpuj¹cymi rywalami:
l 31 sierpnia o godz. 15.00  

z dru¿yn¹ Ner £ódzki
l 5 paŸdziernika o godz. 15.00 

z zespo³em Pisia Zygry, 
l 19 paŸdziernika o godz. 13.00 

z Hetmanem £ódŸ,
l 9 listopada o godz. 12.00  

z Victori¹ £ódŸ.
Informacje o spotkaniach wyjazdowych

znajdziecie Pañstwo na lokalnych tablicach
og³oszeñ. Serdecznie zapraszamy!

Marek Gortat

LKS D¹brówka

Dziêki wsparciu gminy Zgierz m³odzi
zawodnicy WUKS Rosanów ju¿ po raz drugi
wyjechali ca³¹ dru¿yn¹ na obóz sportowy
zorganizowany w nadmorskiej miejscowoœci
Mikoszewo. Organizator wyjazdu, biuro
turystyczne „Sowa”, zapewni³ m³odym
zawodnikom bardzo dobre warunki do
treningu oraz wypoczynku. Podczas obozu
zespó³ mia³ okazjê rozegraæ kilka meczów
kontrolnych z dru¿ynami, które równie¿
wypoczywa³y i trenowa³y w Mikoszewie, tj.
MKS Zjednoczeni Stryków oraz UKS Radan
Zgierz.

W tegorocznym sezonie pi³karze WUKS
Rosanów wystêpowaæ bêd¹ w klasie rozgryw-
kowej Micha³owicz grupa A.

W inauguracyjnym meczu, który odby³ siê
30 sierpnia zespó³ pokona³ Orze³ £ódŸ 2 : 0.
Bramki zdobyli Damian Fortuna oraz Damian
Trzmielak. Sk³ad dru¿yny: S. Ostrowski,
D. Stawski, K. Majchrzak, D. Majchrzak,
K. Trojak, P. Bia³kowski, P. Stasiak, D. Fortuna
M. Makowski, D. Trzmielak, na zmiany
wchodzili: D. Michalak, M. WoŸniak,
M. Cha³upnik, K. Potakowski, A. Ostrowski,
D. Ostrowski.

Terminarz rozgrywek w sezonie 2008/2009
- runda jesienna:
l WUKS Rosanów - MKS Górnik £êczyca

6 wrzeœnia, godz. 16.00 
l MKS Kutno - WUKS Rosanów

10 wrzeœnia, godzina 17.00 
l WUKS Rosanów - MKS £odzianka £ódŸ

13 wrzeœnia, godzina 11.00
l PTC Pabianice - WUKS Rosanów

20 wrzeœnia    
l WUKS Rosanów - SKS Start £ódŸ

28 wrzeœnia, godzina 11.00  
l TS Sokó³ Aleksandrów - WUKS Rosanów

4 paŸdziernika
l WUKS Rosanów - MKS Zjednoczeni

Stryków
19 paŸdziernika, godzina 11.00  

l £KP Kolejarz £ódŸ - WUKS Rosanów
25 paŸdziernika,

l WUKS Rosanów - KKS Koluszki
9 listopada, godzina 11.00 

Marcin Nowacki 

WUKS Rosanów

LKS Zamek Skotniki

O pilkê walczy Adam Sienkiewicz, 
mloda nadzieja zespo³u

Drybluje Andrzej Œlêzak
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05.07
Luæmierz, ul. Sadowa – przedstawiciel firmy
kurierskiej powiadomi³ zgiersk¹ policjê
o kradzie¿y przesy³ki przez pracowników
magazynu. W przesy³ce znajdowa³o siê
6 laptopów marki Asus, Toshiba i Samsung
o ³¹cznej wartoœci 20 tys. z³. 8 lipca zatrzymano
4 podejrzanych: Bart³omieja S. (21 l.), Daniela
K. (22 l.) i Romana C. (24 l.) z powiatu
³êczyckiego oraz Macieja C. (24 l.) z powiatu
w³odawskiego. Postêpowanie prowadzi KPP
w Zgierzu.

