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W 90. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

90 lat temu - po trzech rozbiorach, 123 latach niewoli - nasi Ojcowie
prze¿ywali Odrodzenie Niepodleg³ego Pañstwa Polskiego Rzeczypospolitej
Polski. W licz¹cej ponad tysi¹c lat historii naszego narodu znajdujemy
daty prze³omowe, wyznaczaj¹ce miejsce Polski w œwiecie. Jedn¹ z nich,
najbardziej istotn¹ dla wspó³czesnych Polaków, jest w³aœnie  11 listopada
1918 roku. Œwiêto Niepodleg³osci obchodzone 11 listopada to czas zadumy,
ale i lekcja patriotyzmu.

str. 7

14 grudnia 

wybory 

Wójta Gminy Zgierz

O kalendarzu czynnoœci wyborczych,
prawach wyborczych, 

organach wyborczych oraz zasadach
g³osowania informujemy 

na str. 2

str. 8 i 16

Od czterech lat gmina Zgierz prowadzi
wymianê kulturaln¹ z wêgiersk¹ gmin¹
Hollókõ. W zesz³ym roku goœciliœmy na
Do¿ynkach Powiatowych w Dzier¿¹znej
Zespó³ Folklorystyczny „Hollokõi Nep-
dalkõr”. Tym razem to my zaproszeni
zostaliœmy przez Burmistrza Hollókõ do
uœwietnienia regionalnego palockiego
œwiêta. W dniach 10-13 paŸdziernika
Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki” z
kapel¹ ludow¹ reprezentowa³ gminê
Zgierz na Œwiêcie Winobrania.

Œ w i ê t o  W i n o b r a n i a  w  H o l l ó k õ



Prezes Rady Ministrów rozporz¹dzeniem
z dnia 16 paŸdziernika 2008 roku zarz¹dzi³
przeprowadzenie wyborów przedtermi-
nowych Wójta Gminy Zgierz w niedzielê
14 grudnia. Tym samym rozporz¹dzeniem
okreœli³ równie¿ terminy wykonania czynnoœci
wyborczych. 

Pierwsza wa¿na data to 27 paŸdziernika
2008 roku. Do tego dnia Komitety Wyborcze
zobowi¹zane by³y do zawiadomienia Komi-
sarza Wyborczego w £odzi o utworzeniu
komitetu. Wed³ug informacji Delegatury
Biura Wyborczego w £odzi zarejestrowa³o
siê 5 komitetów wyborczych. S¹ to: 
l Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsza
Gmina”, 
l Komitet Wyborczy Wyborców „Zdzis³awa
Rembisza”, 
l Komitet Wyborczy Wyborców „Wies³awa
Olendra”,
l Komitet Wyborczy Wyborców „Henryka
Tomczaka”, 
l Komitet Wyborczy Wyborców „Gmina
Prawa i Sprawiedliwa”.

Kolejna wa¿na data to 21 listopad.
O godz. 24.00 up³ywa termin zg³aszania
Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na
wójta do zarejestrowania. W celu zg³oszenia
kandydata na wójta komitet wyborczy musi
uzyskaæ poparcie co najmniej 600 wyborców
ujêtych w sta³ym rejestrze wyborców
prowadzonym w urzêdzie gminy.

Prawo wybierania wójta w danej gminie
(czynne prawo wyborcze) ma ka¿dy, kto
posiada prawo wybierania do rady gminy,
tzn. ka¿dy obywatel polski, który najpóŸniej
w dniu g³osowania koñczy 18 lat oraz stale
zamieszkuje na obszarze dzia³ania tej rady. 

Nie maj¹ prawa wybierania osoby:
l pozbawione praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem s¹dowym, l pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybuna³u
Stanu, l ubezw³asnowolnione prawomocnym
orzeczeniem s¹dowym.

Na wójta kandydowaæ mo¿e (prawo
wybieralnoœci) ka¿dy obywatel polski, który
w dniu g³osowania ma skoñczone 25 lat,
z tym, ¿e kandydat nie musi stale zamieszki-
waæ na obszarze gminy, w której kandyduje.

Nie maj¹ prawa wybieralnoœci osoby:
l karane za przestêpstwo umyœlne œcigane
z oskar¿enia publicznego, l wobec których
wydano prawomocny wyrok warunkowo
umarzaj¹cy postêpowanie karne w sprawie
pope³nienia przestêpstwa umyœlnego œciga-
nego z oskar¿enia publicznego, l wobec
których wydano prawomocne orzeczenie
s¹du stwierdzaj¹ce utratê prawa wybieralnoœci,
o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 18 paŸdziernika 2006 roku o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpie-
czeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci
tych dokumentów (Dz.U. Nr 218 poz. 1592
i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 roku Nr 25
poz. 162).

Wybory przeprowadzaj¹: Gminna Komisja
Wyborcza i Obwodowe Komisje Wyborcze.

Do zadañ Gminnej Komisji Wyborczej
nale¿y:
l rejestrowanie kandydatów na wójta,
l zarz¹dzanie druku obwieszczeñ wybor-
czych i podanie ich do publicznej wiadomoœci
w trybie okreœlonym w ustawie,
l zarz¹dzanie druku kart do g³osowania i ich
dostarczania obwodowym komisjom wybor-
czym,
l rozpatrywanie skarg na dzia³alnoœæ
obwodowych komisji wyborczych,
l ustalenie wyników g³osowania i wyników
wyborów i og³oszenie ich w trybie okreœlonym
ustaw¹,
l przes³anie wyników g³osowania i wyników
wyborów komisarzowi wyborczemu,
l wykonywanie innych czynnoœci okreœlonych
w ustawie lub zleconych przez komisarza
wyborczego.

Z kolei do zadañ Obwodowej Komisji
Wyborczej nale¿y:
l przeprowadzenie g³osowania w obwodzie,
l czuwanie w dniu wyborów nad przestrze-

ganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
g³osowania,
l ustalenie wyników g³osowania w obwodzie
i podanie ich do publicznej wiadomoœci,
l przes³anie wyników g³osowania do Gminnej
Komisji Wyborczej.

G³osowanie w wyborach przeprowadza
siê w sta³ych i odrêbnych obwodach g³osowa-
nia utworzonych na obszarze gminy. Na terenie
naszej gminy utworzonych jest 8 sta³ych
obwodów g³osowania oraz po raz pierwszy
uchwa³¹ nr XXIX/288/08 Rady Gminy
Zgierz z dnia 24 paŸdziernika 2008 roku
utworzono odrêbny obwód g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej „Ustronie”
w Ustroniu. W obwodzie odrêbnym g³osuj¹
wy³¹cznie wyborcy zamieszkali w DPS. 

Informacjê o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz wyznaczonych
siedzibach Obwodowych Komisji Wybor-
czych dla danych wyborów podaje wójt,
w formie obwieszczenia, do wiadomoœci
wyborców do dnia 26 listopada.

G³osowanie odbywa siê w lokalu Obwo-
dowej Komisji Wyborczej, miêdzy godzin¹
6.00 a 20.00, bez przerwy.

Przed przyst¹pieniem do g³osowania
wyborca okazuje Obwodowej Komisji
Wyborczej dowód osobisty lub inny doku-
ment umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego
to¿samoœci.

Wyborca otrzymuje od komisji kartê do
g³osowania. Fakt otrzymania karty do
g³osowania wyborca potwierdza w³asnym
podpisem w rubryce spisu wyborców na to
przeznaczonej.

Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego
proœbê, mo¿e pomagaæ przy g³osowaniu inna
osoba, z wy³¹czeniem cz³onków komisji
i mê¿ów zaufania.

Wyborca mo¿e oddaæ g³os tylko na
jednego kandydata. G³osuje siê stawiaj¹c
znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska wybranego kandydata. Je¿eli znak
„X” postawiono obok nazwisk dwóch lub
wiêcej kandydatów lub nie postawiono tego
znaku obok nazwiska ¿adnego kandydata,
g³os uznaje siê za niewa¿ny. 

Za wybranego na wójta uwa¿a siê tego
kandydata, który w g³osowaniu otrzyma³
wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³
wymaganej liczby g³osów, przeprowadza siê
ponowne g³osowanie czternastego dnia po
pierwszym g³osowaniu.

Alicja Karnicka
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24 paŸdziernika, po ponad dwumiesiêcznej
przerwie, odby³a siê sesja Rady Gminy Zgierz.
W XXIX sesji uczestniczy³ Grzegorz Gula,
wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów
do pe³nienia funkcji Wójta Gminy Zgierz do
czasu wyboru i zaprzysiê¿enia nowego wójta. 

Porz¹dek obrad przewidywa³ podjêcie
21 uchwa³. Podjêto uchwa³y w nastepuj¹cych
sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008
w zakresie zadañ w³asnych:

l radni zwiêkszyli plan wydatków o kwotê
10.397,39 z³ z przeznaczeniem na zakupy
zwi¹zane z remontem szatni w Grotnikach,

l zwiêkszono dochody gminy o kwotê
12.500 z³ zwiêkszaj¹c jednoczeœnie wydatki
z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do
Oœrodka Zdrowia w Grotnikach;
l przeniesieñ w planie dochodów bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2008 w zakresie
zadañ w³asnych – dokonano przeniesieñ na
kwotê 5.500 z³ w zakresie realizacji zaliczki
alimentacyjnej;
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ
w³asnych – dokonano przeniesieñ na kwoty: 

l 10.000 z³ - z przeznaczeniem na zakup
laptopów wraz z oprogramowaniem dla

Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,
l 193.000 z³ - w zakresie zadañ inwesty-

cyjnych drogowych,
l 48.000 z³ - w zakresie zadañ inwesty-

cyjnych wodoci¹gowych,
l 60.000 z³ - w zakresie zadañ inwesty-

cyjnych oœwietleniowych,

l 8.000 z³ - z przeznaczeniem na refun-
dacjê kosztów pobytu dzieci z terenu gminy
w przedszkolu w Ozorkowie,

l 18.000 z³ - z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów wy³apywania i pobytu
w schronisku bezpañskich psów;
l zmian planu przychodów wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej – w zwi¹zku ze zwiêk-
szonymi ni¿ planowano wp³atami na fundusz
z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie ze
œrodowiska zwiêkszono plan funduszu o
kwotê 14.000 z³ z przeznaczeniem na opraco-
wanie prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
na lata 2008-2011 oraz wy³apywanie
bezpañskich psów;
l przed³u¿enia czasu obowi¹zywania

dotychczasowych taryf
w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê
n a  t e r e n i e  g m i n y
Zgierz realizowanego
przez Gminny Zak³ad
Komunalny – obecnie
obowi¹zuj¹ce taryfy
przed³u¿one zosta³y do
koñca 2008 roku;
l utworzenia odrêbnego
obwodu g³osowania w
DPS „Ustronie”;
l przyjêcia statutu
Zwi¹zku Miêdzygmin-
nego „Bzura” – w

zwi¹zku ze zg³oszonymi przez MSWiA
uwagami do statutu zwi¹zku nale¿a³o
dokonaæ stosownych poprawek w treœci statutu;
l upowa¿nienia osoby wyznaczonej przez
Prezesa Rady Ministrów do pe³nienia

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz

reklama reklama reklama reklama reklamareklama

dokoñczenie na str. 4

XXIX sesja Rady Gminy Zgierz

Na zdjêciu od prawej: Grzegorz Gula, Barbara Kaczmarek,
Lechos³aw Wojcieszek
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funkcji Wójta Gminy Zgierz do przeka-
zania uprawnieñ dyrektorowi Gminnego
Zakadu Komunalnego do zawarcia umów
w sprawach zakupu opa³u i paliwa, przyjêcia
zbieranych przez GZK odpadów, obs³ugi
pieców centralnego ogrzewania i refundacji
kosztów dowozu dzieci niepe³nosprawnych
do placówek oœwiatowych;
l wyznaczenia przedstawiciela gminy
Zgierz do Powiatowej Rady Zatrudnienia
– radni do pracy w Radzie Zatrudnienia
desygnowali Radn¹ Halinê Szymañsk¹;
l przeniesieñ w planie wydatków inwesty-
cyjnych drogowych bud¿etu gminy Zgierz
na 2008 rok w zakresie zadañ w³asnych
na kwotê 295.000 z³;
l udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zgierskiemu na realizacjê nastêpuj¹cych
zadañ:

l przebudowa ci¹gu pieszego w miejsco-
woœci Emilia na odcinku 500 m w wysokoœci
120.000 z³,

l przebudowa drogi powiatowej na
odcinku 450 m od skrzy¿owania z drog¹
gminn¹ Maciejów - D¹brówka Marianka
w wysokoœci 175.000 z³;
l zamiaru udzielenia pomocy finansowej
w 2009 roku Powiatowi Zgierskiemu w
realizacji niektórych zadañ powiatowych
na kwotê oko³o 1.150.000 z³ – radni wyrazili
wolê udzielenia finansowej pomocy powiatowi
zgierskiemu na kwotê oko³o 1 mln z³ na reali-
zacjê nastêpuj¹cych zadañ: wykonanie
nak³adki na ul. Smardzewskiej w £agiewnikach
Nowych, wykonanie nak³adki asfaltowej na
drodze powiatowej w Kaniej Górze, wyko-
nanie nak³adki i u³o¿enie chodników na
drodze powiatowej w D¹brówce Wielkiej
na odcinku ul. G³ówna - ul. Wycieczkowa,
wykonanie nak³adki na ul. Cegielnianej
w D¹brówce Wielkiej, przebudowa ci¹gu
pieszego w miejscowoœci Emilia.

