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U n i a  E u r o p e j s k a

ANDRZEJ KOWALSKI z Jedlicza B
prowadzi 50 hektarowe gospodarstwo rolne
ukierunkowane na hodowlê trzody chlewnej.
Rocznie produkowanych jest oko³o 1200
tuczników. Obecnie pog³owie liczy oko³o 500
sztuk. 

– W przysz³oœci to gospodarstwo przejmie
mój syn, który teraz ma w³asne 30 hektarowe
gospodarstwo rolne, ale bez chlewni.
Prowadzi równie¿ przedsiêbiorstwo trans-
portowe. To on ubiega³ siê o dotacjê unijn¹
na zakup ci¹gnika i kombajnu, niestety
bezskutecznie. Wniosek wygl¹da³ jak gruba
ksi¹¿ka, a procedura jego rozpatrywania
trwa³a ponad rok. Odleg³e terminy stanowi¹
du¿y problem, bo w tym czasie sprzêt rolniczy
mo¿e zdro¿eæ, a dany model maszyny wyjœæ
z produkcji. Nie mamy te¿ pewnoœci, ¿e
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Wniosek mo¿e byæ odrzucony, bo np. zrobi-
liœmy drobny b³¹d w wyliczeniach. Wy³o¿enie
na pocz¹tku w³asnych œrodków finansowych
na zakup maszyn nie stanowi wiêkszego
problemu, jeœli gospodarstwo ma zdolnoœæ
kredytow¹ – mówi pan Andrzej. – Rozwój
rodzimego rolnictwa od momentu, kiedy
Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej
oceniam jednak pozytywnie. Korzystne by³oby
równie¿ jak najszybsze wejœcie Polski do
strefy euro. Dziêki temu ustabilizowa³by siê
ceny, a producenci nie traciliby na zmianie
kursu walut. Kiedy 1 euro by³o równe 3
z³otym, sytuacja w bran¿y trzody chlewnej
by³a tragiczna. Polska œwinia sta³a siê nagle
najdro¿sz¹ w Europie. Teraz jest lepiej, ale
tylko dlatego, ¿e w krajach Unii zaczê³o
brakowaæ ¿ywca.

JAN KNYSZKA z Marcjanki wspólnie z
¿on¹ Bogumi³¹ prowadzi 61 hektarowe
gospodarstwo rolne (z czego 25 ha to
dzier¿awa) ukierunkowane na hodowlê byd³a
mlecznego i produkcjê roœlinn¹. Obecnie
stado liczy 55 krów dojnych i 40 sztuk tzw.
„m³odzie¿y”.  Dziennie przekazywane jest do
mleczarni œrednio 850 litrów mleka. 

Pierwszy wniosek o dotacjê unijn¹
w ramach PROW na dzia³ania zwi¹zane z
inwestycj¹ i modernizacj¹ pan Jan z³o¿y³ w
2005 r., drugi w 2007 r. Oba wnioski zosta³y
rozpatrzone pozytywnie. Dziêki dofinan-
sowaniu, pracê w gospodarstwie pañstwa
Knyszków usprawnia nowoczesny, specja-

listyczny sprzêt: ci¹gnik (wart 251 tys. z³,
o mocy 125 koni, z 6 cylindrowym silnikiem,
elektronicznie sterowany) oraz prasa
zwijaj¹ca, rozrzutnik obornika, p³ug odwra-
calny, opryskiwacz i rozsiewacz (o ³¹cznej
wartoœci 243 tys. z³). – Przy sk³adaniu
wniosków jest du¿o biurokracji. Warto jednak
przez to przejœæ, bo w przypadku zakupu

maszyn rolniczych refundowane jest 50-60
procent wartoœci netto inwestycji. Bez dop³at
unijnych nawet bym nie marzy³ o kupnie
sprzêtu tej klasy. Oczywiœcie na zakup trzeba
wy³o¿yæ najpierw w³asne pieni¹dze, ale
mo¿na wzi¹æ kredyt pomostowy na ten cel,
a po refundacji z ARiMR go sp³aciæ – mówi
pan Jan. – Teraz sk³adam kolejny wniosek na
wóz paszowy, ³adowarkê oraz mierniki do
mleka na halê udojow¹. W mojej miejscowoœci
jestem jedynym rolnikiem, który utrzymuje
siê tylko z rolnictwa. Ca³y czas d¹¿ê, by byæ
w czo³ówce. 

EWA GRANOSIK z Jasionki wspólnie
z mê¿em W³adys³awem prowadzi oko³o 13
hektarowe gospodarstwo rolne ukierun-
kowane na hodowlê byd³a. Obecnie stado
liczy 13 sztuk, w tym wiêkszoœæ to krowy
mleczne. Dziennie przekazywane jest do
mleczarni œrednio 80 litrów mleka. 

