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Na Ziemi Zgierskiej
Maj 2009

Szanowni Mieszkañcy i Czytelnicy

Po krótkiej przerwie wznawiamy wydawanie gazety gminnej „Na Ziemi
Zgierskiej”. Rada Gminy Zgierz uchwa³¹ Nr XXXVII/355/09 z dnia 27 marca
2009 roku podjê³a decyzjê o wydawaniu gazety.

Uchwa³¹ t¹ powo³ano równie¿ Kolegium Redakcyjne, do zadañ którego
nale¿y ustalanie zawartoœci tematycznej i rozplanowanie ka¿dego numeru gazety,
analiza zbieranych materia³ów prasowych oraz zatwierdzanie projektu gazety
do druku. 

W sk³ad Kolegium wchodz¹: przedstawiciel Rady Gminy - Lechos³aw
Wojcieszek, Sekretarz Gminy - Alicja Karnicka, pracownik Gminnego Oœrodka
Kultury - Magdalena Grzelewska, mieszkañcy gminy wskazani przez Komisjê
Infrastruktury Spo³ecznej Rady Gminy - El¿bieta Blaszyñska  i Janusz Kowiranda. 

Jak dotychczas, gazeta jest bezp³atna i ukazywaæ bêdzie siê raz w miesi¹cu.
Zapraszamy do lektury oraz czekamy na uwagi i sugestie czytelników!
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Prawo g³osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypos-
politej Polskiej ma:
q obywatel polski, który: l najpóŸniej

w dniu g³osowania, tj. 7 czerwca, koñczy 18
lat, l nie zosta³ pozbawiony praw publicz-
nych prawomocnym orzeczeniem s¹du, l nie
zosta³ ubezw³asnowolniony prawomocnym
orzeczeniem s¹du, l nie zosta³ pozbawiony
praw wyborczych prawomocnym orzecze-
niem Trybuna³u Stanu;
q obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy

obywatelem polskim, który: l najpóŸniej
w dniu g³osowania koñczy 18 lat, l zgodnie
z prawem stale zamieszkuje w Polsce,
l zosta³ ujêty w sta³ym rejestrze wyborców,
l nie zosta³ pozbawiony praw wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w pañstwie cz³onkowskim, którego jest
obywatelem.

Warunkiem udzia³u w g³osowaniu jest
wpisanie wyborcy do spisu wyborców.
Mo¿na byæ wpisanym tylko do jednego spisu.

Ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ
g³osowania dla tych osób, które w dniu
g³osowania przebywaæ bêd¹ poza
miejscem sta³ego zamieszkania. I tak
wyborcy: l przebywaj¹cy czasowo na
obszarze gminy w okresie obejmuj¹cym
dzieñ wyborów s¹ dopisywani do spisu
wyborców na wniosek z³o¿ony do w³aœci-
wego urzêdu gminy najpóŸniej w 10 dniu
przed dniem wyborów, l zmieniaj¹cy
miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzy-
muj¹ na swoje ¿¹danie zaœwiadczenie o
prawie do g³osowania w miejscu pobytu
w dniu wyborów. Zaœwiadczenie wydaje
urz¹d gminy w³aœciwy dla miejsca zamiesz-
kania. Wniosek o wydanie zaœwiadczenia
o prawie do g³osowania nale¿y z³o¿yæ w
urzêdzie gminy najpóŸniej w 2. dniu przed
dniem wyborów, tj. do 5 czerwca, l przeby-
waj¹cy za granic¹ i posiadaj¹cy wa¿ne
polskie paszporty wpisywani s¹ do spisu
wyborców sporz¹dzonego przez w³aœciwego
terytorialnie konsula, l przebywaj¹cy na
polskich statkach morskich znajduj¹cych siê
w podró¿y w dniu wyborów wpisywani s¹ do
spisu wyborców sporz¹dzanego przez
kapitana statku, l pe³ni¹cy s³u¿bê wojskow¹
poza miejscem swojego zamieszkania
dopisywani s¹ na swój wniosek do spisu
wyborców w miejscowoœci, w której
odbywaj¹ s³u¿bê, l przebywaj¹cy w szpitalu
wpisywani s¹ do spisu wyborców sporz¹-
dzonego dla danego szpitala.

G³osowanie w wyborach przeprowadzane
jest w sta³ych obwodach g³osowania.
Informacjê o numerach i granicach obwodów
g³osowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych podaje do publicznej
wiadomoœci wójt w obwieszczeniu.

W wyznaczonych obwodach g³osowania
wybory przeprowadzaj¹ obwodowe komisje
wyborcze. Komisje obwodowe powo³uje
spoœród wyborców wójt. W sk³ad komisji
powo³uje siê: l od 6 do 10 osób spoœród
kandydatów zg³oszonych przez pe³nomocni-

ków komitetów wyborczych, l jedn¹ osobê
wskazan¹ przez wójta spoœród pracowników
samorz¹dowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.

W dniu wyborów obwodowe komisje
wyborcze dopisuj¹ do spisu wyborców
jedynie tych wyborców, którzy: l przed³o¿¹
zaœwiadczenie o prawie do g³osowania,
l zostali pominiêci w spisie, je¿eli udoku-
mentuj¹, ¿e stale zamieszkuj¹ na terenie
danego obwodu g³osowania, a urz¹d gminy
potwierdzi, ¿e nie otrzyma³ zawiadomienia
o utracie przez nich prawa wybierania lub
o objêciu spisem w innym obwodzie,
l zostali skreœleni ze spisu w zwi¹zku z
umieszczeniem w spisie wyborców w
szpitalu lub zak³adzie pomocy spo³ecznej,

je¿eli udokumentuj¹, ¿e opuœcili szpital lub
zak³ad pomocy spo³ecznej w przeddzieñ
wyborów, l przybyli do szpitala, zak³adu
pomocy spo³ecznej, zak³adu karnego i aresztu
œledczego w przeddzieñ wyborów, l s¹
obywatelami polskimi stale zamieszkuj¹cymi
za granic¹, g³osuj¹cymi w kraju na podstawie
wa¿nego polskiego paszportu.

Nale¿y pamietaæ o tym, i¿ zgodnie z art.
105 Ordynacji wyborczej do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25 poz.
219), przed przyst¹pieniem do g³osowania
wyborca okazuje obwodowej komisji
wyborczej dokument umo¿liwiaj¹cy
stwierdzenie jego to¿samoœci.

ALICJA KARNICKA

Informacja o warunkach g³osowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY  ZGIERZ

z dnia 4 maja 2009 roku
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, ost. zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 112 poz. 766),
zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku
w sprawie zarz¹dzenia wyboru pos³ów do Parlamentu Europejskiego, podajê informacjê
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
utworzonych na obszarze gminy Zgierz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych
na dzieñ 7 czerwca 2009 roku.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu g³osowania 7 czerwca 2009 roku
w godz. 8.00 - 22.00

Wójt Gminy Zgierz
(-) Zdzis³aw Rembisz
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W latach 2004-2006 Polska po raz
pierwszy mog³a korzystaæ z unijnych dotacji
pochodz¹cych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci. Jednoczeœnie koñczy³a
siê wówczas realizacja programów finan-
sowanych z przedakcesyjnych funduszy
PHARE oraz SAPARD.

Dokumentami okreœlaj¹cymi cele i
wielkoœæ wsparcia dla Polski po przyst¹pieniu
do Unii by³y: dla funduszy strukturalnych -
Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW), a dla
Funduszu Spójnoœci - Strategia Wykorzysta-
nia Funduszu Spójnoœci. Na lata 2004-2006
naszemu krajowi przyznano 12,8 mld euro,
co stanowi³o ponad po³owê œrodków unijnych
przeznaczonych dla 10 nowych cz³onków
Wspólnoty. Z funduszy tych dofinansowano
m.in. inwestycje infrastrukturalne przeprowa-
dzone przez samorz¹dy terytorialne oraz
projekty inwestycyjne, doradcze i szkolenio-
we realizowane przez przedsiêbiorstwa.
Wed³ug danych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, instytucji zarz¹dzaj¹cej œrod-
kami z funduszy strukturalnych, do koñca
2006 r. podpisano umowy lub podjêto decyzje
o finansowaniu przedsiêwziêæ na kwotê
siêgaj¹c¹ 91 procent bud¿etu. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³y siê Sektorowy
Program Operacyjny „Wzrost konkuren-
cyjnoœci przedsiêbiorstw 2004-2006” (SPO
WKP) i Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W bud¿ecie unijnym na lata 2007-2013
zmieni³y siê zasady polityki regionalnej.

Nowi cz³onkowie nie s¹ ju¿ traktowani
inaczej, ale tak samo jak kraje „starej Unii”.
Komisja Europejska przeznaczy³a na politykê
regionaln¹ 347 mld euro. Jest to ponad
35 procent wszystkich wydatków Unii zapla-
nowanych na lata 2004-2013. S¹ to ogromne
pieni¹dze, blisko trzykrotnie wiêksze od œrod-
ków programu pomocy Stanów Zjedno-
czonych dla Europy zniszczonej II wojn¹
œwiatow¹ (tzw. planu Marshalla) - ³¹czna
wartoœæ udzielonej w latach 1948-1951
pomocy wynios³a ponad 13 mld dolarów
(równowartoœæ 130 mld dolarów w 2006 r.).

Polsce z bud¿etu Wspólnoty na lata
2007-2013 na realizacjê polityki spójnoœci
przydzielono 67 mld euro, co czyni nasz kraj
najwiêkszym beneficjentem œrodków
unijnych spoœród wszystkich pañstw
cz³onkowskich.

Od naszego wejœcia do Unii fundusze
europejskie korzystnie wp³ynê³y na wzrost
gospodarczy kraju, poprawê infrastruktury
oraz sytuacjê na rynku pracy. Polska wyko-
rzystuj¹c przeznaczone dla niej œrodki inwes-
tuje w swoj¹ przysz³oœæ.

Wiele samorz¹dów, instytucji i firm
skrzêtnie korzysta z dofinansowania, które
daje Unia. Umo¿liwia ono realizacjê przed-
siêwziêæ, których bez tej pomocy nie
mog³yby one zrealizowaæ, lub by³oby to
bardzo trudne.

Równie¿ gmina Zgierz od samego
pocz¹tku cz³onkostwa Polski w UE aktywnie
bra³a udzia³ w wyœcigu po unijne œrodki.
Ze zmiennym szczêœciem, ale gdy pieniêdzy
wystarczy na wsparcie na przyk³ad 50
projektów, a stara siê o nie 400 podmiotów,
to rywalizacja jest bardzo zaciêta i nie zawsze
siê j¹ wygrywa. Do tej pory gmina z³o¿y³a
25 aplikacji, z czego 6 projektów zosta³o
zrealizowanych, na jeden w 2009 r. gminie
przyznano dofinansowanie, 7 jest w trakcie
oceny (wnioski z³o¿one w tym roku),
a 11 nie otrzyma³o dofinansowania.

Liczba 25 z³o¿onych wniosków o dotacje
mo¿e wydawaæ siê niedu¿a, wszak daje to
raptem 5 wniosków rocznie, ale bior¹c pod

uwagê ogromn¹ liczbê chêtnych na wspólno-
towe pieni¹dze oraz czêsto skomplikowan¹
i ¿mudn¹ procedurê, nie jest to wcale z³y
wynik. Ka¿da pozyskana z³otówka jest dla
nas sukcesem, a dotychczas zrealizowane
projekty utwierdzi³y nas w przekonaniu, ¿e
warto przejœæ przez unijne formalnoœci.

£¹czna wartoœæ z³o¿onych po 1 maja
2004 r. przez gminê Zgierz wniosków
wynios³a ponad 25,4 mln z³otych, a wniosko-
wana kwota dofinansowania to prawie
20 mln z³otych. Kwoty te s¹ bliskie wielkoœci
rocznego bud¿etu naszej gminy. Natomiast
wartoœæ zrealizowanych projektów to prawie
2,4 mln z³otych. Zosta³y one wsparte kwot¹
ponad 1,6 mln z³otych. Sumy te jeszcze siê
zwiêksz¹. Pod koniec kwietnia na projekt pn.
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Szko³y Podstawowej w Bia³ej
w celu niwelowania spo³eczno-ekonomi-
cznych dysproporcji na obszarach wiejskich”
gmina Zgierz otrzyma³a decyzjê o dofinan-
sowaniu kwot¹ blisko 1,5 mln z³otych, przy
ca³kowitej wartoœci projektu prawie 2 mln
z³otych. Obecnie trwaj¹ formalnoœci zwi¹zane
z przygotowaniem i podpisaniem umowy.

Dotychczas pozyskane œrodki oraz to, ¿e
poza z³o¿onymi do koñca marca siedmioma
wnioskami w przygotowaniu s¹ kolejne,
dobrze rokuje na przysz³oœæ.

MACIEJ WRZESIÑSKI

5 lat cz³onkostwa Polski w UE5 lat cz³onkostwa Polski w UE
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Zapraszamy rolników i przedsiêbiorców z terenu gminy Zgierz, którzy dziêki dofinan-
sowaniu z Unii Europejskiej zrealizowali lub realizuj¹ swoje przedsiêwziêcia, do kontaktu
z naszym miesiêcznikiem i podzielenia siê swoimi doœwiadczeniami.

Liczymy, ¿e przyk³ady dobrych praktyk - Pañstwa sukcesów w pozyskiwaniu unijnych
pieniêdzy - zachêc¹ tych, którzy jeszcze siê wahaj¹ lub obawiaj¹ zwi¹zanych z tym procedur,
do podjêcia starañ o dotacje.

Kontakt: tel. 0 42 716 25 15 wew. 243, 244, e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl,
ug-promocja@gmina.zgierz.pl

Wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej otworzy³y siê nowe
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych z unijnego bud¿etu. 
Od 1 maja 2004 r. mogliœmy korzystaæ z przyznanej nam wczeœniej pomocy
przedakcesyjnej oraz, jako pe³noprawny cz³onek Unii, otrzymaliœmy nowe
mo¿liwoœci wsparcia.

