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Aby referenda by³y wa¿ne do urn musia³o pójœæ nie mniej ni¿ 3/5 osób
bior¹cych udzia³ w wyborze odwo³ywanego organu. W przypadku Wójta Gminy
Zgierz próg wynosi³ 1779 osób (wybory w dniu 26.11.2006 r. - druga tura), zaœ
w przypadku Rady Gminy Zgierz - 2847 osób (wybory w dniu 12.11.2006 r.).

W referendum w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Zgierz przed up³ywem
kadencji wziê³o udzia³ 2436 osób. Próg wyborczy zosta³ przekroczony i referen-
dum jest wa¿ne. Oddano 2387 wa¿nych g³osów. Za odwo³aniem Wójta Gminy
Zgierz g³osowa³y 1344 osoby, przeciw - 1043. Wójt Gminy Zgierz zosta³
odwo³any.

W referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy Zgierz przed up³ywem
kadencji wziê³o udzia³ 2437 osób. Próg wyborczy nie zosta³ przekroczony
i referendum jest niewa¿ne. Oddano 2370 wa¿nych g³osów. Za odwo³aniem Rady
Gminy Zgierz g³osowa³o 1485 osób, przeciw - 885. Rada Gminy Zgierz nie zosta³a
odwo³ana.

G³osowanie przeprowadzono w 8 obwodach g³osowania. Uprawnionych do
g³osowania by³o 9379 osób. Frekwencja w obu referendach wynios³a 26%.

Poni¿ej przedstawiamy wyniki referendów w poszczególnych obwodach
g³osowania.
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Wójt odwo³any, Rada pozostaje

14 wrzeœnia w gminie Zgierz odby³y siê referenda gminne w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Zgierz i Rady Gminy Zgierz przed up³ywem
kadencji. Ponad 56% spoœród wa¿nych g³osów oddanych w referendum w sprawie odwo³ania Wójta i prawie 63% w sprawie odwo³ania
Rady wskazywa³o za ich odwo³aniem. O tym czy dane referendum jest wa¿ne zdecydowa³o osi¹gniêcie tzw. progu wyborczego. 

Referendum w sprawie odwo³ania Wójta Gminy Zgierz

Referenda gminne

Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy Zgierz



30 wrzeœnia na spotkanie
w Urzêdzie Miasta Zgierza
przysz³o ponad 200 osób -
zgierzan i mieszkañców
miejscowoœci z gminy Zgierz,
przez które przebiegaæ ma
S14. Wiêkszoœæ przera¿ona
tym, ¿e przez ich prywatny
teren lub w jego pobli¿u
przebiega³a bêdzie trasa
szybkiego ruchu. 

Warianty przebiegu drogi
ekspresowej S14 s¹ dwa. Jest
te¿ jeden „podwariant”. Ka¿de
z rozwi¹zañ budzi ogromne
emocje.  Podczas spotkania
omówi³ je Stefan Czajka
z biura projektowego trasy.
Wariant I (tzw. czerwony)
i wariant IA, zak³adaj¹ pocz¹tek drogi na
wêŸle w Emilii przy autostradzie A2 oraz
krajowej „jedynce”. Ró¿nice miêdzy nimi
polegaj¹ m.in. na tym, ¿e wariant I omija
istniej¹ce osiedle mieszkaniowe w Luæmierzu
od zachodu, a IA biegn¹cy po wschodniej
stronie miejscowoœci, przecina osiedle
i przechodzi przez projektowane tereny
inwestycyjne wyznaczone w planie miejsco-
wym gminy Zgierz. Zgodnie z wariantem II
(tzw. niebieskim) S14 mia³aby siê zaczynaæ
w S³owiku na krajowej „jedynce”, przecinaæ
las grotnicko-luæmierski i przechodziæ przez
œrodek terenów zabudowanych m.in. w okoli-
cach osiedli Krogulec i Anio³ów w Zgierzu.

Dalej wszystkie wersje trasy przebiegaj¹
przez £ódŸ, Aleksandrów, Konstantynów
i Pabianice.

O przebiegu drogi  S14 w wers j i
„czerwonej” wiadomo od po³owy lat 90-tych.
W 2004 roku potwierdzi³ to rz¹d wydaj¹c
stosowne rozporz¹dzenie. Samorz¹dy uwzglêd-
ni³y j¹ w planach zagospodarowania
przestrzennego, nie wydawa³y te¿ decyzji
budowlanych na tym terenie. Wariant
„niebieski” przedstawiony zosta³ gminom
niespe³na pó³ roku temu. Zaopiniowany
zosta³ zreszt¹ negatywnie przez gminê Zgierz.
Równie¿ przyrodnicy maj¹ do niego wiele
zastrze¿eñ - droga przecina las, zagro¿one s¹

siedliska chronionych gatunków zwierz¹t.
W trakcie dyskusji drogowcy potwierdzili,
¿e wariant II ma najmniejsze szanse na
realizacjê. - Po co wiêc to niepotrzebne
zamieszanie? ¯eby sk³óciæ mieszkañców?!
- krzyczeli zgierzanie. - Przy ubieganiu siê o
dofinansowanie unijne na budowê drogi
trzeba przedstawiæ co najmniej dwa warianty
trasy. Takie s¹ wymogi, od których nie
mo¿emy odst¹piæ. Dlatego zaproponowany

zosta³ projekt alternatywny -
wyjaœnia³a Halina Szadkowska
z ³ódzkiego oddzia³u GDDKiA.

Drogowcy zachêcali do
pisemnego wyra¿ania opinii
na temat zaproponowanych
wariantów przebiegu drogi.
Wnioski i zastrze¿enia mo¿na
nadsy³aæ do 17 paŸdziernika
faksem: 042 662 23 77, mailem:
sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl
lub na adres: GDDKiA O/£
W y d z i a ³  D o k u m e n t a c j i ,
ul. Roosevelta 9, 90-056 £ódŸ,
z dopiskiem „Konsultacje
spo³eczne - droga ekspresowa
S14”.  Pos³u¿¹ one do wyelimi-
nowania s³abych punktów
projektów. Po dopracowaniu
zostan¹ one przedstawione

Wojewodzie £ódzkiemu. W porozumieniu z
Ministerstwem Œrodowiska podejmie on
decyzjê, który z wariantów drogi wybraæ.

Odcinek przechodz¹cy przez gminê
Zgierz i obrze¿a Zgierza ma mieæ 10 lub 11,5
km, zale¿nie od przyjêtego wariantu. Trasa
docelowo po³¹czy krajow¹ „jedynkê” oraz
autostradê A2 z planowan¹ drog¹ ekspresow¹
S8 biegn¹c po zachodniej stronie aglomeracji
³ódzkiej. W sumie bêdzie mia³a 42 km.
Budowa S14 ma pomóc rozwi¹zaæ problemy
z tranzytow¹ komunikacj¹ samochodow¹.
Roboty drogowe przewidziane s¹ na lata
2011-2014.

Ma³gorzata Klauziñska
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Jak ju¿ wszyscy mieszkañcy naszej gminy
wiedz¹, w wyniku referendum gminnego
odwo³any zosta³ Wójt Gminy Zgierz.
Formalnie funkcjê tê przesta³ pe³niæ z dniem
17 wrzeœnia br., tj. z chwil¹ og³oszenia
wyników referendum w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa £ódzkiego. 

Przepisy prawa stanowi¹, i¿ Prezes
Rady Ministrów na wniosek Wojewody
niezw³ocznie wyznacza osobê do pe³nienia
funkcji wójta do czasu wy³onienia wójta w
wyborach bezpoœrednich. Z kolei Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw stanowi, i¿ wybory
wójta powinny odbyæ siê w ci¹gu 90 dni od
daty odwo³ania. Czyli, ¿e w grudniu czekaj¹
mieszkañców gminy Zgierz kolejne
wybory. 

Od  liczby osób uczestnicz¹cych w wybo-
rach zale¿eæ bêdzie, czy bêdzie to osoba

wybrana przez wiêkszoœæ mieszkañców,
czy te¿ tylko przez nieliczn¹ grupê osób,
którzy maj¹ poczucie spe³nienia swojego
obowi¹zku, którzy czuj¹ siê odpowiedzialni
za gminê. 

Aby móc kandydowaæ na wójta nale¿y
byæ obywatelem polskim, mieæ ukoñczone
25 lat i niekoniecznie zamieszkiwaæ na terenie
gminy. Kandydat musi zarejestrowaæ swój
komitet wyborczy oraz zebraæ co najmniej
600 podpisów osób popieraj¹cych jego
kandydaturê.

Wybory wójta zarz¹dza oraz ustala
szczegó³owy kalendarz czynnoœci wybor-
czych Prezes Rady Ministrów.

W kolejnym numerze gazety bêdziemy
przybli¿aæ zasady g³osowania. 

Alicja Karnicka

Referendum i co dalej?

Dobiega koñca etap konsultacji spo³ecznych w sprawie lokalizacji drogi ekspresowej S14,
czyli tzw. zachodniej obwodnicy £odzi. Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika przedstawiciele
³ódzkiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biura Projektowo
-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt z Warszawy, w cyklu spotkañ rozmawiali 
z mieszkañcami Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa £ódzkiego, Konstantynowa £ódzkiego 
i £odzi. Przedstawili ró¿ne warianty przebiegu drogi oraz uwarunkowania techniczne 
i œrodowiskowe terenu . Do 17 paŸdziernika GDDKiA przyjmowaæ bêdzie pisemne uwagi,
wnioski i zastrze¿enia, co do zaproponowanych rozwi¹zañ.

Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne 
w gminie Zgierz 

msza œwiêta w koœciele pw. œw.
Piotra i Paw³a w Bia³ej
przemarsz z pochodniami
uczestników uroczystoœci 
z koœcio³a pod pomnik
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej z udzia³em cz³onków
Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy”
program muzyczno-literacki w
wykonaniu artystów zwi¹zanych
ze scen¹ Loch Camelot 
w Krakowie
z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej    

Œwiêto Niepodleg³oœci
w dniu 11 l is topada

16.00 - 

17.00 -

-

-

Program uroczystoœci:

S14 - konsultacje spo³eczne
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28.08
Luæmierz – oko³o pó³nocy na krajowej
„jedynce” kieruj¹ca samochodem marki
Cinquecento 20-letnia zgierzanka zjecha³a na
przeciwny pas ruchu i zderzy³a siê z samo-
chodem marki Scania kierowanym przez
43-letniego mieszkañca Stalowej Woli.
Kobieta najprawdopodobniej zasnê³a za
kierownic¹. Z ogólnymi pot³uczeniami zosta³a
przewieziona na obserwacjê do zgierskiego
szpitala. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.