Podczas obrad radni oraz obecni na sesji
so³tysi zadawali pytania i zg³aszali wnioski
dotycz¹ce m.in.: odkrzaczenia i naprawy
dróg, ustawienia znaków drogowych, dowie-
szenia lamp oœwietleniowych, ustawienia
pojemników na selektywn¹ zbiórkê odpadów,
przygotowania gminy do „akcji zima”,
mo¿liwoœci wyd³u¿enia linii autobusowej
Zgierz - Grotniki do Ustronia oraz zgierskiej
linii autobusowej nr 5.

Alicja Karnicka  

XXX sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
7 listopada. Podjêto 12 uchwa³ w nastêpu-
j¹cych sprawach:
l obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta,
przyjmowanej jako podstawê obliczenia
podatku rolnego na 2009 rok na terenie
gminy Zgierz – obni¿ono œredni¹ cenê skupu
¿yta z kwoty 55,80 z³ za jeden kwintal do
kwoty 36 z³, cena pozostanie na tym samym
poziomie jak w roku 2008;

l okreœlenia stawek w podatku od nierucho-
moœci na terenie gminy Zgierz na 2009 rok.

Radni pozostawili stawki w podatku od
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie gminy
Zgierz bez zmian, tzn. wysokoœæ stawek na
2009 rok wynosi:

1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1 m2 powierzchni 0,59 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni 3,74 z³

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publi-
cznego - od 1 m2 powierzchni 0,17 z³

2. od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 0,52 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadze-
nie dzia³alnoœci gospodarczej - od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej 16,60 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materia³em siewnym - od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej 8,86 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiad-
czeñ zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 3,80 z³
d) pozosta³ych, w tym:
1) letniskowe lub u¿ytkowane na te cele
- od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 6,20 z³
2) inne, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publi-
cznego - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
4,20 z³

3. od budowli lub ich czêœci:
- 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych;
l zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci
na terenie gminy Zgierz – zwolnienia dotycz¹
g³ównie maj¹tku gminy, którym administruj¹
Gminny Zak³ad Komunalny, Gminny
Oœrodek Kultury i jednostki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych;
l zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania œcieków dla odbiorców
odprowadzaj¹cych œcieki do oczyszczalni

œcieków w Luæmierzu – taryfê zatwierdzono
na okres od 15 grudnia br. do 14 grudnia
2009 r. Na taryfê sk³adaj¹ siê: l cena za 1 m3

odprowadzonych œcieków - 4,20 z³ netto +
7% VAT, l stawka op³aty abonamentowej za
us³ugê odczytu urz¹dzenia pomiarowego lub
wodomierza g³ównego - miesiêcznie 0,93 z³
netto + 7% VAT, l stawka op³aty abonamen-
towej za rozliczenie nale¿noœci za œcieki -
miesiêcznie 1,33 z³ netto + 7% VAT;
l zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê dla terenu gminy Zgierz
objêtego dostawami wody realizowanymi
przez spó³kê „Wodoci¹gi i Kanalizacja -

Zgierz” Sp. z o.o. – taryfê zatwierdzono na
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Na taryfê sk³adaj¹ siê: l cena z 1 m3 dostar-
czonej wody dla I grupy taryfowej (cele
socjalno-bytowe) - 2,09 z³ netto + 7 % VAT,
l cena za 1 m3 dostarczonej wody dla II grupy
taryfowej (cele przemys³owe) - 2,12 z³ netto
+ 7% VAT;
l Przyjêcia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Zgierz na lata 2007
-2013 – nowy okres finansowania funduszami
unijnymi projektów w latach 2007-2013 oraz
przepisy dotycz¹ce finansów publicznych
i funkcjonowania samorz¹du terytorialnego,
nak³adaj¹ obecnie na samorz¹dy obowi¹zek
posiadania Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego. Przyjêty przez radnych dokument
opracowany zosta³ na podstawie uchwalo-
nego wczeœniej Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, który traci moc. Aktualizuj¹c dane
zawarte w WPI wykreœlono zadania, których
realizacjê zakoñczono oraz wpisano projekty
z zakresu infrastruktury edukacyjnej, dla
których gmina wyst¹pi o dofinansowanie;
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych – zwiêk-
szono dochody gminy o kwotê 19.830 z³.
Œrodki te stanowi¹ refundacjê z Powiatowego
Urzêdu Pracy w Zgierzu z tytu³u poniesio-
nych przez Szko³ê Podstawow¹ w Besiekierzu
wydatków na organizacjê prac interwen-
cyjnych. Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na
wymianê okien w tej szkole;
l przeniesieñ w wydatkach inwesty-
cyjnych bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008
w zakresie zadañ w³asnych:

l o kwotê 15 tys. z³ zwiêkszono plan
wydatków z przeznaczeniem na urz¹dzenie
przystanków komunikacji publicznej w
Smardzewie, Czaplinku i na Podolu. Zgodnie
z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony

dokoñczenie ze str. 3

XXX sesja Rady Gminy Zgierz

Na zdjêciu od lewej: Halina Szymañska, Marian JóŸwiak,
Wies³aw Olender, Miros³aw Burzyñski, Ryszard Barylski, 
Leszek Cichoszewski, Jan B³aszczyk
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Œrodowiska inwestycja zakoñczona ma byæ
jeszcze przed tegoroczn¹ zim¹. Zmniejszeniu
uleg³ natomiast plan wydatków zwi¹zany
z budow¹ zjazdu z drogi powiatowej w
£agiewnikach Nowych. To zadanie, na
którego realizacjê gmina zabezpieczy³a w
bud¿ecie 30 tys. z³, zosta³o ju¿ wykonane
przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

l o kwotê 301 tys. z³. W zwi¹zku z
zamiarem ubiegania siê gminy o dofinan-
sowanie inwestycji oœwiatowych ze œrodków
unijnych, konieczna by³a zmiana nazw zadañ
w zakresie trzech inwestycji. Aby  zapewniæ
œrodki na wykonanie studium wykonalnoœci,
co jest niezbêdne przy sk³adaniu wniosków

o dofinansowanie, dokonano przeniesieñ w
planach tych  inwestycji;
l zmiany uchwa³y nr XIX/150/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 17 stycznia 2008 roku
w sprawie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej
gminy Zgierz na rok 2008 - zmiana planu
dochodów w³asnych i wydatków oœwia-
towych jednostek bud¿etowych na 2008
rok – zmiana zwi¹zana jest z do¿ywianiem
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej dzieci w
Szkole Podstawowej w Besiekierzu. Szko³a
bêdzie kupowa³a obiady przygotowywane w
szkole w Szczawinie;
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2008 w zakresie zadañ

w³asnych – o kwotê 20 tys. z³ zwiêkszono
plan wydatków z przeznaczeniem na wymianê
stolarki okiennej w budynku Oœrodka Zdrowia
w Grotnikach (do wymiany pozosta³o 20
okien);
l zmiany uchwa³y nr XIX/150/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 17 stycznia 2008 roku
w sprawie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej
gminy Zgierz na 2008 rok – zmieniono
za³¹cznik uchwa³y dotycz¹cy limitów
wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008-2010. Do treœci za³¹cznika
wprowadzono trzy inwestycje oœwiatowe,
zaktualizowano te¿ plan wydatków inwesty-
cyjnych po zmianach. Podjêcie uchwa³y
konieczne by³o w zwi¹zku z ubieganiem siê
gminy o dofinansowanie ze œrodków unijnych
inwestycji w szko³ach w Grotnikach, Bia³ej
i S³owiku. 

Ma³gorzata Klauziñska

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.

Za darmo z Internetu mo¿na skorzystaæ
równie¿ w Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ w D¹brówce Sowice przy
ul. Ogrodowej 6. Centrum czynne jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-20.00
oraz w soboty i niedziele w godz. 12.00-16.00.

Nie masz pod³¹czonego Internetu

w domu? Skorzystaj z niego 

w jednym z Publicznych Punktów

Dostêpu do Internetu. Za darmo!

XXXI sesja Rady Gminy Zgierz 
odbêdzie siê 27 listopada o godz. 10.00 

w sali konferencyjnej 
Urzêdu Gminy Zgierz

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 20 paŸdziernika i 5 listopada. 

W trakcie posiedzenia paŸdziernikowego
cz³onkowie Komisji w pierwszej kolejnoœci
zapoznali siê z pismem Dyrektora Niepub-
licznego Domu Pomocy Spo³ecznej „Ustronie”.
Nastêpnie pracownik Referatu Infrastruktury
Technicznej omówi³ temat realizacji inwestycji
gminnych zaplanowanych do wykonania w
2008 roku. Radni zapoznali siê równie¿ z
projektami uchwa³ przygotowanymi na XXIX
sesjê. Podczas omawiania uchwa³ poruszona
zosta³a sprawa œwiadczenia us³ug transportu
publicznego. Spó³ka „Miêdzygminna Komu-
nikacja Tramwajowa” z³o¿y³a rezygnacjê z
obs³ugi linii autobusowych na trasach:
D¹brówka - Zgierz - Skotniki i Grotniki -
Zgierz z koñcem 2008 roku. Cz³onkowie
Komisji dyskutowali czy podj¹æ rozmowy z
MKT, czy te¿ mo¿e skorzystaæ z us³ug innego
przewoŸnika. Rozwa¿ano równie¿ mo¿liwoœæ
zakupu autobusów dla GZK i uruchomienie
w³asnej komunikacji. 

W listopadzie cz³onkowie Komisji zapoz-
nali siê z projektami uchwa³ przygotowanymi
na XXX sesjê. Sformu³owali tak¿e wnioski
dotycz¹ce: l pozostawienia stawek w podatku
od nieruchomoœci na terenie gminy Zgierz
na 2009 rok na poziomie z 2008  roku,
l wprowadzenia jednocz³onowej stawki za 1 m3

pobranej wody dla wszystkich odbiorców na
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
l rozliczania wody i œcieków na podstawie
œredniego zu¿ycia w roku ubieg³ym oraz
pobierania op³at na podstawie ksi¹¿eczek lub
wydruku faktury i przyjmowania op³aty przy
odczycie licznika, l przeznaczenia œrodków
niezbêdnych do zbadania szczelnoœci kanaliza-
cji w £agiewnikach Nowych w celu wyelimino-
wania nadmiernej iloœci œcieków i ponoszenia
nieuzasadnionych kosztów eksploatacji przez
u¿ytkowników.

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej obrado-
wa³a 27 paŸdziernika.  Kierownik Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej omówi³a realiza-
cjê przez GOPS programów pomocy dla
mieszkañców gminy, w szczególnoœci osób
niepe³nosprawnych, natomiast Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury podsumowa³a
tegoroczne do¿ynki.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 29 paŸdziernika. Cz³onkowie
Komisji omówili nastêpuj¹ce zagadnienia:
- koszty zwi¹zane z hotelowaniem bezpañ-
skich psów, analiza umowy, - mo¿liwoœæ
wykonania oœwietlenia na ul. Œw. Huberta
w miejscowoœci Luæmierz, - zakup wiat przys-
tankowych, miejsca ich usytuowania oraz koszt
zakupu. Zapoznali siê równie¿ z projektami
uchwa³ przygotowanymi na XXX sesjê.
W wyniku dyskusji sformu³owali wnioski
dotycz¹ce: l z³o¿enia wniosku o dofinan-
sowanie projektu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa £ódzkiego w
ramach og³oszonego naboru dla szko³y
w Bia³ej, l pozostawienia stawek podatku
rolnego na 2009 rok z ubieg³ego roku,
l zapisania w bud¿ecie na 2009 rok zadania
pn. „Budowa oœwietlenia - Luæmierz ul. Œw.
Huberta”, l zakupienia trzech wiat przystan-
kowych w kwocie do 15 tys. z³ dla miejsco-
woœci Smardzew, Czaplinek i Podole.

Komisja Rewizyjna obradowa³a 30 paŸdzier-
nika. Posiedzenie mia³o charakter wyjazdowy.
Jego przedmiotem by³a kontrola wydatkowania
œrodków na imprezy okolicznoœciowe, wyjaz-
dowe organizowane przez Gminny Oœrodek
Kultury w 2008 roku.

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

K O M U N I K A T
Gminna Komisja Wyborcza w Zgierzu powo³ana postanowieniem Nr 16/2008 Komisarza

Wyborczego w £odzi z dnia 6 listopada 2008 roku, informuje, i¿ na pierwszym posiedzeniu
w dniu 12 listopada 2008 wybra³a:
na Przewodnicz¹cego Komisji Pani¹ Dorotê Czerwiñsk¹, 
na Zastêpcê Przewodnicz¹cego Pana Macieja Wrzesiñskiego.

Ponadto cz³onkami komisji s¹: Iwona ¯arnowska, Helena Walczak, Tomasz W³ostek,
El¿bieta Budlarek, Andrzej Gibki.

Gminna Komisja Wyborcza w Zgierzu informuje, ¿e przyjmuje zg³oszenia kandy-
datów na Wójta w dniach 17-20 listopada 2008 roku w godzinach 14.00-18.00, a w dniu
21 listopada 2008 roku od godziny 9.00 do godziny 24.00.

Siedzib¹ Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu jest Urz¹d Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4,
tel. 042 716 25 15 wew. 118.