06.07
Dzier¿¹zna – oko³o godz. 5.30 z otwartego
samochodu skradzione zosta³y telefon
komórkowy marki Nokia i wiertarka marki
Bosch na ³¹czn¹ wartoœæ 1.800 z³. Sprawc¹
kradzie¿y okaza³ siê 33-letni mieszkaniec
pobliskiej miejscowoœci. Postêpowanie
prowadzi KPP w Zgierzu.

09.07
Kolonia G³owa – oko³o godz. 13.50 kieruj¹cy
samochodem marki Seat Ibiza Piotr B. (24 l.)
z £odzi wykonuj¹c manewr wyprzedzania
doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z
jad¹cym z przeciwnego kierunku samocho-
dem marki Nissan Urvan kierowanym przez
Wies³awa M. (45 l.) z powiatu ³êczyckiego.
Na skutek zderzenia st³uczenia prawej nogi
dozna³ kierowca Nissana. Obaj kierowcy byli
trzeŸwi.

10.07
Emilia – oko³o godz. 7.30 kieruj¹cy samocho-
dem marki Fiat 126p Henryk D. (59 l.)
mieszkaniec Zgierza podczas wykonywania
manewru omijania nie zachowa³ bezpiecznej
odleg³oœci od stoj¹cego tira marki MAN
z naczep¹ kierowanego przez Sylwestra Œ.
(42 l.) w wyniku czego praw¹ stron¹ Fiata
uderzy³ w tira. Henryk D. dozna³ urazu prawej
rêki i ogólnych pot³uczeñ, zosta³ hospitali-
zowany. Postêpowanie prowadzi KPP
w Zgierzu.

19.07
Brachowice – nieznany sprawca z terenu
prywatnej dzia³ki ukrad³ drewno (brzoza
i sosna) na wartoœæ 3 tys. z³.

24.07
Bia³a – nieznany sprawca ukrad³ z przebu-
dowy skrzy¿owania 16 znaków drogowych
wraz ze s³upkami na ³¹czn¹ wartoœæ 6 tys. z³.

25.07
Rosanów, ul. Konopnickiej – na terenie
prywatnej nieruchomoœci wybito 8 szyb
okiennych, zniszczono fotokomórki przy wejœciu
do pomieszczenia oraz wersalki znajduj¹ce siê
wewn¹trz budynku. Zniszczenia oszacowano
na wartoœæ 420 z³. Ukradziono tak¿e elementy
rowerów i inne przedmioty na ³¹czn¹ wartoœæ
330 z³. Policjanci z KPP w Zgierzu ustalili,
¿e sprawcy to trzej ch³opcy poni¿ej 13 roku
¿ycia. Sprawê rozpatrzy S¹d Rejonowy
w Zgierzu, III Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich.

31.07
Jedlicze A, skrzy¿owanie ulic Aleksan-
drowska-D³uga – oko³o godz. 14.15

w wyniku poœcigu policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego zatrzymali nietrzeŸwego sprawcê
kolizji drogowej, do której dosz³o kilkanaœcie
minut wczeœniej. Kieruj¹cy samochodem
marki Fiat Coupe wje¿d¿aj¹c na ul. Aleksan-
drowsk¹ uderzy³ w prawy tylny bok samo-
chodu marki Citroen Xara kierowanego przez
mieszkañca gminy Zgierz Grzegorza K. (37 l.)
i niezatrzymuj¹c siê szybko odjecha³. Kierowca
Fiata Kamil B. (24 l.) ze Zgierza mia³ 2,18
promila alkoholu w wydychanym powietrzu,
jego pasa¿er Tomasz S. (26 l.) z £owicza -
2,26 promila.

02.08
Bia³a, skrzy¿owanie ulic Koœcielna-Spacerowa
– oko³o godz. 8.40 kieruj¹ca motocyklem
marki Honda Anna J. (24 l.) z £odzi podczas
wykonywania manewru wyprzedzania samo-
chodu marki Honda kierowanego przez
Mariusza S. (33 l.) ze Zgierza, który w tym
czasie wykonywa³ manewr skrêtu w lewo,
doprowadzi³a do zderzenia obu pojazdów.
Motocyklistka dozna³a ogólnych pot³uczeñ
cia³a i otarcia naskórka, po opatrzeniu w
zgierskim szpitali zosta³a zwolniona do domu.