Wyrazy wspó³czucia
Pani

BARBARZE 
KACZMAREK

Przewodnicz¹cej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
Rada Gminy Zgierz
Wójt Gminy Zgierz

Pracownicy Urzêdu Gminy
i jednostek organizacyjnych

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Pani

BARBARZE 
KACZMAREK

Przewodnicz¹cej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
So³tys i Rada So³ecka

D¹brówki Wielkiej

Podziel siê swoim doœwiadczeniem, pomó¿ innym dostaæ pieni¹dze z Unii
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27 marca, podczas posiedzenia XXXVII
sesji Rady Gminy Zgierz radni i mieszkañcy
zg³aszali liczne wnioski dotycz¹ce stanu
nawierzchni dróg po zimie i koniecznoœci ich
napraw, a tak¿e sprawy uporz¹dkowania tzw.
dzikich wysypisk, których na terenie gminy
pojawia siê coraz wiêcej. 

Tematem, który w dalszym ci¹gu interesuje
mieszkañców to sprawa kopalni wêgla
brunatnego. Mieszkañcy oczekuj¹ od w³adz
gminy sta³ego monitorowania problemu
i informowania ich o podejmowanych
dzia³aniach. Radny Wies³aw Olender przed-
stawi³ uczestnikom sesji relacjê ze spotkania
z G³ównym Geologiem Kraju Henrykiem
Jezierskim. Podczas spotkania minister
Jezierski zapewnia³ uczestników, i¿ nie ma
w opracowywanej ustawie - Prawo górnicze
i geologiczne ¿adnych kruczków prawnych,
które pozwoli³yby pomin¹æ spo³ecznoœæ
lokaln¹ w podejmowaniu decyzji o wydaniu
koncesji na odwierty i eksploatacjê kopalin.
Nie oznacza to jednak, ¿e sprawa kopalni
„RogóŸno” zosta³a zamkniêta i mieszkañcy
mog¹ spaæ spokojnie. Minister nie odpowie-
dzia³ bowiem na pytanie kiedy zapadnie
ostateczna decyzja, co do losów odkrywki. 

Osobnym problemem jest poddany
konsultacji spo³ecznej projekt „Polityki
energetycznej Polski do 2030”, który
w zakresie priorytetu II - „Dzia³ania dotycz¹ce
wzrostu bezpieczeñstwa dostaw wêgla”
przewiduje szereg zmian w obowi¹zuj¹cym
prawie. Zmiany te maj¹ na celu zniesienie
barier prawnych w zakresie udostêpniania
nowych z³ó¿ wêgla kamiennego i brunatnego.
Radni w przyjêtym podczas sesji oœwiadczeniu
wyrazili swój sprzeciw przeciwko propono-
wanym zmianom uznaj¹c, ¿e zmierzaj¹ one
do wyeliminowania samorz¹du lokalnego
z procesu decyzyjnego w zakresie gospo-
darowania kopalinami. Podczas sesji przyjêto
równie¿ oœwiadczenia wyra¿aj¹ce sprzeciw
wobec rz¹dowego projektu ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze. W kolejnym oœwiad-
czeniu Rada Gminy sprzeciwi³a siê podej-
mowaniu przez Wójta wspó³pracy z kopalni¹
„Adamów” w zakresie rozpoznania zasobów
mineralnych regionu RogóŸna i wezwa³a
Wójta do powstrzymania siê od podejmowa-
nia wspó³pracy z kopalni¹ w tym zakresie. 

Kolejny poruszany przez mieszkañców
temat zwi¹zany by³ z wydawanym od 15 lat
gminnym miesiêcznikiem „Na Ziemi

Zgierskiej”. Obecni na sesji mieszkañcy
apelowali do radnych, aby nie podejmowali
uchwa³y o likwidacji miesiêcznika oraz
wycofali projekt uchwa³y z porz¹dku obrad.
Uznaj¹c wolê mieszkañców projekt tej
uchwa³y zosta³ wycofany. Jednoczeœnie radni
podjêli uchwa³ê, która m.in. powo³uje
kolegium redakcyjne gazety, okreœla zakres
jego dzia³ania oraz okreœla zasady wydawania
gazety.

Ponadto podczas sesji podjêto uchwa³y
dotycz¹ce m.in.: przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania gminy Zgierz dla czêœci obrêbu
S³owik-Zachód oraz do przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czêœci obrêbu
Glinnik-Maciejów-Józefów.

30 kwietnia, na kolejnej XXXVIII sesji
obradowali radni gminy. Porz¹dek obrad
przewidywa³ m.in. przedstawienie sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu gminy Zgierz za
2008 rok, odczytanie opinii Komisji Rewizyj-
nej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie sprawozdania z wykonania bud¿etu
i udzielenia absolutorium Wójtowi.

Pierwsz¹ czêœæ sesji zdominowa³a dysku-
sja na temat stanu dróg gminnych. Zarówno
radni jak i przybyli na sesjê mieszkañcy,
zg³aszali wnioski dotycz¹ce naprawy
nawierzchni dróg gminnych i powiatowych.
Zdesperowani mieszkañcy ulicy Lipowej
w D¹brówce Malice w ostrych s³owach
zg³aszali swoje pretensje do Wójta, i¿ nie robi
nic w sprawie uregulowania stanu prawnego
drogi. Czêœæ mieszkañców ulicy Lipowej
przekaza³a nieodp³atnie swoje dzia³ki pod
drogê i domaga siê, by gmina tê czêœæ drogi
utrzymywa³a. Aktualnie ulica Lipowa jest
praktycznie nieprzejezdna, stan nawierzchni
jest tak fatalny, ¿e jak to okreœlili mieszkañcy,
jest to droga z XVIII wieku. Zaapelowali
do Wójta, aby naprawiæ przynajmniej tê czêœæ
drogi, która jest ju¿ w³asnoœci¹ gminy i
podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu przejêcie
pozosta³ych dzia³ek pod drogê. Przewodni-
cz¹ca Rady Gminy poinformowa³a mieszkañ-
ców, i¿ na najbli¿sz¹ sesjê przygotuje projekt
uchwa³y w sprawie zaliczenia ulicy Lipowej
do kategorii dróg gminnych, co powinno
rozwi¹zaæ problem. 

Sprawozdanie z realizacji bud¿etu gminy
za 2008 rok przedstawi³a Skarbnik Gminy.
Bud¿et po zmianach wprowadzanych w ci¹gu

roku przedstawia siê nastêpuj¹co:
l planowane dochody – 26.176.686,57 z³,
dochody wykonane – 27.279.465,47 z³
(104,21 % planu),
l planowane wydatki – 30.096.424,57 z³,
wydatki wykonane – 29.124.677,09 z³
(96,77 % planu),
l planowany deficyt – 3.919.738 z³.

Przychody bud¿etu zaplanowano w
wysokoœci 5.415.266 z³, z tego: po¿yczki
i kredyty – 3.467.627 z³, nadwy¿ka bud¿etowa
– 744.013 z³, wolne œrodki – 1.203.626 z³.

W trakcie roku zaci¹gniêto po¿yczki
i kredyty na kwotê 2.414.939,90 z³ (69,64 %
planu).

Z tytu³u podatków lokalnych osi¹gniêto
wp³ywy w wysokoœci 7.285.422,83 z³
(105,52 % planu), z tytu³u op³at wp³ywy do
bud¿etu wynios³y 304.053,89 z³ (106,09 %
planu), z tytu³u udzia³u w podatku dochodo-
wym do bud¿etu wp³ynê³o 5.802.557,82 z³
(111,17 % planu).

Wydatki maj¹tkowe gminy wynios³y
7.716.527,60 z³ (97,40 % planu), wydatki
bie¿¹ce gminy – 21.408.149,49 z³ (95,07 %
planu).

Dochody gminy pomniejszone by³y o
kwotê 2.633.176,36 z³. Na kwotê tê sk³adaj¹
siê zmniejszenia z tytu³u: obni¿enia górnych
stawek podatkowych na kwotê – 2.218.835 z³,
udzielonych uchwa³¹ bud¿etow¹ zwolnieñ
– 173.408 z³, umorzeñ zaleg³oœci podatko-
wych – 214.334,05 z³, roz³o¿enia na raty
p³atnoœci podatków – 26 599,31 z³.

W 2008 roku prowadzono egzekucjê
zaleg³oœci podatkowych na kwotê
1.085.751,36 z³, wyegzekwowano kwotê
473.199,16 z³.

W 2008 roku gmina dokona³a sp³aty
po¿yczek na kwotê 1.250.391,71 z³. Stan
zad³u¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych d³ugotermi-
nowych po¿yczek wynosi 2.368.175 tys. z³,
co stanowi 8,68 % dochodów gminy. 

Wykonanie bud¿etu w 2008 roku zamknê³o
siê deficytem w kwocie 1.845.211,62 z³,
skumulowany niedobór na zasobach bud¿etu
na 31 grudnia 2008 r. wyniós³ 1.101.198,17 z³.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy wyda³a
opiniê pozytywn¹ o realizacji bud¿etu i
wyst¹pi³a do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
W swoich opiniach Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie oceni³a sprawozdanie
Wójta z wykonania bud¿etu, natomiast
odnoœnie udzielenia absolutorium stwierdzi³a,
i¿ wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Zgierz za 2008
rok nie znajduje podstaw w obowi¹zuj¹cym
prawie. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko
Regionalna Izba Obrachunkowa podkreœli³a,
¿e Wójt wykonywa³ bud¿et w okresie od
1 stycznia do 14 wrzeœnia 2008 roku, zatem
w okresie krótszym ni¿ okres na jaki zosta³
uchwalony bud¿et, a na dzieñ 31 grudnia
2008 roku nie by³o w gminie Zgierz organu
wykonawczego w osobie Wójta. Z kolei w
stosunku do osoby wykonuj¹cej funkcjê
Wójta Gminy Zgierz przepisy prawa nie
przewiduj¹ procedury udzielenia absolutorium.

XXXVII sesja Rady Gminy Zgierz 
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Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz

XXXVIII sesja Rady Gminy Zgierz



Wobec takiego stanowiska Regionalnej Izby
Obrachunkowej, radni stanêli przed dylema-
tem g³osowania lub nie uchwa³y o udzieleniu
Wójtowi absolutorium. W wyniku dyskusji
przyst¹piono do g³osowania projektu uchwa³y.
Za udzieleniem absolutorium g³osowa³o
4 radnych przy 10 g³osach wstrzymuj¹cych siê.
Poniewa¿ nie uzyskano bezwzglêdnej liczby
g³osów za (powinno byæ 8),
kwestia absolutorium dla
Wójta za 2008 rok pozosta³a
nierozstrzygniêta. 

Ponadto podczas sesji
radni podjêli uchwa³y w
nastêpuj¹cych sprawach:
l przeniesieñ w wydatkach
bud¿etu gminy na 2009 rok
w zakresie zadañ w³asnych –
w zwi¹zku z planowan¹
konferencj¹ poœwiêcon¹
tematyce ustanowienia strefy
uzdrowiskowej, radni wyrazili
zgodê na przesuniêcie kwoty
10 tys. z³ na organizacjê
konferencji,
l zaci¹gniêcia d³ugotermi-
nowego kredytu na finanso-
wanie zadania inwestycyjnego
„ T e r m o m o d e r n i z a c j a
budynku ZSG w Grotnikach”
– istnieje mo¿liwoœæ pozyskania kredytu na
preferencyjnych warunkach (4%) z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
l zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania „Rozbudowa stacji wodoci¹gowej w
Rosanowie”,
l zmiany uchwa³y bud¿etowej – w zwi¹zku z
informacj¹ o przyznaniu dofinansowania ze
œrodków UE do realizacji zadania „Adaptacja
poddasza w Szkole Podstawowej w Bia³ej”
koniecznym by³o wprowadzenie tego zadania
do tegorocznego bud¿etu gminy,
l zmiany uchwa³y bud¿etowej – w zwi¹zku
z przygotowywanymi wnioskami o dofinan-

sowanie zadañ inwestycyjnych ze œrodków
UE zaistnia³a koniecznoœæ zaktualizowania
za³¹cznika nr 6 do uchwa³y bud¿etowej
„Limity wydatków na Wieloletnie Programy
Inwestycyjne w latach 2009-2011”,
l zmiany w uchwale w sprawie przyjêcia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Zgierz na lata 2007-2013 – wprowa-

dzone zmiany zwi¹zane s¹ z przygotowywanymi
przez gminê wnioskami o przyznanie pomocy
ze œrodków UE,
l przyst¹pienia do uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla:
czêœci obrêbu wsi D¹brówka Wielka-Cegiel-
niana, czêœci obrêbu Glinnik-Maciejów-Józefów,
l przeznaczenia do wydzier¿awienia w
drodze bezprzetargowej dzia³ek po³o¿onych
w miejscowoœci Kolonia G³owa i Rosanów,
l sprzeda¿y w drodze przetargu dzia³ki w
Rosanowie,
l dokonania zamiany dzia³ek,
l wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie przez
gminê dzia³ek wydzielonych pod drogi
w miejscowoœci D¹brówka Wielka.

Radni nie wyrazili zgody na przesuniêcie
kwoty 80 tys. z³ z zadania inwestycyjnego
„Przebudowa dróg na terenie gminy, Etap II -
ul. A. Szukalskiej, Dabrówka Strumiany
-D¹brówka Marianka” na wydatki  zwi¹zane
z opracowaniem dokumentacji projektowej
dla przebudowy drogi gminnej Kotowice
-B¹dków. Od 1 do 30 wrzeœnia mo¿na
sk³adaæ wnioski do Narodowego Programu
Budowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie
realizacji inwestycji. Warunkiem jest posia-
danie dokumentacji projektowej. Poniewa¿
droga Kotowice-B¹dków nie by³a umiesz-
czona w bud¿ecie, aby zleciæ opracowanie
dokumentacji zadanie to nale¿a³o wprowa-
dziæ do bud¿etu. W wyniku dyskusji nad
zg³oszonym projektem uchwa³y, radni
7 g³osami przeciw przy 5 g³osach za
i 2 wstrzymuj¹cych siê uchwa³y nie podjêli.

Na wniosek Radnego Jana B³aszczyka,
Rada Gminy podjê³a stanowisko w sprawie
kierunku rozwoju inwestycji kanalizacyjnych
w gminie. Z uwagi na fakt, i¿ Spó³ka z o.o.
„Wodoci¹gi i Kanalizacja” Zgierz bêdzie
przeprowadzaæ w 2010 roku aktualizacjê
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata
nastêpne, radni zaapelowali do Wójta o zapla-
nowanie kierunków rozwoju inwestycji
kanalizacyjnych gminy w celu przejêcia
œcieków przez Spó³kê. Zdaniem Rady Gminy
kierunki rozwoju sieci to: Zlewnia Jedlicze A
i B, Ustronie, Grotniki (temat ujêty w WPI
gminy Zgierz na lata 2007-2013), Zlewnia
£agiewniki Nowe i Skotniki, £agiewniki
-Smardzew (temat ujêty w WPI gminy Zgierz
na lata 2001-2013), Zlewnia Luæmierz
-Rosanów, Zlewnia D¹brówka. 