Pani Ewa przyznaje, ¿e choæ procedury
zwi¹zane z pozyskaniem unijnych pieniêdzy
s¹ skomplikowane i d³ugotrwa³e, to warto
ubiegaæ siê o dotacje. W 2005 r. pañstwo
Granosik z³o¿yli wniosek o dotacjê na
dostosowanie gospodarstwa do standardów
UE. Z pieniêdzy unijnych zbudowali p³ytê
obornikow¹ i zbiorniki na gnojowicê oraz

kupili urz¹dzenia do udoju i przechowywania
mleka. Ca³a procedura - od chwili z³o¿enia
wniosku do realizacji inwestycji - trwa³a
2 lata. Koszt zadania siêga³ 30 tys. z³.
– Zalet¹ by³o to, ¿e inwestycja by³a w 100
procentach refundowana. Przed rozpoczê-
ciem inwestycji dostaliœmy 50 procent zwrotu
kosztów, pozosta³e 50 procent po jej
zakoñczeniu – mówi pani Ewa. W ramach
dzia³ania „zalesianie gruntów rolnych”,
w 2005 r. pañstwo Granosik posadzili hektar
lasu. Tutaj równie¿ dofinansowanie unijne
wynosi³o 100 procent, ale zwrot kosztów

nast¹pi³ dopiero po zakupie sadzonek
(oko³o 1.300 z³) i ich posadzeniu.
Teraz, przez 20 lat, bêd¹ otrzymywaæ
premiê zalesieniow¹ w wysokoœci
1.400 z³ rocznie oraz przez 5 lat
premiê pielêgnacyjn¹ w wysokoœci
ponad 700 z³ rocznie. Skorzystali
równie¿ ze wsparcia na przedsiêwziê-
cia rolnoœrodowiskowe. W skali roku
z tytu³u obsiania poplonem 2,5 - 3
hektarów ziemi otrzymuj¹ oko³o
1.500 z³ dotacji. 

– Od pó³tora roku produkcja mleka
jest nieop³acalna. Mleko znacznie
stania³o - teraz sprzedajemy je po 60
groszy za litr, wczeœniej powy¿ej 1 z³.
Podobnie jest w przypadku zbo¿a.

Natomiast œrodki ochrony roœlin i nawozy
w porównaniu z ubieg³ym rokiem podro¿a³y
nawet o 100 procent. Sprzedaliœmy czêœæ
byd³a i nosimy siê z myœl¹, czy w ogóle nie
zlikwidowaæ hodowli. Problem w tym, ¿e
mamy kwoty mleczne, które trudno jest
sprzedaæ – mówi pani Granosik. – Jeszcze
dwa lata temu chcieliœmy staraæ siê o dotacjê
na zakup maszyn i urz¹dzeñ do produkcji
mleka oraz do zbioru zielonek. Myœleliœmy
równie¿ o zwiêkszeniu pog³owia krów
mlecznych, oczywiœcie do pewnej granicy, bo
przecie¿ na 13 hektarach nie utrzyma siê 50
krów. Jednak teraz myœlimy przede wszystkim
jak przetrwaæ kryzys. Ka¿dy rolnik w naszym
rejonie, który ma 10-15 hektarowe gospo-
darstwo, musi obecnie pracowaæ na etacie,
bo nie jest w stanie utrzymaæ siê tylko
z rolnictwa.

DARIUSZ SÊDZICKI z Besiekierza
Rudnego wspólnie z ¿on¹ Ma³gorzat¹
prowadzi 25 hektarowe gospodarstwo rolne
ukierunkowane na hodowlê byd³a mlecznego.
Obecnie stado liczy 13 krów dojnych. Dzien-
nie przekazywane jest do mleczarni œrednio
180 litrów mleka. 

Pan Dariusz, podobnie jak pañstwo
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Jan Knyszka

zbiornik na mleko 
w gospodarstwie pañstwa Granosik

Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nasi rolnicy mog¹ staraæ siê 
o pozyskanie z Brukseli za poœrednictwem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ró¿nego rodzaju form wsparcia przyspieszaj¹cego
rozwój ich gospodarstw. Wed³ug danych £ódzkiego Oœrodka Doradztwa 
Rolniczego, najwiêkszym zainteresowaniem rolników z gminy Zgierz cieszy³y
siê przez ostatnie 5 lat dzia³ania tj.: dostosowanie gospodarstw rolnych 
do standardów UE, inwestycje i modernizacja w gospodarstwach rolnych,
wspieranie gospodarstw niskotowarowych oraz renty strukturalne i m³ody
rolnik - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Najwiêcej rolników skorzysta³o oczywiœcie z p³atnoœci obszarowych 
oraz z tytu³u ONW, które stanowi¹ finansowe wsparcie do kosztów produkcji. 
O doœwiadczenie w ubieganiu siê o dotacje unijne oraz o ocenê rozwoju 
rodzimego rolnictwa po wst¹pieniu Polski do UE zapytaliœmy samych rolników.