03.08
Ustronie, ul. Ustronie – oko³o godz. 3.00
nieznany sprawca z terenu prywatnej nieru-
chomoœci ukrad³ komplet piknikowy (parasol,
2 sto³y, 4 ³awki). Poszkodowany oszacowa³
straty na wartoœæ 2.300 z³.
Luæmierz, ul. Huberta – oko³o godz. 22.00
nieznany sprawca wy³ama³ zamek w drzwiach
samochodu marki Peugeot, z którego ukrad³
radio CB z anten¹, radioodtwarzacz marki
Sony, popielniczkê fabryczn¹ i perfumy.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
3.700 z³. 
Rosanów, ul. G³ówna – oko³o godz. 23.00
nieznany sprawca podpali³ dach samochodu
marki BMW kabriolet. Poszkodowany oszaco-
wa³ straty na wartoœæ 3.500 z³. Postêpowanie
prowadzi KPP w Zgierzu.

06.08
Wola Branicka – oko³o godz. 19.00 wybuch³
po¿ar w budynku gospodarczym. Starty
oszacowano na wartoœæ 10 tys. z³.

10.08
Besiekierz Rudny – oko³o godz. 19.00
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê.
37-latek mia³ 2 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

12.08
D¹brówka Wielka, ul. Ogrodowa – oko³o
godz. 13.35 policjanci zatrzymali nietrzeŸwego
kierowcê skutera marki Suzuki. 22-latek mia³
3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grotniki – oko³o godz. 16.15 z nieustalonych
przyczyn 55-letni kierowca samochodu
osobowego uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Kierowca by³ trzeŸwy. On i jego pasa¿er
doznali ogólnych pot³uczeñ cia³a.

15.08
Emilia, ul. Zgierska – oko³o godz. 21.30
nieznany sprawca po wy³amaniu zamka
w drzwiach samochodu marki Volkswagen
ukrad³ z jego wnêtrza aparat fotograficzny

m a r k i  C a n o n  z
trzema obiektywami,
odtwarzacz marki
Panasonic ,  odzie¿
i  inne przedmioty.
Poszkodowana 35-letnia
W³oszka oszacowa³a straty
na ³¹czna wartoœæ 576 z³.

18.08
Jedlicze A, ul. Aleksan-
drowska – oko³o godz. 1.00
powiadomiono zgiersk¹
policjê, ¿e dokonano kradzie¿y
skrzynki pocztowej. Spraw-
czyniami niem¹drego ¿artu
okaza³y siê dwie 21-latki
z £odzi. 
Jedlicze B, ul. Leœna – oko³o godz. 19.00
nieznany sprawca z terenu ogrodzonej nieru-
chomoœci ukrad³ 44 ramki rusztowania i 6
blatów roboczych do rusztowañ na ³¹czn¹
wartoœæ 4 tys. z³.

19.08
Rosanów, ul. Ÿródlana – nieznany sprawca
z terenu dzia³ki rekreacyjnej ukrad³ plandekê
namiotow¹, krzes³a ogrodowe oraz narzêdzia
ogrodowe. Starty oszacowano na wartoœæ
500 z³.

20.08
£agiewniki Nowe, ul. Smardzewska –
6-letni ch³opiec przebiegaj¹c przez drogê
wbieg³ wprost pod jad¹cy samochód. Kierowca
Volkswagena Vento, 31-letni mieszkaniec
Radomska by³ trzeŸwy. Dziecko z urazem
twarzo-czaszki przewiezione zosta³o do szpitala.

21.08
Dzier¿¹zna – oko³o godz. 12.30 policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê. 62-letni mê¿czyzna
bez sta³ego miejsca zamieszkania mia³ oko³o
1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Rosanów, ul. Górna – nieznany sprawca
z terenu prywatnej nieruchomoœci ukrad³
przyczepkê lekk¹. Starty oszacowano na
wartoœæ 1.200 z³.