Komisja pe³ni dy¿ury w swojej siedzibie w dniach 17-20 listopada 2008 roku w godzinach
14.00-18.00, a w dniu 21 listopada 2008 roku w godzinach 9.00-24.00.

(-) Gminna Komisja Wyborcza

Komisja Rewizyjna

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej
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I n f o r m a c j e

4.10
£agiewniki Nowe, ul. Smardzewska – oko³o
godz. 14.15 policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej
kierowcê samochodu osobowego. 29-letni
³odzianin posiada³ orzeczony prawomocnym
wyrokiem s¹du zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych do 2017 roku. 

5.10
Bia³a – oko³o godz. 17.40 policjanci z Sekcji
Ruchu Drogowego zatrzymali na drodze
wojewódzkiej nr 702 nietrzeŸwego kierowcê
samochodu marki Suzuki. 59-letni ³odzianin
mia³ ponad 2 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. W jego sprawie prowadzone
jest postêpowanie w trybie przyspieszonym.

8.10
Glinnik, ul. Nadrzeczna – nieznany sprawca
po zerwaniu k³ódek w³ama³ siê do skrzynki
elektrycznej i ukrad³ licznik energii elektry-
cznej na szkodê £ódzkiego Zak³adu Energety-
cznego.

10.10
Emilia, ul. Zgierska – nieznany sprawca
w³ama³ siê do samochodu marki Skoda
Octavia. Wybi³ przedni¹ boczn¹ szybê auta,
z którego ukrad³ laptop i ³adowarkê.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
2.250 z³.

12.10
Jedlicze B, ul. Podleœna – oko³o godz. 22.00
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê.
42-latek bez sta³ego miejsca zameldowania
mia³ ponad 1,6 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
Grotniki, ul. Marsza³kowska – nieznany
sprawca w³ama³ siê do dwóch studzienek
kanalizacji teletechnicznej. W jednej wywa¿y³
zabezpieczenie w³azu, drug¹ otworzy³ dopaso-
wanym narzêdziem. £upem w³amywacza
pad³o 110 metrów kabla telekomunika-
cyjnego. TP SA £ódŸ oszacowa³a straty na
wartoœæ 6,5 tys. z³.

14.10
Leonów – oko³o godz. 15.25 policjanci
z Sekcji Ruchu Drogowego zatrzymali
nietrzeŸwego kierowcê samochodu marki
Opel Calibra. 46-letni zgierzanin mia³ ponad
1,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.  

17.10
D¹brówka Wielka, ul. Wycieczkowa
– oko³o godz. 17.30 kieruj¹cy samochodem
marki Mazda zgierzanin Arkadiusz B. (29 l.)
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od
jad¹cego przed nim samochodu marki Ford
kierowanego przez 49-letniego zgierzanina
i doprowadzi³ do zderzenia pojazdów.
W wyniku wypadku obra¿eñ cia³a doznali
kierowca Mazdy i pasa¿er Forda. Zostali
przewiezieni do szpitala - pierwszy z urazem
klatki piersiowej i krêgos³upa, drugi z urazem
g³owy i stawu kolanowego. 
RogóŸno – oko³o  godz. 17.30 kierowca samo-
chodu marki Seat Toledo na wyznaczonym
przejœciu dla pieszych potr¹ci³ 48-letniego
mê¿czyznê. Kierowca by³ trzeŸwy. Pieszy z
ogólnymi pot³uczeniami i z³amanym nosem
trafi³ do zgierskiego szpitala. 

18.10
Emilia – oko³o godz. 15.10 na drodze
krajowej nr 1 policjanci zatrzymali nietrzeŸ-
wego kierowcê samochodu marki Hyundai.

49-letni Micha³ R.
m i a ³  p r a w i e  1 , 9
promila alkoholu w
w y d y c h a n y m
powietrzu.

19.10
Bia³a – oko³o godz. 15.50
patrol policyjny, który jecha³
pomiêdzy miejscowoœciami
Bia³a - Szczawin, na wysokoœci
cmentarza zauwa¿y³ Forda
Escorta z niesprawnymi
œwiat³ami. Funkcjonariusz da³
kierowcy znaki do zatrzy-
mania. Ford zwolni³, ale
w chwili kiedy zrówna³ siê
z radiowozem gwa³townie przyspieszy³
odje¿d¿aj¹c w kierunku Bia³ej. Policjanci
natychmiast ruszyli za uciekinierem ponownie
daj¹c mu sygna³y nakazuj¹ce zatrzymanie
pojazdu. Kierowca nie reagowa³, jecha³ ca³¹
szerokoœci¹ jezdni zaje¿d¿aj¹c drogê
radiowozowi i próbuj¹c go zepchn¹æ do rowu.
W miejscowoœci Bia³a kieruj¹cy Fordem
skrêci³ w prawo w kierunku miejscowoœci
Kêbliny, gdzie policjanci wyprzedzili go i
doprowadzili do zatrzymania. Mê¿czyzna
usi³owa³ jeszcze unikn¹æ odpowiedzialnoœci
karnej uciekaj¹c piechot¹ w pobliskie ³¹ki
i zaroœla. Po oko³o 500 metrach zosta³
obezw³adniony. Okaza³ siê nim 39-letni
S³awomir S., mieszkaniec Zgierza. By³
trzeŸwy, a powodem ucieczki by³ fakt
naruszenia orzeczonego przez s¹d zakazu
prowadzenia pojazdów obowi¹zuj¹cy do
paŸdziernika 2011 r. oraz przewo¿enie samo-
chodem 550 paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy. Grozi mu do 3 lat pozba-
wienia wolnoœci, wysoka grzywna.

21.10
Leonów – ³odzianin powiadomi³ zgiersk¹
policjê o kradzie¿y 2 drzew z nale¿¹cego do
niego kompleksu leœnego po³o¿onego w
Leonowie. Starty oszacowa³ na wartoœæ 500 z³.

23.10
Emilia – nieznany sprawca w³ama³ siê do
samochodu marki Toyota Yaris. Wybi³ szybê
auta, z którego ukrad³ telefon komórkowy o
szacunkowej wartoœci 500 z³ i laptop za 3,5 z³.
Poszkodowany oszacowa³ te¿ wartoœæ
uszkodzenia pojazdu na 500 z³.

26.10
Kania Góra, ul. Stra¿acka – oko³o godz.
14.10 policjanci zatrzymali nietrzeŸwego
kierowcê samochodu marki Subaru Forester.
Jan B. (65 l.) mia³ prawie 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.

27.10
Besiekierz Rudny – powiadomiono zgiersk¹
policjê o kradzie¿y przez nieznanego sprawcê
ci¹gnika rolniczego marki Ursus z urz¹dze-
niem TUR na ³¹czn¹ wartoœæ 20 tys. z³. 

28.10
Emilia – oko³o godz. 12.20 na drodze krajowej
nr 1 policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê samochodu
marki Mazda. Rados³aw O. (31 l.) z powiatu
zgierskiego mia³ 1,6 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. 

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Rodziny rolnicze, w których gospodar-
stwach rolnych powsta³y szkody spowodo-
wane przez suszê lub huragan w bie¿¹cym
roku, jeœli spe³nili okreœlone przez rz¹d trzy
podstawowe warunki, mog¹ liczyæ na pomoc.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów wydanym 26 wrzeœnia br., pomoc
przys³uguje jeœli: l co  najmniej jedna osoba
w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, który jest objêty tym ubezpieczeniem
w pe³nym zakresie, l szkody spowodowane
przez suszê zosta³y oszacowane przez komisjê
powo³an¹ przez wojewodê, l szkody w
uprawach rolnych spowodowane przez suszê
wynosz¹ œrednio powy¿ej 30% w gospodar-
stwie rolnym w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym. Pomoc przys³uguje jednora-
zowo w formie zasi³ku celowego. 500 z³
otrzyma rodzina rolnicza prowadz¹ca gospo-
darstwo rolne do 5 ha u¿ytków rolnych,
w którym powsta³y szkody spowodowane
przez suszê, natomiast w przypadku powy¿ej
5  ha wyp³acone zostanie 1.000 z³.

W lipcu br. Komisja Gminna powo³ana
przez Wojewodê £ódzkiego oszacowa³a
straty w 275 gospodarstwach rolnych
po³o¿onych na terenie gminy Zgierz.
Do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu wp³ynê³o 219 wniosków o przyz-
nanie pomocy z tytu³u suszy, 159 z nich
rozpatrzonych zosta³o pozytywnie. Najwiêcej
wniosków wp³ynê³o ze Œladkowa Górnego
- 18, Brachowic - 17, Szczawina - 16,
Besiekierza  Rudnego, Kwilna i Woli Rogo-
ziñskiej - po 15.

– Podstawê procentowego wyliczenia strat

w gospodarstwie rolnym stanowi³ protokó³

Komisji Gminnej, która szacowa³a straty.

Oœrodek  Pomocy Spo³ecznej zobowi¹zany

by³ wyliczyæ œredni procent strat spowodo-

wanych przez suszê w stosunku do ogólnej

powierzchni upraw rolnych. Sposób wyliczenia

strat: powierzchnia  uprawy  -  zbó¿e 2  ha -

50% strat, ziemniaki 5 ha - 40% strat, buraki

4 ha - 60% strat, natomiast ³¹czna powierzchnia

upraw rolnych wynosi -12 ha. Tak wiêc

nale¿a³o wyliczyæ œredni procent strat w

uprawach rolnych: (2 ha x 50%) + (5  ha x

40%) + (4 ha x 60%) : 12 ha =  45% – wyjaœnia
Ma³gorzata Bibel, kierownik Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej – Po takim

przeliczeniu strat, je¿eli wynosz¹ one œrednio

powy¿ej 30% ³¹cznej powierzchni upraw

rolnych, rolnikowi przys³uguje pomoc.

Zasi³ki z tytu³u suszy wyp³acane bêd¹
po 20 listopada br.

Zasi³ek z tytu³u
suszy wyp³acony
zostanie rolnikom 
w listopadzie
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W y d a r z e n i a

W 90.  rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

Dobiega koñca realizacja projektu pn.
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze
jutro”, wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki w Priorytecie
VII Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie
7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji - wnioski systemowe”, Poddzia³anie
7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej”. 

Projekt realizowany jest przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Klubie
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice
przy ul. Ogrodowej 6.

W ramach projektu uczestnicy zdobywaj¹
wiedzê z zakresu psychologii (30 godzin),
doradztwa zawodowego (36 godzin), prawa
pracy (12 godzin), ekonomii i wiedzy
ogólnospo³ecznej (20 godzin), a tak¿e obs³ugi
komputera (30 godzin). 

Obecnie kolejna grupa beneficjentów
uczestniczy w projekcie, który rozpocz¹³ siê
dla tej grupy 4 wrzeœnia i potrwa do
28 listopada. Kolejni uczestnicy (na zdjêciu)
w Klubie Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
zdobywaj¹ wiedzê na temat obs³ugi kompu-
tera i pracy z internetem, co zwiêkszy ich
szansê na umiejêtnoœæ poszukiwania pracy
równie¿ drog¹ elektroniczn¹. Zdobyte
dotychczas w czasie szkolenia umiejêtnoœci
w zakresie poszukiwania zatrudnienia,
poruszania siê po rynku pracy, przygotowania
w³asnych dokumentów (CV, list motywa-
cyjny), mog¹ uzupe³niæ i pog³êbiæ poprzez
pracê z internetem. 

W obecnej dobie szybkiego rozwoju
techniki i przekazywania informacji elektro-
nicznie, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera
i pos³ugiwania siê internetem staje siê
niezbêdna. Aby nie pozostaæ daleko w tyle,

trzeba inwestowaæ w siebie, zdobywaæ nowe
umiejêtnoœci i kwalifikacje, bez wzglêdu na
wiek, p³eæ, czy status spo³eczny.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
stanowi jeden z elementów Narodowej
Strategii Spójnoœci na lata 2007-2013,
w ramach którego dziêki œrodkom Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego mo¿liwa jest
realizacja wielu przedsiêwziêæ nakierowanych
na ludzi. Przedsiêwziêæ s³u¿¹cych wzrostowi
zatrudnienia, tworzeniu nowych miejsc pracy,
edukacji, integracji spo³ecznej, rozwoju
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, czy
promocji zdrowia. Korzystajmy z prawa
udzia³u w tych projektach, które skierowane
s¹ w³aœnie do ludzi, zdobywania przez nich
nowych umiejêtnoœci, zdolnoœci czy kwali-
fikacji. Inwestowanie w siebie, na pewno jest
szans¹ na lepsze jutro. 

Ma³gorzata Bibel

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

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

Uczestnicy projektu podczas zajêæ 
w Klubie Integracji Spo³ecznej

W gminie Zgierz, podobnie jak na terenie ca³ej Polski, odby³y siê 11 listopada uroczystoœci patriotyczne. Odprawiona zosta³a msza œwiêta
w koœciele w Bia³ej, uczniowie miejscowej szko³y zaprezentowali program patriotyczny oraz z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. W uroczystoœciach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, wojska, policji, stra¿y po¿arnych, organizacji kombatanckich,
spo³ecznych i politycznych, szkó³ gminnych oraz mieszkañcy gminy. Wartê honorow¹ przy pomniku pe³nili cz³onkowie Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi, ¿o³nierze z Jednostki Wojskowej 4474 w Zgierzu, poczty sztandarowe szkó³ z Grotnik i Szczawina
oraz gminnych jednostek OSP.
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T u r y s t y k a

Na Ziemi Zgierskiej

W drug¹ niedzielê paŸdziernika odby³a siê
siê we wsi Hollókõ parada og³aszaj¹ca
zakoñczenie winobrania. Uliczkami wioski
przeszed³ barwny korowód. Kilkadziesi¹t
osób przemierzy³o drogê bryczkami i wozami
oraz pieszo. Warto podkreœliæ, ¿e lud
Poloców zamieszkuj¹cy Hollókõ charakte-
ryzuje siê bogato zdobionymi strojami
ludowymi, które nosz¹ wszyscy: dzieci,
m³odzie¿ i doroœli. Ich stroje nie tylko
podkreœlaj¹ podnios³y charakter œwi¹t, ale
tak¿e wiernie odzwierciedlaj¹ stan cywilny. 