ALICJA KARNICKA
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Zdesperowani mieszkañcy ulicy Lipowej w D¹brówce Malice 
w ostrych s³owach zg³aszali swoje pretensje do Wójta, i¿ nie robi
nic w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi, która jest
praktycznie nieprzejezdna. Zdaniem mieszkañców stan 
nawierzchni ulicy Lipowej jest tak fatalny, ¿e przypomina 
drogê z XVIII wieku.

Prawo do g³osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego jest podstawowym
prawem obywatela UE. Oznacza to, ¿e
mamy wp³yw na sposób w jaki dzia³a
Unia. G³osuj¹c przyczyniamy siê do wskaza-
nia tych, którzy bêd¹ nas jako konkretnych
obywateli reprezentowali. Wybrany przez
nas pose³ to nasz g³os w Europie - dlaczego
mamy go zmarnowaæ? 

Parlament Europejski g³osuje nad ostate-
cznym kszta³tem unijnych aktów prawnych,
które maj¹ wp³yw na codzienne ¿ycie, nieza-
le¿nie od tego czy dotycz¹ one jedzenia na
naszych sto³ach, naszego koszyka na zakupy,
jakoœci powietrza, które wdychamy, czy
bezpieczeñstwa naszych dzieci. Wiêkszoœæ
aktów prawnych dotycz¹cych naszego
codziennego ¿ycia powstaje w wyniku wspól-

nych prac pos³ów i ministrów na szczeblu
UE. Wiêkszoœæ obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych stanowi transpozycjê prawodaw-
stwa europejskiego, nad którym g³osowali
pos³owie - nasi przedstawiciele. I nie s¹ to
tylko akty prawne, ale pieni¹dze na nowe
drogi, czystsze pla¿e, badania naukowe,
edukacja i pomoc rozwojowa. Pos³owie decy-
duj¹ te¿ o przeznaczeniu unijnych pieniêdzy.

Nie wahajmy siê. To tylko kilka minut.
G³osowanie mo¿na po³¹czyæ ze spacerem,
czy odwiedzinami u znajomych. To naprawdê
niewielki wysi³ek by powiedzieæ, czego
oczekujemy. Wybierzmy pos³ów, którzy
podzielaj¹ nasz¹ wizjê, a byæ mo¿e prag-
nienia te siê zrealizuj¹. To jest w³aœnie istota
demokracji. Jeœli nie zag³osujemy, to póŸniej
nie narzekajmy.

Na podstawie informacji 
www.europa.eu

Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Dlaczego warto g³osowaæ
Wybory europejskie w 2009 roku to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
demokratycznych na œwiecie. Dotycz¹ one wszystkch obywateli pañstw 
Unii Europejskiej, którzy w dniach 4-7 czerwca pójd¹ do urn wyborczych. 
375 mln kobiet i mê¿czyzn - z czego 36 mln po raz pierwszy - wybierze swoich
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Nasz g³os ma decyduj¹ce
znaczenie. Zastanówmy siê zatem, dlaczego warto g³osowaæ. 

E u r o w y b o r y

XXXIX sesja Rady Gminy Zgierz
odbêdzie siê 28 maja w sali obrad
Urzêdu Gminy Zgierz. Rozpoczêcie
o godz. 10.00.



W a ¿ n e  s p r a w y

Jak grom z jasnego nieba spad³a w ubieg-
³ym roku na mieszkañców gminy Zgierz
wiadomoœæ o planach budowy kopalni
odkrywkowej w okolicach RogóŸna. Od lat w
planach zagospodarowania przestrzennego
gminy i województwa ³ódzkiego widnia³o
bowiem na tym terenie uzdrowisko, o kopalni
mowy nie by³o. Zakusy na rozkopanie niemal
po³owy obszaru gminy czyni³a Kopalnia
Wêgla Brunatnego „Adamów” z Turku, która
w sierpniu ub.r. z³o¿y³a do Ministerstwa
Œrodowiska wniosek o udzielenie koncesji
na rozpoznanie z³o¿a wêgla brunatnego
„RogóŸno”. Z przeprowadzonych przed
kilkudziesiêciu laty badañ wynika bowiem,
¿e tutejsza ziemia kryje pod sob¹ prawdziwe
skarby natury, m.in. ogromne z³o¿a soli
kamiennej, wody geotermalne z solank¹,
torfy i borowiny. To co skusi³o górników to
ponad 770 mln ton wêgla brunatnego. 

Od pocz¹tku bilans potencjalnej inwestycji
w rejonie RogóŸna dla wszystkich by³ jasny.
Dla kopalni to zysk. Dla gminy - ogromna
dziura w ziemi, ha³as, ska¿one siark¹ i py³em
wêglowym powietrze, odwodniony teren
i zasolenie wody w najbli¿szej okolicy
odkrywki - katastrofalna wizja krajobrazu na
co najmniej 40 lat. Dla mieszkañców strefy
zero - dos³ownie wygnanie z ich ojcowizny.
W³adze i mieszkañcy gminy Zgierz zwarli
wiêc si³y. Bo choæ wydanie koncesji na
rozpoznanie z³o¿a nie jest to¿same ze zgod¹
na jego wydobycie - jak zapewnia³o Minister-
stwo Œrodowiska tu¿ po rozpoczêciu postêpo-
wania administracyjnego w sprawie zgody na
próbne odwierty - to w obliczu lobbowanych
przez kompanie wêglowe zmian prawnych,
widmo wydania koncesji nie tylko na rozpoz-
nanie ale i eksploatacjê z³o¿a „RogóŸno”
zdawa³o siê byæ tylko kwesti¹ czasu. Na
biurko Premiera RP, Ministra Œrodowiska
oraz G³ównego Geologa Kraju, od którego
decyzji zale¿eæ mia³y dalsze losy gminy,
trafia³y liczne pisma wyra¿aj¹ce sprzeciw

wobec próbnych odwiertów w prywatnych
zagrodach i polach, a w przysz³oœci nieod-
wracalnej dewastacji po³owy obszaru gminy.
Pod wspólnym protestem podpisa³o siê kilka
tysiêcy osób. Podczas rozmów na ró¿nych
szczeblach w³adzy samorz¹dowej i rz¹dowej
wskazywano na negatywne spo³eczne i
œrodowiskowe aspekty zwi¹zane z budow¹
kopalni i elektrowni na terenie gminy Zgierz.
Do protestu przy³¹czyli siê pos³owie
z powiatu zgierskiego, s¹siednie samorz¹dy
i ekolodzy. Jak gmina d³uga i szeroka,
oplakatowana zosta³a przez jej mieszkañców
has³em: „NIE!!! dla kopalni wêgla
brunatnego RogóŸno”. 

Pod koniec lutego KWB „Adamów”
ugiê³a siê pod protestami i wycofa³a z
ministerstwa wniosek o udzielenie koncesji
na rozpoznanie z³o¿a wêgla brunatnego
„RogóŸno”. Ale za wygran¹ od razu nie da³a.
Próbowa³a jeszcze pertraktowaæ z w³adzami
gminy Zgierz utworzenie partnerstwa
publiczno-prywatnego i wspólne wyst¹pienie
z wnioskiem o kolejn¹ koncesjê, tym razem
na zbadanie wszystkich bogactw natury,
kryj¹cych siê pod gminn¹ ziemi¹. Samorz¹-
dowcy propozycjê wziêli pod uwagê, ale po
namyœle powiedzieli – Nie! – Kopalnia gra na
czas i czeka na zmiany w prawie. Taki uk³on
w nasz¹ stronê to tylko taktyczne posuniêcie.
Bo ten kto rozpozna z³o¿e ma kilka lat na ich
zbadanie, a potem pierwszeñstwo w jego
wydobyciu. W tym czasie tereny s¹ zabloko-
wane, nic innego nie mo¿e na nich powstaæ
–  stwierdzili. Gmina, wspólnie z ró¿nymi
instytucjami, stara siê od kilku lat o mo¿li-
woœæ wykorzystania bogactwa natury w
kierunku wykorzystania geotermii oraz
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego,
rekreacji i wypoczynku masowego na wzór
znanych polskich kurortów. Tego zaprzepaœciæ
nie mo¿na. Dlatego samorz¹dowcy wstrzy-
mali siê od podejmowania jakichkolwiek
decyzji o wspó³pracy z kopalni¹.

To nie koniec batalii o ocalenie ojcowizny
mieszkaców gminy i regionu. Teraz sen z
powiek spêdza im rz¹dowy projekt noweliza-
cji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
Pierwszy raz odczytany zosta³ na posiedzeniu
sejmu w po³owie marca. Mimo usilnych
protestów spo³eczeñstwa, wniosek o odrzuce-
nie projektu nie przeszed³. Obecnie pracuje
nad nim speckomisja. Jedenastoosobowy
zespó³ pos³ów z trzech komisji (gospodarki,
ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych
i leœnictwa oraz samorz¹du terytorialnego)
ma wypracowaæ kompromisowe rozwi¹zania
kwestii, które s¹ przedmiotem sporów
i sprzecznych interesów.

Ministerstwo Œrodowiska uspokaja, ¿e w
projekcie ustawy nie ma kruczków prawnych.
Z punktu widzenia gminy, lista zagro¿eñ
jakie niesie za sob¹ nowelizacja jest d³uga.
Przede wszystkim ustawa zak³ada, ¿e z³o¿a
wêgla brunatnego sta³yby siê w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa. Taka zmiana legislacyjna
spowodowa³aby brak mo¿liwoœci decydo-
wania przez gminê w kwestii pozwolenia na
odwierty. Rola samorz¹du sprowadzona
zosta³aby do wprowadzania narzuconych
przez organ koncesyjny zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego i uwzglêd-
nienia obszaru górniczego na w³asnym tere-
nie. Na gruntach objêtych koncesj¹ nie mo¿na
by³oby czyniæ jakichkolwiek inwestycji, do
czasu rozpoczêcia prac kopalnianych.
A trwaæ mog³oby to ca³e lata. Kopalnia
mia³aby te¿ prawo wykupu nieruchomoœci,
co wi¹za³oby siê z mo¿liwoœci¹ wyw³asz-
czenia ich w³aœcicieli.

Niepokój budz¹ równie¿ inne akty
prawne, których nowelizacje s¹ w³aœnie
przygotowywane.

Zdzis³aw Rembisz, Wójt Gminy Zgierz:
– Zmiana prawa geologicznego i górniczego
oraz zapowiadane zmiany prawa energety-
cznego i ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym nios¹ wiele zagro¿eñ dla
samorz¹dów i mieszkañców gmin, na terenie
których znajduj¹ siê z³o¿a kopalin, a szczegól-
nie z³o¿a wêgla brunatnego. O tym, ¿e jest w
tych zmianach szczególny interes podmiotów
wydobywaj¹cych wêgiel brunatny, œwiadcz¹
wypowiedzi przedstawicieli tej bran¿y.
Mogliœmy je us³yszeæ na konferencji zorgani-
zowanej przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
w Krakowie 14 stycznia br. Mo¿emy te opinie
przeczytaæ w fachowych publikacjach.
Odebranie samorz¹dom mo¿liwoœci decydo-
wania o wydobyciu wêgla sta³o siê g³ównym
wnioskiem kierowanym przy ka¿dej okazji do
Premiera, Ministra Œrodowiska i parlamen-
tarzystów. Roztaczana jest przera¿aj¹ca wizja
braku energii w naszym kraju, gdzie krn¹brni
samorz¹dowcy i mieszkañcy blokuj¹
zatroskanym o przysz³oœæ bezpieczeñstwa
energetycznego kopalniom dostêp do z³ó¿. 

Jakie dzia³ania podejmuje obecnie
samorz¹d gminy w sprawie proponowanych

NA  ZIEMI  ZGIERSKIEJ6

KOPALNIANEJ BATALII CI¥G DALSZY...KOPALNIANEJ BATALII CI¥G DALSZY...

Jak gmina d³uga i szeroka,
oplakatowana zosta³a przez 
jej mieszkañców has³em: 
„NIE!!! dla kopalni wêgla
brunatnego RogóŸno”. 
Charakterystyczne transpa-
renty pojawiaj¹ siê te¿ 
wszêdzie tam, gdzie pojawia 
siê temat RogóŸna.



Manifestacja zorganizowana zosta³a przez
pos³a Marka Matuszewskiego. Pose³ PiS
apelowa³ do pos³ów pracuj¹cych w podkomi-
sjach sejmowych nad nowym prawem geo-
logicznym, aby zablokowali wejœcie w ¿ycie
przepisów, które wi¹¿¹ samorz¹dowcom rêce
przy wydawaniu zgody na budowê kopalni
odkrywkowej. 

Protestuj¹cych swoj¹ obecnoœci¹ wsparli:
Jerzy Stasiak - Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego, Tomasz Jêdrzejczak - cz³onek
Zarz¹du Starostwa Zgierskiego, Wójt Gminy

Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Wójt
Gminy Ozorków W³adys³aw Sobo-
lewski, Zbigniew Tynenski i Teresa
Adamska z Centum Zrównowa¿o-
nego Rozwoju, dr El¿bieta
Strzelecka z Politechniki £ódzkiej,
Greenpeace £ódŸ oraz przedstawi-
ciele Stowarzyszenia na Rzecz
Powstania Uzdrowiska „RogóŸno”.

Manifestacja wyruszy³a z pasa¿u
Schillera” skanduj¹c „KOPALNIA
NIE - UZDROWISKO TAK”,
przesz³a ulic¹ Piotrkowsk¹ pod
Urz¹d Wojewódzki, gdzie protes-

tuj¹cy oczekiwali na pojawienie siê
Wojewody Jolanty Che³miñskiej. Mimo
wczeœniejszego ustalenia terminu prze-
marszu, Wojewoda by³a nieobecna. Petycjê
w jej imieniu przyj¹³ szef kancelarii. Na
koniec manifestacji protestuj¹cy rozdali
przechodniom ulotki oraz rozwiesili plakaty.     

AGNIESZKA PALMOWSKA
Stowarzyszenie na Rzecz 

Powstania Uzdrowiska „RogóŸno”
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Nabór wniosków rozpocz¹³ siê 14 kwietnia
i trwa³ do 8 maja. Do dnia zamkniêcia tego
wydania gazety, czyli 7 maja, wp³ynê³o
dziewiêæ wniosków.

