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Œwiêtem, które w polskiej tradycji zajmuje
bardzo wa¿ne miejsce jest Bo¿e Narodzenie.
Szczególna atmosfera panuje w Wigiliê.
Z tym dniem zwi¹zanych jest te¿ najwiêcej
obrzêdów, obyczajów i wierzeñ. Wigilia to
jedno z najbardziej rodzinnych polskich
œwi¹t. 

Du¿¹ rolê w tworzeniu œwi¹tecznej
atmosfery odgrywa wystrój mieszkania. We
wszystkich domach króluje piêknie przystro-
jona choinka, bez której trudno wyobraziæ
sobie Bo¿e Narodzenie. To jedna z m³odszych
tradycji œwi¹tecznych. Pierwsze choinki
pojawi³y siê w Polsce w XIX w. Wczeœniej
polskie domy zdobi³y w czasie œwi¹t zielone
ga³¹zki jod³y, œwierku lub sosny. 

W dawnej Polsce Wigilia Bo¿ego
Narodzenia uwa¿ana by³a za dzieñ, którego
przebieg mia³ decydowaæ o ca³ym roku.
Nale¿a³o zatem prze¿yæ go w zgodzie, spokoju
i okazywaæ sobie najwiêksz¹ ¿yczliwoœæ.
Podobnie jak i dziœ, od wczesnego œwitu
trwa³y przygotowania do wigilijnej kolacji.
Wszystkie prace gospodarskie musia³y byæ
zakoñczone przed zapadniêciem zmroku.

Do podstawowych zwyczajów wigilijnych
nale¿y oczywiœcie wieczerza wigilijna.
Rozpoczynaj¹ca siê wraz z pierwsz¹
gwiazdk¹, od op³atka, sk³adania sobie ¿yczeñ,
modlitwy i niekiedy czytania Ewangelii.
Stó³ tradycyjnie nakryty jest bia³ym obrusem,
z wi¹zk¹ siana pod nim, co ma upamiêtniaæ
narodziny w stajence, przy stole powinno
znajdowaæ siê jedno puste nakrycie dla
zb³¹kanego wêdrowca. W tym dniu podajemy
postne potrawy wigilijne. Warto wspomnieæ,
¿e obowi¹zek postu wigilijnego zniesiono

w 1983 roku (w Polsce w 2003) - od tego
czasu post jest jedynie zalecany. Wieczerza
wigilijna koñczy siê zazwyczaj rozdaniem
prezentów znajduj¹cych siê pod choink¹
i wyjœciem na tradycyjn¹ Pasterkê. 

Jak g³osi tradycja na stole powinno
siê znaleŸæ 12 potraw wigilijnych, jednak
niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e by³o w zwyczaju
podawanie 13 potraw u magnatów, 11
u szlachty, 9 u mieszczan. W tym dniu na
stole króluj¹ ryby (karp wigilijny, œledzie),
potrawy z nasion (groch, mak), kapusta,
grzyby, postny barszcz. Klasyczne potrawy
wigilijne to: barszcz z grzybami, uszkami
lub pasztecikami (czasami ¿ur lub zupa
grzybowa), karp w galarecie, karp sma¿ony,
kapusta z grochem, pierogi z kapust¹ i grzy-
bami, œledzie w oliwie. Na œwi¹tecznym stole
nie mo¿e zabrakn¹æ ciast i deserów, przede
wszystkim strucli makowej, miodowych
pierników, kutii, kulebiaka oraz kompotu
z suszonych owoców.

Kilka tradycyjnych przepisów na potrawy
wigilijne znajd¹ Pañstwo na str. 16. 

oprac. Ma³gorzata Klauziñska
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Jest taka noc, na któr¹ cz³owiek
czeka i za któr¹ têskni.

Jest taki wyj¹tkowy wieczór 
w roku, gdy wszyscy obecni

gromadz¹ sie przy wspólnym stole. 
Jest taki wieczór, kiedy gasn¹ spory.

Wieczór, gdy ³amiemy op³atek,
sk³adamy ¿yczenia.

To noc wyj¹tkowa... Jedyna...
Niepowtarzalna.

Noc Bo¿ego Narodzenia.
W tê jedyn¹ i niepowtarzaln¹ Noc

¿yczmy wszystkim
obfitych ³ask i b³ogos³awieñstwa

Bo¿ej Dzieciny.

Miejsko-Gminny Zwi¹zek Rolników,
Kó³ek i Organizacji Rolniczych

oraz Miejsko-Gminna Rada 
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Zgierzu

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku

pragniemy z³o¿yæ 
moc gor¹cych ¿yczeñ, zdrowia,

szczêœcia, wszelkiej pomyœlnoœci
oraz podziêkowaæ 

za dotychczasow¹ wspó³pracê
Naszym Partnerom, Klientom,

mieszkañcom 
i pracownikom Gminy Zgierz

„Edukacja” Szko³a Policealna w £odzi 

-  kursy, szkolenia

- ubezpieczenia PZU

Kontakt: 605 574 072, 694 452 180

Na Ziemi Zgierskiej, miesiêcznik 

Wydawca: Samorz¹d Gminy Zgierz 

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

Przepe³nionych spokojem, radoœci¹ 

i mi³oœci¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

oraz samych pomyœlnych 

i ciekawych wydarzeñ 

w nadchodz¹cym 

Nowym 2009 Roku 

¿yczy 

redakcja miesiêcznika

„Na Ziemi Zgierskiej”
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Spoœród ponad 9,5 tys. osób uprawnio-
nych do g³osowania do urn posz³o 3316
mieszkañców gminy, czyli nieca³e 35%.
Najwy¿sza frekwencja, powy¿ej 50%
uprawnionych, by³a w obwodach g³osowania
w D¹brówce Wielkiej i Giecznie. Najmniej
g³osuj¹cych by³o w obwodach w £agiew-
nikach Nowych i S³owiku - oko³o 24%.

Wyniki g³osowania z dnia 14 grudnia:
Barbara Kaczmarek - 1128 (34,3%) g³osów,
Zdzis³aw Rembisz - 929 (28,3%) g³osów,
Henryk Tomczak - 681 (20,7%) g³osów,
Micha³ Banaszczyk - 314 (9,6%) g³osów,
Wies³aw Olender - 233 (7,1%) g³osy.

Poniewa¿ ¿aden z kandydatów nie
otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów, 28 grudnia odbêdzie siê druga tura
wyborów. Kandydatami na Wójta Gminy
Zgierz w ponownym g³osowaniu s¹ Barbara
Kaczmarek i Zdzis³aw Rembisz. 

G³osowanie zostanie przeprowadzone
w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych
lokalach wyborczych, co w dniu 14 grudnia.

Maciej Wrzesiñski

Przedterminowe

wybory Wójta

Gminy Zgierz

- wyniki

14 grudnia mieszkañcy gminy Zgierz
g³osowali w przedterminowych wyborach
Wójta Gminy Zgierz og³oszonych 
w wyniku odwo³ania Zdzis³awa Rembisza 
z tej funkcji w referendum 14 wrzeœnia br.



Przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej,
która odby³a siê 20 listopada, by³o siedem
projektów uchwa³. 

Burzliw¹ dyskusjê wywo³a³y dwa projekty
uchwa³ dotycz¹ce zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê dla terenu
gminy Zgierz objêtego dostawami wody reali-
zowanymi przez Gminny Zak³ad Komunalny
z/s w D¹brówce Wielkiej oraz zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie œcieków
za poœrednictwem przepompowni w £agiew-
nikach Nowych. Oba projekty uchwa³ przed-
stawi³y radnym pracownice GZK: kierownik
ds. wodoci¹gów i ksiêgowa. 

Po wys³uchaniu uzasadnienia projektu
uchwa³y dotycz¹cej zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê dla terenu
gminy Zgierz, radni Zbigniew Draczyñski
i Lechos³aw Wojcieszek stwierdzili, ¿e GZK
nie motywuje mieszkañców do oszczêdzania
wody, bo wed³ug zaproponowanych stawek
ten kto zu¿ywa wiêcej wody, p³aci mniej.
Ponadto, zdaniem Przewodnicz¹cej Rady
Barbary Kaczmarek, nie jest dobrym
pomys³em narzucanie sztucznej op³aty za
us³ugê utrzymania w gotowoœci urz¹dzeñ
wodoci¹gowych, lepiej koszty te uwzglêdniæ
w cenie za 1 m3 wody. Po co sta³¹ op³atê
maj¹ uiszczaæ dzia³kowicze, skoro z wody
korzystaj¹ sezonowo. Radny Jan B³aszczyk
opowiedzia³ siê natomiast po raz kolejny za
przywróceniem przyjmowania op³aty przy
odczycie wodomierza przez inkasentów.

Kierownik ds. wodoci¹gów Alina
Zawadzka studzi³a emocje radnych mówi¹c,
¿e jeœli zniesiona zosta³aby op³ata abona-
mentowa dla dzia³kowiczów, to wzros³yby
rachunki sta³ych mieszkañców. GZK musi
zachowaæ przychody na okreœlonym
poziomie, by nie doprowadziæ Zak³adu do
bankructwa. Doda³a równie¿, ¿e projekt
uchwa³y przedstawiony przez GZK spe³nia
wymogi ustawowe i nie ma w nim b³êdów
rachunkowych, a Rada Gminy nie mo¿e tak
mocno w projekt uchwa³y ingerowaæ.

W wyniku g³osowania uchwa³a nie zosta³a

podjêta - 10 radnych zag³osowa³o przeciw,
5 wstrzyma³o siê od g³osu. 