31.08
Jedlicze A, ul. Jedlinowa – nieznany sprawca
w³ama³ siê do samochodu marki Seat Ibiza.
Jego ³upem pad³ laptop, odzie¿, obuwie,
paszporty, dowód osobisty, p³yty DVD i inne
przedmioty na szkodê obywatela Wielkiej
Brytanii i Polki przebywaj¹cej na Wyspach.
Straty, w³¹cznie z uszkodzeniem samochodu,
oszacowano na wartoœæ 9.840 z³.
Kêbliny – oko³o godz. 17.15 policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego i funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej zatrzymali nietrzeŸwego
kierowcê samochodu osobowego. Kieruj¹cy
Fiatem 126p 46-letni mieszkaniec powiatu
zgierskiego mia³ prawie 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. 
Grotniki, ul. Ozorkowska –  nieznany
sprawca w³ama³ siê do trzech samochodów
osobowych. Z wnêtrza Reno Scenic, po
uprzednim wybiciu szyby, ukrad³ nawigacjê
satelitarn¹ i inne przedmioty na wartoœæ
2.049 z³. Nieznanym narzêdziem otworzy³
drzwi Fiata Tempry i ukrad³ radioodtwarzacz
CD o szacunkowej wartoœci 850 z³. Z Opla
Corsy natomiast ³upem pad³ radioodtwarzacz
CD, wzmacniacz i inne przedmioty na ³¹czn¹
wartoœæ 1 tys. z³.
Dzier¿¹zna – nieznany sprawca przyw³asz-
czy³ sobie telefon komórkowy marki Samsung.
Poszkodowana dziewczyna wyceni³a jego
wartoœæ na 300 z³.

01.09
S³owik – oko³o godz. 8.00 wykorzystuj¹c
nieuwagê 25-letniego pasa¿era tramwaju linii
46 nieznany sprawca ukrad³ z kieszeni jego
spodni portfel i dokumenty.
Luæmierz Las – nieznany sprawca po
wy³amaniu okna w przyczepie kempingowej
dosta³ siê do jej wnêtrza, sk¹d ukrad³ mini
wie¿ê o wartoœci 60 z³. Uszkodzi³ równie¿
motocykl marki Honda, poszkodowany
wyceni³ koszt jego naprawy na 2 tys. z³.

05.09
S³owik, ul. Gdañska – nieznany sprawca
w³ama³ siê do samochodu marki Ford Escort
wybijaj¹c boczna szybê auta. Ukrad³ radioodtwa-
rzacz marki Sony o wartoœci 300 z³.

14.09
Jedlicze A, ul. D³uga – policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego zatrzymali nietrzeŸwego
kierowcê samochodu marki Skoda. 50-latek
mia³ oko³o 1 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Emilia – policjanci z „autostradówki”
zatrzymali do kontroli drogowej kierowcê
samochodu marki Peugeot. 58-latek mia³
1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

15.09
Cyprianów – podczas kontroli osobistej
18-latka policjanci ujawnili marihuanê.
Postêpowanie prowadzi KPP w Zgierzu. 

16.09
Bia³a, ul. Zgierska –
2,6 promila alkoholu
w wydychanym powie-
trzu mia³ w chwili
z a t r z y m a n i a  p r z e z
policjantów z „drogówki”
kierowca samochodu marki
Citroen ZX. 48-letni zgierza-
nin zatrzymany zosta³ do
postêpowania w trybie
przyspieszonym. 

17.09
Wola Branicka – kieruj¹ca
samochodem marki Mer-
cedes 29-letnia ¿ychlinianka
wykonuj¹c manewr wyprzedzania motorowe-
rzysty doprowadzi³a do zderzenia z jad¹cym
z przeciwnego kierunku Peugeotem. Z ogól-
nymi pot³uczeniami przewieziona zosta³a do
zgierskiego szpitala.

20.09
Kania Góra, ul. Stra¿acka – policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê. 54-latek mia³ ponad
1,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Jedlicze A, ul. Jedlinowa – nieznany sprawca
w³ama³ siê do samochodu marki Toyota
Avensis wybijaj¹c szybê w jego tylnych
prawych drzwiach. Ukrad³ CB radio, radioodt-
warzacz samochodowy marki Pionier,
antyradar marki Bell, samochodowy panel
LCD oraz portfel, w którym znajdowa³y siê
dowód osobisty, dowód rejestracyjny, karty
bankomatowe i 900 z³. Poszkodowany
mieszkaniec Suwa³k oszacowa³ straty na
wartoœæ 4.050 z³.

27.09
Warszyce – ponad 2,6 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu mia³ w chwili
zatrzymania przez policjantów z Sekcji Ruchu
Drogowego kierowca samochodu marki Audi
80. 33-latek ze Zgierza trafi³ do policyjnej
izby zatrzymañ. W jego sprawie prowadzone
jest przez KPP w Zgierzu postêpowanie w
trybie przyspieszonym. 

28.09
RogóŸno – kierowca samochodu marki Seat
Cordoba wykonuj¹c manewr skrêtu w lewo
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu
z przeciwnego kierunku ruchu samochodowi
marki Seat Leon kierowanemu przez 22-latka
z Poznania doprowadzaj¹c tym samym do
zderzenia pojazdów. Sprawca st³uczki uciek³
z miejsca zdarzenia. Kierowca Seata Leona
i jego 55-letnia pasa¿erka doznali ogólnych
pot³uczeñ, nie wymagali hospitalizacji.
Postêpowanie prowadzi KPP w Zgierzu.

30.09
Grotniki, ul. Kolejowa – nieznany sprawca
po wyrwaniu pokryw studzienek teletechni-
cznych ukrad³ 156 m kabla telekomunikacyj-
nego. TP SA £ódŸ oszacowa³a straty na
wartoœæ 7 tys. z³.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 
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Komisja Rewizyjna obradowa³a 5 wrzeœnia.
Radni zajêli siê ocen¹ realizacji bud¿etu
gminy w I pó³roczu 2008 r. W posiedzeniu
uczestniczyli Skarbnik Gminy oraz Kierownicy
Referatów: Infrastruktury Technicznej oraz
Oœwiaty, Kultury i Sportu.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 9 wrzeœnia. Jej cz³onkowie
zapoznali siê z funkcjonowaniem oczyszczalni
œcieków w Luæmierzu po wykonanej moder-
nizacji, sprawdzili stan budynków komunal-
nych w Luæmierzu i zakres wykonanych w
nich prac remontowych, skontrolowali
równie¿ zakres wykonanych prac na drodze
w miejscowoœci Kania Góra i Dêbniak.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 11 wrzeœnia. By³a to komisja
wyjazdowa, podczas której radni sprawdzili
stan prac renowacyjnych Miejsc Pamiêci
Narodowej wykonanych w bie¿¹cym roku -
pomników: „Pamiêci mêczeñskiej pracy
dzieci polskich wiêzionych przez hitlerow-
ców w Dzier¿¹znej w latach 1943 - 1945”
w Dzier¿¹znej oraz Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Bia³ej. Zakres i koszty przeprowa-
dzonych prac przedstawi³ komisji pracownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy.
Radni obejrzeli równie¿ Miejsca Pamiêci
w Luæmierzu - mogi³ê Stu Straconych, na
której w ubr. odnowiono tablicê pami¹tkow¹
i pomnik „W ho³dzie Polakom pomordo-
wanym i pogrzebanym w Lesie Luæmierskim
w latach okupacji hitlerowskiej”, znajduj¹cy
siê przy drodze krajowej nr 1. Komisja
dobrze oceni³a wykonanie prac renowacyj-
nych, mia³a jednak zastrze¿enia do ich wyko-
nania przy pomniku w Bia³ej. Stwierdzi³a
równie¿, ¿e pomnik w Luæmierzu wymaga
remontu i trzeba na ten cel zabezpieczyæ
œrodki w przysz³orocznym bud¿ecie.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 26 wrzeœnia. Jej cz³on-
kowie zapoznali siê z pismami z Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz informacj¹
Miêdzygminnej Komunikacji Tramwajowej
Sp. z o.o. o zakoñczeniu z dniem 31 grudnia
br. obs³ugi linii autobusowych Zgierz - Grotniki
i D¹brówka - Zgierz - Skotniki. W zwi¹zku
z pismem MKT komisja wyst¹pi³a z wnioskiem
o dokonanie analizy systemu gminnej komu-
nikacji publicznej pod k¹tem jej przebudowy
i mo¿liwoœci finansowania z bud¿etu gminy
w celu realizacji potrzeb mieszkañców
korzystaj¹cych z likwidowanych po³¹czeñ.
Radni omówili te¿ projekty uchwa³ przygo-
towanych na XXIX sesjê.

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Z prac komisji 
Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja Rewizyjna

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej
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„Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na
lepsze jutro” - pod tak¹ nazw¹ Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej rozpocz¹³
realizacjê projektu wspó³finansowanego
przez Europejski Fundusz Spo³eczny w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, priorytet VII Promocja integracji
spo³ecznej, dzia³anie 7.1 Rozwój i upow-
szechnianie aktywnej integracji - wnioski
systemowe, poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej. Instytucj¹
wdra¿aj¹c¹  jest Wojewódzki Urz¹d Pracy
w £odzi (Instytucja Poœrednicz¹ca II stopnia).   

G³ównym celem projektu jest podejmo-
wanie dzia³añ na rzecz:
l aktywizacji osób bezrobotnych, poszuku-
j¹cych pracy lub nie pozostaj¹cych w zatrud-
nieniu, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej; 
l integracji spo³ecznej m³odzie¿y do 25 roku
¿ycia ze œrodowisk zagro¿onych wyklucze-
niem spo³ecznym (nie objêtych dzia³aniami
OHP);
l otoczenia osób wykluczonych spo³ecznie
(w zakresie programów aktywnoœci lokalnej
i nowych form wsparcia œrodowiskowego). 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki realizowany bêdzie do 2013
roku. Co rok GOPS mo¿e wystêpowaæ do
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy z wnioskiem
o dofinansowanie podejmowanych dzia³añ.
W bie¿¹cym roku Oœrodek aplikowa³ o œrodki
dla 20 osób na objêcie ich kompleksowym
wsparciem: psychologicznym, prawnym,

doradztwem zawodowym i ekonomiczno
-spo³ecznym, w ramach dzia³añ prowadzonych
w Klubie Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice przy ul. Ogrodowej 6. Ponadto 5 osób
podwy¿szy³o swoje kwalifikacje zawodowe
koñcz¹c szkolenie w zakresie obs³ugi kot³ów
centralnego ogrzewania, sfinansowane w
ramach projektu.

Pierwsza grupa uczestników - 9 osób,
bra³a udzia³ w projekcie od 2 czerwca do
29 sierpnia br. W dniu 2 wrzeœnia uczestnicy
otrzymali zaœwiadczenia o ukoñczeniu
programu integracji spo³ecznej. We wrzeœniu
odby³o siê tak¿e szkolenie zawodowe w
zakresie obs³ugi kot³ów c.o.

Obecnie kolejna grupa uczestników
projektu (11 osób) uczestniczy w zajêciach
Klubu Integracji Spo³ecznej.