Maksymalna kwota pomocy to 3 tys. z³.
W bud¿ecie gminy na dofinansowanie
projektów zarezerwowano 30 tys. z³.

Z³o¿one wnioski zostan¹ poddane ocenie
formalnej i merytorycznej w ci¹gu 21 dni od
daty zamkniêcia naboru wniosków, czyli do
29 maja. Projekty, które uzyskaj¹ wsparcie
bêd¹ musia³y byæ zrealizowane od 1 czerwca
do 31 paŸdziernika br.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Podobnie jak w ubieg³ym roku, 
Grupy Odnowy Wsi, Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, Jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Rady So³eckie,
Ludowe Kluby Sportowe i inne orga-
nizacje dzia³aj¹ce na terenie gminy,
mog³y ubiegaæ siê w og³oszonym przez
Wójta naborze wniosków o przyznanie
pomocy finansowej z bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2009 na realizacje 
projektów przyczyniaj¹cych siê do
poprawy estetyki i atrakcyjnoœci
miejscowoœci gminy Zgierz.

3 tysi¹ce z³otych z bud¿etu
gminy na upiêkszenie 
miejscowoœci

Naukowcy z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
rozpoczêli 4 maja w gminie Zgierz
badania klimatyczne. 

Zakres prac, jakie zleci³a Instytutowi
gmina, obejmuje tereny proponowanej strefy
A i B ochrony uzdrowiskowej. Strefa A to
teren B¹dkowa, poni¿ej drogi wojewódzkiej
nr 708 od strony po³udniowo-zachodniej do
granic ¿wirowni na pograniczu Astachowic
i Celestynowa, poprzez kompleks Lasów
Pañstwowych Nadleœnictwa Grotniki,
w kierunku pó³nocnym Kotowic do drogi
gminnej ³¹cz¹cej Kotowice, Astachowice
i Wypychów. Strefa B to teren B¹dkowa od
rzeki Czerniawki wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
nr 702 do 708, poprzez Warszyce, granice
Astachowic z Wypychowem od strony

pó³nocnej do granic Grabiszewa, wzd³u¿
skraju lasów pañstwowych w kierunku
po³udniowym, wzd³u¿ granic Jasionki
i B¹dkowa do Dzier¿¹znej przy OSP, wzd³u¿
drogi powiatowej biegn¹cej przez Dzier¿¹zn¹
do granic Bia³ej oraz rzeki Czerniawki na
pó³noc do drogi nr 708. Prace obejmowaæ

bêd¹ te¿ teren na pograniczu
Glinnika i Smardzewa oraz rejon
kompleksu miejscowoœci Jedlicze
A, Jedlicze B, Grotniki i Ustronie.

Urz¹dzenia pomiarowe rozsta-
wione zosta³y ju¿ w Ustroniu
(teren OSP), Grotnikach (ul.
Brzozowa), Kotowicach (na tere-
nie dwóch prywatnych nierucho-
moœci), Smardzewie (ul. Dêbowa,
teren prywatny) i Samotniku
(przy œcianie lasu). 

Dane meteorologiczne z wielo-
lecia, badania terenowe lokalnego

zró¿nicowania klimatu, wyniki badañ stanu
czystoœci powietrza i natê¿enia ha³asu oraz
pomiary pól elektromagnetycznych wykony-
wanych przez wyspecjalizowane laboratoria
bêd¹ podstaw¹ do wydania œwiadectwa
potwierdzaj¹cego lecznicze w³asnoœci klimatu
w tych miejscowoœciach oraz wyst¹pienia do
Ministra Zdrowia o utworzenie w gminie
Zgierz strefy uzdrowiskowej.

Badania potrwaj¹ do koñca lipca. 

Informacja 
Referatu Ochrony Œrodowiska, 

Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej

Badania klimatyczne

Z petycj¹ u wojewody
Pod has³em zablokowania niekorzystnych zmian w prawie geologicznym 
i górniczym oraz przeciwko powstaniu kopalni odkrywkowej wêgla 
brunatnego „RogóŸno” protestowali 29 kwietnia w £odzi licznie zebrani
mieszkañcy gminy Zgierz.   

zmian prawnych?
– Bacznie obserwujemy prace legislacyjne

przy zmianach ustaw, które bêd¹ mia³y
olbrzymie znaczenie dla naszych dotychcza-
sowych osi¹gniêæ i przysz³oœci naszego
regionu. Swoje spostrze¿enia, uwagi i obawy
kierujemy do Prezydenta RP, Premiera,
ministrów i parlamentarzystów, bo to oni
podejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje. Teraz
mo¿emy odwo³ywaæ siê tylko do ich rozs¹dku
i odpowiedzialnoœci, s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹.
O zagro¿eniach zwi¹zanych z budow¹ kopalni
bêdziemy rozmawiaæ podczas spotkañ z
pos³ami zsiadaj¹cymi w podkomisji nadzwy-
czajnej powo³anej do rozpatrzenia rz¹dowego
projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Og³oszenie o naborze 

na wolne stanowiska pracy

Wójt Gminy Zgierz og³asza otwarty

konkurencyjny nabór na wolne stanowiska

pracy Podinspektora i Inspektora w Refera-

cie Infrastruktury Technicznej Urzêdu

Gminy Zgierz. 

Szczegó³y oferty podane s¹ w infoserwisie

na stronie internetowej gminy Zgierz:

www.gmina.zgierz.pl.



I n f o r m a c j e

G³ównym celem projektu jest podej-
mowanie dzia³añ na rzecz: l aktywizacji
osób bezrobotnych korzystaj¹cych ze œwiad-
czeñ pomocy spo³ecznej, l podwy¿szenia
kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych,
l integracji spo³ecznoœci lokalnej, l zmniej-
szenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia
spo³ecznego.

W tym roku projekt GOPS zosta³ zatwier-
dzony do realizacji z kwot¹ dofinansowania
109.709,40 z³ (89,5 % wartoœci projektu)
i wk³adem w³asnym w wysokoœci 12.870,94 z³
(10,5 % wartoœci projektu).

GOPS aplikowa³ o unijne œrodki dla
30 uczestników projektu. Dziesiêciu z nich
zostanie objêtych kompleksowym wspar-
ciem: psychologicznym, prawnym, doradz-
twem zawodowym, ekonomiczno-spo³ecznym,
w ramach dzia³añ prowadzonych w Klubie
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice
przy ul. Ogrodowej 6. Natomiast 20 osób
zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe,

dziêki którym zdobêd¹ nowe kwalifikacje .
W ubieg³ym roku w ramach projektu

zosta³y pokryte szkolenia zawodowe w zakre-
sie obs³ugi kot³ów centralnego ogrzewania.
W tym roku GOPS zaplanowa³ pokrycie
kosztów szkoleñ zawodowych w zakresie
obs³ugi wózków wid³owych dla 5 osób,
opiekuna osoby starszej dla 5 osób oraz
pomocy kucharza dla 10 osób.

Pierwsza 10-osobowa grupa uczestników
projektu rozpoczê³a zajêcia w Klubie
Integracji Spo³ecznej 1 kwietnia. Cykl
szkoleñ zakoñczy siê 30 czerwca. Szkolenia
zawodowe dla 20 osób bêd¹ natomiast odby-
wa³y siê w maju, czerwcu i lipcu. Do koñca
grudnia w Klubie Integracji Spo³ecznej
bêdzie prowadzone indywidualne, specjali-
styczne poradnictwo psychologiczne, prawne
i doradztwo zawodowe dla 30 uczestników
projektu.

MA³GORZATA BIBEL

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s w Zgierzu w 2009 roku kontynuuje 
realizacjê projektu „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”. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ jest Wojewódzki Urz¹d
Pracy w £odzi (Instytucja Poœrednicz¹ca II stopnia). Projekt realizowany bêdzie 
do 2013 roku.
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Kwalifikacja wojskowa obejmuj¹ca
mieszkañców gminy Zgierz odbêdzie siê w
dniach 13-15 maja w siedzibie Towarzystwa
Œpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu. Na terenie
ca³ego kraju rozpoczê³a siê 1 kwietnia
i potrwa do 30 czerwca. W tym czasie przed
komisj¹ obowi¹zkowo musz¹ stawiæ siê
mê¿czyŸni z rocznika 1990 oraz ci, którzy nie
ukoñczyli jeszcze 24 lat i z ró¿nych przyczyn
nie zg³osili siê wczeœniej do poboru. Kwalifi-
kacja dotyczy równie¿ kobiet, które posiadaj¹
wykszta³cenie przydatne do s³u¿by wojskowej.
Chodzi o absolwentki szkó³ medycznych,
weterynaryjnych i kierunków psychologicz-
nych urodzonych w latach 1981-1990.

Nikt nie bêdzie jednak wcielony na si³ê do
armii. Wszyscy, którzy stan¹ przed komisj¹
bêd¹ mieli okreœlon¹ zdolnoœæ do s³u¿by,
czyli tzw. kategoriê. Otrzymaj¹ te¿ ksi¹¿eczki
wojskowe. Po 14 dniach od uprawomocnie-
nia siê orzeczenia komisji otrzymaj¹ wpis do
ksi¹¿eczki o przeniesieniu do rezerwy. W ten
sposób ureguluj¹ swój stosunek do s³u¿by
wojskowej.

Stawienie siê do kwalifikacji powinno
le¿eæ w interesie wzywanych. Uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej to podstawa
np. przy ubieganiu siê o kredyt lub pracê w
s³u¿bach mundurowych. Za niestawienie siê
na wezwanie komisji grozi kara grzywny
oraz przymusowe doprowadzenie przez
policjê.

Przeniesienie do rezerwy nie zamyka
jednak definitywnie drogi do zawodowej
armii. Osoba chêtna do s³u¿by w ka¿dej
chwili mo¿e zg³osiæ siê do Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ i zaproponowaæ sw¹
kandydaturê.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Kwalifikacja wojskowa
zamiast poboru
70 m³odych mê¿czyzn i jedna 
kobieta z gminy Zgierz musi stawiæ
siê w po³owie maja przed wojskow¹
komisj¹ lekarsk¹. Wszystko w ramach
kwalifikacji wojskowej, która
zast¹pi³a dotychczasowy pobór. 
Nikt nie trafi jednak w „kamasze”.
Wszyscy zostan¹ automatycznie
przeniesieni do rezerwy.

Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu informuje o wymogu ustawowym
z zakresu œwiadczeñ rodzinnych dotycz¹cym
uzyskania prawa do œwiadczeñ z tytu³u
urodzenia dziecka.

Od listopada wyp³ata jednorazowej
zapomogi w kwocie 1.000 z³ oraz dodatku
do zasi³ku rodzinnego w kwocie 1.000 z³
z tytu³u urodzenia dziecka bêdzie mo¿liwa po
przedstawieniu zaœwiadczenia lekarskiego
o pozostawaniu kobiety ciê¿arnej pod opiek¹
medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia
ci¹¿y.

W ramach przebudowy drogi gminnej
Nr 120360 E w miejscowoœci Wola Branicka,
na odcinku 1.276,36 m od drogi powiatowej
Nr 5105 E do drogi wojewódzkiej 708,
wykonano na istniej¹cej podbudowie podbu-
dowê z kruszywa ³amanego o gruboœci 8 cm
oraz u³o¿ono nawierzchniê z mieszanki
mineralno-bitumicznej o gruboœci 4 cm.
Szerokoœæ pasa jezdnego wynosi 4 m. Wartoœæ
wykonanych prac to ponad 355 tys. z³.

Budowa drogi w miejscowoœci Szczawin
Du¿y realizowana by³a na odcinku 335 m, od
drogi powiatowej Nr 5151 E do autostrady.
W ramach tego zadania wykonano podbu-

dowê z kruszywa ³amanego o gruboœci 20 cm
oraz u³o¿ono nawierzchniê z mieszanki
mineralno-bitumicznej o gruboœci warstwy
4 cm. Ponadto wykonano docelow¹ organizacjê
ruchu. Wartoœæ wykonanych prac to ponad
256 tys. z³.

Zakoñczona zosta³a równie¿ rozbudowa
stacji uzdatniania wody w Kêblinach.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano
drugi stopieñ podawania wody polegaj¹cy na
tym, ¿e woda po uzdatnieniu t³oczona jest do
dwóch zbiorników wyrównawczych, ka¿dy
o pojemnoœci 150 m3, a nastêpnie poprzez
zestaw hydroforowo-pompowy do sieci
wodoci¹gowej. Stacja jest zautomatyzowana
i aktualnie nie wymaga sta³ej obs³ugi. Wyko-
nana rozbudowa zapewni ci¹g³oœæ dostaw
wody o dobrej jakoœci. Zadanie realizowane
by³o z udzia³em œrodków finansowych
(po¿yczka) Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi, a jego wartoœæ wyniesie ponad
1 mln 250 tys. z³.

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

W kwietniu zakoñczono rozpoczête w ubieg³ym roku zadania inwesty-
cyjne zwi¹zane z przebudow¹ drogi gminnej w Woli Branickiej, budow¹
drogi w Szczawinie Du¿ym oraz z rozbudow¹ stacji wodoci¹gowej 
w Kêblinach. 

Inwestycje infrastrukturalne w gminie

Œwiadczenia z tytu³u 
urodzenia dziecka

Droga w Woli Branickiej



Na nowotwór z³oœliwy zachoruje w ci¹gu
swojego ¿ycia co czwarty Polak - wynika z
danych epidemiologicznych. Wiele z tych
osób mo¿na trwale wyleczyæ, jednak pod
warunkiem wczesnego rozpoznania choroby. 
Obecnie w Polsce tylko 20 procent pacjentów
z nowotworami zaczyna byæ leczonych we
wczesnej fazie choroby. Dlatego tak wa¿ne
jest prze³amywanie w polskim spo³eczeñstwie
stereotypów na temat nowotworów, pokony-
wanie lêku przed nimi oraz zwiêkszenie
œwiadomoœci na temat roli badañ profilakty-
cznych w walce z rakiem.