Radni nie podjêli te¿ uchwa³y dotycz¹cej
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowa-
dzanie œcieków za poœrednictwem przepom-
powni w £agiewnikach Nowych (11 g³osów
przeciw, 4 wstrzymuj¹ce siê). Obecni na sesji
mieszkañcy tej miejscowoœci zapowiedzieli,
¿e nie dopuszcz¹ do sytuacji, w której

musieliby p³aciæ tak wysokie op³aty.
W ostatecznoœci zmuszeni bêd¹ do odwo³ania
siê do wy¿szych instancji. Ich zdaniem,
ludzie maj¹ obawy, by przy³¹czaæ siê teraz do
kanalizacji. Mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e kanali-
zacja zosta³a wybudowana, ale ze wzglêdu na
wysokie koszty nie bêdzie eksploatowana.
Przypomnijmy, ¿e sprawa ta by³a tematem
listopadowej Komisji Bud¿etu Infrastruktury
Gospodarczej. Cz³onkowie Komisji sformu-
³owali wtedy wniosek, by przeznaczyæ œrodki
niezbêdne do zbadania szczelnoœci kanalizacji
w £agiewnikach Nowych w celu wyeli-
minowania nadmiernej iloœci œcieków i
ponoszenia nieuzasadnionych kosztów
eksploatacji przez u¿ytkowników. 

Podjêto uchwa³y w sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych:

l zwiêkszono dochody gminy o kwotê
11.628 z³. Œrodki te stanowi¹ refundacjê
z Powiatowego Urzêdu Pracy w Zgierzu z
tytu³u poniesionych przez Zespó³ Szkolno
-Gimnazjalny w S³owiku wydatków na
organizacjê robót publicznych. Pieni¹dze
przeznaczone zostan¹ na wynagrodzenia
osobowe pracowników ZSG w S³owiku,

l o kwotê 336.700 z³ zmniejszono plan
wydatków na opracowanie planów zagospo-
darowania przestrzennego. Kwota ta w
bie¿¹cym roku nie bêdzie wykorzystana
z uwagi na wyd³u¿enie siê terminów
uchwalenia planów oraz skomplikowany
charakter ich uchwalania. O tak¹ sam¹ kwotê
zmniejszono plan przychodów z tytu³u
po¿yczek;
l zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz
d³ugoterminowej po¿yczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi – po¿yczka
zaci¹gniêta zostanie do kwoty 784.500 z³,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdat-
niania wody w Kêblinach”, z czego w 2008 r.
do kwoty 228.650, a w 2009 r. do kwoty
555.850 z³. Sp³ata po¿yczki nastêpowaæ
bêdzie w latach 2009-2015, z wp³ywów
z udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych, z uwzglêdnieniem w planach
bud¿etowych obejmuj¹cych jej sp³atê.
Uchwa³a podjêta w tej samej sprawie 21
lutego br. traci moc - ponowne podjêcie
uchwa³y by³o konieczne w zwi¹zku z przesu-
niêciem zakoñczenia zadania w 2009 r., a co
za tym idzie mo¿liwoœci¹ realizacji drugiej
transzy po¿yczki;
l nieodp³atnego przekazania na rzecz
Powiatu Zgierskiego dzia³ki nr 142/2
po³o¿onej w miejscowoœci Emilia –
uchwa³a dotyczy dzia³ki o powierzchni 3172 m2

po³o¿onej w Emilii przy ul. Telefonicznej,
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Zgierz, ujêtej w
wykazie dróg powiatowych. Zarz¹d Powiatu
Zgierskiego wyrazi³ zgodê na przejêcie
dzia³ki pod warunkiem pokrycia przez gminê
Zgierz kosztów zwi¹zanych z notarialnym
przekazaniem.

Ma³gorzata Klauziñska

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz
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XXXI sesja nadzwyczajna 
Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 17 listopada.

W trakcie posiedzenia cz³onkowie Komisji
zajêli siê pismami, które skierowane zosta³y do
Rady Gminy. Nastêpnie szerzej omówiono
temat budowy wodoci¹gów przez osoby
prywatne i warunki przekazywania wodoci¹gów
gminie. Radnym zosta³a równie¿ przybli¿ona
sprawa jednej z mieszkanek gminy dotycz¹ca
granic jej nieruchomoœci. Na zakoñczenie radni
zapoznali siê z projektami uchwa³ przygo-
towanymi na XXXI sesjê. 

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 19 listopada i 4 grudnia.

Przedmiotem obrad posiedzenia listopa-
dowego by³y tematy zwi¹zane z: l adaptacj¹
poddasza w Szkole Podstawowej w Bia³ej.
Koszty realizacji inwestycji omówi³a Kierownik
Referatu Infrastruktury Technicznej;
l mo¿liwoœci¹ i zasadami funkcjonowania w
2009 roku linii autobusowych na trasach:
D¹brówka - Zgierz - Skotniki i Grotniki - Zgierz.
Pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy Zgierz poinfor-
mowa³, ¿e do urzêdu wp³ynê³a pismo z MKT
z kilkoma propozycjami, sprawa jest jeszcze
otwarta do negocjacji, bêd¹ kierowane równie¿
pisma do innych firm transportowych. Wójt

poinformowa³ ponadto radnych o bie¿¹cych
dzia³aniach w sprawie dotycz¹cej terenów w
okolicach RogóŸna i znajduj¹cych siê tam z³ó¿
surowców naturalnych; l likwidacj¹ kolejnych
oddzia³ów Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Sekretarz Gminy poinformowa³a radnych, ¿e
Zarz¹d Województwa £ódzkiego przekaza³ do
zaopiniowania projekt uchwa³y Sejmiku
Województwa £ódzkiego w sprawie ograni-
czenia dzia³alnoœci szpitala, likwidowane s¹
poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
i oddzia³ ortopedii onkologicznej. Cz³onkowie
Komisji wydali negatywn¹ opiniê w tej sprawie.

Podczas posiedzenia grudniowego Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy omówi³a
projekty gminy sk³adane o pozyskanie œrodków
unijnych w ramach Zintegrowanego Programu

Z prac komisji 
Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

Kierownik ds. wodoci¹gów w GZK przedstawia  
projekty uchwa³
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Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póŸn.
zm., w zwi¹zku z art. 24 ust. 8 ustawy Gminny Zak³ad Komunalny og³asza taryfê dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie gminy Zgierz na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.

Wysokoœæ cen  i stawek op³at za dostarczanie wody:
1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu
wskazañ wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody - 1,70 z³ netto, 1,82 z³ brutto.
2. Stawka op³aty abonamentowej na odbiorcê (§ 5 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego):

- dotyczy odbiorców us³ug kanalizacyjnych, odprowadzaj¹cych œcieki 
za poœrednictwem przepompowni œcieków w £agiewnikach

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póŸn.
zm., w zwi¹zku z art. 24 ust. 8 ustawy Gminny Zak³ad Komunalny og³asza taryfê dla
zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie gminy Zgierz na okres od dnia 15 grudnia 2008 r.
do 14 grudnia 2009 r.

Wysokoœæ cen za odprowadzania œcieków:
1. Cena za 1 m3 dostarczonych œcieków w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu
wskazañ wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia
wody - 15,88 z³ netto, 16,99 z³ brutto.
2. Stawka op³aty abonamentowej na odbiorcê (§ 5 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego):

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
oraz programów operacyjnych z aktualnego
okresu finansowania UE 2007-2013. Cz³onko-
wie Komisji zapoznali siê równie¿ z projektami
uchwa³ przygotowanymi na XXXII sesjê.

Komisja Rewizyjna obradowa³a 26 listopada.
Jej przedmiotem by³a kontrola w zakresie:
ewidencjonowania œrodków trwa³ych, polityki
bezpieczeñstwa realizowanej w Urzêdzie
Gminy, ewidencjonowania œrodków trwa³ych
wycofanych z u¿ytkowania, ewidencjonowania

telefonów komórkowych bêd¹cych na stanie
Urzêdu Gminy (op³aty za rozmowy telefoniczne
w okresie od sierpnia do paŸdziernika br.),
ewidencji wyposa¿enia w Publicznych Punktach
Dostêpu do Internetu na terenie gminy Zgierz.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej obradowa³a 10 grudnia.

W trakcie posiedzenia cz³onkowie Komisji
zostali zapoznani z projektem bud¿etu gminy
Zgierz na 2009 rok. Projekt bud¿etu omówi³a
Skarbnik Gminy. W dalszej kolejnoœci radni

uzyskali informacjê na temat sieci szkó³
w gminie Zgierz w kontekœcie podjêcia decyzji
o rozbudowie szko³y w S³owiku. Cz³onkowie
Komisji  zostali zapoznani równie¿ z projektami
uchwa³ przygotowanymi na XXXII sesjê. 

Na podstawie materia³ów  
komisji Rady Gminy Zgierz

Gminny Zak³ad Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie gminy Zgierz 

na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Gminny Zak³ad Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie gminy Zgierz

na okres od 15 grudnia 2008 r. do 14 grudnia 2009 r.

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z póŸn. zm.), w zwi¹zku
z podjêt¹ w trybie art. 24 ust. 5 ustawy
Uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz Nr XXX/303/08
z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê dla terenu gminy Zgierz
objêtego dostawami wody realizowanymi
przez Spó³kê „Wodoci¹gi i Kanalizacja -
Zgierz” Sp. z o.o., Spó³ka „Wodoci¹gi
i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. og³asza
taryfê za zbiorowe zaopatrzenie w wodê na
wydzielonym terenie gminy Zgierz na okres
od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê - ustalono dwie taryfowe grupy
odbiorców us³ug:
Grupa taryfowa I: gospodarstwa domowe,
jednostki oœwiaty, ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej, instytucje kultury, oœrodki
sportowe, placówki handlowe i us³ugowe
oraz instytucje nie prowadz¹ce dzia³alnoœci
przemys³owej i nie wytwarzaj¹ce œcieków
zaliczanych do przemys³owych.
Grupa taryfowa II: pozostali odbiorcy.