22.08
Maciejów – oko³o godz. 19.00 powiadomiono
policjê, ¿e nieznani sprawcy w³amali siê do
6 studzienek telekomunikacyjnych. Skradziono
345 m kabla o wartoœci 6.810 z³ na szkodê
Telekomunikacji Polskiej  SA. 

25.08
Glinnik – oko³o godz. 16.15 nieznany sprawca
w³ama³ siê do gara¿u, sk¹d ukrad³ ubrania
robocze, materia³y budowlane i narzêdzia.
Stary na szkodê firmy budowlanej oszacowano
na wartoœæ 1.026 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
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Wyrazy szczerego wspó³czucia
Kole¿ance

TERESIE MICHLIÑSKIEJ
z powodu œmierci 

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

cz³onkinie z KGW 

w Grotnikach - Ustroniu 

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Kole¿ance

ZOFII BRACKIEJ
z powodu œmierci 

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

cz³onkinie z KGW 

w Grotnikach - Ustroniu 

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci 

p³k. JANA CHRZANOWSKIEGO
dzia³acza zwi¹zkowego rolniczej „Solidarnoœci”

radnego I kadencji Rady Miasta Zgierza
Komendanta Zwi¹zku Strzeleckiego im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

RODZINIE, PRZYJACIO£OM I ZNAJOMYM
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

i pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

W TROSCE O ¯YCIE
MINISTER ZDROWIA APELUJE,
BY CZYNNIE PRZY£¥CZYÆ SIÊ 

DO AKCJI HONOROWEGO 
ODDAWANIA KRWI 

I POMÓC LUDZIOM CHORYM 

Krew jest niezbêdna do ratowania ¿ycia
i zdrowia ludzkiego! Oddaj¹c KREW
pomagasz osobom jej potrzebuj¹cym! Teraz
KRWI potrzebuj¹ inni, w przysz³oœci
mo¿esz potrzebowaæ jej TY! Widzisz
ambulans? Proszê - przyjdŸ, oddaj krew!
Dziêki temu pomo¿esz innym, którzy
znaleŸli siê w trudnej sytuacji.

Szanowni Pañstwo! 

Niedobory krwi i jej sk³adników
wystêpuj¹ okresowo w ci¹gu ca³ego roku,
ale najwiêksze maj¹ miejsce w okresie
wakacyjnym i dotycz¹ ca³ej Polski. Centra
krwiodawstwa nie dysponuj¹ obecnie
wystarczaj¹c¹ rezerw¹ krwi, aby móc
realizowaæ zamówienia szpitali, potrzebu-
j¹cych jej do przeprowadzenia planowanych
zabiegów operacyjnych (dotyczy to przede
wszystkim tzw. rzadkich grup). Centra
zawsze wydaj¹ krew, gdy jest ona potrzebna
dla dzieci i w nag³ych przypadkach do
ratowania ¿ycia. Niejednokrotnie s¹ jednak
zmuszone ograniczaæ wydawanie krwi do
planowych zabiegów operacyjnych i gdy
stan chorego nie wymaga natychmias-
towego przetoczenia. Regionalne centra
krwiodawstwa i krwiolecznictwa œciœle ze
sob¹ wspó³pracuj¹. W przypadku braku
krwi w jednym z centrów jest ona natychmiast
sprowadzana z innych. Nie rozwi¹zuje to
jednak problemu rosn¹cego zapotrzebowania.