Zgodnie z za³o¿eniami Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki - cz³owiek jest
najlepsz¹ inwestycj¹. Zdobyta wiedza
i umiejêtnoœci s¹ najlepszym kapita³em,
którego nikt nam nie jest w stanie odebraæ.
Poszerzaj¹c kr¹g znajomych pomna¿amy
swój kapita³ spo³eczny, kapita³ ludzki.
Uczestnicz¹c w projekcie inwestujemy
w siebie, co w wielu przypadkach bardzo
szybko przynosi efekty. Odzyskana wiara w
siebie pobudza do dzia³ania, zmiany stylu
¿ycia, poszukiwania zatrudnienia, co w efekcie
prowadzi do zdobycia samodzielnoœci
ekonomicznej, zwiêkszenia kapita³u ekono-
micznego.

Ma³gorzata Bibel

Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Na Ziemi Zgierskiej

Z dniem 20 wrzeœnia br. wesz³a
w ¿ycie nowelizacja ustawy - Prawo
dzia³alnoœci gospodarczej. 

Nowa regulacja umo¿liwia przedsiêbior-
com zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej na okres do 24 miesiêcy.
Przepis dotyczy jedynie przedsiêbiorców
niezatrudniaj¹cych pracowników.  

Zg³oszenie zawieszenia wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej sk³ada siê
w Urzêdzie Gminy wraz z oœwiadczeniem
o niezatrudnianiu pracowników, podaj¹c
okres zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej. W okresie tym nie mo¿na
wykonywaæ dzia³alnoœci gospodarczej. Za
okres zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorca nie ma obowi¹zku op³acania
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

Po up³ywie okresu, na który zawieszono
dzia³alnoœæ, przedsiêbiorca ma obowi¹zek
z³o¿enia zg³oszenia o wznowieniu wyko-
nywania dzia³alnoœci gospodarczej. Nie
spe³nienie tego wymogu skutkuje wykreœle-
niem z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
„z urzêdu”.

Bli¿szych informacji w sprawie
zawieszenia dzia³alnoœci uzyskaæ mo¿na
pod nr tel. 042 716 25 15 wew. 112.

Z dniem 1 stycznia br. wesz³a
w ¿ycie nowelizacja Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoœci.

Aktualnie przedmiot dzia³alnoœci gospo-
darczej okreœlany byæ musi wed³ug nowej
klasyfikacji - PKD 2007. Przedsiêbiorcy
posiadaj¹cy wpisy do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej wed³ug starej klasyfikacji -
PKD 2004 dokonuj¹ przeklasyfikowania
PKD wed³ug kluczy powi¹zañ, z PKD
2004 na PKD 2007. Przedsiêbiorcy posia-
daj¹cy okreœlenie przedmiotu dzia³alnoœci
wed³ug kodów starej PKD 2004 mog¹
stosowaæ te oznaczenia najd³u¿ej do
31 grudnia 2009 roku.

PKD 2007 oraz klucze powi¹zañ
u³atwiaj¹ce przeklasyfikowanie starej
klasyfikacji na aktualn¹, dostêpne s¹ dla
przedsiêbiorców w Urzêdzie Gminy Zgierz
w Biurze Obs³ugi Klienta - stanowisko 4. 

Uwaga przedsiêbiorcy!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 listopada 2008 r. do stycznia 2009 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, Grotnikach, S³owiku 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 

Rekrutacja trwa!
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P l a c  z a b a w
zaprojektowany,
w y b u d o w a n y  i
z a m o n t o w a n y
zosta³ przez firmê
s p e c j a l i z u j ¹ c a
siê w tego typu
k o n s t r u k c j a c h
przestrzennych.
Posiada atesty i
c e r t y f i k a t y
spe³niaj¹ce specja-
listyczne normy i
standardy bezpie-
czeñstwa. Zamon-
towane zosta³y m.in.
zje¿d¿alnie, wie¿e,
drabinki, schodki, wisz¹cy mostek, huœtawka
³añcuchowa z opon¹, a plac ogrodzono
drewnianym p³otkiem. Inwestycja kosztowa³a
ponad 13 tys. z³. 

Aby zebraæ tak¹ sumê organizowane by³y
m.in. kiermasze dochodowe w okresie œwi¹t
bo¿onarodzeniowych - dzieci robi³y karty
œwi¹teczne i ozdoby choinkowe, mamy
piek³y ciasta, nauczyciele zajmowali siê
stron¹ organizacyjn¹ imprez. Tak¿e Rada

Rodziców SP w Bia³ej przeznaczy³a czêœæ
dochodów z bali sylwestrowych i majówek.
Ideê poparli finansowo sponsorzy zewnêtrzni
ze Zgierza: Bank Spó³dzielczy i Eurofoam. 

24 wrzeœnia na terenie szko³y w Bia³ej
odby³o siê oficjalne otwarcie placu zabaw.
Dzieci mia³y w tym dniu podwójn¹ frajdê, bo
nie codziennie w czasie trwania lekcji mo¿na
pobujaæ siê na huœtawce oraz jeœæ pyszne
s³odkoœci przygotowane przez rodziców. 

Uczniowie wraz z dyrektor szko³y
Magdalen¹ Hauke podziêkowali tym, którzy
przyczynili siê do realizacji dzieciêcych
marzeñ. Zabawa ruchowa na œwie¿ym
powietrzu i w gronie rówieœników to przecie¿
ulubione zajêcie dzieci. Dyplomy odebrali
osobiœcie: Prezes Banku Spó³dzielczego w
Zgierzu El¿bieta Zytek, nauczyciele klas
nauczania zintegrowanego: Ewa Kowalewska,
Marzena Jakubowska, Anna Andryszczak
i Anna Wójcik, Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców Ewa Zawisza oraz rodzice
uczniów klas 1-3, którzy pomagali przy
kiermaszach.

Teren szkolny jest na tyle du¿y, ¿e stwarza
mo¿liwoœæ uzupe³nienia placu zabaw o kolejne
elementy konstrukcyjne. Przyda³aby siê
jeszcze huœtawka wahad³owa, bujak czy
piaskownica. ZnaleŸli siê ju¿ nawet kolejni
darczyñcy. Na dalsze etapy inwestycji darowi-
znê pieniê¿n¹ przekazali Romana i Wac³aw
Zaj¹cowie z Bia³ej. Wsparcie zadeklarowali
te¿ dotychczasowi inwestorzy.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszy³o tak¿e
uroczyste przeciêcie wstêgi, przemówienia
i odczytanie przez uczniów zasad korzystania
z placu zabaw. Zgodnie z regulaminem mog¹
z niego korzystaæ dzieci od 3 do 7 lat
wy³¹cznie pod opiek¹ doros³ych, a starsze do
15 roku ¿ycia - samodzielnie. Czynny bêdzie
od kwietnia do paŸdziernika w godzinach
pracy szko³y.

Ma³gorzata Klauziñska

Od wrzeœnia dzieci ze Szko³y Podstawowej w Bia³ej mog¹ spêdzaæ przerwy pomiêdzy lekcjami
na nowo wybudowanym placu zabaw. Dziêki wspó³pracy rodziców, dyrekcji szko³y oraz
sponsorów powsta³o miejsce nie tylko wyposa¿one w atrakcyjne sprzêty zabawowe, s³u¿¹ce
rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dzieci, ale przede wszystkim bezpieczne.

Sprz¹tano miejscowoœci najbardziej
nara¿one na zaœmiecanie tj. Besiekierz
Rudny, Bia³¹, D¹brówkê, Gieczno, Grotniki,
Jedlicze A, Jedlicze B, Kani¹ Górê, Kêbliny,
£agiewniki Nowe, S³owik, Szczawin i Ustronie.

W pi¹tek, 19 wrzeœnia, m³odzie¿ szkolna
pod opiek¹ nauczycieli porz¹dkowa³a okolice
szkó³ oraz tereny leœne i pobocza dróg. W
sobotê i niedzielê za sprz¹tanie wziêli siê
doroœli. Wszyscy uczestnicy akcji zostali
zaopatrzeni w worki foliowe oraz rêkawice
zakupione na potrzeby akcji przez Referat
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci
Gospodarczej Urzêdu Gminy Zgierz. 

W tegorocznej edycji uczestniczy³o 1447
osób, które zebra³y ³¹cznie ponad 90 m3

œmieci (1 m3 œmieci to 220 kg, co daje w sumie

prawie 20 ton). W ubieg³ym roku w „Sprz¹taniu
Œwiata” wziê³o udzia³ 1377 osób, usuniêto
ok. 120 m3 (ok. 26,5 ton) odpadów. Buduj¹cy
jest wzrost liczby uczestników, ale najbardziej
cieszy spadek iloœci œmieci.Wszystkie odpady
zosta³y zebrane z ustalonych miejsc i wywie-
zione na wysypisko przez Gminny Zak³ad
Komunalny oraz prywatn¹ firmê KOMUNAL
- EKO ze Zgierza. Koszty przeprowadzenia
akcji na terenie gminy Zgierz zosta³y pokryte
z bud¿etu gminy.

Coroczna akcja „Sprz¹tanie Œwiata”
stanowi swoist¹ lekcjê ekologii. Nie oznacza
jedynie zbierania œmieci, ale przede wszystkim
pomaga w wyrobieniu takich postaw, które w
przysz³oœci powinny staæ siê stylem naszego
¿ycia.

Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej Urzêdu Gminy
Zgierz serdecznie dziêkuje wszystkim uczest-
nikom akcji za to, ¿e znaleŸli czas i serce, aby
uczyniæ nasz¹ gminê bardziej czyst¹.

W dniach 19 - 21 wrzeœnia na terenie gminy Zgierz odby³o „Sprz¹tanie Œwiata”. Wziêli 
w nim udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy
Zgierz, stali mieszkañcy gminy i dzia³kowicze, przede wszystkim z Grotnik, Jedlicz, Ustronia,
£agiewnik Nowych, a tak¿e Rady So³eckie So³ectw Grotniki i Ustronie. Has³o przewodnie
tegorocznej akcji to „Ziemia w Twoich rêkach”.

Mieszkañcy £agiewnik Nowych, którym 
nie obojêtna jest czystoœæ ich okolicy, uprz¹tali
dzikie wysypiska podczas dni sprz¹tania œwiata.
Tylko z krótkiego odcinka ul. Skotnickiej 
i  parowu leœnego zebrali 25 worków œmieci. 

Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu znajduj¹ siê w miejscowoœciach:
l Dzier¿¹zna, Dzier¿¹zna 4 (budynek Gminnego Oœrodka Kultury),
l Gieczno, ul. G³ówna 43 (budynek Niepublicznego Oœrodka Zdrowia),
l Grotniki, ul. Brzozowa 4 (budynek Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego),
l S³owik, ul. Gdañska 42 (budynek Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego),
l Szczawin Koœcielny, ul. Koœcielna 21 (budynek Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego).

Punkty czynne s¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00-19.00.
Korzystanie z nich jest nieodp³atne i odbywa siê ze wsparciem i pod
nadzorem ich pracowników, którzy udzielaj¹ pomocy osobom korzys-
taj¹cym z jego us³ug, w tym doradzaj¹ jak korzystaæ z komputera, jego
oprogramowania i sieci Internet, instruuj¹ o sposobie wype³niania
dostêpnych w sieci wniosków i formularzy urzêdowych, a tak¿e
pomagaj¹ w wyszukiwaniu informacji poprzez sieæ Internet.