Rolnicy a unijne dop³atyRolnicy a unijne dop³aty



Projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
£ódzkiego na lata 2007-2013. Zostanie on
dofinansowany kwot¹ prawie 1,5 mln z³, przy
ogólnej wartoœci blisko 2 mln z³.

G³ównym celem przedsiêwziêcia jest
podniesienie jakoœci systemu kszta³cenia oraz
mo¿liwoœci samorealizacji uczniów w oparciu
o udoskonalon¹ infrastrukturê edukacyjn¹
Szko³y Podstawowej w Bia³ej. 

W ramach projektu zostan¹ przeprowa-
dzone nastêpuj¹ce prace: l adaptacja podda-
sza dziêki, której powstan¹ dwie dodatkowe
sale - jedna przeznaczona na salê gimnastyki
korekcyjnej z niewielkim zapleczem na
magazynek, przebieralniê i pokój nauczyciela
WF, druga zaœ bêdzie dostosowana do
przeprowadzania zajêæ pozalekcyjnych. Obok

sali do gimnastyki powstan¹ wêz³y
sanitarne dla dzieci, a niskie czêœci
poddasza zostan¹ zamienione na
magazynki szkolne; l zorgani-
zowanie, tak¿e w ramach adaptacji
poddasza, Szkolnego Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej.
Powstanie w nim 5 stanowisk kom-
puterowych z dostêpem do Internetu
i oprogramowaniem o charakterze
edukacyjnym, tj. encyklopedie,
s³owniki, atlasy; l termomoderniza-

cja budynku szko³y - ocieplenie œcian
zewnêtrznych, stropów i dachu starego
budynku szko³y, wiatro³apu i czêœci gospo-
darczej. Zaplanowano równie¿ wymianê
czêœci okien ze wzglêdu na ich z³y stan
techniczny; l budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹
o wymiarach 22 x 44 metry.

Realizacja projektu nie tylko poprawi
jakoœæ infrastruktury technicznej budynków
szkolnych, ale przede wszystkim wprowadzi
nowoczesne rozwi¹zania, które podnios¹
jakoœæ systemu kszta³cenia. Jego realizacja
zmniejszy nierównoœci w dostêpie do infra-
struktury edukacyjnej i zwi¹zanych z ni¹
mo¿liwoœci rozwoju zarówno w sferze
sportowej, kulturalnej, jak i spo³ecznej dzieci,
m³odzie¿y oraz lokalnej spo³ecznoœci.
Mieszkañcy Bia³ej i s¹siednich miejscowoœci
bêd¹ mogli, poprzez „otwarcie” szko³y,
przeprowadzaæ ró¿norodne projekty eduka-

cyjno-kulturalno-sportowe, bêd¹ce odpowie-
dzi¹ na ich potrzeby. Realizacja projektu
pomo¿e w zbudowaniu nowego modelu
funkcjonowania szko³y, której oferta
poszerzy siê dziêki niemu o ró¿ne mo¿liwoœci
przeprowadzania zajêæ pozalekcyjnych i kó³
zainteresowañ.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

22 maja Wójt Gminy Zgierz i Marsza³ek Województwa £ódzkiego podpisali
umowê na dofinansowanie z funduszy europejskich projektu pn. „Rozbu-
dowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szko³y Podstawowej w Bia³ej
w celu niwelowania spo³eczno-ekonomicznych dysproporcji na obszarach
wiejskich”. Obecnie trwa procedura przetargowa, w której wybrany zostanie
wykonawca robót. Zakoñczenie projektu zaplanowano na wrzesieñ 2010 roku.