W³aœnie ruszy³a Wojewódzka Kampania
Profilaktyczna „Grunt to zdrowie” obejmu-
j¹ca swoim zasiêgiem wszystkie powiaty
województwa ³ódzkiego. W gminie Zgierz
pieczê nad jej przebiegiem sprawuj¹ zgierski
sanepid i urz¹d gminy. W Ustroniu i Bia³ej
odby³y siê w po³owie kwietnia prelekcje
z udzia³em ekspertów w dziedzinie onkologii
i profilaktyki zdrowia, pokazy filmowe o
tematyce prozdrowotnej, nauka samobadania
piersi na fantomie. W maju pojawi siê tam
mammobus. Badania bêd¹ trwaæ w godz.
9.00-18.00 przy remizach OSP w Ustroniu
(15 maja) i w Bia³ej (22 maja).

Mimo szerokiej akcji informacyjnej na
spotkaniu w Ustroniu pojawi³o siê tylko 8
pañ. W Bia³ej - 10. Podobny brak aktywnoœci
widaæ w przypadku zapisów na badania
mammograficzne. W gminie Zgierz zamiesz-
kuje 1.510 kobiet w wieku 50-69 lat, do których
skierowane s¹ bezp³atne badania. Tymczasem
dotychczas zapisa³y siê na nie tylko 174 panie.
Z czego to wynika?  Czy nowotwór nadal jest
tematem tabu? – To prawda, wiêkszoœæ ludzi

ci¹gle unika takich rozmów – potwierdza
Magdalena Drzewicka z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu.
– Naszym zadaniem jest jednak oswajanie
spo³eczeñstwa z tematem raka, a co za tym
idzie prze³amywanie obaw przez badaniami
profilaktycznymi oraz wykszta³cenie nawyku
obserwowania w³asnego organizmu i wczes-
nego reagowania na niepokoj¹ce zmiany.

– Powszechne jest w naszym spo³eczeñstwie
stwierdzenie: „lepiej nie ruszaæ, przecie¿
nie boli”. 99 procent nowotworów we wczesnej
fazie nie boli. Dlatego jeœli tylko zauwa¿ymy
niepokoj¹cy objaw mog¹c¹ sygnalizowaæ

nowotwór, natychmiast konsultujmy siê
z lekarzem – apelowa³ podczas prelekcji
w Ustroniu dr £ukasz Rajchert, chirurg
onkolog ze szpitala im. Kopernika w £odzi. 

Zwiastuny choroby nowotworowej mog¹
byæ ró¿ne. To co powinno wzbudziæ nasz¹
czujnoœæ to m.in. guzki i naroœle, owrzodzenia,
powoli powiêkszaj¹ce siê wêz³y ch³onne,
zmiana charakteru kaszlu i przewlek³a chrypka,
zmiana wygl¹du i powiêkszenie siê znamion
na skórze, przewlek³e stany podgor¹czkowe,
ogólne os³abienie i szybki spadek masy cia³a. 

Podczas wyk³adów prelegenci pokazywali
w swoich prezentacjach czêsto drastyczne
fotografie, omawiali skrajne przypadki.
To najbardziej przemawia do wyobraŸni.
Jeszcze kilkanaœcie lat temu standardem by³a
mammektomia, czyli usuniêcie ca³ej piersi
wraz z wêz³ami ch³onnymi pachy. Dziœ tego
typu zabieg wykonuje siê u 30 procent
pacjentek z rakiem piersi. Przesiewowe
badania profilaktyczne pozwol¹ zmniejszyæ
ten odsetek. 

– Przy dzisiejszych mo¿liwoœciach medy-
cyny, nowotwór nie musi oznaczaæ wyroku.
Ludzie musz¹ jednak daæ medycynie szansê,
by im pomóc – mówi³ dr Rajchert. – Ka¿dy
nowotwór z³oœliwy zdiagnozowany we wczesnej
fazie mo¿na na tyle opanowaæ, ¿e przestanie
byæ problemem dla zdrowia i ¿ycia danej
osoby. Leczenie przebiega wtedy w sposób
ma³o agresywny. Pacjent wraca do rodziny,
pracy, normalnego ¿ycia bardzo szybko, bez
specjalnych uszczerbków na zdrowiu,
wygl¹dzie. 

Badania naukowe udowodni³y, ¿e ponad
80 procent nowotworów powstaje w wyniku
szeroko rozumianych czynników œrodowis-
kowych i stylu ¿ycia. Jak wiêc mo¿na ustrzec
siê choroby? Jak przechytrzyæ raka?
Konkretn¹ podpowiedŸ daje Europejski
Kodeks Walki z Rakiem. Publikacja zawiera
11 zaleceñ (wymienione obok). Ich przestrze-
ganie zmniejsza ryzyko chorób nowotwo-
rowych - twierdz¹ zgodnie onkolodzy. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Chroñ ¿ycie przed rakiem
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Co roku u 130 tys. Polaków diagnozuje siê nowotwór – najczêœciej jest to
rak piersi, jelita grubego lub p³uc. Pomimo znacznych postêpów w badaniach
i leczeniu raka, nowotwory nadal stanowi¹ jeden z najpowa¿niejszych
problemów zdrowotnych. Rok rocznie umiera w Polsce z tego powodu 
90 tys. osób. Prawie tyle, ile ³¹cznie mieszka w gminach i miastach: Zgierz,
Ozorków i Stryków.

02.04
Ustronie – nieznany sprawca dosta³ siê przez
niedomkniête okno do pomieszczeñ mieszkal-
nych. Ukrad³ 5 telefonów komórkowych na
wartoœæ 1.100 z³. 

04.04
S³owik – dwaj w³aœciciele dzia³ek letnisko-
wych zg³osili w³amania na teren ich posesji.
£upem z³odziei pad³y butle gazowe, kuchenka
gazowa, zlewozmywak, kosiarki i opryski-
wacz rêczny. Poszkodowani oszacowali straty
na 1.210 z³ i 580 z³.

14.04.
Emilia – oko³o godz. 1.20 kieruj¹cy samocho-
dem marki Opel Omega 29-letni mê¿czyzna
zjecha³ z jezdni, przeci¹³ pobocze i wpad³ na
ogrodzenie. Kierowca zosta³ ranny i trafi³ do
szpitala. Bi³ pijany, mia³ 2,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. 

15.04
Emilia – zapewne
ugasiæ pragnienie
chcia³ z³odziej, który
w³ama³ siê do jednego
z domków letniskowych
w tej miejscowoœci. Jego
³upem pad³ bowiem alkohol
wart 25 z³. Wiêksze szkody
wyrz¹dzi³ dostaj¹c siê do
pomieszczenia uszkadzaj¹c
okno. Poszkodowany osza-
cowa³ straty na 100 z³.

16.04
Skotniki – ponad
3  p r o m i l e  a l k o h o l u
w wydychanym powietrzu mia³ 61-letni
motorowerzysta, który uderzy³ w ogrodzenie
posesj i .  W wyniku wypadku dozna³
wielonarz¹dowych obra¿eñ. 

18.04
Czaplinek, ul. Ku S³oñcu – firma
ochraniaj¹ca posesjê z³apa³a na gor¹cym
uczynku z³odzieja, który chcia³ ukraœæ z terenu
budowy szlifierkê k¹tow¹, m³ot udarowy i pi³ê
na ³¹czn¹ wartoœæ 3.500 z³.

20.04
Luæmierz Las, ul. Sadowa – kradzie¿ 3
przesy³ek z laptopami zg³osi³a firma kurierska.
Policjanci z sekcji kryminalnej KPP w Zgierzu
w trakcie przeszukania domu podejrzanego
Przemys³awa A. (20 l.) z £odzi odnaleŸli czêœæ
poszukiwanego sprzêtu.

27.04
Moszczenica – 6-letni ch³opiec jad¹cy
quadem wjecha³ na 86-letni¹ piesz¹. Kobieta
ze z³aman¹ szyjk¹ koœci udowej trafi³a do
szpitala w Zgierzu. Spraw¹ zajmie siê s¹d
rodzinny. Rodzicom dziecka postawiony
zostanie zarzut niew³aœciwego sprawowania
opieki nad synem.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Zasady Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem:

1. nie pal
2. wystrzegaj siê oty³oœci
3. b¹dŸ codziennie aktywny
4. spo¿ywaj wiêcej warzyw i owoców
5. ogranicz spo¿ycie alkoholu
6. unikaj nadmiernej ekspozycji na s³oñce
7. unikaj substancji rakotwórczych
8. zaszczep siê przeciwko wirusowemu 

zapaleniu w¹troby typu B

WeŸ udzia³ w programach ochrony
zdrowia publicznego:
9. kobiety po 25. roku ¿ycia: badania raka

szyjki macicy (cytologia), co 3 lata
10. kobiety po 50. roku ¿ycia: badania 

w kierunku raka piersi (mammografia),
co 2 lata

11. kobiety i mê¿czyŸni po 50. roku ¿ycia: 
badania w kierunku raka jelita grubego 
(kolonoskopia), co 10 lat



J u b i l e u s z e

Na uroczystoœæ przybyli: Cz³onek Zarz¹du
G³ównego i Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP Józef Dziemdziela,
Zastêpca Komendanta Powiatowego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu st. kpt.
Waldemar Mrulewicz, Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, Sekretarz Gminy Zgierz
Alicja Karnicka, Proboszcz parafii pw.
Wszystkich Œwiêtych i Œwiêtego Jakuba
w Giecznie ks. Tadeusz Gielec, Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury Barbara
Polasiñska, Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP w Zgierzu Jan Wojcie-
chowski, Komendant Gminny OSP Jan
Kowalczyk, Kierownik Rewiru Dzielni-
cowych Komendy Powiatowej Policji w
Zgierzu m³. asp. Marek W³odarczyk, Dziel-
nicowy KPP w Zgierzu m³. asp. Krzysztof
Gabara, cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejs-
kich w Wypychowie, delegacje wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy Zgierz oraz
przedstawiciele OSP w Zgierzu - Probosz-
czewicach i OSP w Modlnej.

Obchody rozpocz¹³ Naczelnik OSP
w Wypychowie Ryszard Barylski, który
powita³ goœci i odczyta³ historiê powstania
i dzia³alnoœci jednostki.

Podczas uroczystoœci zosta³y wrêczone
odznaki „Za wys³ugê lat”, przyznane przez

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Gminnego.
Odznakê za 55 lat w s³u¿bie po¿arniczej

otrzyma³ Stanis³aw Leszczak. Odznakê za
50 lat otrzyma³ Stanis³aw Szczeœniak - Prezes
OSP w Wypychowie. Za 40 lat odznaczeni
zostali: Edward Domañski, Jan Manista i Jan
Zachorski. Za wys³ugê 35 lat odznaki
otrzymali: Henryk Gêbicki, Jerzy Leszczak,
Miros³aw Sobczak, Marian Wich i Mieczys³aw
Wich. Za 25 lat odznaczono: Miros³awa
Bryla, Stanis³awa Jab³oñskiego, £ukasza
Jêdrzejczaka, Marka Leszczaka, Mariana
Maciejewskiego, Marka Manistê, Miros³awa
Matusiaka, Ireneusza Studziñskiego,
Krzysztofa Œwi¹tczaka i Paw³a Tomczaka.
Za 15 lat wys³ugi odznaczeni zostali: Pawe³
Szczeœniak i Krzysztof Wich. Za 10 lat
odznaki otrzymali: Piotr Adamski, Andrzej
Barylski, Tadeusz Barylski, Piotr Gêbicki,
Arkadiusz Jêdrzejczak, Jan Jêdrzejczak,

Mateusz Macha³owski, Marek Majchrzak,
Tomasz Rudnicki, Marcin Stró¿ewski i
Mariusz Zachorski, natomiast za 5-letni¹
wys³ugê wyró¿nieni odznakami zostali:
Julian B³aszczyk, Krzysztof Jêdrzejczak,
£ukasz Jêdrzejczak, Sylwester Kwiatkowski,
Bart³omiej Matusiak, Sebastian Sieradzki
i Andrzej Wiœniewski.

Odznaki wrêczyli Prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP Józef
Dziemdziela i Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego ZOSP RP w Zgierzu Jan
Wojciechowski.

Podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê
i pami¹tkowe dyplomy otrzyma³y równie¿
cz³onkinie KGW w Wypychowie.

Po wrêczeniu odznaczeñ i dyplomów
zaproszeni goœcie z³o¿yli na rêce Prezesa
OSP w Wypychowie ¿yczenia z okazji
jubileuszu jednostki, przekazali drobne
upominki oraz wpisali siê do kroniki OSP.

Uroczystoœci zakoñczy³y siê msz¹ œwiêt¹
odprawion¹ przez proboszcza parafii w
Giecznie ks. Tadeusza Gielca.

Po mszy stra¿acy i goœcie jubileuszu
zostali zaproszeni na poczêstunek.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Jubileusz OSP w Wypychowie
3 maja by³ dla mieszkañców Wypychowa, a przede wszystkim stra¿aków 
z miejscowej OSP podwójnym œwiêtem. Wraz z 218. rocznic¹ uchwalenia
Konstytucji 3 Maja obchodzili swój, skromniejszy w liczbie, ale bardzo wa¿ny
jubileusz - 40-lecie istnienia swojej jednostki. Uroczystoœæ by³a po³¹czona 
z obchodami Dnia Stra¿aka.
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– Wspólne zainteresowania, czu³e gesty
i pielêgnowanie wspomnieñ dodatkowo
cementuj¹ zwi¹zek – przekonywali 27 marca
w Dzier¿¹znej mieszkañcy gminy Zgierz
z kilkudziesiêcioletnim sta¿em ma³¿eñskim.
Tego dnia pañstwo Stanis³awa i Boles³aw
Ka³u¿ni z Warszyc oraz Stanis³awa
i Stanis³aw Olejniczakowie z Besiekierza
Rudnego obchodzili jubileusz 50 lat po¿ycia
ma³¿eñskiego, natomiast Kazimiera i Józef
Biesiada z Grotnik - jubileusz 61 lat.
W obecnoœci przedstawicieli Urzêdu Stanu
Cywilnego, w³adz gminy Zgierz oraz dzieci
i wnuków, jubilaci odnawiali ze wzruszeniem
przysiêgê ma³¿eñsk¹. Presti¿u uroczystoœci

doda³o odznaczenie szacownych par medalem
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyz-
nanym przez Prezydenta RP. Jubilaci odebrali
te¿ szczere ¿yczenia, okaza³e bukiety
kwiatów, upominki i dyplomy. Na zakoñcze-
nie wzniesiono toast lampk¹ szampana za
kolejne lata w szczêœciu i zdrowiu.