Nie masz pod³¹czonego internetu w domu? Skorzystaj z niego w jednym z Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu. Za darmo!

Powsta³ plac zabaw w Bia³ej

Wielkie sprz¹tanie
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W gminie Zgierz do¿ynki
gminne obchodzono w ostatni¹
niedzielê sierpnia. Relacjê z tej
uroczystoœci przedstawiliœmy w
poprzednim numerze. Z kolei
7 wrzeœnia odby³o siê Gminno
- Powiatowe Œwiêto Plonów
w Aleksandrowie £ódzkim.
W uroczystoœci gminê Zgierz
reprezentowa³y: Ko³o Gospodyñ
Wiejskich z Grotnik-Ustronia,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Pro-
boszczewic oraz Zespó³ Œpiewaczy
„Giecznianki” z kapel¹ ludow¹
Zenona Rudnickiego. Delegacje wrêczy³y
wieñce do¿ynkowe w³adzom gminy i miasta
Zgierza. W Gminno - Powiatowym Œwiêcie
Plonów nie oby³o siê oczywiœcie bez korowodu
do¿ynkowego, mszy œwiêtej dziêkczynnej
oraz czêœci artystycznej. Wyst¹pi³y kapele
ludowe, zespo³y z M³odzie¿owego Domu
Kultury w Aleksandrowie £ódzkim, zespó³
rockowy „Dwa Tygodnie” i gwiazda
uroczystoœci - zespo³ „Blue Cafe”.

14 wrzeœnia pracownicy Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej mieli okazjê
do obcowania z tradycj¹ i kultur¹ regionu
podczas Do¿ynek Wojewódzkich w
Opocznie. Ich historia siêga Wojewódzkich
Przegl¹dów Dorobku Artystycznego Wsi,
organizowanych w latach 80-tych. Na ziemi

opoczyñskiej twórczoœæ ludowa rozwija siê
ca³y czas bardzo widocznie, a opoczyñska
tradycja folklorystyczna integruje spo³ecz-
noœæ zarówno wiejsk¹, jak i miejsk¹. Do¿ynki
by³y okazj¹, by poznaæ ¿yw¹ kulturê ludow¹
Opoczyñskiego z jego niepowtarzalnymi
wyrobami rêkodzie³a artystycznego, kierma-
szami, wystawami, pokazami kulinarnymi
oraz wystêpami zespo³ów ludowych, a tak¿e
prezentacj¹ dorobku spo³eczno-gospodar-
czego opoczyñskiej wsi. Wytrwali mogli
ukoñczyæ kurs Drwala, przeprowadzony w
zagrodzie So³ectwa Kruszewice Kolonia.

Obok do¿ynek gminnych, powiatowych
i wojewódzkich odbywaj¹ siê tak¿e Do¿ynki
Parafialne. W naszej gminie 7 wrzeœnia
odby³y siê do¿ynki w parafii pw. œw. Stani-

s³awa Biskupa i Mêczennika w Szczawinie,
a 14 wrzeœnia w parafii pw. Wszystkich
Œwiêtych w Giecznie. Zarówno w jednej, jak
i w drugiej parafii na po³udniow¹ mszê œwiêt¹
przyby³y delegacje z wieñcami ¿niwnymi
i piêknymi bochnami chleba. Po poœwiêceniu
wieñców, wyruszy³ za krzy¿em pochód
rolników, którzy wnieœli owoce swojej pracy
do koœcio³a wype³nionego parafianami.
Wszyscy zgromadzeni chcieli podziêkowaæ
Bogu za tegoroczne zbiory, a jednoczeœnie
okazaæ uszanowanie ciê¿kiej pracy rolników.

Wszystkie uroczystoœci do¿ynkowe by³y
doskona³¹ okazj¹ do poznania tych wartoœci
spo³ecznoœci lokalnych, które kszta³tuj¹ siê
przez wieki, œwiadcz¹ o naszej odrêbnoœci
kulturowej i wyró¿niaj¹ Polaków.

Gminny Oœrodek Kultury

Dzia³ania cz³owieka zwi¹zane ze zbiorem plonów mia³y swoje odrêbnoœci regionalne. 
Jednak ich podstawa by³a wszêdzie taka sama - uroczyste i obrzêdowe œciêcie ostatnich
k³osów z nie mniej uroczystym przeniesieniem ich do zagrody. Ów zbiór by³ wiêc œwiêtem
zakoñczenia ¿niw. Wspó³czeœnie do najbardziej rozpowszechnionych uroczystoœci 
¿niwnych nale¿¹ niew¹tpliwie do¿ynki gminne. S¹ one uwa¿ane za œwiêto radoœci i nadziei.
S¹ równie¿ œwietn¹ okazj¹ do prezentowania osi¹gniêæ, jak i ró¿nych bol¹czek i dolegliwoœci
¿ycia codziennego w gminie. Dziœ do¿ynki maj¹ podwójny charakter: ludowy zwi¹zany 
z zabaw¹ z okazji zakoñczenia zbiorów oraz religijny zwi¹zany z podziêkowaniem Bogu 
za plony i z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo na przysz³y rok.

Zjechali siê mi³oœnicy i mi³oœniczki
du¿ych trójko³owców i ciê¿kich motocykli
turystycznych z pó³nocnych Niemiec (Pomern

Club), Warszawy, Œl¹ska, Wielkopolski
i centralnej Polski. Najstarszy uczestnik mia³
72 lata, a jedyna amazonka by³a z Warszawy.

Wartoœæ najdro¿szego z motocykli dochodzi³a
do 40 tysiêcy euro. 

W ci¹gu trzech dni w Dzier¿aznej odby-
wa³y siê konkursy sprawnoœciowe w pchaniu
beczki przednim ko³em, przeci¹ganiu liny,
rzucie kegiem, si³owaniu siê na rêkê. Na  scenie
zagrzewa³y do zabawy zespo³y „BackUp”
z Sankt Petersburga i „Manson Band” z Opola.
Wszyscy dobrze siê bawili przy wspólnym
karaoke. 

Sobotnia parada tras¹ A1 do Zgierza
zakoñczy³a siê wrêczeniem pucharów przez
prezydenta Zgierza za konkurencje sprawnoœ-
ciowe oraz za najd³u¿sz¹ trasê dojazdu na
zlot. Puchar Urzêdu Miasta Zgierz otrzyma³
najstarszy uczestnik zlotu. Wszystkim tak
spodoba³a siê Dzier¿¹zna, ¿e ju¿ zapowie-
dzieli swoje uczestnictwo w przysz³ym roku
na kolejnym zlocie.     

Gminny Oœrodek Kultury

W dniach 12-14 wrzeœnia w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej odby³ siê 
I Miêdzynarodowy Zlot Trajek i Motocykli Turystycznych. 

Zlot motocyklistów w Dzier¿¹znej

Do¿ynki, do¿ynki...
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Zg³oszeñ by³o wiêcej, ale obfite od rana
opady deszczu odstraszy³y kilkudziesiêciu
uczestników. Na szczêœcie przesta³o padaæ
ju¿ po pierwszym kwadransie, a na koñcu
wszystkim zaœwieci³o s³oñce.

Trasa rajdu liczy³a 9 km i prowadzi³a
œladami nocnego boju walk odwrotowych
28 pSK, którymi w nocy z 7 na 8 wrzeœnia
1939 r. pu³k otworzy³ sobie drogê przez
Kêbliny na Stryków. W kilkugodzinnej
walce, skrwawione wczeœniej nad Wart¹
oddzia³y ponios³y du¿e straty, z niewia-

domych przyczyn nieustalone do dzisiaj:
mówi siê o 90 - 200 poleg³ych. Bezpoœrednio

po bitwie zostali oni pochowani w dawnym
parku dworskim, ale po kilku miesi¹cach
cia³a ekshumowano, przewieziono na
cmentarz parafialny w Bia³ej i z³o¿ono we
wspólnej mogile.

Na trasie marszu poszczególne epizody tej
historii przypomina³ uczestnikom Stanis³aw
Fr¹tczak z Ozorkowa, niestrudzony badacz
dziejów wrzeœniowych bitew i potyczek w
powiecie zgierskim. 

Wa¿nym uzupe³nieniem jego relacji by³a
mo¿liwoœæ poznania umundurowania i uzbro-
jenia polskich i niemieckich ¿o³nierzy z tego
okresu. Zaprezentowali je cz³onkowie Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy”, którzy co roku bior¹
udzia³ w Rajdzie upamiêtniaj¹cym histo-
ryczny bój ich „macierzystego” pu³ku. Pod
obeliskiem w Kêblinach oraz na grobach
poleg³ych m³odzie¿ zapali³a znicze,
a ¿o³nierze trzymali wartê.

Przez ca³y czas wêdrowcom towarzyszy³y
„podwody ” - dwa wozy drabiniaste

p r z y g o t o w a n e  p r z e z
Stowarzyszenie Agrotu-
rystyczne Ziemi Zgierskiej.
Zakoñczenie Rajdu zosta³o
przygotowane w Szkole
Podstawowej w Bia³ej.
Mo¿na by³o tutaj zwiedziæ
niewielk¹ okolicznoœciow¹
wystawê pami¹tek ze
zbiorów cz³onków Grupy
Rekonstrukcyjnej, a na
boisku czeka³o na uczest-
ników ognisko po³¹czone
z pieczeniem kie³basek.

Adam Zamojski
fot. Bogus³aw Kustosik - Muzeum Miasta Zgierza

Niemal 200 osób, g³ównie m³odzie¿ zgierskich i gminnych szkó³ wraz z opiekunami ,
wziê³o udzia³ w zorganizowanym 8 wrzeœnia II Rajdzie Edukacyjnym Szlakiem 
Walk Wrzeœniowych 28 pu³ku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii 
w Gminie Zgierz.

Na cmentarzu parafialnym w Bia³ej znaj-
duje siê niepozorna mogi³a, ma³o widoczna,
wzruszaj¹co skromna, bez pomnika, do
niedawna po bokach poroœniêta traw¹,
z ¿elaznym krzy¿em i niewielk¹ tabliczk¹
z napisem „dzia³acz spo³eczny”. To grób
Karola Franke, który od 1915 roku by³
w³aœcicielem ziemskim we wsi Dzier¿¹zna. 

Naoczni œwiadkowie twierdz¹, ¿e pogrzeb
Karola w 1936 roku zgromadzi³ bardzo wielu
uczestników. Gdy kondukt ¿a³obny opuszcza³
zabudowania folwarku, rozleg³o siê przej-
muj¹ce wycie. Tak psy ¿egna³y gospodarza.
PóŸniej widywano jak jeden z nich przez
wiele dni le¿a³ na œwie¿ej mogile... Widaæ
wierny przyjaciel nie móg³ pogodziæ siê
z nieobecnoœci¹ swego pana. Na cmentarzu
ktoœ ¿egna³ zmar³ego p³omiennym przemó-
wieniem, wspominaj¹c jego dokonania.
Wœród nich zas³ugi dla powstania pierwszej
szko³y we wsi Dzier¿¹zna, wyposa¿enie jej w
podstawowy sprzêt, potem starania o budowê
nowej szko³y, wspó³organizacjê Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, której K. Franke by³ prezesem.