W rozliczeniach za dostarczon¹ wodê
obowi¹zuje taryfa zawieraj¹ca ró¿ne
ceny dla wyodrêbnionych grup taryfo-
wych:
1) cenê netto w wysokoœci 2,09 z³ za 1 m3

wody dostarczonej dla odbiorców zalicza-
nych do Grupy taryfowej I, która stosowana
bêdzie w rozliczeniach dokonywanych na
podstawie odczytów wskazañ wodomierza
lub w przypadku braku wodomierza wed³ug
normatywów wynikaj¹cych z Rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 roku w sprawie okreœlania
przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz.U. Nr 8
poz. 70).
2) cenê netto w wysokoœci 2,12 z³ za 1 m3

wody dostarczonej dla odbiorów zalicza-
nych do Grupy taryfowej II stosowan¹ w
rozliczeniach dokonywanych na podstawie
odczytów wskazañ wodomierza.
Przy obliczaniu nale¿noœci za wykonan¹
us³ugê dostarczania wody do ceny netto
doliczony bêdzie podatek VAT w obowi¹-
zuj¹cej wysokoœci.

„Wodoci¹gi i Kanalizacja - Zgierz” 

Sp. z o.o. w Zgierzu

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodê na wydzielonym terenie

gminy Zgierz na okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2009 r.

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej



Samochód zakupiony zosta³ przy
udziale œrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi. By³a to realizacja zadania
polegaj¹cego na „zakupie samochodu do
przewozu œmieci komunalnych”.

Producentem ca³ego zestawu jest Wytwór-
nia Urz¹dzeñ Komunalnych  WUKO S.A.
na podwoziu samochodu DAF FA LF
55220. 

Skrzynia ³adunkowa ma pojemnoœæ 14 m3,

kosz zasypowy - 1,8 m3. Œmieciarka zdolna

jest do opró¿niania wszystkich standar-
dowych pojemników od 80 do 1300 dm3.

Samochód i skrzynia za³adunkowa wspó³-
pracuj¹ ze sob¹ za pomoc¹ zainstalowanego
i odpowiednio zaprogramowanego kompu-
tera, spe³niaj¹c wszelkie normy pod wzglê-
dem ekologicznym oraz bezpieczeñstwa
pracy.

Œmieciarka u¿ytkowana jest przez GZK
od 12 listopada, nowy sprzêt znakomicie
spe³nia swoj¹ rolê.

Najnowsze rozwi¹zania techniczne
u³atwiaj¹ pracê, wiêksza objêtoœæ skrzyni
za³adunkowej oraz du¿a si³a zgniatania
nieczystoœci, sprawiaj¹, ¿e nie ma potrzeby
tak czêstego jej opró¿niania.

I n f o r m a c j e
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50 mieszkañców gminy Zgierz rozpoczê³o udzia³ w szkoleniach komputerowych. Projekt
„Komputer - twoja szansa” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

17 listopada odby³o siê spotkanie otwieraj¹ce cykl zajêæ szkoleniowych, podczas którego
przedstawiono zasady uczestnictwa w projekcie, Ÿród³a finansowania, zakres szkolenia oraz
instruktorów prowadz¹cych zajêcia. 

Aktualnie kursanci podzieleni na 5 grup ucz¹ siê obs³ugi komputera w Publicznych
Punktach Dostêpu do Internetu w Dzier¿¹znej, Giecznie, S³owiku, Szczawinie i Grotnikach.    

Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi
wybra³ instytucje, które bêd¹ udzielaæ
wsparcia doradczego oraz finansowego
osobom chc¹cym rozpocz¹æ prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej. 

Bli¿sze informacje i dane tych
instytucji znajduj¹ siê na stronie interne-
towej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
http://efs.wup.lodz.pl.

Nowy samochód w Gminnym Zak³adzie Komunalnym

Samochód ciê¿arowy przeznaczony do wywozu œmieci SM 14

Komputer  - twoja szansa 

Dotacje na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej

szkolenia rozpoczête

PPDI w Szczawinie

PPDI w Giecznie



Na realizacjê projektu w 2008 roku Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu
otrzyma³ dotacjê rozwojow¹ w wysokoœci
66.179,45 z³ (89,5%), wniós³ równie¿ wk³ad
w³asny - 7.764,07z³ (10,5%).

Projekt jest zgodny z zapisami Strategii
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Gminy Zgierz na lata 2005-2009, w której
jednym z celów jest podejmowanie dzia³añ
na rzecz ograniczenia zjawiska bezrobocia na
terenie gminy Zgierz, aktywizacjê osób
d³ugotrwale bezrobotnych i korzystaj¹cych ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, wspieranie
i aktywizowanie osób zagro¿onych wyklu-
czeniem spo³ecznym, ograniczenie zjawiska
marginalizacji spo³ecznej. 

D³u¿szy okres pozostawania bez pracy,
bez sta³ego Ÿród³a dochodu jest przyczyn¹
wielu problemów rodzinnych i zdrowotnych.
Jest przyczyn¹ zjawiska marginalizacji
spo³ecznej i wykluczenia spo³ecznego. 

Ograniczone œrodki finansowe nie sprzy-
jaj¹ dostêpnoœci do szkoleñ zawodowych, do
dobrych wzorców pe³nienia ról spo³ecznych,
do uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym,
przyczyniaj¹ siê natomiast do utraty wiary
w siebie, wiary we w³asne mo¿liwoœci
i umiejêtnoœci.

Realizowany projekt pn. „Inwestycja w
siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” mia³
na celu uœwiadomienie uczestnikom, ¿e
nasze jutro w du¿ej mierze zale¿y od nas
samych, od naszej zaradnoœci ¿yciowej,
aktywnoœci w podejmowaniu dzia³añ i wiary
we w³asne mo¿liwoœci, zdolnoœci i umiejêt-
noœci. Dziêki dofinansowaniu projektu ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ec-
nego mogliœmy rozszerzyæ zakres podej-
mowanych dzia³añ o szkolenia zawodowe
oraz zwiêkszyæ liczbê godzin szkolenia,
a tak¿e zwiêkszyæ liczbê osób, do których
skierowane by³y dzia³ania. Dziêki œrodkom
z EFS mogliœmy zapewniæ uczestnikom
projektu ciep³y posi³ek w czasie szkolenia. 

Jednym z  bardzo wa¿nych celów projektu
by³a integracja spo³eczna. Dziêki spotkaniom
na szkoleniach w Klubie Integracji Spo³ecz-
nej, uczestnicy projektu poszerzyli kr¹g
swoich znajomych, czyli pomno¿yli swój
kapita³ spo³eczny. 

Wszystkie za³o¿enia i cele projektu
zosta³y zrealizowane, a zdobyta wiedza
i doœwiadczenie daje szansê na lepsze jutro.

Ma³gorzata Bibel
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Pod opiek¹ Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Zgierzu znajduje siê oko³o 400
rodzin z terenu naszej gminy. Rodziny
uzyskuj¹, oprócz wsparcia finansowego,
równie¿ pomoc rzeczow¹ w formie talonów
na ¿ywnoœæ, wêgla, pokrywania kosztów
energii elektrycznej. Pracownicy GOPS
pe³ni¹ tak¿e rolê doradców w zakresie pomocy
psychologicznej czy prawnej. Katalog zadañ
jakie realizuj¹ pracownicy socjalni jest
bardzo obszerny. Czêsto s¹ to sprawy trudne
i niejednokrotnie bardzo osobiste. Zawód
pracownika socjalnego to misja, któr¹ nale¿y
wype³niaæ chroni¹c prawa cz³owieka,
godnoœæ i prawo do samostanowienia osób,
którym udzielana jest pomoc.

Podczas uroczystego spotkania pracowni-
kom GOPS, za ich wysi³ek i zaanga¿owanie
we wspieraniu w trudnych sytuacjach
¿yciowych drugiego cz³owieka podziê-
kowali: Pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy
Zgierz Grzegorz Gula, Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
i Sekretarz Gminy Zgierz Alicja Karnicka.
Do ¿yczeñ do³¹czyli kwiaty i drobne upominki.

Ma³gorzata Klauziñska

Pracownicy GOPS
obchodzili swoje
œwiêto
Od osiemnastu lat 21-ego listopada
obchodzony jest w Polsce Dzieñ Pracownika
Socjalnego. Tego dnia swoje œwiêto
obchodzili równie¿ pracownicy Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu.
Ustawowy Dzieñ Pracownika Socjalnego
jest form¹ wyró¿nienia pracowników s³u¿b
spo³ecznych, dostrze¿enia ich roli 
i znaczenia ich s³u¿by dla spo³eczeñstwa
oraz pewnym sposobem promowania
zawodu pracownika socjalnego.

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

28 listopada Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uroczyœcie zakoñczy³ realizacjê projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji
spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie
7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. 

Uczestnicy projektu i zaproszeni goœcie
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Wieczór przygotowany zosta³ przez Radê
Kobiet Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w Zgierzu, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Wypychowie,
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Wypychowie
i Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej. 