Podczas œwiêta wybrane zosta³o Wino
Roku, przedstawiono ciekawsze lokalne
wydarzenia ostatnich miesiêcy. Zaprezen-
towa³y siê tak¿e zespo³y ludowe. Zespó³
Œpiewaczy „Giecznianki” z kapel¹ ludow¹,
ubrany w oryginalne ³owickie stroje ludowe,
budzi³ niema³e zainteresowanie mieszkañców
i turystów. Œpiewaj¹c utwory, mimo ¿e w
obcym jêzyku, prowokowa³ do wspólnej
zabawy.

W programie wizyty na Wêgrzech znalaz³
siê tak¿e czas na zwiedzanie. Hollókõ
(z wêgierskiego: Krucza Ska³a) to niezwyk³a
wioska-rezerwat. Po³o¿ona na pó³nocy Wêgier,
jest pierwsz¹ wsi¹ wpisan¹ w ca³oœci na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO. 

Zwiedzaj¹c skansen wsi palockiej w Hollókõ
warto zwróciæ uwagê na kilka charakterysty-
cznych elementów tej kultury. Pierwszym
z nich jest niespotykany w Polsce sposób
budowy domów. Parcele ci¹gn¹ce siê wzd³u¿
g³ównej ulicy dzielone by³y bowiem na bardzo
w¹skie dzia³ki, na których stawiano d³ug¹
drewnian¹ chatê z dwuspadowym dachem.
W chacie do izb mieszkalnych przylega³y

stodo³a, spichlerze, stajnie i obory. Widok
wolno stoj¹cych zabudowañ gospodarskich
jest niezwykle rzadki. Pobielane chaty
z niewielkimi okienkami kryj¹ w swym
wnêtrzu czasem prawdziwe skarby. Wiêkszoœæ
z nich sk³ada siê na sta³¹ ekspozycjê. Mo¿na
zobaczyæ kompletnie wyposa¿one w trady-
cyjny sposób warsztaty tkackie i ceramiczne,
kowalskie kuŸnie czy miejsca pracy rymarzy.
Warto te¿ obejrzeæ w miejscowym muzeum
bogat¹ kolekcj¹ lalek ubranych w typowe
stroje ludowe z ró¿nych regionów Wêgier. 

Z panoram¹ zabytkowej wioski doskonale
harmonizuje pochodz¹cy z 1889 roku koœció³
rzymsko-katolicki, kryty gontem, z drewnian¹
wie¿¹. W koœciele tym Zespó³ Œpiewaczy
„Giecznianki” z kapel¹ ludow¹ uœwietni³
mszê œwiêt¹ swoim œpiewem.

Nad krajobrazem wioski góruje pochodz¹cy
z XIII wieku Zamek Hollókõ. Legenda g³osi,
¿e pan zamku Strahova porwa³ urodziw¹
pannê bêd¹c¹ pod opiek¹ niañki-czarownicy.
Niañka-czarownica porozumia³a siê z diab³em,
aby uwolniæ podopieczn¹ z niewoli. Na
rozkaz diab³a, diabliki pod postaci¹ kruków
(holló) przenios³y kamienie (kõ) z murów
warowni na inne miejsce i tak powsta³ na
ogromnej skale Zamek Hollókõ. Obecnie
w murach zamku dzia³a Bractwo Rycerskie.
Z myœl¹ o turystach odbywaj¹ siê tam m.in.
pokazy walk, broni i strojów rycerskich.
Na w³asnej skórze mo¿na poczuæ ciê¿ar
rycerskiego odzienia. 

Bêd¹c w Hollókõ warto przystan¹æ
przy furtce miejscowej zagrody, pos³uchaæ
opowieœci o dawnych zwyczajach i trady-
cjach oraz zdegustowaæ specyja³ów kuchni
Paloców.

Œwiêto Winobrania w Hollókõ

Wyjechaliœmy 24 wrzeœnia z parkingu
przed urzêdem gminy 20-osobowym busem
na tradycyjn¹, jesienn¹, jednodniow¹
wycieczkê. Trasa wiod³a przez Poddêbice,
Uniejów, £êczycê i Tum. 

W Poddêbicach zachwycaliœmy siê
dworem obronnym z XVIII w. Na prze³omie
XVIII/XIX w. jego w³aœcicielem by³ wielce
zas³u¿ony dla miasta i okolic marsza³ek
Zygmunt Grudziñski. Córka jego, Joanna
(ksiê¿na ³owicka) poœlubi³a ksiêcia Konstan-
tego, kandydata do korony carskiej. Nie mniej
ciekawy jest koœció³ œw. Katarzyny ze
z³oconym obrazem w stylu barokowym.

W podziemiach pochowani s¹ cz³onkowie
rodziny Grudziñskich.

Uniejów - tutaj historia star³a siê z
nowoczesnoœci¹. Zamek Królewski z XIV w.
w starym parku tu¿ nad brzegiem Warty
i piêkne nowoczesne baseny geotermalne.
Kiedyœ zamek têtni³ ¿yciem rycerstwa,
ksi¹¿¹t, dostojników œwieckich i koœcielnych.
Dziœ do wód termalnych przyje¿d¿aj¹ ludzie
z okolic korzystaæ z dobrodziejstw natury.

£êczyca - wiele legend i baœni napisano na
temat ³êczyckiego zamku, ale trzeba tam byæ,
by poczuæ bieg historii. Zbudowany w XIV w.,
przetrwa³ 600 lat. By³ warowni¹ obronn¹.
Dziœ jest muzeum dostêpnym dla m³odzie¿y,
turystów i twórców ludowych. Ziemi ³êczycka
wyda³a na œwiat liczne grono demonów,
wœród nich najbardziej popularny pozostaje
diabe³ Boruta. Etymologia imienia pochodzi
prawdopodobnie od borów, poniewa¿ £êczyca
le¿a³a wœród potê¿nej mazowieckiej puszczy.
Warto spotkaæ siê tutaj z ro¿nymi wcieleniami
tego przesympatycznego diab³a. Warto poznaæ

dzieje £êczycy i dzieje Królewskiego Zamku. 
Dwa i pó³ kilometra na wschód od £êczycy

le¿y Tum. Ju¿ w 997 r. z fundacji Boles³awa
Chrobrego i œw. Wojciecha powsta³o tu opactwo
benedyktyñskie. Kolegiatê wybudowano w
XII w. Ciê¿ki styl romañski, potê¿ne mury
z granitowej kostki, surowoœæ wnêtrza,
œwiadcz¹, ¿e by³a to budowla obronna.
Spe³nia³a te¿ inne funkcje - odbywa³y siê tutaj
synody koœcielne (pierwsze sejmy), by³a
siedzib¹ arcybiskupów, a nawet powsta³a tu
pierwsza szko³a kolegiacka w Polsce, która
przetrwa³a do XVIII w. W 1999 r. do Tumu
sprowadzono relikwie œw. Wojciecha, a
w podziemiach kolegiaty znajduj¹ siê relikty
opactwa bardzo zwi¹zane z tym œwiêtym.

I powrót do domu. Odœwie¿ona wiedza
historyczna by³a jeszcze d³ugo tematem
rozmów. Stwierdziliœmy wszyscy, ¿e takie
wycieczki s¹ potrzebne, a ta by³a szczególnie
udana.

Barbara Maciak
Przewodnicz¹ca Ko³a Gminy Zgierz Sekcji Emerytów

i Rencistów Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Zgierzu

Œladami historii
Nauczyciele emeryci z Ko³a ZNP przy
gminie Zgierz zorganizowali wycieczkê
œladami historii. Przewodnikiem by³a
zagorza³a turystka, organizatorka wielu
imprez turystycznych dla dzieci, Wanda
Szymczak.

Od czterech lat gmina Zgierz prowadzi wymianê kulturaln¹ z wêgiersk¹ gmin¹ Hollókõ. 
W zesz³ym roku goœciliœmy na Do¿ynkach Powiatowych w Dzier¿¹znej Zespó³ Folklorystyczny
„Hollokõi Nepdalkõr”. Tym razem to my zaproszeni zostaliœmy przez Burmistrza Hollókõ do
uœwietnienia regionalnego palockiego œwiêta. W dniach 10-13 paŸdziernika Zespó³ Œpiewaczy
„Giecznianki” z kapel¹ ludow¹ reprezentowa³ gminê Zgierz na Œwiêcie Winobrania.

W ê g i e r s k i e  s m a k i

ZUPA „PALÓC”
Sk³adniki: l 30 dkg miêsa (drobiowego,
wieprzowego, wo³owego, baranina) l 4 dkg
smalcu l g³ówka cebuli l z¹bek czosnku
l ³y¿eczka mielonej papryki l liœæ laurowy
l szczypta kminku l 30 dkg ziemniaków
l fasolka szparagowa l 2 dl œmietany l ³y¿ka
m¹ki l sól i pieprz.
Przygotowanie: Pokrojon¹ w kostkê cebulê
sma¿ymy na t³uszczu do przyz³ocenia. Dodajemy
czerwon¹ paprykê, mieszamy i dolewamy 0,5 l
wody. Kiedy cebula udusi siê, dodajemy
pokrojone w kostkê miêso, solimy, dodajemy
liœæ laurowy, pieprz oraz mia¿d¿ony czosnek
z kminkiem. Ca³oœæ, od czasu do czasu
mieszaj¹c, gotujemy pod przykrywk¹ dopóki
miêso nie bêdzie miêkkie. Aby siê nie przypali³o
nale¿y dodawaæ trochê wody. W miêdzyczasie
gotujemy pokrojone w kostkê ziemniaki
i fasolkê szparagow¹ pociêt¹ na ma³e kawa³ki.
Z t³uszczu i m¹ki robimy zasma¿kê, a nastêpnie
dodajemy j¹ do reszty. Obie czêœci ³¹czymy
i dodajemy wody (w zale¿noœci od iloœci osób),
gotujemy. Przed podaniem dodajemy œmietany
i mieszamy.

GULYASLEVES  (ZUPA GULASZOWA)
Sk³adniki: l 0,5 kg wo³owiny lub wieprzowiny
l 2 ³y¿ki oleju l g³ówka cebuli l 2 z¹bki
czosnku l ³y¿ka papryki w proszku l szczypta
kminku l sól l 1-2 œwie¿e papryki l 1-2
pomidory lub 1 ³y¿ka koncentratu pomido-
rowego l ziemniaki l 1 jajko l 5-6 ³y¿ek
m¹ki.
Przygotowanie: Na oleju podsma¿yæ cebulê
posiekan¹ w kostkê, kiedy bêdzie miêkka
dodaæ 2 ³y¿ki wody i paprykê w proszku.
Dodaæ miêso pokrojone w kostkê, zmia¿d¿ony
czosnek, trochê podlaæ wod¹ i dusiæ pod
przykryciem oko³o 15 minut. Œwie¿¹ paprykê
pokroiæ w kawa³ki, pomidory obraæ ze skórki
i tak¿e pokroiæ, ca³oœæ dodaæ do miêsa, dusiæ
pod przykryciem do miêkkoœci. Miêso czêsto
mieszaæ, aby siê nie przypali³o podlewaæ wod¹.
Kiedy miêso bêdzie ju¿ miêkkie dodaæ obrane
ziemniaki pokrojone w kostkê, dolaæ wody -
tyle ile trzeba na zupê. Z m¹ki i jajka zrobiæ
zacierkê, gdy ziemniaki s¹ w po³owie ugoto-
wane poszczypaæ zacierkê do garnka. Zagotowaæ.



Szanowni Pañstwo !!!
Mieszkañcy Gminy Zgierz ! Wyborcy !

W wyniku referendum z inicjatywy Radnych Klubu „Lepsza Gmina”, ze stanowiska Wójta zosta³
odwo³any Zdzis³aw Rembisz. Funkcjê tê pe³ni³ od 21 marca 2001 roku przestrzegaj¹c prawa i zasad
samorz¹dnoœci. Zosta³o to potwierdzone w wynikach przeprowadzonych kontroli przez uprawnione
instytucje.

W bezpoœrednich wyborach Wójta w 2002 i 2006 roku, ze wszystkich kandydatów uzyska³ najwiêksze
zaufanie i poparcie mieszkañców Gminy Zgierz, doceniaj¹cych jego osi¹gniêcia i sposób zarz¹dzania
gmin¹. 

Z takim wynikiem wyborów nie mog³a siê pogodziæ grupa Radnych Klubu „Lepsza Gmina”.
Postanowili wykorzystaæ swoj¹ liczebn¹ przewagê w Radzie Gminy i sprzeciwiæ siê woli
mieszkañców wyra¿onej w wyborach w 2006 roku. Swoimi dzia³aniami i decyzjami doprowadzili do
opóŸnienia uchwalenia i niewykonania bud¿etu za 2007 rok.