II wojna œwiatowa, rzeczywistoœæ powo-
jenna i up³ywaj¹cy czas odebra³y œwie¿oœæ
wydarzeniom i dzia³aniom zwi¹zanym
z osob¹ K. Franke. Na grobie pojawia³y siê
wprawdzie kwiaty od tych, którzy ci¹gle
pamiêtali, jednak¿e w latach 70-tych mogile
grozi³a likwidacja. Podczas przegl¹du cmen-
tarza w poszukiwaniu miejsc na pochówek
zapad³a ju¿ wstêpna decyzja. Nieznani byli
krewni, rodzina, potomkowie... Mogi³ê
uratowa³ Stanis³aw Piotrowski - mieszkaniec
Ostrowa w so³ectwie Dzier¿¹zna, który zna³
i Karola Franke i jego zas³ugi. „Tu spoczywa
dzia³acz spo³eczny, zas³u¿ony dla wsi i okolicy,
ani o Karolu Franke, ani o jego grobie nie
wolno zapomnieæ” - mówi³. Intuicja history-
czna i m¹droœæ tego gospodarza niebawem
okaza³y siê niezwykle wa¿ne i brzemienne
w skutki. 

Minê³o 71 lat od œmierci Karola, gdy w
sierpniu 2007 roku od¿y³y wspomnienia za
spraw¹ niespodziewanej, serdecznej wizyty.
Najpierw z Muzeum Miasta Zgierza, nastêp-
nie z parafi¹ w Bia³ej, potem ze szko³¹

nawi¹za³ kontakt prof. W³odzimierz Kamiñski
z Warszawy. Jak siê okaza³o, profesor nale¿y
do rodziny Franków, odtwarza i spisuje jej
dzieje.  Mo¿na sobie wyobraziæ z jak¹ radoœ-
ci¹, wrêcz wzruszeniem, przyj¹³ informacjê o
tym, ¿e na miejscowym cmentarzu zachowa³a
siê mogi³a Karola Franke! By³o to tym
bardziej zaskakuj¹ce, ¿e grób brata Karola
- Bronis³awa zmar³ego w 1943 roku, pocho-
wanego w Skierniewicach, ju¿ dawno nie
istnieje. Profesor Kamiñski, po przyjeŸdzie do
Bia³ej, pierwsze kroki skierowa³ na cmen-
tarz... Porównanie treœci nagrobnej tabliczki
z aktem zgonu wykaza³o pomy³kê w dacie
urodzin. We wrzeœniu 2007 roku profesor
umieœci³ now¹ tabliczkê z poprawion¹
i wzbogacon¹ treœci¹, a w sierpniu 2008 roku
po³o¿ona zosta³a p³yta nagrobna. 

Warto odwiedziæ mogi³ê z odnowionym
nagrobkiem. Modlitw¹, obecnoœci¹, p³omie-
niem zniczy daæ wyraz pamiêci o Karolu
Franke  i o przesz³oœci. Stare mogi³y to
œwiadkowie naszych dziejów, stra¿nicy
historii. Szanujmy groby i pielêgnujmy
pamiêæ o tych, którzy w nich spoczywaj¹.
Przekazujmy historiê nastêpnemu pokoleniu.   

Magdalena Hauke

Historia pewnej mogi³y

Pamiêci poleg³ych na Ziemi Zgierskiej

Pamiêtajmy o przesz³oœci



W  o b e c n o œ c i
pos³ów RP, przed-
s tawiciel i  w³adz
samorz¹dowych oraz
licznie przyby³ych
stra¿aków i miesz-
kañców Zg ie r za
nast¹pi³o poœwiêcenie
o r a z  w r ê c z e n i e
sztandaru na rêce
Prezesa Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP.
S z t a n d a r  z o s t a ³
sfinansowany przez
wiele instytucji oraz samych cz³onków OSP. 

Jubileusz by³ okazj¹ do refleksji, spoj-
rzenia wstecz, bilansu dokonañ, podziêkowañ
zas³u¿onym dla rodzimego po¿arnictwa oraz
kreœlenia zamierzeñ na przysz³oœæ. 

Z okazji jubileuszu wydany zosta³ specjalny
biuletyn. Dowiadujemy siê z niego, ¿e historia
Zgierskiej Stra¿y Po¿arnej siêga 1874 roku,
kiedy to Adolf Mayerhof da³ pocz¹tek tej
organizacji. W innych Ÿród³ach pojawia siê

informacja, ¿e statut zgierskiej stra¿y
zatwierdzono w 1878 roku, lecz pierwsza
nazwa - Ochotnicza Stra¿ Ogniowa Zgierska
- powsta³a dopiero w 1919 roku. Powstanie
(pocz¹tkowo Tymczasowego) Zarz¹du
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu
datuje siê na 10 grudnia 1998 roku, kiedy w
siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz odby³o siê
posiedzenie za³o¿ycielskie. 

Obecnie, po latach kszta³towania siê ruchu
po¿arniczego w powiecie zgierskim zewiden-

cjowane s¹ 52 jednostki OSP, w samej
gminie Zgierz jest ich 11. W powiecie dzia³a
tak¿e 15 M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych,
w tym jedna w naszej gminie w Grotnikach
-Ustroniu.  

Prezesem 24-osobowego Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego OSP RP w Zgierzu
jest Józef Dziemdziela. W Zarz¹dzie s¹ te¿
przedstawiciele gminy Zgierz: Stanis³aw
Dynek - Cz³onek Prezydium, Jan Kowal-
czyk i Leszek Olczak - Cz³onkowie Zarz¹du. 

Na terenie powiatu zgierskiego dzia³a
6 Zarz¹dów Gminnych i Miejsko-Gminnych,
zrzeszaj¹cych jednostki OSP z terenu 9 gmin.
Prezesem Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP
w Zgierzu jest Stanis³aw Dynek. 

Do Krajowego Systemu Ratowniczo
- Gaœniczego w³¹czonych jest 21 jednostek
OSP, w tym 5 w gminie Zgierz (Bia³a,
Dzier¿¹zna, Grotniki, Kania Góra i Skotniki).
Jednostki OSP w³¹czone do KSRG co roku
otrzymuj¹ dotacjê do zakupu sprzêtu i
wyposa¿enia operacyjnego.

Liczby te œwiadcz¹ o popularnoœci ruchu
po¿arniczego i jego istotnej roli w kszta³towaniu
postaw obywatelskich. Dzia³anie w OSP to
jedna z niewielu aktywnoœci po¿ytku publi-
cznego, która wpisuje siê w rodzinne tradycje
i jest przekazywana z ojca na syna, z dziadka
na wnuka. Warto wspomnieæ, ¿e OSP jak
ma³o która organizacja cieszy sie ogromnym
zaufaniem spo³ecznym.

9Na Ziemi Zgierskiej
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W zawodach wziê³o udzia³ 10 jednostek
OSP z terenu gminy Zgierz. 

I miejsce i jednoczeœnie udzia³ w zawodach
na szczeblu powiatowym, wywalczy³a
jednostka OSP z Wypychowa, II miejsce -
OSP ze Szczawina,  III miejsce - OSP
z RogóŸna.

Atrakcj¹ zawodów by³ pokaz sprawnoœci
w æwiczeniach bojowych M³odzie¿owej
Dru¿yny Po¿arniczej z Grotnik-Ustronia. Jest
to dru¿yna ch³opiêca w przedziale wiekowym
12-16 lat. Opiekunem jest dh Zbigniew
Mirowski, Naczelnik w OSP Grotniki
-Ustronie. Dru¿yna istnieje od marca 2004
roku. Dru¿yna weŸmie udzia³ w powia-
towych zawodach sportowo-po¿arniczych,
które odbêd¹ siê w przysz³ym roku.

Zmaganiom druhów przygl¹dali siê
zaproszeni goœcie: Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Zgierzu Józef Dziemdziela,
Zastêpca Komendanta Powiatowego PSP
w Zgierzu Waldemar Mrulewicz, Przewod-
nicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, Zastêpca Przewodnicz¹cej
Rady Gminy Zgierz Lechos³aw Wojcieszek.

Komisji Sêdziowskiej, sk³adaj¹cej siê
z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przewodniczy³
Sêdzia G³ówny kpt Marian Kwaœniewski.

Katarzyna Cieœlak
fot. Ma³gorzata Klauziñska

28 wrzeœnia na stadionie Klubu Sportowego „W³ókniarz” w Zgierzu odby³y siê Gminne
Zawody Sportowo-Po¿arnicze. Rozgrywane by³y zgodnie z „Regulaminem zawodów
sportowo-po¿arniczych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych” w dwóch konkurencjach:
æwiczenia bojowe i sztafeta. 

M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Grotnik - Ustronia

Dru¿yna Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Wypychowa zajê³a I miejsce w zawodach

Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej œwiêtowa³ 10-lecie istnienia. Uroczystoœci odby³y siê 21 wrzeœnia w Zgierzu 
i po³¹czone by³y z obchodami 10-lecia Powiatu Zgierskiego. Po uroczystej mszy œwiêtej 
w koœciele pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej, najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê
na placu Jana Paw³a II.

Gminne zawody sportowo-po¿arnicze

Jubileusz stra¿aków ochotników
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jedliczu A i B

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jedliczu A i B, z myœl¹ o kontynuowaniu tradycji polskiej wsi,
reaktywowane zosta³o 2 marca 2006 roku. W uroczystoœci uczestniczyli Wójt Gminy Zgierz,
Przewodnicz¹cy Regionalnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych i Przewodnicz¹ca
Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich w £odzi. 

Ko³o liczy 15 cz³onkiñ. Przewodnicz¹c¹ jest Jolanta Podstawka, Zastêpc¹ Przewodnicz¹cej Ewa
Kawalec, Skarbnikiem Helena Zaj¹czkowska, Sekretarzem Jolanta Mrówczyñska. 

KGW w Jedliczu aktywnie uczestniczy w ¿yciu So³ectwa poprzez wspó³pracê z So³tysem i Rad¹
So³eck¹ oraz Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Jedliczu. Bierze udzia³ w uroczystoœciach organizowanych
przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej. Panie z Ko³a wspó³organizowa³y m.in. zabawy
choinkowe dla dzieci i m³odzie¿y, imprezy z okazji Dnia Dziecka, majówki, festyny, „Spotkania Jedlickie
z Tradycj¹ i Kultur¹”. Przygotowuj¹ w³asnorêcznie wszystkie potrawy serwowane podczas imprez:
sa³atki, desery, ciasta. Bior¹ udzia³ w do¿ynkach gminnych, robi¹ wieñce do¿ynkowe. 

Cz³onkinie KGW w Jedliczu napisa³y tak¿e projekt dotycz¹cy budowy placu zabaw dla dzieci na
terenie miejscowej OSP. Projekt realizowany jest w tym roku.

Kronika 

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej

og³asza konkurs pn.