Pieni¹dze z Unii na rozbudowê 
i modernizacjê szko³y w Bia³ej

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ³ódzkiego
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Granosik, korzysta³ z dotacji na dostosowanie
gospodarstwa do standardów UE. Wniosek
na budowê p³yty obornikowej i zbiorników
na gnojówkê z³o¿y³ w 2006 r. – To by³ jeden
z najlepszych programów, bo ju¿ przed
rozpoczêciem budowy dosta³em 50 procent
zwrotu kosztów inwestycji – przyznaje pan
Dariusz. – W ramach tego dzia³ania mo¿na
by³o staraæ siê te¿ o pieni¹dze na urz¹dzenie
pomieszczenia do przechowywania mleka
oraz dojarki, ale ja to ju¿ wczeœniej zrobi³em.
Wtedy du¿¹ pomoc uzyska³em od pracow-
ników £ODR, zreszt¹ zawsze przy wype³nianiu
wniosków korzystam z ich wiedzy i doœwiad-
czenia. Pan Dariusz korzysta równie¿ ze
wsparcia na przedsiêwziêcia rolnoœrodo-
wiskowe (w ubieg³ym roku obsia³ poplonem
6 hektarów ziemi, w tym - 3 hektary) oraz
dop³at obszarowych i z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej na obszarze o nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
– Sytuacjê rolników po wejœciu do Unii

oceniam negatywnie. Ceny produktów
rolnych s¹ obecnie o wiele ni¿sze ni¿ przed
piêciu laty. Np. cena mleka w porównaniu

z grudniem 2007 r. spad³a œrednio o 40
procent, teraz za litr mleka dostajê
75 groszy. Z kolei œrodki ochrony roœlin
i nawozy podro¿a³y o 100 procent.
Mo¿liwoœci dla rolników p³yn¹ce
z unijnych dotacji oczywiœcie s¹, ale
przede wszystkim dla tych, którzy
posiadaj¹ wiêksze gospodarstwa
i dysponuj¹ du¿ym kapita³em – mówi
pan Sêdzicki. – Procedury zwi¹zanie
z ubieganiem siê o dotacje s¹ okropne.
Do tego dochodzi koszt zebrania doku-
mentacji i napisania wniosku przez
doradcê. Dla przyk³adu, pomoc przy
wniosku o dofinansowanie na moderni-
zacjê w gospodarstwie to wydatek rzêdu

1 tysi¹ca z³otych, a i tak nie ma pewnoœci,
¿e zostanie nam przyznana dotacja. 

rozmawia³a
MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Dariusz Sêdzicki

2 czerwca Zarz¹d Województwa £ódzkiego
przyj¹³ uchwa³ê Nr 811/09, dokonuj¹c tym
samym wyboru lokalnych grup dzia³ania
(LGD) w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Pozytwnie ocenionych zosta³o 20 LGD.
Otrzymaj¹ one finansowe wsparcie z Unii
Europejskiej na wdra¿anie Lokalnej Strategii
Rozwoju poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
l ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej, l tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw, l odnowa i rozwój wsi,
l ma³e projekty.

Wiêcej informacji na www.fundacjaprym.pl.
Do tematu wrócimy w kolejnych numerach
gazety.

Fundacja Rozwoju Gmin PRYM
otrzyma pieni¹dze na realizacjê
Lokalnej Strategii Rozwoju

Cz³onkom Komisji Obwodowych
sk³adam podziêkowanie za pracê i czas
poœwiêcony w przeprowadzenie wyborów
do Parlamentu Europejskiego. To dziêki
Wam wybory przebieg³y sprawnie i bez
zak³óceñ. 

Mieszkañcom, którzy wziêli czynny
udzia³ w wyborach dziêkujê za zrozumie-
nie, jak wa¿ne by³y to wybory dla kraju,
jak i naszej gminy i nas samych.

Zdzis³aw Rembisz
Wójt Gminy Zgierz



Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 6 maja i 3 czerwca. 

Podczas posiedzenia w maju, prezes
fundacji „Twórczy, Aktywni” Jolanta
Podwysocka zachêca³a do udzia³u w konkursie
na najciekawszy projekt dla spo³ecznoœci
lokalnej, realizowany ze œrodków pozabud¿e-
towych pt. „Daj siê poznaæ dzia³aj¹c”. Celem
konkursu jest wspó³praca mieszkañców
z samorz¹dami i wspólne rozwi¹zywanie
problemów, zachêcanie mieszkañców do
udzia³u w ¿yciu publicznym oraz wzmocnie-
nie poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za
decyzje dotycz¹ce gminy.