By³y wró¿by na 2009 rok, horoskopy
zodiakalne i z ró¿nych stron œwiata (arabski,
mongolski, indiañski) i najwa¿niejsza,
najbardziej magiczna andrzejkowa wró¿ba
- lanie wosku. Wró¿by przygotowa³y
i poprowadzi³y pracownice-wró¿ki z Gmin-
nego Oœrodka Kultury. Zabawy co niemiara
w odczytaniu przysz³oœci z zakrzep³ych
w zimnej wodzie kszta³tów figurek mia³y nie
tylko panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, ale

tak¿e oficjalni goœcie imprezy. Do tañca
przygrywa³ Zespó³ „Lecharus”, ciep³e posi³ki
serwowa³y panie z KGW z Wypychowa.

Tak liczne spotkanie by³o tak¿e doskona³¹
okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ dla cz³onkiñ
KGW z Wypychowa. Order Serca Matki dla
Wies³awy Barañskiej i Zenony Janiszew-
skiej oraz Odznaczenie „Za zas³ugi dla Kó³ek
Rolniczych” dla Anny Tomczak, El¿biety
Adamskiej, Krystyny Stró¿owskiej i
Dyplomy RZRKiOR dla Moniki B³aszczyk,
Agaty Granosik, Ma³gorzaty Manisty,
Anety Szczeœniak, Ma³gorzaty Leszczak,
Moniki Piotrowskiej wrêczyli: Przewod-
nicz¹cy RZRKiOR w £odzi Krzysztof
Banasiak oraz Przewodnicz¹ca Miejsko
-Gminnej Rady Kobiet w Zgierzu Halina
Szymañska.

Gminny Oœrodek Kultury

Gminne Andrzejki w Wypychowie
Andrzejki przypadaj¹ na noc z 29 na 30 listopada, w wigiliê œw. Andrzeja. Wed³ug 
dawnych wierzeñ ta noc mia³a moc magiczn¹, uchylaj¹c¹ wrota do nieznanej przysz³oœci.
Aby przybli¿yæ tajemnicê wró¿b nocy andrzejkowej, 29 listopada zorganizowany zosta³
w sali OSP w Wypychowie „Wieczór Andrzejkowy Pe³en Niespodzianek”.

Po oficjalnym przywitaniu rozpoczê³a
siê zabawa miko³ajkowa. Dzieci,
m³odzie¿ i nawet doroœli uœmiali siê
podczas spektaklu „Koncert Œwiêtych
Miko³ajów” w wykonaniu artystów
z krakowskiego Teatru Nikoli. Trzech
Miko³ajów zabawia³o wszystkich
obecnych na sali w popularnych rytmach
muzyki. Przedstawienie uwieñczone
zosta³o s³odkim poczêstunkiem.
Na zakoñczenie ca³ej uroczystoœci
najwiêkszy Miko³aj rozda³ paczki ze
s³odyczami. Dziêki tak mi³ej inicjatywie
organizatorów dzieci i m³odzie¿,
spêdzi³y wspania³e niedzielne po³udnie.

Gminny Oœrodek Kultury

Miko³ajki w £agiewnikach
7 grudnia w œwietlicy gminnej w £agiewnikach Nowych odby³a siê impreza 
miko³ajkowa dla dzieci i m³odzie¿y. Zabawa zosta³a zorganizowana przez Samorz¹d 
Wiejski £agiewnik Nowych i Gminny Oœrodek Kultury Dzier¿¹znej.

4 grudnia w siedzibie Gminnego Oœrodka
Kultury zebra³a siê komisja konkursowa
oceniaj¹ca prace nades³ane na konkurs
plastyczny „Szopka Bo¿onarodzeniowa”
organizowany przez Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej. W sk³ad komisji weszli:
Andrzej Bia³kowski - etnolog Oœrodka
Regionalnego £ódzkiego Domu  Kultury,
ks. Ryszard Szymacha - proboszcz parafii
pw. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika
w Szczawinie, ks. Stanis³aw Ochotnicki -
proboszcz parafii pw. œw. Piotra i Paw³a
w Bia³ej. 

Po wnikliwej ocenie prac konkursowych
jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce
nagrody: 
l Kategoria I – kl. I-III: 
I miejsce: Natalia Pawlak (SP w D¹brówce
Wielkiej), II miejsce: Daria Flis (SP w
Besiekierzu Rudnym), Adrian Majek (ZSG
w S³owiku), III miejsce: Martyna Strzelecka
(ZSG w Giecznie), wyró¿nienia: Julia Koligat
(SP w D¹brówce Wielkiej), Aleksandra
Niemiec (SP w D¹brówce Wielkiej), Weronika
Sobieszczyk (ZSG w Grotnikach), Daniel
Dobrociñski (SP w Besiekierzu Rudnym),
Oskar Kurowski (ZSG w Grotnikach),
Hubert Maciaszczyk (SP w D¹brówce
Wielkiej), Mateusz ¯ukowski (ZSG w
S³owiku), £ukasz Kociszewski (gminna
biblioteka w Bia³ej), Weronika P³uciñska
(SP w D¹brówce Wielkiej), Weronika Osiñska
(ZSG w S³owiku), Witold Nypel (SP w
Besiekierzu Rudnym);                
l Kategoria II – kl. IV-VI:
I miejsce: Ewa Janiszewska (ZSG w
Giecznie), II miejsce: Klaudia Piotrowska
(ZSG w Giecznie), III miejsce: Adam
Janiszewski (ZSG w Giecznie), wyró¿nie-
nia: Jaros³aw Krzewina (ZSG w Giecznie),
Natalia Witczak (ZSG w S³owiku), Karolina
Ko³odziejczak (gminna biblioteka w Bia³ej),
Agata Œnieg (ZSG w S³owiku), Agnieszka
Kotus (ZSG w Giecznie), Artur Witczak (SP
w Besiekierzu Rudnym), Joanna Ptaszyñska
(SP w D¹brówce Wielkiej), Martyna
Makowska (ZSG w S³owiku), Milena
Dobrzelewska (SP w Bia³ej), Magdalena
Weteska (ZSG w Giecznie).

Organizatorzy doceniaj¹ wk³ad pracy
w³o¿ony w przygotowanie Szopek Bo¿onaro-
dzeniowych, podziwiaj¹ inwencjê twórcz¹
autorów prac, dziêkuj¹ uczestnikom konkursu
za du¿e zainteresowanie, rodzicom i opieku-
nom za pomoc i zaanga¿owanie.

Rozdanie nagród odby³o siê 12 grudnia
podczas Warsztatów Bo¿onarodzeniowych w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej.

Gminny Oœrodek Kultury 

Konkurs plastyczny
„Szopka Bo¿onarodzeniowa”
rozstrzygniêty
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W piêknie udekorowanej, pod kierunkiem
El¿biety Szymczak, sali gimnastycznej
zebra³o siê ponad 200 dzieci. Wszystkich
powita³a dyrektor szko³y Teresa Socalska.  

Uroczystoœæ rozpocz¹³ chór szkolny,
w wykonaniu którego obecni wys³uchali
kilku pastora³ek. Po wystêpie uczniów, przygo-
towanych przez Beatê Wojakowsk¹,
zaprezentowa³ siê ³ódzki teatr lalkowo-aktorski
„Psikus”, który wystawi³ sztukê pt. „Baœñ
o rybaku i z³otej rybce”. Dzieci z wielkim
zainteresowaniem œledzi³y losy starego rybaka
i jego ¿ony. Czeka³y na kolejne ¿yczenia,
która mia³a spe³niæ z³ota rybka. Na zakoñcze-
nie spektakl, pe³en humoru i z interesuj¹c¹
opraw¹ muzyczn¹, nagrodzono gromkimi
brawami. 

Nastêpnie kolejny raz zaprezentowa³ siê
chór, tym razem do wykonywanej kolêdy
w³¹czyli siê wszyscy.

W czasie imprezy radni: Zbigniew
Draczyñski i Marek Telenda oraz Sekretarz
Gminy Alicja Karnicka podziêkowali
osobom, które przygotowa³y imprezê,
zadba³y o opiekê w autobusach wrêczaj¹c  im
drobne upominki. Wszystkim dzieciom
i doros³ym zgromadzonym w sali ¿yczyli
Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego
Roku. 

Na zakoñczenie spotkania Miko³aje
obdarowali dzieci prezentami.    

Cezary Piotrowski

Tradycyjnie, co roku, Urz¹d Gminy Zgierz organizuje imprezê gwiazdkow¹ dla dzieci 
z gminnych szkó³. Tym razem spotkanie z Miko³ajami odby³o siê 6 grudnia w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach. 

Miko³ajki w Grotnikach

25 listopada w Szkole Podstawowej
w Bia³ej podsumowano projekt edukacyjny
„Rzecz o miodzie”. W okolicznoœciowym
programie uczniowie przypomnieli, ¿e
pszczelarstwo jest jednym z najstarszych
zajêæ cz³owieka, które uleg³o przekszta³ceniu
z puszczañskiego bartnictwa w przydomowe
pasiecznictwo. Dzieci wymienia³y wartoœci
od¿ywcze rozmaitych gatunków miodu oraz
walory lecznicze, co doskonale wyra¿a
stwierdzenie „miód ¿ywi i leczy”. Ch³opcy
przebrani za pszczelarzy przedstawili
miodobranie pocz¹wszy od wyjêcia z ula
ramki z miodem, odsklepienie z³otego
plastra specjalnym widelcem do wirowania
w miodarce. Najm³odsze dziewczynki w
towarzystwie sympatycznych misiów
pokaza³y w tañcu jak „ze snu d³ugiego
zimowego pszczó³ki wiosn¹ wstaj¹”. 