„Szopka Bo¿onarodzeniowa”

Klimat towarzysz¹cy obchodom Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia wp³ywa na wyobraŸniê.
Jest inspiracj¹, bodŸcem do tworzenia
barwnego œwiata szopek w ró¿nych dziedzi-
nach plastycznych. Ka¿da szopka posiada
w³asny, oryginalny kszta³t i wyraz artysty-
czny, jest baœniowo-biblijnym œwiatem
marzeñ i wyobra¿eñ wzbogacanych czêsto
treœciami regionalnymi.

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
chc¹c kultywowaæ tradycjê i nawi¹zuj¹c do
wzorców krakowskich (pierwszy konkurs
szopek odby³ siê 21 grudnia 1937 roku
i trwa do dziœ, gdzie tradycja robienia
szopek nie tylko utrzymuje siê, ale nawet
rozkwita - w pierwszy czwartek grudnia
ka¿dego roku uczestnicy konkursu wraz
z szopkami spotykaj¹ siê pod pomnikiem
Adama Mickiewicza na Krakowskim
Rynku G³ównym), pragnie zachêciæ dzieci
i m³odzie¿ z terenu gminy Zgierz do
udzia³u w konkursie, którego tematyk¹ jest
Szopka Bo¿onarodzeniowa w formie
przestrzennej o charakterze religijnym,
inspirowana motywami regionalnymi (np.
akcentami ³owickimi - sztuka ludowa, stroje,
architektura, obiekty sakralne, legendy,
krajobraz itp.), zawieraj¹ca wyraŸne
elementy tradycji Bo¿ego Narodzenia.

Do wspó³pracy przy organizacji konkursu
zapraszamy nauczycieli plastyki, techniki,
religii, bibliotekarzy. 

Pe³ny regulamin konkursu znajduje
siê na stronie: www.dzierzazna.pl.

PIENI¥DZE NA DZIA£ANIA LOKALNE M£ODZIE¯Y

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y oraz firma Nokia og³aszaj¹ rozpoczêcie 
VIII edycji Programu „Make a Connection - Przy³¹cz siê”

Skierowany jest on do m³odzie¿y w wieku od 16 do 22 lat z terenu ca³ej Polski. Program
wspiera m³odzie¿owe projekty lokalne, umo¿liwiaj¹c m³odym ludziom aktywne w³¹czenie
siê w ¿ycie spo³eczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy m³odzie¿owe, których
pomys³y zostan¹ zaakceptowane, mog¹ otrzymaæ dotacjê w wysokoœci od 2 tys. do 4,5 tys. z³
na realizacjê zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest nades³anie projektu wraz z bud¿etem, przygotowanych
wed³ug wzoru dostêpnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.

Do wziêcia udzia³u w konkursie zapraszamy grupy m³odzie¿owe (grupy nieformalne,
samorz¹dy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez m³odzie¿ itp.).

Nadsy³ane projekty powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
l grupa powinna sk³adaæ siê z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat
l odbiorcami planowanych dzia³añ powinny byæ lokalne spo³ecznoœci i ich cz³onkowie,

czyli mieszkañcy miejscowoœci, rówieœnicy, dzieci, s¹siedzi, etc.
l proponowane dzia³ania powinny byæ samodzielnie zaplanowane i realizowane 

przez grupê, a nie kierowane przez doros³ych
l grupa mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê w wysokoœci od 2 do 4,5 tys. z³
l projekty nie mog¹ byæ zwi¹zane z budow¹ boisk pi³karskich
l proponowane dzia³ania powinny rozpoczynaæ siê nie wczeœniej ni¿ 1 lutego 2009, 

a koñczyæ nie póŸniej ni¿ 31 sierpnia 2009 roku
Termin nadsy³ania projektów up³ywa 19 paŸdziernika 2008 roku (decyduje data

stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej programu Make a

Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci
i M³odzie¿y: tel. 0 22 826 10 16, e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl.

Drodzy nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczy-
cielom za to, ¿e m¹drze i z wra¿liwoœci¹
wychowuj¹ dzieci i m³odzie¿, otwieraj¹c
przed nimi niezwyk³y œwiat nauki. Szczególne
wyrazy uznania nale¿¹ siê Wam za
poœwiêcenie, wytrwa³oœæ w pracy, krzewienie
polskiego s³owa, kultury, tradycji, tañca
i œpiewu, a nade wszystko kszta³cenie
kolejnych pokoleñ. 

Dbacie nie tylko o rozwój Waszych
podopiecznych, ale równie¿ sami podnosicie
swoje kwalifikacje. Sprawia to, ¿e kadra
pedagogiczna gminnych szkó³ z roku na rok
staje siê jeszcze bardziej profesjonalna.

Wszystkim nauczycielom ¿yczymy
zdrowia, zdolnych i grzecznych uczniów,
spe³nienia marzeñ, du¿o radoœci z mi³ych,
choæ czasem trudnych chwil spêdzanych
z m³odzie¿¹, niez³omnego przekonania o
sensie i wartoœci podejmowanych wysi³ków,
niewyczerpanych pok³adów cierpliwoœci dla
wci¹¿ nowych uczniowskich pomys³ów oraz
satysfakcji z osi¹ganych sukcesów.
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Centralnym punktem imprezy by³ plac
rekreacyjny, bêd¹cy czêœci¹ oddanego
do u¿ytku w po³owie sierpnia br. obiektu
sportowo-rekreacyjnego. W tym samym
czasie na znajduj¹cym siê obok boisku,
pi³karze WUKS Rosanów rozegrali ligowy
mecz z MKS £odzianka £ódŸ.

Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody - by³o
pochmurno, a temperatura wynosi³a oko³o
6 stopni C - i mniejszej ni¿ w zesz³ym roku
liczby uczestników, przeprowadzono biegi
we wszystkich kategoriach.

Patronat nad Biegiem obj¹³ Przewodni-
cz¹cy Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe Marek Mazur. Puchary w
kategorii szkó³ podstawowych ufundowa³a
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, zaœ w kategorii gimnazjów -
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz.
Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwyciêzców
ufundowa³o Towarzystwo Przyjació³ Rosanowa
i Okolic oraz Drukarnia Wojskowa.

Dyplomy i nagrody wrêczali zaproszeni
goœcie: Kapelan Sportu Archidiecezji
£ódzkiej ks. Pawe³ Mizio³ek, wielokrotny
mistrz i reprezentant Polski, Olimpijczyk
z Monachium Kazimierz Maranda,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara

Kaczmarek, Kierownik Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu Cezary Piotrowski,
niezawodny od 5 lat opiekun medyczny
dr Leon Henryk Bójko, Kierownik Rewiru
Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
w Zgierzu Ryszard BlaŸniak oraz by³y
wspania³y lekkoatleta, a od 5 lat opiekun
merytoryczny Biegu Dariusz Najman.

W uznaniu zas³ug dla rozwoju kultury
fizycznej i turystyki na wsi Rada Wojewódzka

Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe przyz-
na³a Z³ote Odznaki Honorowe LZS Prezes
Towarzystwa Przyjació³ Rosanowa i Okolic
Ewie Ró¿yckiej-Maciejczyk i Wiceprezesowi
TPRiO Piotrowi Patorze oraz Srebrne Odznaki
Honorowe LZS Wiceprezes TPRiO Annie
Litowczenko,  Ryszardowi BlaŸniakowi i
Dariuszowi Najmanowi.

Z okazji 5-lecia dzia³alnoœci Towarzystwa
Przyjació³ Rosanowa i Okolic, na rêce Prezesa,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz z³o¿y³a
gratulacje z ¿yczeniami dalszych sukcesów
oraz wrêczy³a pami¹tkow¹ plakietkê.

Ewa Ró¿ycka-Maciejczyk
Maciej Wrzesiñski

KATEGORIE INDYWIDUALNE:
Szko³y podstawowe: Klasy 1-3: Dziewczêta: 1. Angelika Romañska - SP Bia³a, 2. Marta Markiewicz
- SP Gieczno, 3. Zuzanna Strzy¿ewska - SP Bia³a, 4. Zuzanna Mamiñska - Zgierz. Ch³opcy: 1. £ukasz
Kociszewski - SP Bia³a, 2. Damian Szymañski - SP Bia³a, 3. Daniel Dobrociñski - SP Besiekierz,
4. Adrian Cylke - SP S³owik. Klasy 4-6: Dziewczêta: 1. Ma³gorzata Mamiñska - SP Bia³a, 2. Natalia
Góralczyk - SP Gieczno, 3. Malwina Cieniak - SP Bia³a, 4. Ewelina Malinowska - SP Bia³a. Ch³opcy:
1. Adrian Zawisza - SP Bia³a, 2. Kacper Kaferski-Kowalczyk - SP D¹brówka, 3. Damian Leduchowski
- SP Bia³a, 4. Pawe³ Klimecki - SP Bia³a. Gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne: Dziewczêta:
1. Karolina Sêdzicka - Zgierz, 2. Iwona Sêdzicka - ZSG Gieczno, 3. Magda Szumska - Zgierz, 4. Julita
Wyrzykowska - Zgierz. Ch³opcy: 1. Pawe³ Potakowski - ZSG Gieczno, 2. Kacper Jarmusz - ZSG
Gieczno, 3. Adrian Lewandowski - ZSG S³owik, 4. Karol Potakowski - ZSG Gieczno.

KATEGORIE DRU¯YNOWE:
Szko³y podstawowe: 1. SP Bia³a, 2. SP Gieczno, 3. SP D¹brówka, 4. SP Besiekierz. Gimnazja
i szko³y ponadgimnazjalne: 1. ZSG Gieczno, 2. ZSG S³owik.

BIEG G£ÓWNY:
Kobiety: 1. Shimi Sim - Kêbliny. Mê¿czyŸni: 1. Artur Œwistek - Zgierz, 2. Krzysztof Szatkowski
- Aleksandrów £ódzki, 3. Sebastian Furtak - Kêbliny.

Wyniki IV Otwartego Biegu Ulicznego w Rosanowie

Do serca przytul psa...
PóŸny wieczór, jedna z miejscowoœci

w gminie Zgierz. Na poboczu zatrzymuje siê
samochód, otwieraj¹ siê drzwi i ze œrodka
wypada „coœ”. Drzwi siê zamykaj¹ i samochód
odje¿d¿a z piskiem opon, a wyrzucone „coœ”
biegnie za nim z ca³ych si³. W³aœnie ktoœ
pozby³ siê k³opotu - psa. Jedyny plus w tym, ¿e
nie przywi¹za³ go do drzewa lub s³upa.

Takie nieludzkie sytuacje zdarzaj¹ siê
niestety czêsto, a okrutnie potraktowane przez
drug¹ istotê (bo nie mo¿na kogoœ takiego
nazwaæ cz³owiekiem) psy b³¹kaj¹ siê po okolicy
przera¿one, g³odne i nierozumiej¹ce tego co im
siê przytrafi³o. Mog¹ liczyæ tylko na dobrych
ludzi, którzy dadz¹ im jeœæ i napoj¹, niekiedy
przygarn¹ pod swój dach lub poinformuj¹
Urz¹d Gminy o bezdomnym zwierzêciu.
W tym ostatnim przypadku psem zajmuje siê
firma, której pracownicy ³api¹ go i przewo¿¹
do wspó³pracuj¹cego z gmin¹ schroniska.