27 marca swój jubileusz obchodzili
równie¿ pañstwo Stanis³awa i  Jan
Przybyszowie z Jasionki. Prze¿yli ze sob¹
dok³adnie 61 lat. Gratulacje, kwiaty i medal
odebrali z r¹k Wójta Gminy Zgierz w ich
rodzinnym domu.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Na dobre i na z³e
Czy mo¿liwe jest prze¿ycie wielkiej i piêknej mi³oœci z jedn¹ osob¹ przez
ponad 50, a nawet 60 lat? Czy jest recepta na trwa³e ma³¿eñstwo? 
Oczywiœcie! I do tego wcale nie jest skomplikowana. Po prostu: trzeba zawsze
siê wspieraæ, umieæ wybaczaæ i byæ wyrozumia³ym. Byæ ze sob¹ na dobre 
i na z³e, bo w ma³¿eñstwie jak w ¿yciu, wszystko zdarzyæ siê mo¿e. 

Od lewej: Stanis³awa i Boles³aw Ka³u¿ni z Warszyc, Stanis³awa i Stanis³aw Olejniczakowie 
z Besiekierza Rudnego, Józef i Kazimiera Biesiada z Grotnik

Z okazji Dnia Matki sk³adamy wszystkim
Mamom najserdeczniejsze ¿yczenia wszyst-
kiego, co w ¿yciu najlepsze. Wasza bezgraniczna
i bezinteresowna mi³oœæ jest najpiêkniejszym
z darów, które otrzymujemy. Trudno znaleŸæ
s³owa, by podziêkowaæ za matczyn¹ odwagê,
cierpliwoœæ, dobroæ i zrozumienie. ¯aden
cz³owiek nie zrobi dla nas tyle, ile Wy jesteœcie
w stanie dla nas uczyniæ i poœwiêciæ. ¯adne
s³owa nie oddadz¹ tego, kim dla nas jesteœcie
- zawsze cierpliwe, oddane, troskliwe i
spiesz¹ce z pomoc¹. Dziêkujemy, ¿e znosi³yœ-
cie i nadal znosicie nasze humory, prowokacje,
bunt i z³oœæ, oraz wybryki - za to, ¿e nigdy nie
przestaniecie nas kochaæ.

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka
wszystkim Dzieciom - tym najmniejszym,
œrednim, du¿ym i tym ju¿ ca³kiem doros³ym -
¿yczymy spe³nienia dzieciêcych marzeñ. Niech
Wasze ¿ycie wype³nia mi³oœæ, przyjaŸñ i radosna
zabawa, a ¿ycie nie szczêdzi Wam dobrych
zdarzeñ. Niech ka¿dy dzieñ bêdzie now¹,
wspania³¹ przygod¹ i niesie ze sob¹ wiele
nowych, pozytywnych doœwiadczeñ. Cieszcie
siê ka¿d¹ chwil¹ i codziennie goœæcie na
swoich twarzach uœmiech.

Zdzis³aw Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Zgierz



W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych miasta, gminy
i powiatu zgierskiego, przedstawiciele s³u¿b
mundurowych, wojska, organizacji komba-
tanckich, ochotniczych stra¿y po¿arnych,
instytucji, harcerze, mieszkañcy Zgierza oraz
delegacja z Niemiec.

Egzekucja, podczas której rozstrzelano
w Zgierzu stu Polaków, by³a najwiêksz¹

zbrodni¹ dokonan¹
p r z e z  N i e m c ó w
podczas II wojny
œwiatowej w regionie
³ ó d z k i m .  B y ³  t o
odwet za zastrzelenie
przez zgierzanina
Józefa Mierzyñskiego
d w ó c h  ¿ o ³ n i e r z y
niemieckich. Po tym
wydarzeniu Niemcy
przeprowadzili aresz-
towania w Zgierzu,
£odzi, Be³chatowie,
K a l i s z u ,  £ a s k u ,
Ostrowie Wielkopol-

skim, Pabianicach, Sieradzu, Zduñskiej Woli,
Turku i Wieluniu. Oprócz stu skazanych na
rozstrzelanie, na dawnym Placu Stodó³
zebrano oko³o 6 tys. osób, które mia³y
przygl¹daæ siê egzekucji. PóŸniej cia³a
straconych przewieziono do pobliskiego Lasu
Luæmierskiego i pochowano w zbiorowej
mogile. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

W rocznicê Stu Straconych
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N a s z a  h i s t o r i a

20 marca minê³a 67. rocznica rozstrzelania przez Niemców stu Polaków 
w Zgierzu. Dla uczczenia tej rocznicy pod pomnikiem na Placu Stu 
Straconych w Zgierzu oraz na mogi³ach i przy Pomniku Ofiar w Lesie 
Luæmierskim z³o¿one zosta³y kwiaty i zapalone znicze.

Cele rajdu pozostaj¹ niezmienne od jego
pierwszej edycji. Przede wszystkim jest on
swoist¹ lekcji historii podczas, której
m³odzie¿ odwiedza wybrane miejsca pamiêci
narodowej, poznaje ich historie i czci pamiêæ
zwi¹zanych z nimi osób i wydarzeñ zapalaj¹c
znicze. Nie mniej wa¿ne s¹ te¿ popularyzacja
krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej
wœród dzieci i m³odzie¿y, kszta³towanie
nawyków kulturalnego i bezpiecznego
poruszania siê na szlakach turystycznych oraz
promocja zdrowego i aktywnego stylu ¿ycia.

Uczestnicy rajdu mieli w tym roku do
pokonania trzy trasy: z Luæmierza, ze Szcza-
wina oraz z Placu Stu Straconych w Zgierzu.
Na mecie rajdu w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej piechurzy mogli odpocz¹æ

przy wspólnym ognisku i pieczeniu
kie³basek. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a du¿¹
torbê s³odyczy, upominek ksi¹¿kowy,
pami¹tkowe znaczki rajdowe i dyplom,
a opiekunowie dodatkowo znaczki okolicz-
noœciowe Sejmiku Przedkongresowego
VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego -
Olsztyn 2010.

Organizatorem rajdu by³a Oddzia³owa
Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale
Zgierskim PTTK, a wspó³organizatorami:
Wydzia³ Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu
Miasta Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza,
Urz¹d Gminy Zgierz, Gminny Oœrodek
Kultury w Dzier¿¹znej oraz Oddzia³ PTTK
w Pabianicach. Tegoroczna edycja rajdu by³a
jedn¹ z imprez towarzysz¹cych Sejmikowi.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
cz³onkom PTTK, kierownikom tras i opieku-
nom grup za przygotowanie i przeprowadze-
nie rajdu, a dyrektorowi i pracownikom
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej za
pomoc w organizacji jego zakoñczenia.

JADWIGA WILMAÑSKA

MACIEJ WRZESIÑSKI

V Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamiêci
Narodowej

70. rocznica napaœci Niemiec na Polskê
i wybuch II wojny œwiatowej w sposób
szczególny nas Polaków zobowi¹zuje do jej
uroczystych obchodów. To Polska pierwsza
odpowiedzia³a „Nie!” zaborczej polityce
Hitlera. Na ni¹ te¿ spad³o pierwsze uderzenie
agresora.

Obowi¹zek obrony Ojczyzny przypad³,
jak zwykle w momentach Jej zagro¿enia,

na ¯o³nierza Polskiego. O Jego poœwiêceniu
i ofiarnoœci œwiadcz¹ d³ugie rzêdy ¿o³nier-
skich mogi³ na cmentarzach, gdzie oddajemy
ho³d poleg³ym podczas rocznicowych
uroczystoœci.

Nie wolno nam jednak zapominaæ
i o ¿yj¹cych jeszcze, nielicznych ju¿ niestety,
Obroñcach Ojczyzny w tamtym tragicznym
Wrzeœniu. 

W dniach 1-13 wrzeœnia w gminie Zgierz
i Zgierzu odbêdzie siê cykl imprez upamiêt-
niaj¹cych wybuch II wojny œwiatowej.
W tym czasie pragniemy uhonorowaæ
¯o³nierzy Wrzeœnia 1939 roku. 

Jeœli znaj¹ Pañstwo ¯o³nierzy Wrzeœnia
1939 roku walcz¹cych w obronie naszej
Ojczyzny i mieszkajacych na terenie
gminy Zgierz, prosimy o kontakt z Refera-
tem Rozwoju i Promocji Gminy Zgierz,
tel. 042 716 25 15 wew. 243, 244. 

Z okazji 218. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja w gminie Zgierz, podobnie jak
na terenie ca³ej Polski, odby³y siê uroczystoœci
patriotyczne. Odprawiona zosta³a msza œwiêta
w koœciele pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a w Bia³ej, uczniowie miejscowej szko³y
zaprezentowali program patriotyczny oraz
z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Wartê honorow¹ przy
pomniku pe³nili oficerowie z Jednostki
Wojskowej 4474 w Zgierzu oraz cz³onkowie
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy” z £odzi. W uroczys-
toœciach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych gminy i powiatu zgier-
skiego, zawodowych i ochotniczych stra¿y
po¿arnych, policji, organizacji kombatan-
ckich, spo³ecznych i politycznych, szkó³
gminnych oraz mieszkañcy gminy. Obchody
Œwiêta Konstytucji odby³y siê równie¿ przy
Urzêdzie Miasta Zgierza. Samorz¹d gminy
reprezentowa³ Wójt Gminy Zgierz.

Œwiêto Konstytucji

Szukamy ¿o³nierzy Wrzeœnia 1939 r.

25 kwietnia odby³ siê V Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamiêci Narodowej.
W imprezie udzia³ wziê³o ponad 160 osób ze szkó³ w Bia³ej, D¹brówce Wielkiej,
Grotnikach, S³owiku, Szczawinie, G³ownie, Strykowie i Zgierzu.



O œ w i a t a

1 wrzeœnia 1993 r. szko³a rozpoczê³a
dzia³alnoœæ maj¹c 22 uczniów w pierwszej
klasie. W ci¹gu swojego istnienia zmieni³a
siedzibê, wybudowano salê gimnastyczn¹,
rozwojowi bazy materialnej sprzyja³y darowi-
zny z Polski i Szwecji. We wrzeœniu 2002 r.
placówka otrzyma³a uprawnienia szko³y œred-
niej. Dzisiaj uczêszcza do niej 454 uczniów,
zatrudnionych jest 54 nauczycieli, w tym
5 nauczycielek z Polski. Absolwenci szko³y
maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atnych studiów w
Polsce. „Jesteœcie bogatsi od uczniów innych

szkó³, pielêgnujecie bowiem
kulturê i ducha Waszych
przodków, znacie wiêcej
jêzyków, poznajecie wiêcej
wartoœci” - te s³owa skiero-
wa³a do uczniów Prezydent
£otwy w czasie wizyty
w placówce 7 lutego 2001 r.

30 kwietnia br. obcho-
dzono 15. rocznicê istnienia
szko³y w Rezekne. Jubileusz
mia³ szczególnie podnios³y
charakter. Po mszy œwiêtej
w rezekneñskiej Katedrze
Serca Jezusowego odprawio-
nej przez biskupa ordynar-
iusza goœcie przenieœli siê na

uroczyst¹ akademiê do szko³y. Wœród obec-
nych byli: Ambasador RP na £otwie, przed-
stawiciele Ministerstwa Oœwiaty £otwy,
w³adz miasta i rejonu Rezekne, delegacje
9 partnerskich miast i gmin Polski, m.in.
z Warszawy, Bia³egostoku, Czêstochowy,
Sianowa, Pi³y. Gratulacje z okazji jubileuszu
dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej przekaza³a
delegacja gminy Zgierz w sk³adzie: Marek
Kominiak - Zastêpca Wójta Gminy Zgierz,
Bogus³awa Szczeciñska, Cezary Piotrowski
i Jaros³aw Brañski.

Wszystkim goœciom za obecnoœæ i ¿ycze-
nia podziêkowa³a dyrektor szko³y Walentyna
Szyd³owska, która w czasie uroczystoœci
otrzyma³a z r¹k ambasadora nadany przez
Prezydenta RP Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. W swoim wyst¹pieniu
stwierdzi³a: „nadesz³a chwila, kiedy zastana-
wiamy siê - jak¹ drog¹ kroczyæ dalej, ¿eby
osi¹gn¹æ cel? Co zrobiæ, aby móc nie tylko
braæ, ale i dawaæ, jak ¿yæ, aby odró¿niæ dobro
od z³a?”

Wszystkie polskie delegacje wyje¿d¿a³y
z Rezekne z przeœwiadczeniem, ¿e kolejne
lata pracy Polskiej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Œredniej bêd¹ po¿yteczne, twórcze, a nowy
etap dzia³alnoœci przyniesie uczniom now¹
wiedzê i ¿yciow¹ m¹droœæ.

CEZARY PIOTROWSKI

Jest taka szko³a w Rezekne
Od 15 lat w Rezekne na £otwie dzia³a Polska Ogólnokszta³c¹ca Szko³a 
Œrednia - placówka oœwiatowa, która przeby³a trudn¹ drogê rozwoju. 
Nauczyciele, uczniowie i rodzice zdobywali doœwiadczenia, które s¹ czymœ
wyj¹tkowym, pozwalaj¹cym odczuæ w³asn¹ to¿samoœæ.
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Bia³a
l „Szanuj zieleñ, chroñ zwierzêta, rób to co
dzieñ, nie od œwiêta”, ,,Dbaj o zieleñ
otoczenia, powstrzymaj siê od œmiecenia”,
„Ziemia to przyjaciel nasz, dbajmy o ni¹ ca³y
czas”. Te i podobne has³a ekologiczne
pojawi³y siê w szkole w Bia³ej z okazji
Œwiatowego Dnia Ziemi. Organizatorem
obchodów by³a nauczycielka Jolanta K³ys
oraz uczniowie kl. VI. Goœciem specjalnym
by³a Fabiola Filipowska - leœnik z leœnictwa
Sokolniki. Podczas uroczystej imprezy dzieci
m.in. wystawi³y przedstawienie o tematyce
proekologicznej i uczestniczy³y w quizie
dotycz¹cy dbania o przyrodê. Dbanie o
najbli¿sze œrodowisko powinno staæ siê
nawykiem choæby poprzez tak proste czyn-
noœci jak segregacja œmieci czy oszczêdzanie
energii elektrycznej i wody. 

D¹brówka Wielka
l 6 kwietnia rozstrzygniêto w Szkole
Podstawowej w D¹brówce Wielkiej
I Miêdzyszkolny Konkurs Nowatorskich
Metod Plastycznych „Ju¿ pachnie wiosn¹”,
skierowany do uczniów klas 0-III. Najlepsze
prace wykonali Piotr Kubiak (uczeñ klasy I,
SP w D¹brówce wielkiej) oraz Marta
Szczepaniak (uczennica klasy II, SP w
Giecznie).