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Pamiêtaj - krew jest w Tobie, mo¿esz daæ j¹
innym i podarowaæ im ¿ycie.

kondolencjekondolencje

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Kole¿ance

MARII GWARCZYK
Przewodnicz¹cej KGW w Rosanowie

z powodu œmierci 
TEŒCIA

sk³adaj¹ 
cz³onkinie z KGW w Rosanowie 

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Pani

WIES£AWIE
MIŒKIEWICZ
z powodu œmierci 

OJCA
sk³adaj¹ 

kole¿anki z KGW w Rosanowie 

reklamareklama

Ubezpieczenie PZU
- komunikacyjne OC, AC, NW

- rolne (dotowane)

- budynki, mieszkanie

- turystyczne i inne

- Otwarty Fundusz Emerytalny 

„Z³ota Jesieñ”

Arkadiusz G³owacki

Bia³a, ul. Zgierska 19 (u so³tysa)

tel. 694 452 180, 

605 574 072

Doje¿d¿am do klienta

Jesienna obni¿ka 
cen rowerów !!!

W sklepie rowerowym 
Zgierz, ul. Aleksandrowska 8 
najlepsze rowery marki MAXIM 
w atrakcyjnych cenach, 
tañszych o 20%. 

Dla uczniów i studentów 
mo¿liwoœæ indywidualnych 
negocjacji ceny.

Zapraszamy!  

Posprz¹tajmy razem gminê

W dniach 19-21 wrzeœnia odbêdzie siê
akcja „Sprz¹tanie œwiata”. Temat g³ówny
tegorocznej edycji: sprz¹tamy lasy. Polski
koordynator - Fundacja Nasza Ziemia,
zachêca w ten sposób do sta³ej wspó³pracy
z leœnictwami przy znajdowaniu i likwido-
waniu dzikich wysypisk.

Akcja odbywa siê co roku tak¿e
w gminie Zgierz. Zachêcamy wszystkich do
przy³¹czenia siê do „Sprz¹tania œwiata”.
Wszystkich chêtnych, zarówno grupy
zorganizowane, jak i osoby indywidualne,
prosimy o kontakt z Urzêdem Gminy
Zgierz (Referat Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej,
bud. B, pok. 11) i leœnictwami (w przypadku
sprz¹tania terenów nale¿¹cych do Lasów
Pañstwowych). Otrzymaj¹ tam Pañstwo
informacje o lokalizacji miejsc sk³adowania
zebranych œmieci oraz worki na odpady
i rêkawice jednorazowe. W Urzêdzie
Gminy worki bêdzie mo¿na odbieraæ od
15 wrzeœnia.
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„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 natural-
nych 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!!!”. Zdjêcia opubliku-
jemy na ³amach naszego miesiêcznika. Powiadomimy równie¿ odpowiednie s³u¿by, które zrobi¹
z tym porz¹dek!

Szanowni Pañstwo,
Zachêcona informacj¹

zamieszczon¹ w miesiêczniku
„Na Ziemi Zgierskiej”,
w za³¹czeniu przesy³am
trzy zdjêcia: porzucony
telewizor, zgubione p³yty
azbestowe i niepotrzebne
nikomu p³aty papy. Wszystkie
„zguby” znajduj¹ siê w
Szczawinie na odcinku
ul .  Zgierskiej  miêdzy
ul. Koœcieln¹ a pó³nocn¹
czêœci¹ ul. Dêbowej. 

Ja i pozostali mieszkañcy
Szczawina Kolonii bêdziemy
wdziêczni za obiecan¹ w
gazecie interwencjê oraz
informacjê, co uda³o siê
w tej kwestii zrobiæ.

Z powa¿aniem
mieszkanka Szczawina

Kolonii

W artykule „Jubileusz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Kêblinach”, zamieszczonym na str. 6 lipcowego
wydania gazety, omy³kowo podano, i¿ na uroczystoœciach
obecny by³ Radny Marian JóŸwiak. Powinno byæ:
Dariusz Sêdzicki. Za pomy³kê przepraszamy.