Wystêpom uczniów towarzyszy³a wystawa
sprzêtu pasiecznego. Mo¿na by³o zobaczyæ
ul wielkopolski i warszawski, zajrzeæ do jego
wnêtrza, wzi¹æ do rêki podkurzaczkê, ramkê
z wêz¹ i z zasklepionym miodem, zobaczyæ
matecznik i podkarmiaczkê. Jednym z
najciekawszych eksponatów by³a kószka

(koszka), tj. prymitywny ul z plecionej s³omy.
Po wystawie oprowadza³ Zenon Kwieciñski
- w³aœciciel pasieki, ciekawie przekazuj¹c
tajniki ¿ycia rodziny pszczelej. Gawêda pod-
kreœlaj¹ca pracowitoœæ i godn¹ podziwu
wewnêtrzn¹ organizacjê roju by³a znakomit¹
lekcj¹ przyrody i szacunku do natury. Stoisko
z miodem zachêca³o do degustacji
pozwalaj¹cej porównaæ i wygl¹d  i walory
smakowe niemal wszystkich gatunków
s³odkiego przysmaku, bo przecie¿ „w domu
miód, w rodzinie zdrowia w bród”. Nie
zabrak³o kwiatów i choæ w listopadzie mog³y
byæ jedynie te sztuczne, wyczarowane z
bibu³y, to i tak przypomina³y o miododaj-

nych roœlinach, py³ku i nektarze. Wszystkim,
którzy hoduj¹ pszczo³y lub chc¹ za³o¿yæ
pasiekê uczniowie naszej szko³y dedykuj¹
s³owa zas³u¿onego dla rozwoju pszczelarstwa
ksiêdza J. Dzier¿ona: „ten, kto zajmuje siê
pszczelarstwem, nie tylko k'woli korzyœci, kto
z prawdziw¹ mi³oœci¹ pielêgnuje pszczo³y i
uwa¿nie obserwuje je, ten jest prawie zawsze
dobrym cz³owiekiem, mê¿nym obywatelem
ojczyzny i wiernym przyjacielem”.

Magdalena Hauke

Rzecz o miodzie

W ka¿dej z klas odby³y siê po cztery
trzygodzinne zajêcia warsztatowe, które
przeprowadzi³ Tomasz Kalisiak - autor
programu i trener edukacji ekonomicznej. 

Uczestnicy zajêæ poznali podstawy
wiedzy ekonomicznej - omówili dzia³anie
prawa popytu i poda¿y, znaczenie pieni¹dza
w gospodarce, poznali mechanizmy funkcjo-
nowania gie³dy. Wszystkie spotkania mia³y
charakter  zajêæ praktycznych, a szczególnie
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
prowadzone gry dydaktyczne. 

M³odzie¿ z du¿ym zaanga¿owaniem
w³¹czy³a siê do udzia³u w konkursach:
„Wiedzy ekonomicznej” i „Gracz gie³dowy”.
Komisja konkursowa wy³oni³a laureatów
konkursów. S¹ nimi:
l ZSG w Giecznie: £ukasz Miller, Adam
Jab³oñski, Aleksandra JóŸwiak, Rafa³
Przychodni, Ewelina Potakowska;
l ZSG w Grotnikach: Maja Kaliñska,
Maksymilian Romanowski, Mariusz
Lewandowski, Bart³omiej Dziob, Tomasz
Libucki;
l ZSG w S³owiku: Marietta Tomczak,
Mateusz Kwiatkowski, Marta Cha³upnik,
Agnieszka Wróbel, Sylwia Majek;
l ZSG w Szczawinie: Martyna Wojtas,
Monika Mitek, Wojciech Przechodzeñ,
Martyna Zamirska, Agata Czarnecka, Cezary
Miœkiewicz, Micha³ Misztal.

Uroczyste zakoñczenie programu odby³o
siê 12 grudnia w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Szczawinie. Spotkanie rozpocz¹³
wystêp chóru z Zespo³u Ludowego „Szcza-
winiacy”, który pod kierunkiem Urszuli
C³apiñskiej wykona³ kolêdy. Nastêpnie
Prezes Zarz¹du Fundacji Cezary Piotrowski
podsumowa³ realizacjê projektu i wrêczy³
nagrody laureatom konkursów. Na zakoñcze-
nie gospodarze zaprosili zebranych na
poczêstunek.             

Cezary Piotrowski

Od wrzeœnia do grudnia Fundacja 
Oœwiatowa „Pomoc Szkole” realizowa³a
program „Homo economicus” 
przeznaczony dla uczniów klas drugich
gimnazjów gminy Zgierz. 
Projekt sfinansowa³o Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach 
Rz¹dowego Programu - Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Homo economicus



M³odzi czytelnicy Gminnej Biblioteki
w Bia³ej wchodz¹cej w sk³ad Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej, mogli
rozwijaæ swoje zainteresowania fotografi¹
podczas zajêæ pozalekcyjnych odbywaj¹cych
siê w bibliotece. Nabyli umiejêtnoœci
uchwycenia obiektywem tego, czego inni nie
dostrzegaj¹. Ich praca i zaanga¿owanie
zaowocowa³y sukcesami w konkursach
fotograficznych o randze powiatowej i
wojewódzkiej. 

Laureatami II edycji konkursu fotogra-
ficznego „¯ycie codzienne Zgierzan”,
którego organizatorem by³a Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Publiczna w Zgierzu zostali:
Mateusz Gêbicki, Marek Pawlak, Anita
i Sylwia Wojciechowskie. Z dobrym skut-
kiem podpatrywali i utrwalili mieszkañców
naszego powiatu, rejestruj¹c zdarzenia
smutne i weso³e. Rozdanie nagród odby³o siê
14 listopada, podczas uroczystych obchodów
95-lecia zgierskiej ksi¹¿nicy. 

Niebanalne zdjêcia autorstwa Marka
Pawlaka zwróci³y uwagê jury Wojewódz-
kiego konkursu fotograficznego „Urokliwe
miejsca województwa ³ódzkiego”, organizo-
wanego dla uczniów przez Szko³ê Policealn¹
„Edukacja”.

Mamy nadziejê, ¿e sukcesy m³odych
fotografów zmotywuj¹ ich do dalszych
artystycznych poszukiwañ.

Gminny Oœrodek Kultury
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Do wystêpu przygotowa³a uczniów
Dominika Kacprzak. Recytowano wiersze
Wis³awy Szymborskiej i Czes³awa Mi³osza.
Piêkno poezji odkryli g³ówni aktorzy
wieczorku: Karolina Nejman, Maciej
Jaroszczak, Magdalena Granosik, Inga
Karolak, Karolina Karolczak, Marta
Nowak ,  Marietta Tomczak ,  Marta
Cha³upnik, Monika Rudnicka, Paulina
WoŸniak, Kaja Nejman, Zbigniew Kol-
czyñski.

Niesamowita atmosfera, która stworzona
zosta³a dziêki klimatczycznej dekoracji

i zapaleniu œwiec wywo³a³a du¿e emocje
wœród widowni. To by³ dopiero pocz¹tek
atrakcji. Ka¿dy z wystêpuj¹cych tworzy³
ma³y spektakl przedstawiaj¹c interpretacjê
wybranego wiersza. Wieczorek dodatkowo
urozmaici³y prezentacje multimedialne.
Widzowie byli zachwyceni, grupa dosta³a
owacjê na stoj¹co. Wys³uchuj¹c bardzo
trudnych, ale jak¿e piêknych wierszy
polskich noblistów, ka¿dy móg³ na chwilê
zastanowiæ siê nad tym, co w ¿yciu wa¿ne. 

Dominika Kacprzak

Niezwyk³¹ wra¿liwoœci¹ wykaza³a siê m³odzie¿ z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego 
w S³owiku. W ramach projektu „Szko³a Marzeñ” odby³y siê dwa wieczorki poetyckie  
pt. „Niektórzy lubi¹ poezjê”. Pierwszy 22 paŸdziernika, drugi - 3 grudnia.

Wieczorki poetyckie w S³owiku

Wspó³czesna fotografia otwiera przed nami
coraz to nowe mo¿liwoœci uwieczniania
piêknych miejsc i najwa¿niejszych momen-
tów naszego ¿ycia. Robienie zdjêæ w³asnymi
aparatami jest coraz powszechniejsze wœród
dzieci i m³odzie¿y. Stanowi rozrywkê, która
mo¿e daæ wiele przyjemnoœci i satysfakcji.

Fotografia
nasz¹ pasj¹

Ogromny doping towarzyszy³ rozgry-
wanym zawodom sportowym. Konkurencje
nie by³y ³atwe, uczniowie m.in. pokonywali
tor przeszkód nios¹c ziemniaka na ³y¿ce
i biegali w workach. Podczas imprezy
og³oszono równie¿ wyniki konkursu na
wykonanie za pomoc¹ stempli ziemnia-
czanych plakatu przedstawiaj¹cego jesienny
pejza¿. Na zakoñczenie wrêczono dyplomy
,,Znakomitego Znawcy Ziemniaków” oraz
nagrody za udzia³ w konkursach na najwiêk-
szego ziemniaka i ziemniaka o najdziw-
niejszym kszta³cie. Uwieñczeniem Œwiêta
Ziemniaka by³o jedzenie pieczonych w

„mundurkach” ziemniaków. 
Organizatork¹ œwiêta by³a nauczycielka

kszta³cenia zintegrowanego Katarzyna
Sikorska wraz z wychowankami - uczniami
klasy II. Impreza mia³a charakter edukacyjny,
sportowy, rozrywkowy i integracyjny.
Z pewnoœci¹ za rok ziemniak równie¿
doczeka siê swego œwiêta w Besiekierzu.
Organizatorka planuje, ¿e bêdzie to impreza
na wiêksz¹ skalê, z udzia³em i zaanga¿o-
waniem rodziców. 