S³owik
l Uczniowie gimnazjum w S³owiku, Inga
Karolak i Bart³omiej Urbaniak, zostali
finalistami wojewódzkiego konkursu jêzyka
niemieckiego, og³oszonego we wrzeœniu ub.r.
przez ³ódzkie kuratorium oœwiaty. Wrêczenie
dyplomów odby³o siê 21 kwietnia w XXVI
LO w £odzi. Nagrod¹ s¹ te¿ dodatkowe
punkty na œwiadectwie szkolnym, co jest
niezwykle wa¿ne przy rekrutacji do szkó³
ponadgimnazjalnych.
l Uczniowie szko³y w S³owiku uczestnicz¹
w ró¿nego rodzaju akcjach charytatywnych,
doskonale sprawdzaj¹ siê jako wolontariusze.
Rok szkolny 2008/2009 to wspó³praca
z Hospicjum im. Jana Paw³a II w Zgierzu,
Zarz¹dem Rejonowym PCK w Zgierzu
oraz udzia³ w akcjach „Caritas” i WOŒP.
7 kwietnia uczniowie przekazali do zgier-
skiego PCK ponad 43 kg monet o nomina-
³ach 1, 2 i 5 groszy, zebranych w ramach
akcji „Na najlepszego zbieracza z³ota”.
Kolejny etap zbiorki zakoñczy siê 25 maja.
Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na dofinan-
sowanie kolonii socjalnych dla najbied-
niejszych dzieci z powiatu zgierskiego.

Szczawin
l Natalia Walczak, uczennica klasy III
gimnazjum w Szczawinie, zajê³a II miejsce
na szczeblu powiatowym w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Klêska - powódŸ czy
huragan stra¿ po¿arna ci pomaga”. Wyniki

og³oszono 3 kwietnia.
l Zespó³ wokalny szko³y podstawowej w
Szczawinie zaj¹³ III miejsce na szczeblu
powiatowym w Ogólnopolskim Festiwali
Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odby³ siê 21
kwietnia w Zgierzu.

Wieœci z gminnych szkó³

W Izbie Tradycji Szko³y

Dyrektor szko³y w Rezekne Walentyna
Szyd³owska i uczniowie w czasie uroczystej
akademii

K u l t u r a

W dniach 25-26 kwietnia odby³y siê w Brato-
szewicach XVII Targi Rolne - Agrotechnika
2009. Tegorocznym targom towarzyszy³a
impreza pn. „Promocja i zachowanie tradycji
regionalnych powiatu zgierskiego”. Swój
dorobek prezentowali twórcy ludowi, zespo³y
artystyczne, ko³a gospodyñ wiejskich oraz
inne osoby, instytucje i organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz integracji spo³ecznej, rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich powiatu
zgierskiego. Gminê Zgierz reprezentowa³y
panie z KGW w Bia³ej, Ustroniu, Jedliczu,
£agiewnikach Nowych, Rosanowie i Szcza-
winie. Przez dwa dni targów prezentowa³y
potrawy regionalne w³asnej receptury oraz
wymienia³y doœwiadczenia. Tradycyjny
smak potraw przeniós³ zwiedzaj¹cych targi
w minione lata, kiedy jadano mas³o z kierzanki
z chlebem wiejskim.

Gminne KGW na Targach 
Rolnych w Bratoszewicach



25 kwietnia, na zakoñczenie „Dnia Ziemi”,
odby³o siê w remizie OSP w Ustroniu
spotkanie z inicjatywy Stowarzyszenia
Proekologicznego Grotniki-Jedlicze-Ustronie

„Pinia”, którego g³ównym tematem by³o
œrodowisko naturalne grotnickich lasów.
Uczestnicy wys³uchali równie¿ utworów
Haendla, Moniuszki i Schuberta w wykona-
niu rzgowskiego chóru „Camerata”. 
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K u l t u r a

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Rosanowie

W latach 60. na terenie gminy Zgierz powsta³o wiele kó³ gospodyñ
wiejskich. Ko³o w Rosanowie powo³ane zosta³o z inicjatywy Heleny
Kopytowskiej (opiekun spo³eczny).
Jego pierwsz¹ przewodnicz¹c¹
zosta³a Apolonia Bojanowska
i pe³ni³a tê funkcjê ponad 10 lat.
Po niej kolejno przewodniczy³y
Ko³u: Stanis³awa Czerwiñska,
Zofia Antczak i Henryka Pietrzak.

W latach 70. Ko³o uleg³o
podzia³owi. Od³¹czy³ siê Rosanów
Górny i Wymokle. Na czele
drugiego Ko³a stanê³a Wies³awa
Pêdzicka.

W tym czasie podstaw¹
dzia³alnoœci Ko³a by³a dystrybucja
drobiu i paszy. Poza tym panie
chêtnie uczestniczy³y w kursach
gotowania, pieczenia ciast,
pokazach kosmetycznych. Uczy³y
siê tak¿e wykonywania okazjonalnych stroików i wi¹zanek. Jednak nadszed³
czas, gdy dzia³alnoœæ Ko³a zaczê³a zanikaæ. Dopiero w sierpniu 2002 roku
KGW w Rosanowie reaktywowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ. Wybrano nowy zarz¹d

w sk³adzie: Maria Gwarczyk - przewodnicz¹ca, Anna Hajdys - wiceprzewod-
nicz¹ca, Barbara Witman - skarbnik.

Obecna dzia³alnoœæ Ko³a ma nieco inny charakter. Panie w nim zrzeszone
kultywuj¹ tradycje wiejskie i narodowe, bior¹ udzia³ we wszystkich uroczys-
toœciach organizowanych przez Urz¹d Gminy Zgierz i Gminny Oœrodek
Kultury. Organizuj¹ tak¿e wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawczo
-turystyczne, pikniki wiejskie, spotkania integracyjne. Wyplataj¹ wieñce
do¿ynkowe. Bior¹ udzia³ w licznych konkursach, m.in. „Najpiêkniejsza

Zagroda”, „Najciekawsza Kronika”.
Odby³y siê ju¿ dwa konkursy kronik,
na poziomie gminy i województwa,
zorganizowane przez Regionalny
Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organiza-
cji Rolniczych. Panie z Ko³a w
Rosanowie bra³y te¿ udzia³ w imprezie
pn. „Tradycje Bo¿onarodzeniowe”
w Ozorkowie i XIII Finale Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

W maju 2008 roku przyszed³ czas,
aby, mimo braku lokalu, zorgani-
zowaæ imprezê gminn¹. W lasku „Pod
Brzózk¹” obok boiska w Rosanowie
odby³y siê obchody gminnego Dnia
Matki. Du¿¹ atrakcj¹ by³a wystawa
Haliny Albiñskiej, która po raz
pierwszy zaprezentowa³a swoje

obrazy wykonane technik¹ haftu krzy¿ykowego, oraz grafiki £ucji Robak.
Ko³o prowadzi ju¿ II tom Kroniki, by wszystkie wyj¹tkowe chwile

zachowaæ dla potomnych.

Kronika 

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz, a tak¿e
m³odych czytelników sieci bibliotek gmin-
nych do udzia³u w VII edycji Gminnego
Konkursu „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”.
Tematyka pracy brzmi: „Na skrzyd³ach
poezji uciekam w œwiat wyobraŸni”. Wykonane
w³asnorêcznie ksi¹¿ki mog¹ mieæ rozmait¹
formê: oryginalnie zaprojektowanego zeszytu,
ksi¹¿ki-zabawki b¹dŸ albumu z wierszami.
Liczy siê przede wszystkim pomys³owoœæ
autorów. Do wydania w³asnej ksi¹¿ki mo¿na
wykorzystaæ teksty znanych twórców b¹dŸ
w³asne. Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ
do 22 maja do godz. 16.00 do Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. Fina³
konkursu odbêdzie siê w 1 czerwca podczas
obchodów Gminnego Dnia Dziecka. 

Od stycznia Gminny Oœrodek Kultury
realizuje projekt „Cudze chwalimy, ale
i swoje znamy!”. 30 m³odych osób z gminy
Zgierz w wieku 13-19 lat nabywa i rozwija
umiejêtnoœci zwi¹zane z wykonywaniem
oraz obróbk¹ zdjêæ, a tak¿e przygotowaniem
publikacji do druku. O efektach ich pracy
mo¿na przeczytaæ na blogach gminnych
bibliotek: www.bialoos.bloog.pl (Bia³a),
www.tu-czas-plynie-inaczej.blog.onet.pl
(Ustronie), bibliotekaszczawin.blog.onet.pl
(Szczawin). Projekt realizowany jest
w ramach programu Równaæ Szanse 2008
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci
administrowanego przez Polsk¹ Fundacjê
Dzieci i M³odzie¿y. 

Wykonywania ozdób z wikliny i wiosennych
kwiatków z bibu³y oraz wyplatania palm
wielkanocnych i zdobienia jaj technik¹
decupage uczyli siê pod czujnym okiem
fachowców 3 kwietnia podczas warsztatów
wielkanocnych w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej uczniowie ze szkó³ w Biesie-
kierzu Rudnym, Bia³ej, Szczawina oraz
doroœli. Wszystko to, by podtrzymywaæ
wielkanocne tradycje ludowe. Podczas warsz-
tatów wielkanocnych rozstrzygniêto tak¿e
og³oszony przez GOK konkurs plastyczny
„Na Najwy¿sz¹ i Na Naj³adniejsz¹ Palmê
Wielkanocn¹”. Na konkurs wp³ynê³o 57 prac
autorstwa 71 uczniów gminnych szkó³. Prace

oceniali ks. Stanis³aw Ochotnicki - proboszcz
parafii w Bia³ej, Barbara Chlebowska
z Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-
nego w £odzi oraz El¿bieta £uniewska -
artysta plastyk. W kategorii na najwy¿sz¹
palmê wielkanocn¹ jury I miejsce przyzna³o
Marcinowi Kaceli ze SP w Bia³ej, którego
palma mia³a a¿ 397 cm, wyró¿niono te¿
Dariê Sobczak z ZSG w Giecznie (wysokoœæ
palmy - 326 cm). Naj³adniejsze palmy wysz³y
spod r¹k: Paw³a Czajkowskiego ze SP w
Besiekierzu Rudnym (I miejsce), Zuzanny
Komorowskiej i Adrianny Zawiszy ze SP
w Bia³ej (II miejsce) oraz Malwiny Cieniak
i Aleksandry Kominiak ze SP w Bia³ej
(III miejsce).

WeŸ udzia³ w konkursie: 
„Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”

„Cudze chwalimy, ale i swoje
znamy!”

Warsztaty wielkanocne

Dzieñ Ziemi w Ustroniu

Najwy¿sza palma wypleciona
podczas warsztatów wielkanocnych
mia³a 397 cm

Na podstawie informacji Gminnego Oœrodka Kultury
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Uczestnicy zmierzyli siê w piêciu kategor-
iach wiekowych (wg roku urodzenia): 2001
-1999 i 1998-1996 (szko³y podstawowe),
1995-1993 (gimnazja), 1992-1990 (szko³y
œrednie) oraz OPEN (rocznik 1989 i starsi).
Biegali na dystansach (odpowiednio do kate-
gorii wiekowej): 250 m, 1000 m, 1500 m,
2500 m i 4500 m.

W kategorii szkó³ podstawowych
w rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Zgierz
zwyciê¿y³a SP w Bia³ej przed szko³¹
w S³owiku - puchary zwyciêzcom wrêczy³
Wójt Zdzis³aw Rembisz.

W kategorii gimnazjów w rywalizacji
o Puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy
Zgierz zwyciê¿y³o Gimnazjum w Giecznie
przed Grotnikami - puchary wrêczy³a
Przewodnicz¹ca Barbara Kaczmarek. 

Zwyciêzcy licealiœci otrzymali pami¹tko-
we statuetki biegaczy ufundowane przez
Prezesa Towarzystwa Przyjació³ Rosanowa
i Okolic Ewê Ró¿yck¹-Maciejczyk.

W biegu OPEN uczestniczyli równie¿
zawodnicy niepe³nosprawni: Andrzej
Sarnecki i Adam Witczak, którzy zajêli
7 i 11 miejsce. Za sportow¹ postawê i bardzo
dobre wyniki otrzymali z r¹k ks. Paw³a
Mizio³ka nagrody ksi¹¿kowe. 

Uhonorowani zostali równie¿ najstarsi
biegacze: Barbara Szmytke i Marian
Kupis, którzy otrzymali pami¹tkowe statuetki
biegaczy ufundowane przez Prezesa Stowa-
rzyszenia By³ych Dzia³aczy i Zawodników
KS BORUTA Piotra Patorê.

Ukoronowaniem imprezy by³o wrêczenie
Honorowych Odznak LZS za wspieranie
sporu ludowego. Z³ote Odznaki otrzymali
Jolanta Zaj¹czewska, Leon Henryk Bójko,
Ewa Osówniak i Marian Kupis, natomiast
Srebrne - Pawe³ Lisiecki, B³a¿ej Maciejczyk
i Eugeniusz Klusek.

EWA RÓ¿YCKA-MACIEJCZYK

V Amatorski Otwarty Bieg Uliczny w Rosanowie

25 kwietnia w Rosanowie odby³ siê V Amatorski Otwarty Bieg Uliczny 
pod patronatem Marka Mazura - Przewodnicz¹cego Zarz¹du Sejmiku 
Województwa £ódzkiego.W biegu uczestniczy³o ponad 100 osób, 
w tym ponad 60 uczniów szkó³ z gminy Zgierz oraz £odzi.

Zwyciêzcy:

l Juniorki M³odsze: I miejsce:
Kinga Pieczynia - KS Spo³em, II
miejsce: Patrycja Olesiñska - LUKS
Czerniawka, IV miejsce: Izabela
Brañska - LUKS Czerniawka.
Juniorzy M³odsi: I miejsce: Juliusz
Lerman - KS Spo³em, V miejsce:
Damian Fornalczyk - LUKS Czer-
niawka.
l M³odzicy: I miejsce: Patryk
Ga³¹bczak - KS Boruta.
l Ch³opcy: I miejsce: Antoni
Bartosik - KS Boruta, III miejsce:

Sebastian Goliñski - LUKS Czerniawka,
IV miejsce: Pawe³ Luba - LUKS Czerniawka,
VII miejsce: Bartek Turski - LUKS Czer-
niawka.