Sprostowanie

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

8
22

Rosanów
2
16

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

3
17

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

10
24

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

4
18

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

11
25

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

19

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

12
26

wrzesieñmiejscowoœæ   

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

Gminny Zak³ad Komunalny

D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

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

paŸdziernik

1
27

7
21

1
15

8
22

2
16

9
23

17

10
24

Od redakcji

Sprawa zg³oszonych przez
Czytelniczkê œmieci jest
niestety doœæ skomplikowana.
Poniewa¿ znajduj¹ siê tam
odpady niebezpieczne i toksy-
czne takie jak azbest, telewizor
(chodzi zw³aszcza o kineskop)
oraz papa, nie mo¿e ich
uprz¹tn¹æ Gminny Zak³ad
Komunalny i wywieŸæ na
wysypisko. Po d³u¿szych
poszukiwaniach uda³o siê
znaleŸæ firmê, która zajmie siê
utylizacj¹ tych nieczystoœci
i najpóŸniej w drugim tygod-
niu wrzeœnia zostan¹ one
wywiezione na sk³adowisko
odpadów niebezpiecznych.

GroŸne plemiê Wandalów najecha³o jakiœ czas
temu na D¹brówkê Strumiany. Znani ze swych
sk³onnoœci do niszczenia wszystkiego na swojej
drodze barbarzyñcy rozbili w drzazgi jedn¹ z so³eckich
tablic og³oszeniowych, znajduj¹c¹ siê przy pêtli
autobusowej. Stoj¹cej tu¿ obok du¿ej tablicy z planem
so³ectwa postanowili zaœ zmieniæ pozycjê - z pionowej
na poziom¹. I jak pomyœleli - je¿eli o myœleniu mo¿na tu w ogóle mówiæ
- tak zrobili. Tak¿e znajduj¹ca siê tu¿ obok tablica z nazw¹ miejsco-
woœci zosta³a wygiêta. Jak wielka si³a drzemie w tych dzikich ludziach?!
Równie¿ druga so³ecka tablica og³oszeniowa nie opar³a siê atakowi,
jednak bliskoœæ siedzib ludzkich speszy³a zapewne waleczne plemiê
i straty s¹ tu niewielkie.

Na szczêœcie najazd skoñczy³ siê tylko, i a¿, na stratach material-
nych i nie ucierpia³ nikt z mi³uj¹cych pokój mieszkañców. Straty s¹
jednak znaczne. W obu tablicach og³oszeniowych trzeba wstawiæ
nowe p³yty i wymieniæ stela¿, na którym zamontowany jest plan
miejscowoœci. Koszt koniecznych napraw to oko³o 500 z³. Sporo
p³acimy za w¹tpliw¹ rozrywkê znudzonych osi³ków, bo dukaty na

odbudowê zniszczonych tablic bêd¹ pochodziæ z gminnego skarbca,
do którego ³o¿ymy wszyscy.

Dbajmy wiêc, by naszej wspólnej kiesy nie uszczupla³y dzia³ania
dzikich plemion. Reagujmy, gdy widzimy, ¿e dzieje siê coœ z³ego.
Nie trzeba przecie¿ samemu przeganiaæ hord najeŸdŸców, wystarczy
zadzwoniæ na policjê. Numery 997 (z tel. stacjonarnych) i 112 (z tel.
komórkowych) zna ka¿de dziecko, a po³¹czenie z nimi jest bezp³atne.
A jeœli ktoœ boi siê odwetu, to zg³oszenie mo¿e z³o¿yæ anonimowo.
Najwa¿niejsze to umo¿liwiæ stró¿om prawa jak najszybsz¹ reakcjê
i ujêcie sprawców. Dziêki temu nie pozostan¹ bezkarni, a to w³aœnie
bezkarnoœæ najbardziej ich oœmiela.

Redakcja

Moja miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci !!!

Na Ziemi Zgierskiej

Wandale zdewastowali 
tablice informacyjne 
w D¹brówce Strumiany
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nieruchomoœcinieruchomoœci

1. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy ul. Modrze-
wiowej 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 nierucho-
moœci: 50.000 z³ /s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/ w tym
podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w wysokoœci 2.500 z³.
II przetarg.

2. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny, miejscowoœæ 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, przedmio-
towa 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.
II przetarg.

3. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ulicy 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 %. Wadium w wysokoœci 1.260 z³.  II przetarg.

4. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny przy ul. Leœnych
Duszków 16, oznaczona numerem ewidencyjnym 556/12
o powierzchni 1.000 m2, 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 %. Wadium w wysokoœci 3.660 z³.
I  przetarg.

5. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ul. Katarzyny 7,
oznaczona numerem ewidencyjnym 809 o powierzchni 932 m2,
zapisana w KW 26322. Zgodnie z decyzj¹ GP 7331/115/2007
o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest
pod zabudowê rekreacji indywidualnej. Cena wywo³awcza nieru-
chomoœci: 65.000 z³ /s³ownie z³otych: szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy/
w tym podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w wysokoœci 3.250 z³.
I przetarg.

6. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy ul. Podleœnej 93,
oznaczona numerem ewidencyjnym 9/6 o powierzchni 976 m2,
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 %.
Wadium w wysokoœci: 3.600 z³.  I przetarg. 

7. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ul. Radosnej 16,
oznaczona numerem ewidencyjnym 979/2 o powierzchni 1.036 m2,
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 %. Wadium w wysokoœci: 3.100 z³.  I przetarg.

8. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/29 o powierzchni 1.428 m2,
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 nierucho-
moœci: 171.000 z³ /s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t jeden tysiêcy
/w tym podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w wysokoœci:
8.550 z³.  I przetarg. 

9. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12a,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/30 o powierzchni 1.420 m2,
zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie

przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci: 170.000 z³ /s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t
tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w wysokoœci:
8.500 z³. I przetarg.

10. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Kaszta-
nowej 9, oznaczona numerem ewidencyjnym 255/31 o powierzchni
1.456 m2, 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 nierucho-
moœci: 175.000 z³ /s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy/
w tym podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w wysokoœci: 8.750 z³.
I przetarg.

11. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Kaszta-
nowej 9a, oznaczona numerem ewidencyjnym 255/32 o powierzchni
1.453 m2, zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodaro-
wania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
przeznaczonym 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 %. Wadium w
wysokoœci: 8.700 z³. I przetarg .

12. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ul. Wiosennej 6,
oznaczona numerem ewidencyjnym 785 o powierzchni 1.065 m2,
zapisana w KW 24875. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP 7331/103/2008
przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszka-
niow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 84.000 z³ /s³ownie
z³otych: osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce/ w tym podatek VAT wg stawki
22 %. Wadium w wysokoœci: 4.200 z³. I przetarg.

13. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Besiekierz Nawojowy, oznaczona
numerem ewidencyjnym 211/4 o powierzchni 1.096 m2, zapisana w
KW 42386. Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci: 33.000 z³ /s³ownie z³otych: trzydzieœci
trzy tysi¹ce/ w tym podatek VAT wg stawki 22 %. Wadium w
wysokoœci: 1.650 z³.  I przetarg. 

14. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie D¹brówka Strumiany, oznaczona
numerem ewidencyjnym 44/11 o powierzchni 3.532 m2, zapisana
w KW 34816. Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci: 141.000 z³ /s³ownie z³otych: sto
czterdzieœci jeden tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22 %.
Wadium w wysokoœci: 7.050 z³. I przetarg.

15. Dzia³ka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 44/7
o powierzchni 2.3135 ha, po³o¿ona w obrêbie D¹brówka Strumiany,
zapisana w KW 57448. Dzia³ka stanowi wyrobisko poeksploata-
cyjne. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 116.000 z³ /s³ownie
z³otych: sto szesnaœcie tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 22 %.
Wadium w wysokoœci: 5.800 z³. I przetarg .

Przetargi na wymienione nieruchomoœci odbêd¹ siê w dniu
10 paŸdziernika 2008 r. 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 6 paŸdziernika
2008 r. do godz. 14.00.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika,
który przetarg wygra³ od zawarcia umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz
przys³uguje  prawo odwo³ania przetargu.

Bli¿szych informacji udziela siê w pokoju numer 7,
tel. 042 716 25 15 wew. 107.

Wójt Gminy Zgierz og³asza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda¿ nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz

Na Ziemi Zgierskiej