El¿bieta Sobczyñska-KaŸmierczak 
Katarzyna Sikorska  

W Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym odby³o siê Œwiêto Pieczonego Ziemniaka.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ poznania historii ziemniaka oraz ciekawostek z nim zwi¹zanych.
Rozwi¹zywali testy i zagadki, zyskuj¹c tytu³ „Znawcy Ziemniaków”. 

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka

„Pocztówka z parku miejskiego” - zdjêcie
Anity Wojciechowskiej,  laureatki konkursu
„¯ycie codzienne Zgierzan”

Mateusz Gêbicki otrzymuje nagrodê z r¹k
Czes³awy Lewandowskiej, dyrektor Miejsko
-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu
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DLA DZIECI

l Biblioteka w Bia³ej poleca: 
G. Kasdepke „Tylko bez ca³owania” 

Zbiór zabawnych opowiadañ poœwiê-
conych uczuciom, m.in. zazdroœci, têskno-
cie, wstydowi, poczuciu krzywdy. Na
koñcu ka¿dej historii znajduje siê opis
konkretnej emocji oraz praktyczne rady dla
dzieci i rodziców.
l Biblioteka w Szczawinie poleca: 
„Na fali” oraz „Kurczak Ma³y”

Tych historii nie trzeba reklamowaæ -
najm³odsi doskonale kojarz¹ bohaterów
ulubionych  kreskówek.  Bohaterem
ksi¹¿eczki pt.: „Na fali” jest m³ody
pingwin, który ma wielkie marzenia, ale
ma³e mo¿liwoœci ich spe³nienia. Kiedy
jednak pojawia siê szansa, zamierza j¹
wykorzystaæ i staæ siê gwiazd¹, jak¹
zawsze pragn¹³. Czy s³usznie? 

Historia Kurczaka Ma³ego, wyszydzo-
nego przez wszystkich za to, ¿e spadaj¹ce
mu na g³owê ¿o³êdzie wzi¹³ za kawa³ki
nieba. Kurczak bardzo chcia³by odzyskaæ
utracony szacunek. Kiedy prawie mu siê
to udaje, rzeczywiœcie kawa³ek nieba
l¹duje mu na g³owie. Okazuje siê, ¿e
naszej planecie zagra¿a niebezpieczeñstwo
z kosmosu.
l Biblioteka w Ustroniu poleca: 
J. Marks „Scooby-Doo na tropie potwora
z ciasta”

Ka¿dy, nawet najm³odszy mo¿e poczuæ
dreszczyk emocji i skosztowaæ ¿ycia
prywatnego detektywa. Oto kolejne
zadanie dla nieustraszonych cz³onków
Tajemniczej Spó³ki! Odkryj to ze swoj¹
pociech¹ wraz ze znanymi bohaterami
uwielbianej przez dzieci bajki.

DLA M£ODZIE¯Y

l Biblioteka w Bia³ej poleca: 
B. Ciwoniuk „Wakacje z gangsterem”

Dla Gabrieli to pierwsze wakacje na wsi
- nowi ludzi i nowe sytuacje stan¹ siê
szybko lekcj¹ dorastania. Jeœli lubisz
szybkie i nieoczekiwane zwroty akcji oraz

zagadkowe i tajemnicze zdarzenia siêgnij
po tê ksi¹¿kê!
l Biblioteka w Szczawinie poleca: 
Marliese Arold „Angel - dziecko ulicy”

Bohaterka ucieka z domu i ¿yje
w gronie rówieœników na ulicy. Z nowej
serii Graffiti: ksi¹¿ek poruszaj¹cych trudne
i wa¿ne tematy z ¿ycia nastolatków.
Rozstanie rodziców, popijanie mamy,

ci¹g³e oskar¿enia i k³ótnie. Szesnastoletnia
S v e n j a  n i e  w y t r z y m u j e  d o m o w e j
atmosfery i ucieka. Co z tego wyniknie?
l Biblioteka w Ustroniu poleca:
L. M. Jakób ”Filip Szalony”

Fil, uczeñ ostatniej klasy gimnazjum,
zak³ada siê z nauczycielem jêzyka
polskiego o to, ¿e w ci¹gu roku napisze
ksi¹¿kê. Czy Filowi uda siê wygraæ zak³ad
z belfrem? Jedno jest przy okazji pewne.
Ksi¹¿ka zawiera zrêcznie wpleciony
poradnik pisania powieœci. Znajduj¹ce siê
w niej warsztatowe uwagi wspieraj¹
pocz¹tkuj¹cych pisarzy.

DLA DOROS£YCH

l Biblioteka w Bia³ej poleca: 
W. Kuczok „Sennoœæ”

Nowa powieœæ Wojciecha Kuczoka to
historia trzech mê¿czyzn. Codzienne ¿ycie
ka¿dego z nich naznaczone jest niespe³-
nieniem. ¯aden nie ma doœæ si³y, aby

osi¹gn¹æ to, czego pragnie. Zbieg okolicz-
noœci sprawia, ¿e ich powik³ane losy
splataj¹ siê. I to wytr¹ca ich z letargu.
Sennoœæ jest opowieœci¹ na wskroœ
filmow¹. Pisana równolegle ze scenariu-
szem pod tym samym tytu³em, wiernie
oddaje perypetie bohaterów.
l Biblioteka w Szczawinie poleca: 
K. Grochola „Trzepot skrzyde³”

Jest to opowieœæ o m³odej kobiecie,
która ma mê¿a, pracê, w³asny dom.
Z pozoru naszej bohaterce niczego nie
brakuje, a jednak Hanka nie promienieje
szczêœciem. Za zamkniêtymi drzwiami,
gdy nikt nie widzi, jej ¿ycie zamienia siê w
koszmar, z którego nie potrafi siê wyrwaæ.
l Biblioteka w Ustroniu poleca: 
N. Davies „Europa walczy 1939-1945”

Jeœli ktokolwiek móg³ napisaæ coœ
nowego o II wojnie œwiatowej - przedstawiæ
nowy sposób patrzenia na ni¹ - to w³aœnie
Norman Davies. Przedstawia ca³oœciow¹
wizjê konfliktu i demaskuje stronniczoœæ
jego dotychczasowego postrzegania.
Ksi¹¿ka Normana Daviesa z ca³¹ pewnoœci¹
zrewolucjonizuje nasze myœlenie o
II wojnie œwiatowej.

Jak widaæ, jest w czym wybieraæ, choæ
nie jest to nawet jedna setna tego, co
biblioteki mog¹ nam zaproponowaæ.
Do lektury zachêcaj¹ zaœ nie tylko
bibliotekarki z Bia³ej, Szczawina i Ustronia,
ale tak¿e autorzy, czego doskona³ym
przyk³adem jest autograf znanego historyka
Normana Daviesa, którego orygina³ mo¿na
podziwiaæ w Filii Gminnej Biblioteki
w Ustroniu. Wybitny znawca tego co
przesz³e, a co polskie, uszanowa³ swych
czytelników z tamtych okolic pozdrawiaj¹c
ich serdecznie. Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej wraz z bibliotekami
pozdrawia zaœ wszystkich mi³oœników
literatury i zapraszaj¹c do czytania, ¿yczy
wielu niezapomnianych wra¿eñ estety-
cznych. 

Warto przeczytaæ
Jesienno-zimowa aura sprzyja czytaniu. Przyjemnie jest usi¹œæ z dobr¹, aromaty-

czn¹ herbat¹ w fotelu, opatuliæ siê kocem od stóp do g³ów i, gdy za oknem szaro,
buro, wiatr zimny wieje i deszcz pada, przenieœæ siê wyobraŸni¹ do innego œwiata.
Niejednego jednak mieszkañca gminy nie staæ na zakup coraz dro¿szych ksi¹¿ek.
Staj¹c przed dylematem: kupiæ dziecku ciep³e buty czy sobie nowoœæ wydawnicz¹? -
pragmatyzm, co zrozumia³e, bierze w naszych sercach górê. Byæ mo¿e dlatego w³aœnie
ostatnimi czasy biblioteki na ca³ym œwiecie prze¿ywaj¹ renesans. W XXI wieku
nie cierpimy marnowaæ ani czasu, ani wydawaæ pieniêdzy na coœ, co mo¿emy mieæ za
darmo.

W gminie Zgierz dzia³aj¹ 3 biblioteki bêd¹ce w strukturach Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej, tj.: gminna biblioteka w Bia³ej oraz jej filie w Szczawinie
i w Ustroniu. W ka¿dej z placówek znajdziemy ponad 100 nowo zakupionych ksi¹¿ek.
Warto udaæ siê do najbli¿szej biblioteki, pomyszkowaæ miêdzy pó³kami i znaleŸæ coœ
wyj¹tkowego na coraz d³u¿sze wieczory. 
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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!

reklama reklama reklama reklama reklamareklama

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
zagra po raz siedemnasty. Tematem
tegorocznego Fina³u jest „Wczesne wykry-
wanie nowotworów u dzieci”. Orkiestra
ruszy w niedzielê, 11 stycznia. Dochód ze
zbiórki bêdzie przeznaczony na profilaktykê
w dziedzinie wczesnego rozpoznawania
chorób nowotwo-
rowych u dzieci.
Wczesna diagnos-
tyka jest elemen-
tem niezwykle
istotnym, który
w wielu przypad-
kach  decyduje
o ¿yciu. Aby prob-
lem ten nieco
z m n i e j s z y æ ,
w ca³ym kraju
powinny zostaæ
utworzone oœrodki
wyposa¿one w
ultranowoczesny sprzêt do wczesnej
diagnostyki, a dostêp do tych oœrodków
powinien byæ dla ka¿dego dziecka bezpro-
blemowy. Fina³ staæ siê ma ogromn¹
kampani¹ spo³eczn¹, która uœwiadomi
rodzicom mo¿liwoœci i koniecznoœæ
wczesnej diagnostyki dzieci z chorobami
onkologicznymi.