Gmina Zgierz ma w tym celu zawart¹
umowê z „Hotelem dla zwierz¹t” przy
ul. Kosodrzewiny 56 w £odzi. Obecnie pod
opiek¹ tej placówki znajduje siê oko³o 50 psów
z naszego terenu. Koszty ich utrzymania ponosi
gmina. Maj¹ co jeœæ i gdzie spaæ, ale nie jest to
dla nich dom.

Dlatego zwracamy siê do wszystkich,
którzy chcieliby przygarn¹æ psa i zmieniæ jego
„psi¹ dolê”, by odwiedzili Hotel. Mo¿e
znajdziecie tam wiernego towarzysza dla
siebie. Psy ze schroniska potrafi¹ w dwójnasób
odwzajemniæ okazane im uczucie i zaufanie.

Chêtnych zapraszamy do Hotelu na
ul. Kosodrzewiny 56 w £odzi. Mo¿na
wczeœniej umówiæ siê telefonicznie: 0 42 671
34 49 lub 0 501 066 519.

Gmina Zgierz na V Jarmarku Wojewódzkim
Kilkudziesiêciu wystawców - powiatów, miast, gmin oraz instytucji z terenu województwa
³ódzkiego. Muzyka, œpiew i taniec. Parada uliczna. I mnóstwo innych atrakcji. Tak
wygl¹da³a ulica Piotrkowska w £odzi w pierwszy weekend wrzeœnia. Gmina Zgierz 
w Jarmarku uczestniczy³a po raz czwarty.

Stoisko promocyjne gminy Zgierz

Na ma³ej scenie w Pasa¿u Rubinsteina 

wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Szczawiniacy”

13 wrzeœnia w Rosanowie sta³ pod znakiem sportu. Tego dnia w ramach V Dni Rosanowa
odby³ siê IV Otwarty Bieg Uliczny, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació³ Rosanowa
i Okolic.

IV Otwarty Bieg Uliczny w Rosanowie
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Wyniki spotkañ:
l 6 wrzeœnia
LZS D³utów - LKS Rosanów 3 : 2 
l 10 wrzeœnia
LKS Rosanów - Kroœniewianka Kroœniewice
6 : 2 
l 13 wrzeœnia
GKS Pogoñ Rogów - LKS Rosanów 2 : 2
l 17 wrzeœnia
LKS Rosanów - Ga³kówek 1 : 1 
l 20 wrzeœnia

LKS Ner Poddêbice - LKS Rosanów 2 : 2
l 27 wrzeœnia
LKS Rosanów - UKS W³ókniarz Pabianice
1 : 3 
l 4 paŸdziernika
LKS Rosanów - LKS Ró¿yca 3 : 5

Szczególnie dziwny przebieg mia³ mecz
LKS Rosanów - LKS Ró¿yca. Gospodarze
spotkania wygrywali ju¿ 3 : 1. Dru¿yna z
Ró¿ycy doprowadzi³a do remisu i na dodatek
straci³a zawodnika. Czerwony kartonik

otrzyma³ obroñca Ró¿ycy, a gospodarze rzut
karny. Jak siê póŸniej okaza³o, by³ to
prze³omowy moment w meczu. Zawodnik z
Rosanowa strzeli³ z jedenastu metrów bardzo
silnie, ale pi³ka niestety nie wpad³a do bramki
goœci. Niewykorzystane sytuacje mszcz¹ siê,
tak brzmi stare pi³karskie przys³owie.
Niestety niestrzelenie pewnej bramki
zemœci³o siê na rosanowianach a¿ dwukrotnie
i gospodarze przegrali wygrany mecz.

Po dwunastu kolejkach zespó³ LKS
Rosanów zajmuje 14. pozycjê. Jak na razie
pi³karze zdobyli 10 punktów, wygrywaj¹c
dwa mecze, cztery remisuj¹c i a¿ szeœæ razy
schodz¹c z boiska pokonanymi. Bilans
bramek: 25-27. 

Do koñca rundy jesiennej sezonu
2008/2009 pozosta³o ju¿ tylko szeœæ kolejek:
l MKS  2000 Tuszyn - LKS Rosanów  
11 paŸdziernika godz. 16.00
l LKS Rosanów - PTC  Pabianice
18  paŸdziernika godz. 15.00
l Gosso Stal G³owno - LKS Rosanów       
26 paŸdziernika godz. 13.00
l MKS Górnik £êczyca  - LKS Rosanów
8 listopada godz. 14.00
l LKS Rosanów - MKS  II Kutno
11 listopada godz. 14.00
l TS  Sokó³ II Aleksandrów - LKS Rosanów
16 listopada godz. 11.00

Pawe³ Kuœmierczyk

LKS Rosanów 

Wyniki spotkañ:
l 7 wrzeœnia w D¹brówce
Zamek Skotniki - LKS Gieczno 5:2 (3:1)
- M. Malesa (2), K. Misiak (2), M. Kowalczyk. 

Do tego meczu podchodziliœmy podbudo-
wani wyjazdowym zwyciêstwem w Smar-
dzewie. Po doœæ ³atwym meczu wysoko
zwyciê¿yliœmy, wynik móg³by byæ pokaŸ-
niejszy przy lepszej skutecznoœci.
l 21 wrzeœnia w D¹brówce
Zamek Skotniki – Start Szczawin 3:2 (1:1)
- A. Sienkiewicz, M. Malesa, M. Bogus³awski.

By³ to mecz z odwiecznym rywalem

i g³ównym konkurentem do walki o awans.
Obu ekipom przysz³o graæ w ciê¿kich
warunkach atmosferycznych. Po za¿artej grze
do ostatniego gwizdka, uda³o nam siê odnieœæ
cenne zwyciêstwo.
l 28 wrzeœnia w Byszewie
Struga Dobieszków - Zamek Skotniki 0 : 2
(0 : 1) - M. Malesa, D. Gajdziak.

By³ to mecz z teoretycznie s³abszym
rywalem, lecz do spotkania podeszliœmy jak
najbardziej skoncentrowani, aby nie straciæ
punktów tak ciê¿ko wywalczonych w
poprzednich meczach.

Terminarz kolejnych spotkañ:
l 12 paŸdziernika godz. 11.00 w D¹brówce
Zamek Skotniki - LKS Ga³kówek II

Kolejny ciê¿ki mecz z zespo³em powsta-
³ym w wyniku fuzji LZS Borowa - LKS
Ga³kówek. Rezerwy V. ligowej dru¿yny na
pewno postawi¹ nam wysoko poprzeczkê.
l 19 paŸdziernika godz. 15.00 w W¹grach
Fenix W¹gry - Zamek Skotniki

Wyjazd do dotychczas najgorszej dru¿yny
w lidze. Jest to jedyna ekipa bez zdobyczy
punktowej.
l 26 paŸdziernika godz. 11.00 w D¹brówce 
Zamek Skotniki - Huragan Swêdów

Na koniec rundy jesiennej czeka nas jedno
z trudniejszych spotkañ. Huragan ma ambicje
awansu w tym sezonie, w tym momencie
zajmuje trzeci¹ lokatê i na pewno tanio skóry
nie sprzeda.

Pawe³ Dynek

Pocz¹tek rozgrywek dla klubu jest wymarzony, po czterech kolejkach
zajmujemy pozycjê lidera z kompletem 9 punktów. Do tej pory najlepszym
strzelcem jest Maciej Melasa z czterema trafieniami. Zespó³ zmieni³ styl
gry wzglêdem poprzedniego sezonu, odm³odzenie kadry doda³o naszej
grze œwie¿oœci i polotu.

LKS Zamek Skotniki

O pi³kê walczy Góralczyk
W pojedynku z rywalem Heinzel,

w tle najskuteczniejszy strzelec dru¿yny Malesa

LKS Rosanów, jak narazie, ma ogromnego pecha. Zespó³ traci bramki 
w ostatnich sekundach meczu, co w konsekwencji powoduje, ¿e dru¿yna 
nie zdobywa punktów.

Pi³karze LKS Rosanów podczas rozgrzewki
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M³odzi zawodnicy WUKS Rosanów
odnieœli zwyciêstwo nad MKS Górnikiem
£êczyca 5 : 0. Trzy bramki zdoby³ Damian
Fortuna, po jednej Marcin Makowski i
Bart³omiej Trzmielak. Dru¿yna pokona³a
równie¿ MKS Kutno 2 : 1. W tym meczu
gole przeciwnikom strzelili Damian Fortuna
i Damian Kopiñski. Spotkanie z MKS
£odziank¹ £ódŸ skoñczy³o siê natomiast
remisem 3 : 3. Wszystkie bramki dla zespo³u
m³odych rosanowian zdoby³ niezawodny
Damian Fortuna. Mecz z PTC Pabianice
zakoñczy³ siê pora¿k¹ 3 : 2. Gole strzelili
Damian Fortuna i Przemys³aw Stasiak.
W kolejnym pojedynku WUKS pokona³
SKS Start £ódŸ 2 : 0 po trafieniach Damiana

Fortuny i Bart³omieja Trzmielaka. Natomiast
spotkanie z TS Sokó³ Aleksandrów skoñczy³o
siê remisem 1 : 1, a strzelcem bramki na
wagê 1 punktu by³ Damian Fortuna.

Sk³ad dru¿yny: Sebastian Ostrowski,
Przemys³aw Stasiak, Kamil Trojak, Kacper
Majchrzak, Marcin Makowski, Damian
Fortuna, Krzysztof Olejniczak, Marcin
Kacela, Bart³omiej Trzmielak, Damian
Majchrzak, Damian Stawski, Maciej
Cha³upnik, Marcin WoŸniak, Damian
Kopiñski, Patryk Bia³kowski, Karol
Potakowski, Damian Michalak. Trener:
Marcin Nowacki, kierownik dru¿yny:
Miros³aw Olejniczak. 

Marcin Nowacki

WUKS Rosanów

Rozegrane we wrzeœniu spotkania
wyjazdowe z GKS Ksawerów, ZKS Wola
Zaradzyñska i Sazanem Pêczniew nie
okaza³y siê dla nas szczêœliwe. Dru¿ynie
zabrak³o skutecznoœci w ataku, pojawi³y siê
tak¿e b³êdy w obronie. Sk³ad naszej dru¿yny
zosta³ w ostatnich dwóch sezonach znacznie
odm³odzony, wskutek czego zespó³ potrzebuje
czasu na zgranie, nabranie doœwiadczenia
w pi³karskich rozgrywkach, a tak¿e na
wewnêtrzn¹ integracjê. Buduj¹cy jest fakt, ¿e
¿adnemu z zawodników nie brak ambicji
i woli walki. Dru¿yna zawsze gra do koñca,
stawiaj¹c sobie za cel wy³¹cznie zwyciêstwo.

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e przegrane

ostatnio mecze pozwol¹ na dokonanie
analizy, a po wyci¹gniêciu wniosków stan¹
siê istotnym krokiem naprzód w kierunku
budowania trwa³ego i skutecznego sk³adu
naszej dru¿yny.