Kolejnym bardzo wa¿nym tematem
omawianym podczas posiedzenia by³
mieszkaniowy zasób gminy. Stan techniczny
mieszkañ komunalnych i socjalnych wed³ug
przekazanej przez GZK informacji jest
fatalny. Wiêkszoœæ mieszkañ pobudowana
zosta³a w latach 30. ubieg³ego wieku i wymaga
kapitalnego remontu. Po tragedii w Kamieniu
Pomorskim inspektorzy nadzoru przeprowa-
dzili kontrolê stanu technicznego budynków
mieszkalnych bêd¹cych w zasobie gminy.
Nie ma jeszcze wyników kontroli ani proto-
ko³ów pokontrolnych. Z kolei wed³ug danych
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej wyd³u¿a
siê kolejka osób oczekuj¹cych na przydzia³
mieszkania. S¹ to osoby o niskich dochodach
lub osoby z nakazem eksmisji. Cz³onkowie
Komisji Infrastruktury Spo³ecznej stwierdzili,
¿e gmina koniecznie musi przyst¹piæ do
budowy mieszkañ socjalnych i komunalnych,
jest to bowiem bardzo wa¿ny problem
spo³eczny. 

W dalszej czêœci posiedzenia Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy
dokona³a podsumowania efektów dzia³añ
gminy w okresie 5 lat cz³onkostwa Polski w
Unii Europejskiej w kontekœcie pozyskanych
œrodków i zrealizowanych projektów.
Radnym przedstawione zosta³o szczegó³owe
rozliczenie z³o¿onych projektów z uwzglêd-
nieniem projektów, które otrzyma³y dofinan-
sowanie, jak i tych, które odpad³y wraz z
podaniem przyczyn nieotrzymania dofinan-
sowania. 

Podczas posiedzenia 3 czerwca, omawiano
zasady wyliczania i wykorzystania funduszu
so³eckiego. Zdaniem radnych decyzja o
uruchomieniu funduszu jest trudna. Z jednej
bowiem strony umo¿liwia siê spo³ecznoœ-
ciom lokalnym decydowanie o zadaniach
koniecznych do realizacji w so³ectwie,
z drugiej zaœ „wyprowadza siê” z bud¿etu
du¿¹ kwotê pieniêdzy (oko³o 400.000 z³), za
któr¹ mo¿na np. utwardziæ i wyasfaltowaæ
odcinek drogi lub zbudowaæ wodoci¹g.
Zdaniem cz³onków Komisji aktywizacja
mieszkañców to bardzo wa¿ny aspekt rozwoju
demokracji, której ca³y czas siê uczymy, ale
równie¿ wa¿nym jest poprawa stanu dróg.
Zgodnie z ustaw¹, Rada Gminy Zgierz ma

czas do koñca czerwca na podjêcie uchwa³y
o wyodrêbnieniu w bud¿ecie œrodków na
fundusz so³ecki.

13 maja obradowali cz³onkowie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. 

Tematyka posiedzenia obejmowa³a:
l omówienie projektu „Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami” i „Regulaminu
porz¹dku i utrzymania czystoœci na terenie
gminy Zgierz”, l rozpatrzenie wniosków
i uwag mieszkañców do Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego dla obrêbu
D¹brówka Wielka.

Zarówno „Gminny Plan Gospodarki
Odpadami” jak i „Regulamin porz¹dku
i utrzymania czystoœci na terenie gminy
Zgierz” poddane zosta³y konsultacjom
spo³ecznym. Mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ
zg³oszenia uwag i wypowiedzenia siê na
temat treœci przedstawionych dokumentów.
Swoje uwagi do przedmiotowych dokumen-
tów wnosili przybyli na posiedzenie Janusz
Kowiranda - mieszkaniec Grotnik i El¿bieta
Blaszyñska - mieszkanka £agiewnik Nowych.
Zg³oszone uwagi dotyczy³y niekompletnoœci
przed³o¿onych dokumentów - nie s¹ one
spójne i nie przedstawiaj¹ sposobu rozwi¹-
zania przez gminê Zgierz gospodarki odpadami
i porz¹dku na terenie gminy.

Kolejnym omawianym podczas posiedzenia
tematem by³ fundusz so³ecki. Ustawa z
20 lutego br. daje mo¿liwoœæ wyodrêbnienia
w bud¿ecie gminy œrodków stanowi¹cych
fundusz so³ecki. Œrodki tego funduszu
przeznacza siê na realizacjê przedsiêwziêæ
zg³oszonych do wójta we wniosku z zebrania
wiejskiego. Przedsiêwziêcia te musz¹ byæ
zgodne z zadaniami w³asnymi gminy oraz
strategi¹ rozwoju gminy. Jak pisz¹ w uzasad-
nieniu twórcy ustawy, niemal dwadzieœcia lat
funkcjonowania samorz¹du nie przynios³o
rozwi¹zañ, które czyni³yby spo³ecznoœci
wiejskie podmiotem dzia³añ na rzecz ich
w³asnych miejscowoœci. Przez ca³y ten czas
odnosi³o siê wra¿enie, i¿ rozwój so³ectwa
- jednostki pomocniczej gminy - jest „zawie-
szony na klamce urzêdu” i zdany jedynie na
odgórne dzia³ania wójta i rady gminy.
Brakowa³o mechanizmu, który dla wiejskich
wspólnot stanowi³by „skuteczne zaproszenie
do rozwoju” na drodze pokonywania trudnoœci
w³asnymi si³ami, w œcis³ej, partnerskiej
wspó³pracy z gmin¹. Tê lukê ma za zadanie
wype³niæ fundusz so³ecki, który od kilku
ju¿ lat funkcjonuje z dobrymi wynikami na
OpolszczyŸnie. Wed³ug przedstawionych
wstêpnych wyliczeñ, wielkoœæ funduszu dla
ca³ej gminy wyniesie oko³o 413 tys. z³, a dla
poszczególnych so³ectw zamyka siê
w przedziale 6,7 - 20,5 tys. z³ i uzale¿niona
jest od liczby ludnoœci danego so³ectwa.
Zgodnie z za³o¿eniami ustawy, fundusze
so³eckie mog¹ zostaæ utworzone w 2010 r.