W tym roku w Zgierzu wspólnie orkie-
strowaæ bêd¹ dwa sztaby: przy Centrum
Kultury Dziecka oraz przy Hufcu ZHP.

Orkiestra w Zgierzu wielkie granie zacznie
ju¿ w pi¹tek 9 stycznia. Wœród wolontar-
iuszy bêd¹ te¿ mieszkañcy naszej gminy.

Zgierski sztab zaplanowa³ mnóstwo
atrakcji. W pi¹tek 9 stycznia warto wpaœæ
po po³udniu do CKD, Klubu „Agrafka”
i MOK - coœ dla teatro- i muzkomanów.

W sobotê odbêd¹
siê: rajd dla szkó³
p o d s t a w o w y c h
(godz. 9.00, SP nr 4),
impreza rajdowo
-offroadowa (godz.
10.00-14.30, osiedle
650-lecia) i biesiada
szantowa (godz.
19.00, Klub „Agraf-
ka”). W niedzielê,
na terenie MOSiR-u,
bêdzie mo¿na siê
ostrzyc, nauczyæ
udzielania pierwszej

pomocy, oddaæ krew i obejrzeæ rozgrywki
ligi Hal-Kop. W hali MOSiR wyst¹pi¹
tak¿e zespo³y: „Gnash” z £odzi, „Changes”,
„The Gryph” i „NATE8” ze Zgierza oraz
polski „The Beatles” - THE POSTMAN.
Gwiazd¹ XVII Fina³u bêdzie zespó³
PROLETARIAT. Koncert rozpocznie siê
tu¿ po Œwiate³ku do Nieba o godz. 20.15. 

Ma³gorzata Klauziñska
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Zakoñczy³a siê runda jesienna sezonu
2008/2009 w lidze okrêgowej. 

W ostatnich meczach sezonu LKS
Rosanów osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce wyniki:
l 8 listopada
MKS Górnik £êczyca - LKS Rosanów 1 : 1
l 11 listopada
LKS Rosanów - MKS II Kutno 1 : 0
l 16 listopada
TS Sokó³ II Aleksandrów - LKS Rosanów
4 : 0

Ogólnie, w rundzie jesiennej dru¿yna
wygra³a cztery mecze, siedem zremisowa³a
i tyle samo przegra³a. Zespó³ zdoby³ 19 punk-

tów i w tabeli zajmuje 15
miejsce na 19 dru¿yn.
Pi³karze strzelili 29 bramek
a 33 stracili. 

Obecnie zespó³ jest
przygotowywany do udzia³u w turnieju
o Puchar Starosty, który odbêdzie siê w
styczniu w hali MOSiR w Zgierzu. 

Do rozpoczêcia rundy rewan¿owej
dru¿yna rozegra jeszcze kilka sparingów.
Dru¿ynê w rundzie rewan¿owej wesprze
kilku wartoœciowych zawodników, którzy
bêd¹ prawdziwym wzmocnieniem zespo³u. 

Pawe³ Kuœmierczyk 

LKS Rosanów 

Wyniki spotkañ:
l 16 listopada
Zamek Skotniki - DPD 3 : 6 (0 : 1)
- Czapliñski, Misiak, Polasiñski.

Niestety ju¿ na samym pocz¹tku DPD
objê³o prowadzenie. Mimo naszych starañ,
do przerwy wynik siê nie zmieni³. Druga
ods³ona zaczê³a siê jeszcze gorzej ni¿
pierwsza. Po kilku chwilach przegrywaliœmy
ju¿ 0 : 3. Wydawa³o siê, ¿e mecz jest ju¿
rozstrzygniêty, ale nast¹pi³ nieoczekiwany
zwrot akcji i na trzy minuty przed koñcem
doprowadziliœmy do remisu. Ostatnie minuty
to jednak dominacja DPD, które zdoby³o
kolejne trzy gole i zas³u¿enie wygra³o.

l 30 listopada
Zamek Skotniki - RDZ 4 : 3 (1 : 2)
- Matusiak (2), Polasiñski, Czapliñski.

Kolejny raz rozpoczêliœmy spotkanie od
szybkiej straty gola, a nastêpnie bramki

wyrównuj¹cej. Dalszy obraz gry nie zmieni³
siê, choæ to RDZ w ostatnich sekundach
wyszed³ na prowadzenie. Po wznowieniu gry
mieliœmy znaczn¹ przewagê, któr¹ udoku-
mentowaliœmy dwiema bramkami. Taki bieg
sytuacji spowodowa³ lepsz¹ grê rywali,
którym uda³o siê zdobyæ gola. My nie zostali-
œmy RDZ d³u¿ni i ju¿ minutê póŸniej
wyszliœmy na kolejne prowadzenie, którego
ju¿ do koñca meczu nie oddaliœmy.
Terminarz najbli¿szych spotkañ:
l 20 grudnia o godz. 15.20
Policja - Zamek Skotniki
l 21 grudnia o godz. 18.40
Zamek Skotniki - Mebelmark 
l 27 grudnia o godz. 16.40
Kolmar - Zamek Skotniki 
l 4 stycznia o godz. 18.00
Zamek Skotniki - Invest Bud
Wszystkie mecze w lidze Hal-Kop rozgry-
wane s¹ w zgierskim MOSIRze.

W miko³ajki wziêliœmy udzia³ w
„Turnieju Halowym o Puchar Prezesa
GLKS Miazga Brójce 2008”. Zajêliœmy
wysokie III miejsce, a nasz napastnik
Dariusz Piotrowski zosta³ uznany najlep-
szym strzelcem turnieju.

faza grupowa:

l Zamek Skotniki - LKS Ga³kówek 5 : 1
- Bogus³awski (2), Piotrowski, Czapliñski,
Hampel
l Zamek Skotniki - Polonia Andrzejów 5 : 3
- Bagrodzki (2), Piotrowski, Bogus³awski,
Borkowski
l Zamek Skotniki - Orze³ Pi¹tkowisko 1 : 1
- Bogus³awski

pó³fina³

l Gra-Lech Jordanów - Zamek Skotniki 2 : 1
- Czapliñski

o III miejsce 

l Zamek Skotniki - Miazga Brójce 4 : 0
- Piotrowski (2), Bogus³awski, Bagrodzki

Pawe³ Dynek

LKS Zamek Skotniki

Mimo przerwy zimowej nasz zespó³ nie pró¿nuje. Rozgrywamy mecze 
w lidze Hal-Kop oraz wziêliœmy udzia³ w turnieju Prezesa Miazgi Brójce.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia sk³adamy
wszystkim sympatykom dru¿yny,
pi³karzom, trenerom, mieszkañcom
Rosanowa, przyjacio³om klubu,
¿yczenia zdrowych i radosnych
œ w i ¹ t ,  r o d z i n n e j  a t m o s f e r y ,
a z pierwsz¹ gwiazdk¹ spe³nienia
najskrytszych marzeñ. W noc
sylwestrow¹ szampañskiej zabawy
i samych sukcesów w Nowym 2009
roku!

Zarz¹d LKS Rosanów

Kadra Hal-Kop: Matusiak, Misiak, Klimczak, Hampel, Heinzel, Piotrowski, Czapliñski, 
Sielski, Polasiñski, Borkowski

Rywala mija Matusiak
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Na Ziemi Zgierskiej

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
2
16

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

3
17

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

10
24

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

4
18

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

11
23

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

19

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

12
29

grudzieñmiejscowoœæ   

8
22

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

styczeñ

12
26

6
20

7
21

14
28

2
16

9
23

17

10
24

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.

nieruchomoœcinieruchomoœci

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880) oraz uchwa³¹ Rady Gminy
Zgierz Nr XLVII/392/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Zgierz dla czêœci wsi D¹brówka Wielka - Zachód,
obejmuj¹cego obszar: – od zachodu - zachodnia granica dzia³ek nr ew.
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1 oraz zachodnia granica miasta
Zgierz; – od pó³nocy - po³udniowa granica dzia³ki nr 226 - ul.
Spó³dzielcza; – od wschodu - wschodnia granica drogi wojewódzkiej
nr 702, dzia³ki drogowe nr ew. 633 i 273 - ul. D¹browska; – od
po³udnia - po³udniowa granica dzia³ki nr ew. 595 - ul. Kasztanowa,
zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejs-
cowego planu wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach
od 12 stycznia 2009 roku do 2 lutego 2009 roku w siedzibie Urzêdu
Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4, pok. nr 1, bud. B, w godz. 8.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz dla czêœci wsi
D¹brówka Wielka - Zachód rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 29
stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej w D¹brówce Wielkiej przy
ul. G³ównej 49 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w gminie Zgierz dla czêœci wsi D¹brówka Wielka - Zachód, mo¿e
wnieœæ uwagi.

Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Zgierz,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 roku. 