Mimo pozytywnej opinii RIO o wykonaniu bud¿etu nie udzielili absolutorium Wójtowi za 2007 rok.
By³o to pretekstem do podjêcia uchwa³y o referendum o odwo³anie Wójta Zdzis³awa Rembisza. 

Cel zosta³ osi¹gniêty – Wójt zosta³ odwo³any. Ale komu i czemu mia³o to s³u¿yæ?
Poka¿¹ to na pewno przedterminowe wybory Wójta w dniu 14 grudnia 2008 roku. Wójt zostanie

wybrany, ale pozostan¹ skutki referendum i tych wyborów: sk³ócone spo³eczeñstwo, niepotrzebnie
wydatkowane nasze pieni¹dze oraz z³a opinia o samorz¹dzie Gminy Zgierz. 

My jako mieszkañcy Gminy Zgierz nie zgadzamy siê z takimi metodami dzia³ania w naszym
samorz¹dzie gminnym. Dlatego utworzyliœmy Komitet Wyborczy Wyborców. 

Naszym kandydatem na Wójta Gminy Zgierz bêdzie Zdzis³aw Rembisz. Powinien nadal pe³niæ tê
funkcjê do koñca kadencji, realizuj¹c program i kierunki dzia³ania zaakceptowane przez wyborców
w 2006 roku. W ci¹gu dwóch minionych lat tej kadencji obserwujemy dalszy znaczny wzrost
dochodów gminy, to wielki sukces i zas³uga Wójta. Daje nam to wiêksze mo¿liwoœci wykonania zadañ
przez samorz¹d. To wiêcej dróg, wodoci¹gów, oczyszczalni, kanalizacji, rozbudowy i modernizacji
obiektów szkolnych i sportowych, wiêksze mo¿liwoœci pomocy najubo¿szym mieszkañcom.
To równie¿ wiêksze bezpieczeñstwo i lepsze warunki naszego ¿ycia codziennego. 

Olbrzymie nowe mo¿liwoœci rozwoju ca³ej gminy daj¹ nam zasoby soli, wód leczniczych i termal-
nych, torfów, borowin, walorów klimatycznych i œrodowiskowych, w pó³nocnej czêœci gminy
w rejonie RogoŸna. Mo¿emy je wykorzystaæ przygotowuj¹c tereny pod przysz³e uzdrowisko.
Powinniœmy dzia³aæ sprawnie i skutecznie, poniewa¿ istnieje realne zagro¿enie utworzenia kopalni
odkrywkowej wêgla brunatnego na ca³ym pó³nocnym obszarze, a¿ po autostradê A2.

To zagro¿enie naszej przysz³oœci, naszej egzystencji w ca³ej gminie! 
Sytuacja jest bardzo powa¿na. Kopalnia Adamów wpisa³a te z³o¿a w swoje zasoby rezerwowe.
Obecnie prowadzone s¹ badania rozpoznawcze, a to ostatni krok przed przygotowaniem odkrywki. 

Obecnie jedyna prawna mo¿liwoœæ zablokowania przez gminê odkrywki to utworzenie obszaru
ochrony uzdrowiskowej, a w przysz³oœci uzdrowiska. 

Rozpoczête przez Wójta Zdzis³awa Rembisza dzia³ania w kierunku utworzenia uzdrowiska zosta³y,
niestety, przerwane przez referendum. 

Mieszkañcy Gminy Zgierz ! Wyborcy !
Podejmuj¹c decyzjê o uczestnictwie w wyborach 14 grudnia 2008 roku i wyborze naszego kandydata

na Wójta Gminy Zgierz decydujecie o rozwoju gminy zgodnym z naszymi oczekiwaniami,
z przestrzeganiem zasad samorz¹du i obowi¹zuj¹cego prawa.

Nasz los i los nastêpnych pokoleñ zale¿y od nas – wyborców !

Komitet Wyborczy Wyborców Zdzis³awa Rembisza

Og³oszenie p³atneOg³oszenie p³atne
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ZDZIS£AWA REMBISZA
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Przedterminowe wybory Wójta Gminy Zgierz ju¿ 14 grudnia

2008 r. W niedawno przeprowadzonym referendum mieszkañcy

gminy odwo³ali Wójta Zdzis³awa Rembisza. Jednoczeœnie odby³o

siê referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy Zgierz, którego

wynik by³ wyrazem wielkiej dezaprobaty dla Rady – jedynie zbyt

niska frekwencja spowodowa³a, ¿e dotychczasowa Rada Gminy

nie podzieli³a losu Wójta.

Wyniki obydwu referendów dowiod³y, ¿e mieszkañcy gminy

maj¹ doœæ k³ótni i awantur, oczekuj¹, ¿e ktoœ tê sytuacjê uspokoi

i zacznie pracowaæ na rzecz gminy z trosk¹ o jej rozwój.

Szansê na to daje nam wybór nowego Wójta.

Pytanie? Jakim cz³owiekiem powinien byæ Wójt naszej gminy?

Z pewnoœci¹ powinien znaæ jej problemy, posiadaæ zdolnoœæ

zawierania kompromisów; powinna byæ to osoba odwa¿na,

wra¿liwa na potrzeby mieszkañców i posiadaj¹ca doœwiadczenie

w pracy w samorz¹dzie.

Naszym zdaniem osob¹, która posiada te cechy jest Henryk

Tomczak. Przez dwie kadencje w latach 1990-1998 by³ Wójtem

naszej gminy i odniós³ wiele sukcesów na tym stanowisku,

by³ Radnym gminnym i Wicestarost¹ zgierskim. Jest delegatem do Izby Rolniczej w Powiecie Zgierskim.

To w³aœnie Henryk Tomczak w czasie swojego urzêdowania Jako Wójt stworzy³ sprawnie funkcjonuj¹cy

Urz¹d Gminy. 

Frekwencja w kolejnych wyborach dowodzi, ¿e prawie po³owa uprawnionych do g³osowania nie uczestniczy

w wyborach. Obecna sytuacja naszej gminy wymaga, aby ka¿dy poczu³ siê odpowiedzialny za jej

przysz³oœæ.

Apelujemy wiêc o to, aby spory by³y rozstrzygane w wolnych demokratycznych wyborach. Sk³óconych

i zwaœnionych mo¿e pogodziæ bowiem g³os osób do dziœ byæ mo¿e ma³o zaanga¿owanych. Prosimy

o udzia³ w nadchodz¹cych wyborach, które odbêd¹ siê 14 grudnia 2008 r. – to pomo¿e przezwyciê¿yæ

niemoc naszych gminnych „elit”.

Dla przypomnienia

W odbywaj¹cych siê referendach:

– za odwo³aniem Wójta g³osowa³o 1344 wyborców, przeciw by³o 1043 g³osuj¹cych,

– za odwo³aniem Rady Gminy z³o¿ono 1485 g³osów, przeciw – 885 g³osów.

Pe³nomocnik KWW Henryka Tomczaka

Piotr Smuga

Zaproszenie

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tomczaka zaprasza pozosta³ych kandydatów startuj¹cych

w wyborach do publicznej debaty na temat przysz³oœci Gminy Zgierz oraz planów na jej rozwój.

Dajmy szansê wyborcom na zapoznanie siê z wizj¹ i porównanie programów kandydatów

w ich bezpoœrednim starciu.

Szczegó³y – miejsce oraz czas spotkañ – uzgodni¹ komitety wyborcze kandydatów.

Nasz kontakt:

Pe³nomocnik KWW

Henryka Tomczaka

Piotr Smuga

tel. 668 858 951 
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Komitet Wyborczy Wyborców 
Henryka Tomczaka



KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WIES£AWA OLENDRA

Szanowni mieszkañcy Gminy Zgierz.

To od Nas zale¿y czy w Gminie bêdzie ¿y³o siê normalnie.

14 grudnia dokonajmy w³aœciwego wyboru.

Oddajmy g³os na kandydata, który po³o¿y kres 
k³ótniom i swarom oraz zadba o równomierny rozwój
Naszej Gminy.

KWW Wies³awa Olendra

Og³oszenie p³atneOg³oszenie p³atne

Og³oszenie p³atneOg³oszenie p³atne

Gmina Zgierz rozpoczyna realizacjê szkoleñ komputerowych w ramach projektu „Komputer - twoja
szansa”, którego celem jest zwiêkszenie aktywnoœci i atrakcyjnoœci mieszkañców gminy Zgierz na rynku
pracy. Na realizacjê projektu gmina Zgierz uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 100% wartoœci projektu,
tj. 49.590 z³, z czego 85% œrodków pochodzi z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego a 15% z bud¿etu
pañstwa. Szkolenia komputerowe odbywaæ siê bêd¹ od 17 listopada 2008 r. do 6 lutego 2009 r. w piêciu
grupach licz¹cych po dziesiêæ osób. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w Publicznych Punktach Dostêpu do
Internetu w Dzier¿¹znej, Szczawinie, S³owiku, Grotnikach i Giecznie, a prowadziæ je bêd¹ informatycy
z przygotowaniem dydaktycznym. Ka¿dy uczestnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ nauczyæ siê pracy z edytorem
tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, a tak¿e sprawnego poruszania siê w internecie i obs³ugi poczty elektroni-
cznej. Na zrealizowanie powy¿szego programu przeznaczonych jest 40 jednostek dydaktycznych po
45 minut. Koñcz¹c cykl szkoleniowy, beneficjenci bêd¹ potrafili napisaæ swoje CV i list motywacyjny,
a nastêpnie przes³aæ je drog¹ elektroniczn¹ do potencjalnego pracodawcy, co bêdzie stanowiæ œwiadectwo
nabytych przez nich umiejêtnoœci. Realizacja ca³ego projektu „Komputer - twoja szansa” trwa
od 01.08.2008 r. do 15.02.2009 r.        

Komputer - twoja szansa
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Kilka dni wczeœniej, 8 paŸdziernika
w Filharmonii £ódzkiej odby³y siê woje-
wódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Ponad 180 najbardziej zas³u¿onych nauczy-
cieli z regionu ³ódzkiego zosta³o uhonoro-
wanych medalami Prezydenta RP oraz
odznaczeniami Ministra Edukacji Narodo-
wej, £ódzkiego Kuratora Oœwiaty i Marsza³ka
Województwa £ódzkiego. W zaszczytnym
gronie znalaz³y siê Magdalena Hauke,
dyrektor Szko³y Podstawowej w Bia³ej oraz
Anna Kulik, dyrektor Szko³y Podstawowej
w D¹brówce Wielkiej. Magdalena Hauke
odebra³a Srebrny Medal za D³ugoletni¹
S³u¿bê, który jest nagrod¹ za wzorowe,
wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z pracy zawodowej w
s³u¿bie pañstwa. Annie Kulik natomiast
przyznany zosta³ Medal Komisji Edukacji
Narodowej, wrêczany za szczególne zas³ugi
dla oœwiaty i wychowania.

Szczególne zas³ugi rodzimych nauczycieli
dla gminnego szkolnictwa dostrzeg³ te¿
Wójt Gminy Zgierz. 14 paŸdziernika, podczas
uroczystych apeli szkolnych, wyró¿nieni
zostali: Irena Konsowicz, dyrektor Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie,
Micha³ Gieraga, nauczyciel w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie i Piotr
Winnicki, nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Bia³ej. By³y równie¿ specjalne podziêko-
wania i nagrody przyznawane nauczycielom
oraz pracownikom szkolnym przez dyrek-
torów szkó³. 

Dzieñ Edukacji Narodowej to równie¿
czas, kiedy uczniowie mog¹ podziêkowaæ
swoim mentorom za ich codzienny trud,
serce oraz wk³ad w wychowanie i nauczanie
m³odego pokolenia. W ka¿dej ze szkó³,
maluchy i m³odzie¿, przygotowali wystêpy
artystyczne. 

Ma³gorzata Klauziñska

Dzieñ Edukacji Narodowej 
w gminnych szko³ach

... Micha³ Gieraga, nauczyciel w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie...

W imieniu Wójta Gminy Zgierz, podczas obchodów DEN w gminnych szko³ach,  ¿yczenia 
i gratulacje sk³adali nauczycielom Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek 
i Kierownik Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary Piotrowski. Szczególnie wyró¿nieni przez 
Wójta zostali: Irena Konsowicz, dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie, ...

W tym roku cz³onkowie Ko³a Emerytów
i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego Zgierz - Gmina œwiêtowali
15 paŸdziernika w jednej ze zgierskich
restauracji. Wœród zaproszonych goœci
byli: Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary Piotrowski,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Zgierzu
Gra¿yna Pisarska oraz Przewodnicz¹ca
Sekcji Emerytów i Rencistów Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Zgierzu Jadwiga Karmañska.

Zebranie prowadzi³a Przewodnicz¹ca
Ko³a Barbara Maciak. Mówiono m.in.
o przysz³orocznych obchodach 70. rocznicy
powstania Tajnego Nauczania i potrzebie
aktywnego w³¹czenie siê w ich przygotowania.
Mi³ym akcenten spotkania by³o wrêczenie
kwiatów i z³o¿enie ¿yczeñ cz³onkiniom
obchodz¹cym tego dnia imieniny, tzn.
Jadwigom i Teresom, których jest w Kole
kilka. 

Maciej Wrzesiñski

Dzieñ Edukacji Narodowej obchodz¹
uroczyœcie wszyscy pracownicy szkó³ 
i uczniowie. Równie¿ ci, którzy id¹c za
g³osem powo³ania nieœli kaganek oœwiaty
przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie 
- emerytowani nauczyciele.