Zawodnicy, którzy zajêli I miejsca uhono-
rowani zostali przez Wójta Gminy Zgierz
Zdzis³awa Rembisza pucharami. Gmina
Zgierz ufundowa³a równie¿ sprzêt ³uczniczy
dla klubu z £agiewnik. W imieniu LUKS
Czerniawka odebra³ je jego prezes -
Grzegorz Goliñski. Natomiast Okrêgowy
Zwi¹zek £ucznictwa w £odzi ufundowa³ dla
najlepszych zawodników LUKS Czerniawka
ksi¹¿ki.

Zawody odby³y siê w sportowej atmos-
ferze. Zawodnicy dziêkuj¹ za kie³baski
i napoje panu A. Dobrysiakowi, pañstwu
Goliñskim i Turskim oraz rodzicom
i mi³oœnikom ³ucznictwa za ciasta i smalec. 

Informacja 
LUKS Czerniawka

Zawody ³ucznicze w £agiewnikach

II Zawody £ucznicze o Puchar Wójta Gminy Zgierz odby³y siê 1 maja 
na torach ³uczniczych w £agiewnikach Nowych. W zawodach uczestniczy³y:
KS Boruta Zgierz (15 zawodników), KS Spo³em £ódŸ (9 zawodników) oraz
LUKS Czerniawka £agiewniki Nowe (7 zawodników). Zawody odby³y siê 
w trzech kategoriach wiekowych. 

Jedn¹ z nich i zarazem pierwszym przys-
tankiem na trasie sztafety do Cieszyna by³a
Bia³a, po³o¿ona na 16 km trasy. Zawodnicy
w asyœcie wozów policyjnych oraz stra¿ac-
kich z OSP w Bia³ej i D¹brówce Wielkiej
wbiegli na teren szko³y. Towarzyszy³y im
uczennice podstawówki, które w³¹czy³y siê
do biegu przy mleczarni i po wyruszeniu
sztafety w dalsz¹ drogê odprowadzi³y j¹ do
poczty.

Przy szkole biegaczy gor¹co powitali jej
uczniowie, machaj¹c kolorowymi chustami
i g³oœno skanduj¹c „Polska biega”. Grupê do
Bia³ej wprowadzili Czes³aw Fluder, rzecznik
prasowy Tatrzañskiego Zwi¹zku Narciar-
skiego, ambasador Polska Biega oraz Piotr
Dêbowski, dziennikarz i komentator sportowy
Telewizji Polskiej. W przygotowanym miejscu
odpoczynku uczestnicy sztafety wpisali siê
do ksiêgi pami¹tkowej, rozdawali autografy
i pozowali do zdjêæ z uczniami. Przede
wszystkim jednak mówili o idei akcji Polska
Biega, szczegó³ach jej tegorocznej edycji
oraz zachêcali dzieci i m³odzie¿ do uprawia-
nia sportu.

Po krótkim odpoczynku sztafeta wyruszy³a
w dalsz¹ drogê. Przed nimi jeszcze 379 km.
Metê w Cieszynie osi¹gn¹, tak jak pozosta³e
trzy ekipy, 10 maja.

MACIEJ WRZESIÑSKI

5 maja z Pi¹tku, geograficznego
œrodka Polski, wyruszy³y cztery
dru¿yny Sztafety Polska Biega. 
Ich celem s¹ cztery nadgraniczne
miasta: Cieszyn, Przemyœl, S³ubice 
i Suwa³ki. 51 biegaczy w 254 godziny
pokona ³¹cznie ponad 1900 km,
zatrzymuj¹c siê po drodze 
w 189 miejscowoœciach.

Zwyciêzcy biegów w klasyfikacji indywidualnej:

W kategorii wiekowej 2001-1999 zwyciê¿yli: l Dziewczêta: 1. Angelika Romañska - SP w Bia³ej, 2. Patrycja
Groszkowska - SP w Bia³ej, 3. Zuzanna Strzy¿ewska - SP w Bia³ej l Ch³opcy: 1. £ukasz Kociszewski - SP w Bia³ej,
2. Adrian Cylke - SP w S³owiku, 3. Dawid Tomczak - SP w S³owiku.

W kategorii wiekowej 1998-1996 zwyciê¿yli: l Dziewczêta: 1. Ma³gorzata Mamiñska - SP w Bia³ej, 2. Malwina
Cieniak - SP w Bia³ej, 3. Ewelina Malinowska - SP w Bia³ej l Ch³opcy: 1. Damian Leduchowski - SP w Bia³ej,
2. Marcin Kacela - SP w Bia³ej, 3. Adrian Zawisza - SP w Bia³ej.

W kategorii wiekowej 1995-1993 zwyciê¿yli: l Dziewczêta: 1. Iwona Sêdzicka - Gimnazjum w Giecznie,
2. Ma³gorzata Witczak - Gimnazjum nr 17 w £odzi, 3. Monika Drê¿ek - Gimnazjum w Grotnikach l Ch³opcy:
1. Pawe³ Potakowski - Gimnazjum w Giecznie, 2. Damian Michalak - Gimnazjum w Giecznie, 3.Kacper Jarmusz
- Gimnazjum w Giecznie.

W kategorii wiekowej 1992-1990 zwyciê¿yli: l Dziewczêta: 1. Justyna Grzelewska - XLVIII LO w £odzi,
2. Kamila Cybulska - I LO w £odzi l Ch³opcy: 1. Dariusz Witczak - Technikum Ekonomiczne w £odzi, 2. Pawe³
Witczak - Technikum Ekonomiczne w £odzi.

W biegu OPEN, na dystansie 4500 m zwyciê¿yli: l Kobiety: 1. Sabina Szmytke, 2. Barbara Ko³czyñska,
3. El¿bieta Stokowska l Mê¿czyŸni: 1. Leszek Marcinkiewicz, 2. Artur Œwistek, 3. Maciej Rakowski.

Sztafeta 
Polska Biega
- przystanek w Bia³ej
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R ó ¿ n e

Agencja Rynku Rolnego Oddzia³
Terenowy w £odzi informuje, ¿e warunkiem
przyznania kwoty indywidualnej z krajowej
rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym
2009/2010 jest zwiêkszenie sprzeda¿y
mleka lub przetworów mlecznych w roku
kwotowym 2008/2009. 

Wysokoœæ kwoty indywidualnej przyz-
nanej z krajowej rezerwy nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 500 kg oraz nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 30.000 kg.

Wniosek mo¿na sk³adaæ od 1 kwietnia do
31 lipca 2009 do w³aœciwego miejscowo ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania Oddzia³u
Terenowego ARR.

W przypadku pytañ prosimy o kontakt
pod nr tel.: 042 685 52 11, 042 685 52 19,
042 685 52 25, 042 685 52 15.

Emilia, S³owik, 
Dêbniak, Kania Góra

Rosanów 
5
18

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

6
20

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

13
27

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

7
21

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

14
28

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

15

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

8
22

majmiejscowoœæ   

11
25

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

czerwiec

8
22

2
16

3
17

10
24

4
18

9
25

19

12
26

KOMUNIKAT

q Majówka w Szkole Podstawowej w Bia³ej – 14 czerwca, w godz. 13.00-20.00.
W programie: loteria fantowa, przejazdy bryczk¹ i na koniu, zabawy w dmuchanym
zamku, przeja¿d¿ki elektrycznymi samochodzikami, wystêpy uczniów, muzyka, atrakcje
kulinarne: od potraw z grilla do wyœmienitych ciast domowego wypieku. 

q XVIII Grotnicki Bieg Leœny o Puchar Kuratora Oœwiaty – 27 maja, od godz.
10.00. W biegu wezm¹ udzia³ uczniowie szkó³ gminy Zgierz oraz gmin oœciennych.
Tradycyjnie biegi przeprowadzone zostan¹ na dwóch dystansach: oko³o 1100 m dla
ch³opców i oko³o 800 m dla dziewcz¹t. Organizator: Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w
Grotnikach.

q „Dni Otwarte Szko³y” w  Besiekierzu Rudnym – 30 maja, w godz. 10.00-14.00.
W programie: przedstawienie teatralne, zawody sportowe, loteria fantowa, dobrze zaopat-
rzony bufet oraz niepowtarzalna mo¿liwoœæ obejrzenia szko³y, klas, prac uczniowskich.

q Œwiêto Szko³y w Giecznie – 30 maja, w godz. 10.00-14.00. W programie: wystêpy
taneczne uczniów szko³y podstawowej z klas I-III, wystawa prac plastyczno-technicznych,
konkurs plastyczny, konkurs logopedyczny „Mistrz mowy”, wystêpy chóru szkolnego,
zawody sportowe, loteria fantowa.

q Piknik rodzinny w ZSG w S³owiku – 30 maja, w godz. 14.30- 19.00. W programie:
loteria fantowa, program artystyczny z okazji Dnia Matki i Ojca - uczniowie klasy II,
spektakl teatralny w wykonaniu rodziców i uczniów klasy ,,0”, kiermasz prac plastycznych
uczniów, wystêpy zespo³u tanecznego gimnazjum, prezentacja chóru, kawiarenka - ciasta,
kawa, herbata.

q Gminne obchody Miêdzynarodowego Dnia Dziecka – 1 czerwca, od godz. 9.00
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej. W programie: wystêpy artystyczne,
wystawa i rozstrzygniêcie VII Gminnego Konkursu dla Czytelników „Wydajemy w³asn¹
ksi¹¿kê”, z³o¿enie kwiatów pod obeliskiem w Dzier¿¹znej oraz XIII Bieg Jednoro¿ca
o Puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy Zgierz.
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Zostañ wystawc¹ 

NOC KUPA£Y
20 czerwca (sobota) 
godz. 18.00-00.00

Gminny Oœrodek Kultury zaprasza
wszystkich chêtnych do wystawienia
swoich stoisk (lody, wata cukrowa, gofry,
s³odycze, balony, zabawki itp.) podczas
„Nocy Kupa³y” - imprezy plenerowej
nawi¹zuj¹cej do s³owiañskiego œwiêta
zwi¹zanego z letnim przesileniem s³oñca. 

Wszelkich informacji udziela Magdalena
Grzelewska - pracownik Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej, pod numerem
tel. 042 717 84 66, 0 515 280 188.

Miêdzynarodowe Targi £ódzkie Sp. z o.o. zapraszaj¹ do udzia³u w Dniach Naturalnej ¯ywnoœci
NATURA FOOD, które odbêd¹ siê w dniach 23-25 paŸdziernika 2009 r. na terenach targowych
w £odzi. Po raz kolejny chcielibyœmy pokazaæ przedsiêbiorcom dzia³aj¹cym w bran¿y gastronomicznej,
mieszkañcom £odzi i województwa, dziedzictwo kulinarne polskich regionów, ich ró¿norodnoœæ
i niepowtarzalnoœæ. Ide¹ imprezy jest popularyzacja produktów ekologicznych oraz filozofii zdrowego,
œwiadomego od¿ywiania. Do udzia³u zapraszamy firmy dzia³aj¹ce w bran¿y spo¿ywczej, wytwórców
produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych, gospodarstwa ekologiczne oraz producentów
naturalnej ¿ywnoœci. Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 9 wrzeœnia 2009 r. Szczegó³y (m.in.
regulamin dla uczestników targów i dokumenty zg³oszeniowe) na stronie: www.mtl.lodz.pl. 

KALENDARIUM IMPREZ

Zostañ wystawc¹ podczas Targów NATURA FOOD w £odzi





Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.

Nr 261 poz. 2603, ost.zmiana: Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1412),

w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXVI/347/09 Rady Gminy Zgierz z dnia

4 marca 2009 r., Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiado-

moœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia - w drodze

bezprzetargowej - na okres 10 lat - na rzecz Pana Andrzeja Puzdra -

na cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewiden-

cyjnym 461 o pow. 844 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów

przy ul. Andrzeja 2, obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze

wieczystej numer 26364, prowadzonej przez S¹d Rejonowy

w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. 

Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie

308,90 z³, naliczony zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr IV/167/2003

Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 r. Kwota czynszu

dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym

kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa

GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za

rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz,

zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 Rady Gminy Zgierz z dnia

4 czerwca 1993 r. i zmianami do planu ogólnego zatwierdzonymi

uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 listopada 1994 r.

obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z ustaw¹ z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 r.

ze zm.).

Aktualnie gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania

przestrzennego dla dzia³ki numer 461, po³o¿onej w miejscowoœci

Rosanów. 

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261

poz. 2603, ost.zmiana: Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1412), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXVI/346/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 marca 2009 r.,

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej - na okres

10 lat - na rzecz Pani Ludwiki Raczyñskiej, Pana Tomasza Raczyñskiego i Pani Katarzyny Raczyñskiej-Targowskiej - na cele wypoczynkowe

- dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 140/77 o pow. 510 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Jedlicze B przy ul. Podleœnej 50, obrêbie

Jedlicze B, oznaczonej w ksiêdze wieczystej numer 35080, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.

Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie 186,60 z³, naliczony zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr IV/167/2003 Wójta

Gminy Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 r. Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym kwartale ka¿dego

roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok poprzedni (pocz¹wszy od

roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 czerwca

1993 r. i zmianami do planu ogólnego zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 listopada 1994 r. obowi¹zywa³ do

dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2004 r. Nr 80

poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.).

Aktualnie gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki numer 140/77, po³o¿onej w miejscowoœci Jedlicze B.

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.

Nr 261 poz. 2603, ost.zmiana: Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1412),

w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXVI/348/09 Rady Gminy Zgierz z dnia

4 marca 2009 r., Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiado-

moœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia - w drodze

bezprzetargowej - na okres 10 lat - na rzecz Pana Józefa Wojtali - na

cele wypoczynkowe - dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym

601 o pow. 838 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów przy

ul. D³ugiej 64, obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze wieczystej

numer 26286, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V

Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.

Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie

306,71 z³, naliczony zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr IV/167/2003

Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 paŸdziernika 2003 r. Kwota czynszu

dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym

kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa

GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za

rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz,

zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 Rady Gminy Zgierz z dnia

4 czerwca 1993 r. i zmianami do planu ogólnego zatwierdzonymi

uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 listopada 1994 r.

obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z ustaw¹ z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 r.

ze zm.).

Aktualnie gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania

przestrzennego dla dzia³ki numer 601, po³o¿onej w miejscowoœci

Rosanów. 

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia
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