OBWIESZCZENIE
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz dla czêœci wsi

D¹brówka Wielka - Zachód

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880) oraz uchwa³¹ Rady Gminy
Zgierz Nr XLVII/391/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Zgierz dla czêœci wsi D¹brówka Wielka - Pó³noc,
obejmuj¹cego obszar: – od pó³nocy - pó³nocna granica dzia³ek nr ew. 344
i 199 - ul. Zagajnikowa i czêœæ ul. Polnej; – od zachodu - zachodnia granica
dzia³ek nr ew. 183 i 755; – od po³udnia - po³udniowa granica dzia³ki
nr 226 - ul. Spó³dzielcza; – od wschodu - wschodnia granica drogi woje-
wódzkiej nr 702, dzia³ki drogowe nr ew. 127/3 i 273 (od dzia³ki nr ew.
199 do dzia³ki nr ew. 777) oraz zachodnia granica drogi wojewódzkiej nr
702, dzia³ka  drogowa nr ew. 273 (od dzia³ki nr ew. 226 - ul. Spó³dzielcza)
- ul. D¹browska, zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu miejscowego planu wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko, w dniach od 12 stycznia 2009 roku do 2 lutego 2009 roku
w siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4, pok. nr 1, bud. B,
w godz. 8.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz dla czêœci wsi
D¹brówka Wielka - Pó³noc rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 29
stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej w D¹brówce Wielkiej przy
ul. G³ównej 49 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w gminie Zgierz dla czêœci wsi D¹brówka Wielka - Pó³noc, mo¿e
wnieœæ uwagi.

Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Zgierz, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 lutego 2009 roku. 

OBWIESZCZENIE
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Zgierz dla czêœci wsi

D¹brówka Wielka - Pó³noc
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I n f o r m a c j e

18.10
Kania Góra, ul. Stra¿acka – nieznany
sprawca w³ama³ siê do komórki stoj¹cej na
terenie prywatnej dzia³ki. Ukrad³ dwie kosiarki:
spalinow¹ i elektryczn¹. Poszkodowany
³odzianin oszacowa³ straty na wartoœæ 1.200 z³.

25.10
Rosanów, ul. E. Orzeszkowej – nieznany
sprawca ukrad³ motorower marki Romet.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
200 z³.

27.10
Kania Góra, ul. Stra¿acka – powiadomiono
zgiersk¹ policjê o w³amaniu na teren prywat-
nej dzia³ki. Nieznany sprawca przeci¹³ siatkê
ogrodzenia, sforsowa³ drzwi domku letnisko-
wego i zerwa³ k³ódkê przy drzwiach pomiesz-
czenia gospodarczego. Jego ³upem pad³ sprzêt
RTV, 9 krzese³, 2 rowery górskie i sprzêt
ogrodniczy. Poszkodowany oszacowa³ straty
na ³¹czna wartoœæ 5.390 z³.

30.10
RogóŸno – oko³o godz. 14.15 na drodze
wojewódzkiej nr 702 dosz³o do zderzenia
czo³owego pojazdów kierowanych przez
dwóch sêdziwych ³odzian. 80-letni Józef D.,
kieruj¹cy samochodem marki Fiat Uno,
podczas wykonywania manewru wymijania
nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci, zjecha³
na przeciwny pas ruchu i doprowadzi³ do
zderzenia czo³owego z samochodem marki
Audi A6, kierowanym przez 67-letniego
Szczepana M. Ogólnych pot³uczeñ dozna³
80-latek. Kierowcy byli trzeŸwi.
S³owik, ul. Gdañska – nieznany sprawca
uszkodzi³ 50 betonowych elementów
ogrodzenia nieruchomoœci. Straty oszacowano
na wartoœæ 1 tys. z³.

01.11
RogóŸno – oko³o godz. 12.20 dosz³o do
karambolu. Kieruj¹cy samochodem marki Fiat
Tempra Józef B. (54 l.) ze Zgierza nie
zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci od jad¹cego
przed nim samochodu marki Opel Kadett,
kierowanego przez 23-letniego ³odzianina,
i uderzy³ w jego ty³. Z kolei Opel przemieœci³
siê do przodu i uderzy³ w ty³ samochodu
marki Toyota Avensin, kierowanego przez
28-letni¹ ³odziankê. W wyniku karambolu
obra¿eñ cia³a dozna³y: pasa¿erka Opla
i kieruj¹ca Toyot¹. Obie zosta³y przewiezione
do szpitala - pierwsza z urazami lewego
kolana, brzucha i g³owy, druga z urazami
g³owy i krêgos³upa. Kierowcy byli trzeŸwi. 

07.11
Luæmierz – oko³o godz. 7.05 na drodze
krajowej kieruj¹ca samochodem marki
Citroen C1 Danuta S. (54 l.) z £êczycy nie
zachowa³a nale¿ytego odstêpu od jad¹cego
przed ni¹ samochodu marki Mercedes,
uderzy³a w jego ty³ i zjecha³a do przydro¿-
nego rowu. Obie kieruj¹ce pojazdami kobiety
by³y trzeŸwe, dozna³y ogólnych pot³uczeñ
cia³a i otarcia naskórka.

09.11
RogóŸno – oko³o godz. 21.40 kierowca samo-
chodu marki Opel Vectra z nieustalonych
przyczyn uderzy³ w ty³ samochodu marki
Ford Escort, stoj¹cego z w³¹czonymi
œwiat³ami awaryjnymi. W wyniku zderzenia
obra¿eñ cia³a doznali: kieruj¹ca Fordem
20-letnia ³odzianka i jej piêciu pasa¿erów -
dziewczêta w wieku 14, 17, 19 lat i mê¿czyŸni

w wieku 25 i 28 lat
(17-latka z urazem
brzucha przewieziona
zosta³a do zgierskiego
szpitala na obserwacjê),
a tak¿e 37-letni kierowca
Opla Ireneusz M. (liczne
rany ciête g³owy i r¹k).
Sprawca zderzenia Ireneusz
M. posiada³ orzeczony pra-
womocnym wyrokiem s¹du
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych do 2010 roku,
czuæ by³o od niego wyraŸn¹
woñ alkoholu. 

21.11
Emilia, ul. Zgierska – nieznany sprawca
w³ama³ siê do dwóch aut. W samochodzie
marki Land Rover wybi³ dwie szyby, do Audi
dosta³ siê wy³amuj¹c zamek w drzwiach.
Ukrad³ wiertarkê akumulatorow¹ i dwa
radiotelefony z ³adowark¹. Straty oszacowano
na ³¹czn¹ wartoœæ 4,5 tys. z³.

28.11
D¹brówka Sowice, ul. Ogrodowa –
nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczeñ
magazynowych. Ukrad³ 330 sztuk 11-kilogra-
mowych butli gazowych. Straty oszacowano
na ³¹czn¹ wartoœæ 43 tys. z³.

29.11
Gieczno – oko³o godz. 17.40 dziewiêtnasto-
letni pieszy, który przechodzi³ przez jezdniê w
miejscu nieoznaczonym, zosta³ potr¹cony
przez samochód marki Seat Ibiza jad¹cy na
trasie RogóŸno - Pi¹tek. Pieszy z obra¿eniami
g³owy, nieprzytomny, przewieziony zosta³ do
jednego z ³ódzkich szpitali.

03.12
Bia³a, ul. Wycieczkowa – oko³o godz. 16.10
kieruj¹cy samochodem marki Ford Focus
58-latek z £odzi podczas manewru wymijania
z nieznanym pojazdem zjecha³ do prawej
krawêdzi jezdni i potr¹ci³ prawid³owo id¹c¹
40-latkê. W wyniku wypadku piesza dozna³a
wstrz¹œnienia mózgu, urazu g³owy i prawej
nogi. Przewieziona zosta³a do zgierskiego
szpitala.

04.12
Emilia, ul. Zgierska – oko³o godz. 19.00
nieznany sprawca w³ama³ siê do dwóch samo-
chodów. W Volkswagenie Golfie przeci¹³
plandekê, a w Oplu Astrze wybi³ szyby
w baga¿niku. Ukrad³ szlifierki, spawarki,
akumulatory i inne narzêdzia. Straty oszaco-
wano na ³¹czn¹ wartoœæ 15 tys. z³.

06.12
Szczawin Du¿y, ul. Strykowska – oko³o
godz. 1.30 kieruj¹cy samochodem marki
Volkswagen Golf z nieznanych przyczyn
zjecha³ na lew¹ stronê drogi i uderzy³
w betonowy s³up trakcji elektrycznej. W
samochodzie znajdowa³y siê cztery osoby
w wieku 20-21 lat. Z obra¿eniami cia³a
(z³amanie obojczyka i prawej ³opatki,
z³amanie koœci prawego przedramienia, urazy
g³owy, rana ciêta nadbrzusza) przewiezieni
zostali do szpitala w Zgierzu. Wszyscy
odmówili hospitalizacji. Postêpowanie
prowadzi KPP w Zgierzu.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A
Wyrazy szczerego wspó³czucia

Kole¿ance
BARBARZE MAJCHRZAK

z powodu œmierci 
OJCA

œ.p. 

IZYDORA KRÓLIKOWSKIEGO

sk³adaj¹ 
cz³onkinie KGW w Szczawinie

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Dyrektor, Pracownicy, Rodzice,

Uczniowie, Byli Wychowankowie

Szko³y Podstawowej 

w Besiekierzu Rudnym

sk³adaj¹ 
RODZINIE

wyrazy wspó³czucia 
z powodu œmierci

MIECZYS£AWA
JARMU¯A

wieloletniego nauczyciela,

pedagoga, wychowawcy wielu

pokoleñ naszej placówki

Zarz¹d Ko³a Emerytów 

i Rencistów ZNP przy gminie

Zgierz w imieniu wszystkich

cz³onków z ¿alem informuje, 

¿e w listopadzie 2008 roku

odeszli od nas na zawsze:

nasza Kole¿anka
œ.p. 

ALICJA LERKA

nasz Kolega
œ.p. 

MIECZYS£AW
JARMU¯

Wszyscy jesteœmy pogr¹¿eni 
w g³êbokim ¿alu

RODZINOM 
sk³adamy 

szczere wyrazy wspó³czucia