Emerytowani nauczyciele
œwiêtowali Dzieñ
Edukacji Narodowej

... oraz Piotr Winnicki, nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Bia³ej.

Komisja  Edukacj i  Narodowej ,

utworzona zosta³a 14 paŸdziernika

1773 roku z inicjatywy króla Stanis³awa

Augusta Poniatowskiego. By³a pierwsz¹

tego typu instytucj¹ w Europie w XVIII

wieku. Jej najwa¿niejszym zadaniem

by³o przeprowadzenie reformy systemu

edukacji, mia³a zaj¹æ siê transformacj¹

jezuickiego systemu szkolnictwa. Stworzy³a

szereg bardzo odwa¿nych jak na owe czasy

reform, m.in. otworzy³a szko³y przed dziew-

czêtami, które mog³y pobieraæ nauki na

takich samych prawach jak ch³opcy. Lekcje

przyrody, historii Polski i wychowania

fizycznego oraz zasada nauczania przed-

miotów wy³¹cznie w jêzyku polskim to

równie¿ spuœcizna KEN. W rocznicê jej

utworzenia obchodzony jest w Polsce

Dzieñ Edukacji Narodowej. 

Dzieñ Edukacji Narodowej to polskie œwiêto obchodzone co roku 14 paŸdziernika 
w rocznicê utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie ma w Polsce szko³y, w której 
w tym dniu nie odbywa³yby siê uroczyste apele. To tak¿e doskona³a okazja do wyró¿nienia 
i uhonorowania najbardziej zas³u¿onych nauczycieli i pracowników oœwiaty. 
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„Równaæ szanse, czyli szko³a bez
pora¿ek” to projekt z³o¿ony przez gminê
Zgierz do £ódzkiego Kuratorium Oœwiaty
w ramach Rz¹dowego programu wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y
w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorz¹du
terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych”.
Na jego realizacjê gminne szko³y otrzymaj¹
³¹cznie 24 tys. z³. Pieni¹dze te pozwol¹ na
organizowanie w przedszkolach dodatko-
wych zajêæ p³ywania, rytmiki i ma³ych form
teatralnych oraz nauki jêzyka angielskiego.
W szko³ach podstawowych zatrudnieni zostan¹
logopedzi i nauczyciele prowadz¹cy zajêcia
z zakresu terapii pedagogicznej. Zakupiony
zostanie tak¿e sprzêt sportowy i pomoce
dydaktyczne niezbêdne do prowadzenia zajêæ.
W sumie Kuratorium oceni³o pozytywnie w
ramach tego programu 38 projektów i przyz-
na³o ponad 2,5 mln z³.

Na realizacjê Rz¹dowego programu
„Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w
latach 2008-2013”, priorytet 1, dzia³anie 1.9.4

„Kszta³cenie umiejêtnoœci spo³ecznych
i ¿yciowych, kszta³towanie w³aœciwych
relacji w kontaktach miêdzyludzkich”,
£ódzkie Kuratorium Oœwiaty przyzna³o
ponad 262 tys. z³. Pieni¹dze rozdzielone
zostan¹ na 22 projekty. Trzy realizowane
bêd¹ przez szko³y w naszej gminie. 

„Umiem, mogê, potrafiê” to projekt
Szko³y Podstawowej w Bia³ej. Przyznane
9.204 z³ przeznaczone zostanie na cztery
rodzaje zajêæ pozalekcyjnych, podczas
których dzieci poznawaæ bêd¹ nowe techniki
plastyczne, uczyæ siê tañca oraz uczestniczyæ
w przedsiêwziêciach sportowych. Organi-
zowane bêd¹ tak¿e wycieczki i wyjazdy.
Projekt  ponadto zak³ada wspó³pracê za
œrodowiskiem lokalnym, gminnymi i ³ódzkimi
placówkami oœwiatowymi. Jego realizacja
rozpoczê³a siê w paŸdzierniku i potrwa trzy
miesi¹ce. 

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie wdra¿ane bêd¹ dwa projekty.
Oba napisane i realizowane w porozumieniu

z £ódzkim Stowarzyszeniem Edukacji
Obywatelskiej. Na pierwszy projekt Kuratorium
przyzna³o 11.980 z³. Zak³ada on przepro-
wadzenie trzech rodzajów zajêæ. Podczas
warsztatów psychoedukacyjnych wszyscy
uczniowie szko³y doskonaliæ bêd¹ umiejêt-
noœci twórczego i krytycznego myœlenia,
skutecznego komunikowania siê, okreœlenia
swoich mocnych i s³abych stron, podejmo-
wania œwiadomych i racjonalnych decyzji,
wspó³pracy w zespole i pe³nienia w nim
ró¿nych ról, a tak¿e rozwi¹zywania proble-
mów, dyskutowania i prezentowania w³asnego
zdania. Zainteresowani uczniowie zdobêd¹
równie¿ konkretne umiejêtnoœci przydatne
w ¿yciu codziennym. W warsztatach kulinar-
nych i krawieckich uczestniczyæ ma ³¹cznie
30 chêtnych gimnazjalistów. Jedna grupa
pozna zasady zdrowego ¿ywienia, nauczy siê
gotowaæ i nakrywaæ do sto³u oraz jak
poprawnie zachowywaæ siê przy stole, druga
- pozna podstawy projektowania strojów,
kroju i szycia. Kolejny projekt, dofinan-
sowany na kwotê 8.980 z³, zak³ada dwa
rodzaje zajêæ. Wszyscy uczniowie szko³y
uczestniczyæ bêd¹ w warsztatach psychoedu-
kacyjnych. Natomiast z kursu szybkiego
czytania i zapamiêtywania skorzysta 30
zainteresowanych uczniów. 

Ma³gorzata Klauziñska

Celem podjêtych dzia³añ jest propagowanie
postaw aktywnoœci gospodarczej i przedsiê-
biorczoœci, doskonalenie umiejêtnoœci wspó³-
pracy w grupie i przyjmowania ró¿nych ról
grupowych, korzystania z ró¿nych Ÿróde³
informacji ekonomicznej, rozwi¹zywania
problemów. 

Problemem ograniczaj¹cym zasiêg spo-
³eczny wiedzy o gospodarce jest postrzeganie
ekonomii jako dziedziny trudnej i nieciekawej.

Chcemy zmieniæ tê opiniê i sprawiæ, ¿e ¿ycie
gospodarcze przestanie byæ dla uczestników
naszego projektu niezrozumia³ym œwiatem.
Program zosta³ pomyœlany tak, ¿eby zamiast
uczyæ abstrakcyjnych, trudnych do zapamiê-
tania definicji, wiedzê na temat rynku, popytu
i poda¿y, wydajnoœci pracy czy konkurencji,
m³odzie¿ zdobywa³a w czasie gier eduka-
cyjnych i zajêæ praktycznych. W czasie
warsztatów stosuj¹c aktywne metody naucza-

nia zamiast wiedzy ksi¹¿kowej wykorzysty-
wane jest doœwiadczenie uczniów czerpane
z ¿ycia codziennego i przek³adane na jêzyk
ekonomii.

Bezpoœrednimi odbiorcami projektu s¹
uczniowie klas drugich gimnazjów w
Giecznie, Grotnikach, S³owiku i Szczawinie.
Dla ka¿dej grupy przewidziano cykl 4
trzygodzinnych zajêæ, które prowadzi
Tomasz Kalisiak - trener edukacji obywatel-
skiej i ekonomicznej od 1996 roku.

Uroczyste podsumowanie projektu
po³¹czone z rozstrzygniêciem konkursów:
„Wiedzy ekonomicznej” i „Gracz gie³dowy”
zaplanowano na grudzieñ br.

Cezary Piotrowski

Kontynuowane s¹ rozpoczête w wakacje
prace remontowe w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym im. Jana Paw³a II w Grotnikach.
W letnich miesi¹cach wykonano prace malar-
skie w kilku pracowniach oraz wymieniono
drzwi w bibliotece, czytelni i pracowni fizy-
cznej z zapleczem. Do sali gimnastycznej
zakupiono now¹ wyk³adzinê. Wiele prac
wykonano we w³asnym zakresie. Przy pomo-
cy grupy osób, któr¹ zorganizowa³
Lechos³aw Wojcieszek - emerytowany
nauczyciel szko³y w Grotnikach i Radny,
zdemontowano stare boksy w szatni. W
szkole pomalowano tak¿e œciany, zamon-
towano nowe boksy        z siatki dla uczniów
z klas I - IV, dla pozosta-³ych ze szko³y pod-
stawowej i gimnazjum zakupiono szafki.
Koszt wykonanej pracy, zakupionych mate-
ria³ów i szafek wyniós³     40 tys. z³. 

Zmodernizowano tak¿e pomieszczenia
przedszkola. Zakupiono meble, krzes³a i
wyk³adzinê. Przy udziale rodziców i sponsorów
uda³o siê, choæ jeszcze w nie wystarczaj¹cy
sposób, uzupe³niæ wyposa¿enie placu zabaw.
W ostatnim czasie zakupiono huœtawkê,
karuzelê i piaskownicê. Jest to niewystar-
czaj¹cy sprzêt na teren zabaw. Potrzebny jest
przede wszystkim zakup zestawu zabawo-
wego spe³niaj¹cego wiele funkcji. Z pewnoœci¹
jest to zadanie konieczne do wykonania w
nowym roku.

Trwa remont sto³ówki szkolnej. Utrudnia
to prace szko³y - ³¹czy siê z dowozem
posi³ków, wy¿szymi kosztami zwi¹zanymi
z zakupem naczyñ jednorazowych, by
zachowaæ w³aœciwe warunki sanitarne
wydawania obiadów. W wyniku przeprowa-
dzonych przez pe³ni¹cego funkcjê Wójta
Gminy Zgierz Grzegorza Gulê przy udziale
Lechos³awa Wojcieszka i dyrektor grotnickiej

szko³y Teresy Socalskiej rozmów z wyko-
nawc¹ ustalono, ¿e zakoñczenie prac
wewn¹trz budynku nast¹pi w terminie do 15
stycznia 2009 roku, a tym samym po doko-
nanych odbiorach i wykonaniu prac
porz¹dkowych, w drugim semestrze posi³ki
przygotowywane powinny byæ ju¿ w szkole. 

W najbli¿szym czasie zaplanowano jeszcze
doposa¿yæ przedszkole w pomoce pozwa-
laj¹ce na utworzenie k¹cików tematycznych,
zakup urz¹dzenia do zabaw ruchowych
z pianki. Wielu rodziców wspomog³o
przedszkole. Na podziêkowanie zas³uguj¹
rodzice przedszkolaków, m.in. Lidia Duyck
- mama ma³ej Amelki, która finansowo
wspomog³a uporz¹dkowanie placu zabaw
oraz Krzysztof Krzychowicz - tato 4-letniej
Mai, który po promocyjnej cenie doposa¿y³
przedszkole w meble.

oprac. Cezary Piotrowski

Od wrzeœnia Fundacja Oœwiatowa „Pomoc Szkole” w Zgierzu realizuje kolejny program
dla uczniów szkó³ gminy Zgierz. Ze œrodków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
finansowane jest zadanie „Homo economicus - projekt propaguj¹cy wiedzê ekonomiczn¹ 
i przedsiêbiorczoœæ wœród m³odzie¿y gimnazjów wiejskich”. 

W szkole w Grotnikach  

Wiejskie szko³y nie chc¹c zostawaæ w tyle za miejskimi placówkami oœwiatowymi, szukaj¹
sposobów na sfinansowanie zajêæ pozalekcyjnych czy zakup sprzêtu komputerowego,
sportowego. Coraz czêœciej ubiegaj¹ siê o pieni¹dze unijne, pozyskuj¹ sponsorów. Potrzebê
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y dostrzega tak¿e rz¹d. We wrzeœniu
£ódzki Kurator Oœwiaty og³osi³ konkursy na projekty w ramach programów rz¹dowych. 
W paŸdzierniku og³osi³ listy realizatorów, których projekty zosta³y ocenione pozytywnie.
Szko³y w naszej gminie dostan¹ ³¹cznie ponad 54 tys. z³. 

Edukacja ekonomiczna w gimnazjach

Dotacje dla gminnych szkó³
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Oferujemy: 

cztery zestawy dañ gor¹cych,

du¿o napojów ch³odz¹cych, 

alkohol,  

zimne zak¹ski, przystawki,   

gor¹ce herbaty i kawki. 

Nowy Rok powitamy sztucznymi

ogniami i lampk¹ szampana, a

orkiestra bawiæ goœci bêdzie do rana.

Zapisy:

tel. 042 717 80 84, 0 605 574 072

Organizatorzy: 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna  

i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bia³ej

250 z³ od pary

Na sylwestrowy 
bal nad bale

zapraszamy 
do Białej na salę

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
og³asza konkurs pn.