Komisja przeg³osowa³a wniosek o przygoto-
wanie przez Wójta projektu uchwa³y wyra¿a-
j¹cej zgodê na wyodrêbnienie w bud¿ecie
gminy na 2010 rok œrodków stanowi¹cych
fundusz so³ecki.

Podczas posiedzenia Komisji Bud¿etu
i Infrastruktury Gospodarczej 22 maja,
radni rozwa¿ali mo¿liwoœæ uruchomienia
dodatkowych linii autobusowych na terenie
gminy, przeanalizowali aktualnoœæ Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego gminy w kontekœcie
przysz³ych inwestycji zwi¹zanych z wykorzys-
taniem zasobów obszaru RogóŸno oraz
rozpatrzyli pisma mieszkañców dotycz¹ce
budowy sieci wodoci¹gowych w Jedliczu A,
ul. Szkolna i £agiewnikach Nowych, ul. S³o-
neczna. 

Mieszkañcy gminy oraz dzia³kowcy
wystêpuj¹ z pismami do Wójta i Rady Gminy
o uruchomienie dodatkowych linii autobu-
sowych umo¿liwiaj¹cych dojazd mieszkañcom
do Zgierza i £odzi, a dzia³kowiczom dogodny
dojazd do dzia³ek. 

Gminne linie autobusowe nie bêd¹ liniami
rentownymi. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e
dodatkowa linia autobusowa to kolejny
wydatek z bud¿etu gminy. Do linii D¹brówka
-Zgierz-Skotniki i Grotniki-Zgierz, przy
funkcjonowaniu od poniedzia³ku do pi¹tku,
w bie¿¹cym roku gmina dop³aci z bud¿etu
53.162 z³. Op³acalnoœæ tych linii szacowana
jest na oko³o 60 procent. Dla innych linii
op³acalnoœæ ta jest jeszcze ni¿sza. Podjête
rozmowy z przewoŸnikiem prywatnym nie
przynios³y efektu z uwagi na nieop³acalnoœæ
tych linii.

Analizuj¹c zapisy w WPI, radni zwrócili
uwagê na brak zadañ zwi¹zanych z rozwojem
obszaru RogóŸno. Zdaniem radnych nale¿y
dokonaæ aktualizacji WPI i zastanowiæ siê
nad koniecznoœci¹ wpisania dzia³añ zwi¹za-
nych ze stref¹ RogóŸna.

Rozpatruj¹c wnioski mieszkañców z ul.
Szkolnej w Jedliczu A i ul. S³onecznej
w £agiewnikach Nowych, cz³onkowie
Komisji uznali, ¿e budowa wodoci¹gów jest
zadaniem w³asnym gminy, dlatego te¿ w
piœmie skierowanym do Wójta zaleci³a
przyst¹pienie do budowy wnioskowanych
sieci wodoci¹gowych. Jednoczeœnie radni
zwrócili uwagê, i¿ w latach nastêpnych
w bud¿ecie gminy winny byæ zabezpieczone
œrodki na budowê tzw. ma³ych wodoci¹gów.

Podczas posiedzenia radni omówili
równie¿ projekty uchwa³ przygotowane na
XXXIX sesjê Rady Gminy Zgierz.