Najbli¿sze spotkanie rozegramy z KS
Pisi¹ Zygry na w³asnym boisku. Bardzo
liczymy na prze³amanie z³ej passy, tylko
zwyciêstwo pozwoli nam spojrzeæ w
przysz³oœæ z optymizmem. W najbli¿szych
potyczkach musimy zrobiæ wszystko,
by zdobyæ punkty, czego ¿yczê dru¿ynie
i naszym wiernym kibicom.

Marek Gortat

Wiejski Uczniowski Klub Sportowy
Rosanów og³asza nabór ch³opców
urodzonych w latach 1999 i 2000 do sekcji
pi³ki no¿nej.

Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
i czwartek o godzinie 16.30 na boisku
w Rosanowie przy ul. D³ugiej.

Zapisy: Marcin Nowacki - trener,
tel. 0 660 235 615. 

Miêdzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „RADAN” Zgierz og³asza
nabór dziewcz¹t urodzonych w latach
1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 do sekcji
pi³ki no¿nej. 

Zapisy: Rados³aw Fremel - trener,
tel. 0 608 815 456.   

Stowarzyszenie By³ych Dzia³aczy,
Zawodników i Sympatyków Klubu
Sportowego „Boruta” organizuje w Muzeum
Miasta Zgierza wystawê z okazji 75-lecia
KS „Boruta”.

Osoby posiadaj¹ce pami¹tki zwi¹zane
z Klubem proszone s¹ o kontakt z
Maciejem Wierzbowskim, tel. 042 716 37 92
(Muzeum Miasta Zgierza) lub Piotrem
Pator¹, tel. 0 608 820 259.

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.

1 wrzeœnia w Powiatowym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Zgierzu przy ul. Andrzeja
Struga 2-4 rozpoczê³a dzia³alnoœæ Poradnia
Medycyny Sportowej. 

Placówka œwiadczy bezp³atne us³ugi
medyczne dla dzieci i m³odzie¿y do 21 roku
¿ycia, pochodz¹cych z powiatu zgierskiego
i uprawiaj¹cych sport amatorski. Badania
przeprowadzane s¹ na podstawie skierowania
od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Harmonogram pracy poradni:
poniedzia³ki 16.00-18.00
wtorki 10.00-12.00
œrody 14.00-16.30
czwartki 10.00-12.00

Poradnia dla  
m³odych sportowców

Zostañ pi³karzem 

Zostañ ³ucznikiem

KS „Boruta”

Rundê jesienn¹ sezonu 2008/2009 LKS D¹brówka rozpocz¹³ 
nie najlepiej. Po czterech rozegranych meczach mamy na koncie 
1 zwyciêstwo i niestety 3 pora¿ki.

Kapitan Jaros³aw Franczak wykonuje rzut wolny

LKS D¹brówka

mecz WUKS Rosanów - MKS £odzianka £ódŸ 
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Postêp technologiczny sprawia, ¿e niemal
codziennie pojawiaj¹ siê w sklepach nowe,
ulepszone i bardziej nowoczesne modele
urz¹dzeñ elektronicznych i elektrycznych.
Szybko zamieniamy stare sprzêty na nowe,
nowe na najnowsze. Coraz wiêcej kupujemy
i coraz wiêcej wyrzucamy. Pamiêtajmy jednak,
¿e w przyrodzie nic nie ginie. Obieg materii
powoduje, ¿e to, co dzisiaj wyrzucimy „za p³ot”,
jutro zjemy lub wypijemy. 

Co zrobiæ wiêc, by nie szkodziæ
œrodowisku, w którym ¿yjemy i nam samym,
a jednoczeœnie pozbyæ siê niechcianego
balastu? Co zrobiæ ze zu¿ytym sprzêtem elek-
trycznym i elektronicznym - zepsut¹ pralk¹,
lodówk¹, starym video czy sprzêtem hi-fi,
komputerami, niepotrzebnymi telefonami
komórkowymi, elektrycznymi maszynkami
do golenia, œwietlówkami… czyli z tzw.
elektroœmieciami? 

Nie wyrzucaj elektroœmieci 

do œmietnika ani nie porzucaj 

w lesie!

Elektroœmieci wyrzucone do œmietnika lub
porzucone na ³onie przyrody, bezpoœrednio
zanieczyszczaj¹ œrodowisko stwarzaj¹c tym
samym zagro¿enie dla zdrowia ludzi.
Szkodliwe substancje (np. freon w lodów-
kach, rtêæ w œwietlówkach i kineskopach),
mog¹ wydostaæ siê na zewn¹trz ze Ÿle

zagospodarowanych lub zdemontowanych
zu¿ytych urz¹dzeñ, nastêpnie przenikaj¹
z deszczem do gleby i wód gruntowych.
W konsekwencji, niew³aœciwe pozbywanie
siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektroni-
cznego mo¿e byæ w przysz³oœci przyczyn¹
powa¿nych problemów zdrowotnych u ludzi
i zwierz¹t.

Od 21 paŸdziernika 2005 r. obowi¹zuje w
Polsce ustawa o Zu¿ytym Sprzêcie Elek-
trycznym i Elektronicznym (ustawa o ZSEE
z 29 lipca 2005 r.), wed³ug której, wszystkie
zu¿yte urz¹dzenia dzia³aj¹ce na pr¹d lub na
baterie, a tak¿e œwietlówki i ¿arówki energo-
oszczêdne to odpady niebezpieczne, których
nie mo¿na wyrzucaæ razem z innymi odpadami
do œmietnika. Grozi za to kara grzywny od
500 z³ do 5 tys. z³. 

Nie chomikuj niepotrzebnie w domu!

Nie warto przechowywaæ zu¿ytych,
nieprzydatnych sprzêtów w domu, w piwnicy
czy w gara¿u - w ten sposób marnotrawi¹ siê
cenne surowce, które mog¹ byæ odzyskane
i wykorzystane do produkcji nowych
urz¹dzeñ.

Przynieœ do punktu zbierania 
lub sklepu! 

Zgodnie z ww. ustaw¹, elektroœmieci
pochodz¹ce z gospodarstwa domowego

mo¿na oddaæ bezp³atnie i w dowolnej iloœci
do specjalnego punktu zbierania, oraz w
przypadku dokonywania zakupu nowego
sprzêtu, równie¿ do sklepu (w myœl zasady
stary za nowy, bez wzglêdu na markê). 

Najbli¿szy autoryzowany sta³y punkt
zbierania elektroœmieci w powiecie
zgierskim obs³uguje firma Polska Grupa
Gospodarki Odpadami EKOGAL-EKOPUR.
Punkt znajduje siê w Zgierzu przy
ul. Struga 20, czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8.00-15.00, tel. 042 716 45 13.
W Zgierzu funkcjonuje równie¿ kilka
tzw. punktów czasowych. Elektroœmieci
odbierane s¹ m.in. w ka¿d¹ pierwsz¹
sobotê miesi¹ca w godz. 8.00-12.00 na
Placu Targowym. Adresy punktów zbierania
w ca³ej Polsce zaznaczone s¹ na mapie na
stronach internetowych www.elektrosmieci.pl
oraz www.elektroeko.pl. Dostêpne s¹
równie¿ pod numerem bezp³atnej infolinii
ElektroEko 0 800 000 080. 

Oddawany sprzêt powinien byæ kompletny
- nie demontuj go sam! Demonta¿ to skompli-
kowany proces, który powinien byæ wyko-
nany w specjalistycznych zak³adach, przez
doœwiadczonych techników i przy zachowaniu
wszelkich œrodków ostro¿noœci. Jeœli w oddda-
wanym sprzêcie s¹ baterie lub akumulator,
wyjmij je i umieœæ w przeznaczonym na to
pojemniku. 

Elektroœmieci? Przynieœ z mieszkania do punktu zbierania!

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

Rosanów
4
18

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

5
19

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

12
26

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

6
20

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

13
27

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

21

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

14
28

listopadmiejscowoœæ   paŸdziernik

1
27

7
21

1
15

8
22

2
16

9
23

17

10
24

10
24

Moja 
miejscowoœæ 
to nie 
wysypisko œmieci !!!

„Dzikie wysypiska” spotkaæ mo¿na niemal

wszêdzie. Na ogó³ s¹ to miejsca ustronne, oddalone od

siedzib ludzkich, szczególnie na terenach wiejskich,

a odpady znajduj¹ siê wzd³u¿ dróg, rzek i rowów

melioracyjnych, zbiorników wodnych, w lasach oraz

naturalnych lub sztucznych zag³êbieniach terenu.

Problem „dzikich wysypisk” dotyczy tak¿e naszej

gminy. Wychodz¹c naprzeciw temu groŸnemu

zjawisku organizujemy akcjê spo³eczn¹. 

Przyœlij lub przynieœ do nas zdjêcia z opisem
na adres e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl lub

poczt¹ tradycyjn¹: Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”,

ul. £êczycka 4, 95-100 Zgierz, z dopiskiem: „Moja

miejscowoœæ to nie wysypisko œmieci!!!”. Zdjêcia

opublikujemy na ³amach naszego miesiêcznika.

Powiadomimy równie¿ odpowiednie s³u¿by, które

zrobi¹ z tym porz¹dek!

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
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O g ³ o s z e n i a

W artykule „Gminne œwiêto plonów”,
zamieszczonym na str. 12 sierpniowo
-wrzeœniowego wydania gazety, omy³kowo
napisano, i¿ podczas mszy do¿ynkowej
œpiewa³ Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”.
Powinno byæ: Z e s p ó ³  Œ p i e w a c z y
„Szczawinianki” . Zespó³ Œpiewaczy
„Giecznianki” z Kapel¹ Ludow¹ towarzyszy³
obrzêdowej czêœci œwiêta plonów, która
rozpoczê³a siê tu¿ po mszy œwiêtej.
Za pomy³kê serdecznie przepraszamy.

Sprostowanie

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!

W artykule „Z obrad sesji Rady Gminy
Zgierz”, na str. 3 sierpniowo-wrzeœniowego
wydania gazety, omy³kowo napisano,
i¿ Pani Sabina Œniecikowska jest So³tysem
So³ectwa D¹brówka Strumiany. Powinno
byæ: So³tys So³ectwa D¹brówka Wielka.
Za pomy³kê serdecznie przepraszamy.

Sprostowanie

Serdeczne podziêkowanie dla Kó³ka
Rolniczego z Bia³ej za znacz¹ce dofinan-
sowanie naszego KGW oraz dla  p. Jacka
Stañczyka ze Zgierza za darmowe poma-
lowanie naszego pokoiku sk³ada KO£O
GOSPODYÑ WIEJSKICH W BIA£EJ.

Podziêkowanie

W artykule „Zainaugurowano rok szkolny
2008/2009”, zamieszczonym na str. 7
sierpniowo-wrzeœniowego wydania gazety,
omy³kowo podano, ¿e now¹ kadencjê na
stanowisku dyrektora szko³y rozpoczê³a
Ewa Osówniak w S³owiku. Powinno
byæ: Irena Konsowicz w Szczawinie.
Za pomy³kê serdecznie przepraszamy.

Sprostowanie

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



zawody

Gminne 

lsportowo-pozarnicze