„Szopka Bo¿onarodzeniowa”
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej

chc¹c kultywowaæ tradycjê i nawi¹zuj¹c do
wzorców krakowskich, 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.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Lorenkach

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Lorenkach powsta³o w 1978 roku. Obecnie liczy 18 cz³onkiñ. Od momentu
zawi¹zania Ko³a, czyli od 30 lat, jego Przewodnicz¹c¹ jest Helena Manista. Cz³onkinie Ko³a czynnie
uczestnicz¹ w imprezach okolicznoœciowych tj.: Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, Ostatki, Andrzejki. Podtrzy-
muj¹ stare tradycje uczestnicz¹c w pokazach „Tradycje Wielkanocne”, Tradycje Bo¿onarodzeniowe”,
które najczêœciej organizowane s¹ w Ozorkowie. Uczestnicz¹ tak¿e w warsztatach folklorystycznych,
w wyniku których nauczy³y siê wyplataæ kosze czy wytwarzaæ piêkne palemki wielkanocne. Co roku
aktywnie bior¹ udzia³ w Do¿ynkach Gminnych i Parafialnych, prezentuj¹c swoje zdolnoœci w wyplataniu
wieñców do¿ynkowych, za które niejednokrotnie otrzymywa³y I miejsce. W latach 90-tych panie
z KGW uczestniczy³y wielokrotnie w kursach kulinarnych i kosmetycznych, co nauczy³o je zdrowo
od¿ywiaæ rodzinê oraz dbaæ o wygl¹d i urodê. W roku 2008 Ko³o obchodzi swój okr¹g³y jubileusz. 

Kronika 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Ustronie-Grotniki 
oraz filia gminnej biblioteki w Ustroniu przy wspó³pracy z PCK

og³aszaj¹ zbiórkê odzie¿y u¿ywanej oraz zabawek

Dni staj¹ siê coraz krótsze, a noce coraz zimniejsze. Nadci¹gaj¹ca zima to czas

szczególnie trudny dla najbiedniejszych. Ju¿ wkrótce, gdy ostatnie liœcie z drzew opadn¹,

wielu z nich w oczy zajrzy strach: za co ogrzaæ mieszkanie? za co kupiæ dziecku ciep³y

p³aszcz? Za co po prostu prze¿yæ?

Jan Pawe³ II powiedzia³ kiedyœ: „Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu”

oraz, ¿e „Sk³onnoœæ do dawania jest wpisana w ludzkie serce”. Inny, równie¿ nieobecny

ju¿ wœród nas Polak, Marek Kotañski, swoim ¿yciowym mottem uczyni³ s³owa: „Daj siebie

innym”. Zastanówmy siê co dla nas znacz¹ te s³owa. Czy w codziennym poœpiechu

znajdujemy czas na to, aby dzieliæ siê tym co mamy, dawaæ, czyniæ œwiat lepszym?

Zastanówmy siê, jak nas zapamiêtaj¹ potomni, gdy nas ju¿ zabraknie. Wybiegnijmy

myœl¹ do przodu i odpowiedzmy sobie na pytanie: czy w najbli¿szym czasie bêdziemy

myœleæ o tych, którzy potrzebuj¹ pomocy, czy te¿ zajmiemy siê naszym ¿yciem codziennym?

Niebawem ogarnie nas gor¹czka œwi¹t bo¿onarodzeniowych: kupowanie prezentów,

wypisywanie pocztówek, wielkie sprz¹tanie. Czy wœród tych wszystkich czynnoœci

znajdziemy czas na wspó³czucie? Wierzymy, ¿e tak. Wierzymy, ¿e mieszkañcy gminy

Zgierz maj¹ wielkie serca i chêtnie pomagaj¹ najubo¿szym. 

Dlatego te¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Ustronie-Grotniki oraz Filia Gminnej Biblioteki

w Ustroniu, dzia³aj¹ca w strukturach Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej, przy

wspó³pracy z PCK og³aszaj¹ zbiórkê odzie¿y u¿ywanej oraz zabawek. Przekazane przez

Pañstwa dary zostan¹ przewiezione przed Bo¿ym Narodzeniem do siedziby ³ódzkiego

oddzia³u Polskiego Czerwonego Krzy¿a, sk¹d trafi¹ w rêce najbardziej potrzebuj¹cych. 

Jeœli podczas porz¹dków natrafisz w szafie na ko¿uch, którego nie nosi³aœ od wielu lat,

pomyœl jakim b³ogos³awieñstwem by³by ów ko¿uch dla kogoœ, kto chodzi ca³¹ zimê

w letniej kurtce, bo na inn¹ go nie staæ. Jeœli zobaczysz w k¹cie pokoju zabawkê twojego

dziecka, któr¹ ono siê ju¿ nie bawi, pomyœl jak wielki uœmiech wywo³a na twarzy malucha,

który znajdzie tê zabawkê pod choink¹. Jeœli chcesz wyrzuciæ stary koc, pomyœl jak

cudownym darem by³by on dla kogoœ, kto marznie nocami w niedogrzanym mieszkaniu. 

Porz¹dkuj¹c zatem swoje mieszkanie, od³ó¿ na bok to, czego ju¿ nie potrzebujesz,

a co dla innych mo¿e okazaæ siê niezbêdne, a nastêpnie zanieœ do OSP Ustronie-Grotniki.

Dary przyjmowane bêd¹ w godzinach otwarcia Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu.

Czynnoœci proste staj¹ siê czynnoœciami niezwyk³ymi, gdy wykonuj¹ je ludzie

o sercach wielkich. 

Gminny Oœrodek Kultury 
zaprasza na 

„Warsztaty Bo¿onarodzeniowe” 
12 grudnia w siedzibie GOK, Dzier¿¹zna 4

organizowane bêd¹:
l w godz. 9.00-13.00 warsztaty dla dzieci
ze szkó³ gminnych (pisanie listu do œw.
Miko³aja gêsim piórem na w³asnorêcznie
zrobionym papierze, wykonywanie ozdób
choinkowych),
l w godz. 16.30-20.00 warsztaty dla
doros³ych (wykonanie ró¿nego rodzaju
dekoracji œwi¹tecznych pod fachowym
okiem twórców ludowych).

Zainteresowanych prosimy o przyniesienie:
œwiec, bombek, naczyñ do wykonania
stroików, elementów naturalnych (ga³¹zki
œwierku, szyszki).

Podczas warsztatów nast¹pi rozstrzyg-
niêcie konkursu i wystawa pokonkursowa
Szopek Bo¿onarodzeniowych bior¹cych
udzia³ w konkursie organizowanym przez
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.
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Wyniki spotkañ:
l 12 paŸdziernika w D¹brówce
Zamek Skotniki - LKS Ga³kówek 0 : 1 (0 : 0)

Mecz wyrównany. Stworzyliœmy dwie
stuprocentowe sytuacje, których niestety nie
wykorzystaliœmy. Straciliœmy gola w doliczo-
nym czasie gry z rzutu karnego. Z przebiegu
gry, remis by³by sprawiedliwy. 
l 19 paŸdziernika w W¹grach
Fenix W¹gry - Zamek Skotniki 2 : 1 (0 : 1)
- R. Hampel.

Na mecz z outsiderem grupy jechaliœmy
po trzy punkty. Ju¿ po kilkunastu minutach
objêliœmy prowadzenie. Mimo kolejnych
okazji, pierwsza czêœæ meczu skoñczy³a siê
skromnym prowadzeniem 1 : 0. W dalszej
czêœci gry nasz zespó³ s³abn¹³. Skrzêtnie
wykorzystali to rywale zdobywaj¹c pole gry.

Po jednej akcji prawym skrzyd³em uzyskali
wyrównanie. Ten wynik by³ dla nas jak
pora¿ka. Rzuciliœmy do ataku wszystkie si³y.
Niestety po raz kolejny, mimo wielu dogod-
nych sytuacji, nie zdobyliœmy gola. W 90
minucie nasz gracz zosta³ trafiony pi³k¹ w
rêkê na polu karnym, a sêdzia podyktowa³
rzut karny, z którego rywale zdobyli
zwyciêsk¹ bramkê.
l 26 paŸdziernika w D¹brówce
Zamek Skotniki - Huragan Swêdów 2 : 3
(2 : 1) - A. Bagrodzki, R. Hampel.

Widmo tego spotkania bêdzie nas przeœla-
dowa³o przez ca³¹ zimê. Ju¿ po 30 minutach
prowadziliœmy 2 : 0 i kontrolowaliœmy grê.
Po b³êdzie naszego zawodnika, rywale przed
przerw¹ zdobyli bramkê kontaktow¹. Po
wznowieniu gry, rywale uskrzydleni golem

grali lepiej i ambitniej. My nadal stwarza-
liœmy groŸniejsze sytuacje, lecz ci¹gle
brakowa³o kropki nad „i”. Gdy wydawa³o siê,
¿e utrzymamy minimalne, lecz zas³u¿one
zwyciêstwo, nadszed³ kataklizm. W okolicach
90 minuty rywal z rzutu wolnego zdoby³
wyrównanie. Dwie minuty póŸniej po rzucie
ro¿nym nasz bramkarz wbi³ sobie pi³kê do
bramki. Przegraliœmy to spotkanie 2 : 3!

Rundê jesienn¹ koñczymy z olbrzymim
niesmakiem. Mo¿emy mówiæ o kl¹twie 90
minuty!

W tej rundzie najlepszym zawodnikiem
by³ Rafa³ Hampel, najlepszym strzelcem -
Maciej Malesa (5 goli).

Przed nami zima, wiêc ju¿ tradycyjnie
bierzemy udzia³ w lidze Hal-Kop, rozgry-
wanej w zgierskim MOSiRze. 

8 listopada rozegraliœmy pierwsz¹ kolejkê
fazy grupowej. Skotniki - £ZE 6 : 3 - Misiak
(3), Bogus³awski, Klimczak, Polasiñski. 

W kolejnych meczach spotkamy siê z
dru¿ynami: l DPD - 16 listopad, godz. 16.00
l RDZ - 29 listopad, godz. 19.40 l Policja -
7 grudzieñ, godz. 16.00 l Mebelmark
l Kolmar l Invest Bud l Markab l Caldo
l ABB l Œwi¹tex l Flexidea.

Pawe³ Dynek

PaŸdziernik okaza³ siê czarnym miesi¹cem dla skotniczan. Polegli we
wszystkich trzech rozegranych spotkaniach, trac¹c w ka¿dym z nich 
decyduj¹ce bramki w 90 minucie, w tym dwa razy z rzutu karnego.

Zbli¿a siê koniec rundy
jesiennej sezonu 2008/2009.
Analizuj¹c zestawienie
rozegranych spotkañ odczu-
wamy pewien niedosyt,
liczyliœmy bowiem na lepsze miejsce w tabeli.
Buduj¹cy jest natomiast fakt, ¿e bilans
straconych bramek jest znacznie ni¿szy ni¿
w poprzednich rundach rozgrywkowych.
Brakuje nam skutecznoœci na boisku, wci¹¿
jednak uzupe³niamy kadrê zespo³u z myœl¹
o bardziej zadowalaj¹cych wynikach w
przysz³oœci. Sk³ad dru¿yny dopiero siê krysta-
lizuje, m³odzi zawodnicy potrzebuj¹ jeszcze
trochê czasu na zdobycie doœwiadczenia i
takich umiejêtnoœci, które pozwol¹ im pewnie
i efektywnie rozgrywaæ potyczki z rywalami. 

Po oœmiu kolejkach rundy jesiennej
zajmujemy 8 miejsce. Naszych kibiców

i sympatyków zapewniamy, ¿e w rundzie
wiosennej do³o¿ymy wszelkich starañ, by
zbli¿yæ siê do czo³ówki tabeli.

A oto wyniki spotkañ koñcz¹cej siê rundy:
l Elta £ódŸ - LKS D¹brówka 0 : 1
l GKS Ksawerów - LKS D¹brówka 4 : 2
l KS Wola Zaradzyñska - LKS D¹brówka 3 : 1
l KS Sazan Pêczniew - LKS D¹brówka 3 : 1

l LKS D¹brówka - KS Pisia Zygry 2 : 1
l MKS Mianów - LKS D¹brówka 2 : 2
l LKS D¹brówka - KS Hetman £ódŸ 1 : 2
l KS Tornado £ódŸ - LKS D¹brówka 2 : 0

Ostatni mecz obecnej rundy dru¿yna LKS
D¹brówka rozegra³a 9 listopada z KS Victoria
£ódŸ. 

Marek Gortat

LKS D¹brówka

W powietrznej walce o pi³kê Czapliñski

Zawodnicy LKS D¹brówka podczas rozgrzewki 
przed meczem w Mianowie

LKS Zamek Skotniki

W dryblingu Bogus³awski 
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Nieod³¹cznym atrybutem szkolnego ¿ycia
oraz doskona³ym sposobem zdobywania
doœwiadczenia s¹ spotkania z ciekawymi
ludŸmi. Do takiego spotkania dosz³o 20
paŸdziernika w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w S³owiku. 

Dyrektor szko³y Ewa Osówniak dba, by
jak najbardziej rozszerzaæ horyzonty dzieci,
tak¿e sportowe. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
osobistego poznania zapaœniczek Zgierskiego
Towarzystwa Atletycznego: Annê Zwiry-
dowsk¹ i Roksanê Zasinê, ich trenera -
Mariana Filipowicza oraz prezesa Stowa-
rzyszenia By³ych Zawodników, Dzia³aczy
i Sympatyków Boruty Zgierz Piotra Patorê.
Inicjatork¹ tego spotkania by³a Przewodni-
cz¹ca Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek. 

Wizyta zapaœniczek w szkole w S³owiku,
ze wzglêdu na swój niecodzienny charakter,
spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem
m³odzie¿y i licznymi pytaniami dotycz¹cymi
arkanów ¿ycia sportowca. Pytania zadawane
goœciom dotyczy³y g³ównie treningów
i sukcesów. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a pokazowa
walka miêdzy dwiema zawodniczkami.
Z pewnoœci¹ zgierskie zapaœniczki zyska³y
rzeszê nowych kibiców. 