ALICJA KARNICKA

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

S a m o r z ¹ d
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Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej

Protokó³y z obrad sesji i posiedzeñ
komisji Rady Gminy Zgierz dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na: www.gmina.zgierz.pl
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S a m o r z ¹ d

28 maja, podczas posiedzenia XXXIX
sesji Rady Gminy Zgierz, radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
l zmiany bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie przeznaczenia wolnych œrodków
jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym:

– 50.000 z³ przeznaczono na opracowanie
dokumentacji na realizacjê zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa mieszkañ socjalnych w
gminie Zgierz”. Zadanie to znajdowa³o siê
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
gminy Zgierz na lata 2010-2013, jednak
z uwagi na stan techniczny gminnych
budynków mieszkalnych i wzrastaj¹ca liczbê
osób ubiegaj¹cych siê o przydzia³ mieszkañ
socjalnych konieczne by³o wprowadzenie
tego zadania ju¿ w tym roku,

– 47.000 z³ przeznaczono na zbadanie
kamer¹ szczelnoœci kanalizacji w £agiew-
nikach Nowych. Wyniki badania pos³u¿¹ do
wyeliminowania przyczyny nadmiernej iloœci
œcieków i ponoszenia nieuzasadnionych
kosztów eksploatacji przez u¿ytkowników,

– 15.000 z³ przeznaczono na dofinan-
sowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia
bojowego dla jednostek ratowniczo-gaœniczych
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Zgierzu. Jednoczeœnie, zgodnie z wymogiem
ustawowym, podjêto uchwa³ê w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Starostwu
Powiatowemu w Zgierzu w 2009 roku na
ten cel;
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych:

– zwiêkszono bud¿et o kwotê 11.510 z³.
Pieni¹dze pochodz¹ z refundacji przez Powia-
towy Urz¹d Pracy w Zgierzu wydatków
poniesionych przez szko³ê w S³owiku na

realizacjê robót publicznych. Przeznaczone
zostan¹ na wynagrodzenia osobowe pracow-
ników tej placówki oœwiatowej,

– zwiêkszono bud¿et o kwotê 7.830 z³.
Pieni¹dze pochodz¹ z refundacji przez Powia-
towy Urz¹d Pracy w Zgierzu wydatków
poniesionych przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej na realizacjê robót publicznych.
Przeznaczone zostan¹ na wynagrodzenia
osobowe pracowników GOPS z/s w Zgierzu
oraz Klubu Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice;
l przeniesieñ w wydatkach bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2009 w zakresie zadañ
w³asnych o kwotê 10.500 z³. Zwiêkszono
wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie
projektów z³o¿onych przez grupy mieszkañ-
ców gminy w ramach og³oszonego przez
Wójta naboru wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z bud¿etu gminy Zgierz na rok
2009 na realizacje projektów przyczynia-
j¹cych siê do poprawy estetyki i atrakcyjnoœci
miejscowoœci gminy Zgierz;
l zmiany uchwa³y Nr XXXVII/355/09
w sprawie wydawania gazety samorz¹dowej
przez gminê Zgierz – uchwa³a uzupe³niona
zosta³a o zapis stanowi¹cy, ¿e „wyboru
redaktora naczelnego gazety dokonuje
kolegium redakcyjne”. Podjêta wczeœniej
uchwa³a powo³ywa³a kolegium redakcyjne,
nie wspomina³a natomiast o redaktorze
naczelnym. Instytucja redaktora naczelnego
konieczna jest z uwagi na wymogi zwi¹zane z
zarejestrowaniem gazety. Zgodnie z prawem
prasowym, redaktora naczelnego powo³uje
i odwo³uje wydawca, organ za³o¿ycielski
wydawnictwa lub inny w³aœciwy organ.
Kolegium redakcyjne na posiedzeniu w dniu
5 maja zaproponowa³o, by to w³aœnie ono

by³o organem uprawnionym do wskazania
osoby maj¹cej pe³niæ funkcjê redaktora
naczelnego gazety samorz¹dowej;
l wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie
przez gminê Zgierz dzia³ki nr 77/9 w obrêbie
Jedlicze B – przejêta przez gminê do zasobów
gruntów gminnych dzia³ka o powierzchni
3122 m2 pozwoli na poszerzenie ulicy
Leœmiana w miejscowoœci Jedlicze B;
l nadania nazwy ulic drogom wewnêtrznym
po³o¿onym w obrêbie D¹brówka Strumiany,
w miejscowoœci D¹brówka Marianka, ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi 124/113,
124/114 – drogi powsta³e w wyniku podzia³u
gruntów stanowi¹cych w³asnoœæ Rolniczej
Spó³dzielni Wytwórczej „Srebrna D¹brówka”
bêd¹ nosiæ nazwy ulic: Mi³a, Dêbowa,
Klonowa, Jarzêbinowa, Kwiatowa, Rumian-
kowa i Polna;
l pozbawienia statusu pomnika przyrody
drzewa gatunku d¹b, rosn¹cego na terenie
gminy Zgierz – uchwa³a pozwoli na wyciêcie
oko³o 300-letniego drzewa rosn¹cego na
prywatnej posesji przy ul. Wiœniowej w
miejscowoœci Dêbniak, które z³amane zosta³o
w po³owie marca br. przez silny wiatr. Stan
biologiczny drzewa wskazuje na postêpuj¹cy
proces obumierania, istnieje równie¿
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa przechod-
niów;
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych – o kwotê 7.400 z³ zwiêk-
szono wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa
sieci wodoci¹gowej w ul. Szkolnej w
S³owiku”. 