Wœród absolwentów szko³y w S³owiku s¹
tak znani zapaœnicy jak: Tomasz Kupis,
Jaros³aw Pietrzak, Zbigniew Matusiak, Zbigniew
Banasiak, Bogdan Widawski, Krzysztof
Jaworski, Jan i Jaros³aw Pawlakowie. Byæ
mo¿e spotkanie, do którego dosz³o w szkole,
stanie siê inspiracj¹ i motywacj¹ do poznania
tej dyscypliny sportowej przez uczniów.

Wioletta Marynowicz

Wyniki spotkañ:
l 11 paŸdziernika
MKS 2000 Tuszyn - LKS Rosanów 0 : 0
l 18 paŸdziernika
LKS Rosanów - PTC Pabianice 2 : 1
l 26 paŸdziernika
Gosso Stal G³owno - LKS Rosanów 0 : 0

Ostatnie wyniki napawaj¹ optymizmem.
Rosanowianie pokonali wy¿ej notowanych
Pabianiczan i zremisowali z bardzo siln¹ Stal¹
G³owno. Dru¿yna jest ju¿ przygotowywana

do rundy rewan¿owej. Do zespo³u przychodz¹
nowi ciekawi zawodnicy. Bêd¹ oni pod baczn¹
uwag¹ trenera Micha³a Zawadzkiego.
– W rundzie jesiennej zespó³ przespa³

pocz¹tek rozgrywek. Po zwyciêstwie na

inauguracjê sezonu z Turem Ozorków zespó³

z meczu na mecz traci³ bezsensownie punkty.

W rundzie wiosennej wzmocnimy zespó³,

abyœmy mogli spokojnie patrzeæ w tabelê na

koniec sezonu. Nie chcemy, aby kwestia spadku

rozegra³a siê dopiero w ostatniej kolejce, jak

w poprzednim sezonie - mówi Pawe³
Pietrzak, Prezes LKS Rosanów. 

W listopadzie rosanowianie rozegrali
trzy mecze. 8 listopada z MKS Górnikiem
£êczyca, 11 listopada z MKS II Kutno i
16 listopada z TS Soko³em II Aleksandrów.
Wyniki spotkañ podamy w grudniowym
wydaniu gazety. 

Pawe³ Kuœmierczyk 
Krzysztof Tomkowicz

LKS Rosanów 

Sezon pi³karski 2008/2009 powoli dobiega do pó³metka. Podsumowuj¹c
dokonania LKS Rosanów w rundzie jesiennej na koniec paŸdziernika
mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e dru¿yna ma pecha. Wygrali tylko 
3 mecze, 6 zremisowali i odnotowali 6 pora¿ek. Bilans bramek: 
27 strzelonych i 28 straconych, co daje dopiero 16 pozycjê w tabeli. 

Zachêcamy ch³opców i dziewczêta urodzo-
nych w latach 1999-2001 do treningów
pi³ki no¿nej. W okresie zimowym zajêcia
prowadzone bêd¹ na sali jednej ze szkó³
w gminie Zgierz. Chêtne osoby prosimy
o kontakt z trenerem, tel. 604 093 201 -
Pawe³ Kuœmierczyk.

W kategorii ch³opców doskona³e drugie
miejsce wywalczyli uczniowie z Gimnazjum
w Giecznie. Szko³ê reprezentowali: Kacper
Jarmusz, Damian Fortuna, Pawe³ Pota-
kowski, Karol Potakowski, Przemys³aw
Leszczak, Arkadiusz Stañczyk, Mateusz
Wasilewski, Rafa³ Waliczek, Sebastian

Wiœniewski, Damian Michalak
oraz rezerwowi Kacper Majchrzak
i Sebastian Ostrowski. 

W sk³ad sztafety wchodzi³o
dziesiêciu zawodników, którzy
biegli na dystansie 10 km.
Poziom by³ bardzo wyrównany,
a walka zaciêta. Œwiadczy o tym
m.in. ró¿nica 1 sekundy na mecie
miêdzy drug¹ a trzeci¹ dru¿yn¹. 

Wagê sukcesu m³odych
giecznian podkreœla fakt, i¿
w mistrzostwach startowa³o 12
najlepszych szkó³ wy³onionych

drog¹ eliminacji gminnych, powiatowych
i rejonowych. Gimnazjum z Gieczna równie¿
przesz³o takie kwalifikacje. Ju¿ du¿ym
osi¹gniêciem by³o zajêcie drugiego miejsca
na zawodach powiatowych, gdzie przegrali
jedynie ze sztafet¹ z Ozorkowa. Natomiast
jeszcze wiêkszym sukcesem okaza³o siê

zdobycie pierwszego miejsca w zawodach
rejonowych, w których bra³y udzia³ najlepsze
szko³y z czterech powiatów (zgierskiego,
pabianickiego, poddêbickiego i ³êczyckiego).

Uczniów ze szko³y w Giecznie do udzia³u
w zawodach przygotowywa³ nauczyciel
wychowania fizycznego Micha³ Gieraga. 

Micha³ Gieraga

24 paŸdziernika, w parku przy Centrum Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych w £odzi, odby³ siê
Fina³ Województwa £ódzkiego w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych „Gimnazjada
2008/2009”. Organizatorem zawodów by³ Szkolny Zwi¹zek Sportowy. 

W Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 2-4
mieœci siê 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

Zapaœniczki 
w szkole w S³owiku 

Gieczno drugie w województwie

Od lewej: Barbara Kaczmarek, Roksana Zasina, Anna Zwirydowska,
Marian Filipowicz, Piotr Patora, Ewa Osówniak
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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.   

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.

Zostañ pi³karzem 

Zostañ ³ucznikiem

l TENIS STO£OWY
W dniach 3-5 paŸdziernika odby³y siê w
Staszowie Mistrzostwa Polski Nauczycieli
i Pracowników Oœwiaty w tenisie sto³owym.
Zawody by³y rozgrywane w ró¿nych kategor-
iach wiekowych. Organizatorem imprezy by³
ZNP. Oddzia³ zgierski reprezentowali: Anna
Cinkusz i Micha³ Gieraga - nauczyciele
z ZSG w Giecznie oraz Ryszard Kwiecieñ.
Osi¹gnêli bardzo dobre wyniki. Anna
Cinkusz w kategorii wiekowej 36-40 lat
zajê³a I miejsce, Micha³ Gieraga w kategorii
zawodników zrzeszonych - V miejsce,
a Ryszard Kwiecieñ w kategorii wiekowej
ponad 70 lat - I miejsce. Zgierzanie wspólnie
z tenisist¹ ze Zduñskiej Woli w rywalizacji
dru¿ynowej wywalczyli wicemistrzostwo
Polski.
l P£YWANIE

Sukcesy sportowe odnosi równie¿
Miros³awa Rajtar - nauczycielka w ZSG
w S³owiku. Podczas VII Mistrzostw Polski
w p³ywaniu Nauczycieli i Pracowników
Oœwiaty, które odby³y siê w dniach 20-21
wrzeœnia w Piotrkowie Trybunalski zajê³a:
II miejsce stylem motylkowym, II miejsce
stylem grzbietowym, III miejsce stylem
zmiennym. Z kolei podczas Miêdzynaro-
dowego Meetingu P³ywackiego MASTERS,
który odby³ siê 25 paŸdziernika w Górze
Kalwarii zajê³a: I miejsce na dystansie
50 metrów stylem dowolnym, I miejsce na
dystansie 50 metrów stylem grzbietowym,
II miejsce na dystansie 50 metrów stylem
motylkowym.

Sukcesy sportowe
zgierskich nauczycieli

Biegi zosta³y przeprowadzone w grupach
dziewcz¹t i ch³opców, w dwóch kategoriach
wiekowych: szkó³ podstawowych, które

wystawi³y szeœcioosobowe dru¿yny oraz
gimnazjów, reprezentowanych przez dziesiê-
cioosobowe ekipy.

Wyniki:
l szko³y podstawowe: 
dziewczêta: 
I miejsce - Bia³a
II miejsce - Gieczno 
III miejsce - Szczawin
ch³opcy: 
I miejsce - Bia³a
II miejsce - Gieczno
III miejsce - Grotniki
l gimnazja:
dziewczêta:
I miejsce - Gieczno 
II miejsce - S³owik 
II miejsce - Szczawin
ch³opcy: 
I miejsce - Gieczno
II miejsce - S³owik
III miejsce - Grotniki

Sztafetowy Bieg Prze³ajowy w Grotnikach 

22 paŸdziernika odby³ siê w Grotnikach XV Sztafetowy Bieg Prze³ajowy o Puchar Wójta
Gminy Zgierz. W zawodach wziêli udzia³ uczniowie gminnych szkó³. Wytyczona leœnymi
duktami trasa o d³ugoœci oko³o 800 metrów wymaga³a od uczestników du¿ego wysi³ku.
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K o m u n i k a t y

Zgodnie z ustaw¹ z 2005 roku o Zu¿ytym Sprzêcie Elektrycznym i Elektro-
nicznym, 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 interne-
towych www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl. Dostêpne s¹ równie¿ pod
numerem bezp³atnej infolinii ElektroEko 0 800 000 080. 

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

14
28

listopadmiejscowoœæ   

10
24

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

grudzieñ
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2
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10
24

4
18

11
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12
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Informacja dla mieszkañców Powiatu Zgierskiego 
o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomoœci 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz

jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365) oraz w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji

z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem

prawnym ( Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1770), Starosta Zgierski informuje mieszkañców Powiatu Zgierskiego o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci

ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomoœci.

W celu zapewnienia prawid³owej ochrony prawa w³asnoœci, w³aœciciel nieruchomoœci powinien sprawdziæ, czy dla jego nieruchomoœci jest prowadzona

ksiêga wieczysta i czy dane w niej zawarte s¹ zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Stan prawny nieruchomoœci wynika z treœci wpisów dokony-

wanych w ksiêdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, ¿e dokonane zosta³y z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza siê jednak, i¿

osoby, którym przys³uguje okreœlone prawo do nieruchomoœci nie ujawniaj¹ ich w ksiêdze wieczystej. W interesie w³aœciciela le¿y zatem uregulowanie

stanu prawnego nieruchomoœci tj. doprowadzenie do zgodnoœci danych z ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

Informacje z Centralnej Bazy Ksi¹g Wieczystych (odpisy, zaœwiadczenia, wgl¹d do ksiêgi wieczystej) udostêpnia: 

Centralna Informacja Ksi¹g Wieczystych - ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

Sprawy z zakresu ksi¹g wieczystych nieruchomoœci z terenu Powiatu Zgierskiego prowadzi:

S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych - ul. Soko³owska 6,  95 - 100 Zgierz, tel. 042 716 34 42 lub 042 716 34 68. 

Dane dotycz¹ce numeru ksiêgi wieczystej oraz aktualnego po³o¿enia, oznaczenia i powierzchni nieruchomoœci mo¿na ustaliæ w ewidencji gruntów dla:

l miasta i gminy Aleksandrów £ódzki - Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. D³uga 49, III piêtro, pok  308 b¹dŸ w Urzêdzie Gminy Aleksandrów £ódzki,     

Pl. Koœciuszki 2,

l miasta G³owno - Urz¹d Miejski w G³ownie, ul. M³ynarska 15,

l gminy G³owno - Urz¹d Gminy w G³ownie, ul. Kiliñskiego 2,

l miasta Ozorków - Urz¹d Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1,

l gminy Ozorków - Urz¹d Gminy w Ozorkowie, ul. Wigury 14,

l gminy Parzêczew - Urz¹d Gminy w Parzêczewie, ul. Po³udniowa 1,

l miasta i gminy Stryków - Urz¹d Miasta - Gminy Stryków, ul. Koœciuszki 27,

l miasta Zgierza -  Urz¹d Miasta Zgierza, Pl. Jana Paw³a II 16,

l gminy Zgierz  - Urz¹d Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4.

Rzeczywisty stan prawny nieruchomoœci mog¹ potwierdziæ w szczególnoœci nastêpuj¹ce dokumenty:

l ostateczne decyzje administracyjne (m.in. decyzja o wyw³aszczeniu nieruchomoœci, decyzja o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo

w³asnoœci nieruchomoœci),

l umowy cywilno-prawne (akty notarialne - m.in. umowa kupna-sprzeda¿y, umowa

darowizny, umowa zamiany, umowa zniesienia wspó³w³asnoœci, umowa o dzia³ spadku

w sk³ad którego wchodzi nieruchomoœci, umowa o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci

lokalu, umowa zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci),

l prawomocne orzeczenia s¹dowe ( m.in. postanowienie o zasiedzeniu, orzeczenie

o nabyciu spadku, wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego ksiêgi wieczystej

z rzeczywistym stanem prawnym),

l inne (akty w³asnoœci).

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Powiatu Zgierskiego, w którym mieszkañcy

mog¹ uzyskaæ informacjê o rodzaju i sposobie dzia³añ niezbêdnych do uzyskania

tytu³u prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomoœci i ujawnienia ich praw

w ksiêgach wieczystych znajduje siê w siedzibie Starostwa Powiatowego Zgierzu,

ul. D³uga 49, I piêtro, pokój 105, czynny w ka¿dy wtorek w godzinach od 8.00 - 17.00,

tel. 042 719 09 44.

/Starosta Zgierski Jacek Socha/