Rada Gminy Zgierz wyda³a równie¿
oœwiadczenie, w którym zobowi¹zuje Wójta,
aby wyst¹pi³ do Zarz¹du Powiatu Zgierskiego
o opiniê w sprawie zaliczenia ulicy Lipowej
w D¹brówce Wielkiej - na odcinku od
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ Nr 702
do skrzy¿owania z ulic¹ Ciosnowsk¹ - do
kategorii dróg gminnych.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz

Sk³adam serdeczne podziêkowania

uczestnikom pogrzebu mojej mamy

oraz wszystkim osobom i mieszkañcom

naszej Gminy, którzy sercem i myœl¹

byli ze mn¹ w tych trudnych chwilach.

Barbara Kaczmarek

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Kole¿ance

EWIE KUSZYÑSKIEJ
z powodu tragicznej œmierci 

SYNA
sk³adaj¹ 

kole¿anki i koledzy 
z Ko³a Emerytów i Rencistów

ZNP przy gminie Zgierz

Kole¿ance
EWIE KUSZYÑSKIEJ

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz s³owa otuchy i wsparcia

po tragicznej œmierci 
SYNA MARIUSZA

sk³adaj¹ 
pracownicy i uczniowie 

Szko³y Podstawowej 
w Besiekierzu Rudnym

O g ³ o s z e n i a

XL sesja Rady Gminy Zgierz odbêdzie
siê 25 czerwca w sali obrad Urzêdu
Gminy Zgierz. Rozpoczêcie o godz.
10.00.



W a ¿ n e  s p r a w y

Oprócz Zdzis³awa Rembisza - Wójta
Gminy Zgierz, W³adys³awa Sobolewskiego
- Wójta Gminy Ozorków i Krzysztofa
Lisieckiego - Wójta Gminy Pi¹tek, w obradach
prowadzonych przez Przewodnicz¹cego
Podkomisji Jana Rzyme³kê uczestniczyli
równie¿ m.in. Pose³ Marek Matuszewski
oraz Teresa Adamska i Zbigniew Tynenski
(doradca Wójta Gminy Zgierz) z Centrum
Zrównowa¿onego Rozwoju w £odzi.

W kontekœcie sprawy „RogóŸna” najwa¿-
niejszym wydaje siê zabezpieczenie samorz¹dom
prawa do wspó³decydowania o pozwoleniach
na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿.
Jedynie w ten sposób mo¿na oddaliæ widmo
nieszczêœæ ludzkich polegaj¹cych na ewentu-
alnym wyw³aszczaniu mieszkañców z ich
w³asnoœci, a tak¿e wszelkie niepo¿¹dane
nastêpstwa wynikaj¹ce z odkrywkowej
eksploatacji z³ó¿ maj¹ce wp³yw na degra-
dacjê œrodowiska. 

Bardzo szeroki zakres fachowej termi-
nologii wystêpuj¹cej w zapisach projektu
ustawy wskazuje na doœæ skomplikowan¹
materiê, zarówno pod wzglêdem meryto-
rycznym, jak i prawnym. Towarzysz¹ce temu

naturalne obawy Polaków, nie tylko na
naszym terenie, powoduj¹ m.in., ¿e rozpatry-
wanie rz¹dowego projektu ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze przeci¹ga siê i przebiega
w bardzo gor¹cej atmosferze. 

Wójtowie mieli mo¿liwoœæ dok³adnego
przyjrzenia siê procesowi tworzenia prawa
przez naszych parlamentarzystów. ¯eby mieæ
wp³yw na powstaj¹ce w Sejmie prawo, trzeba
mieæ poparcie co najmniej trzech pos³ów,
którzy bêd¹ w imieniu mieszkañców zg³aszaæ
dany problem. Na sali obrad mo¿na by³o to
zjawisko zaobserwowaæ. Podobnie jak
wójtowie, w posiedzeniu Podkomisji bra³a
udzia³ grupa osób wspomagana przez swych

prawników, zabiegaj¹ca o podjêcie regulacji
ustawowej procedury roszczeñ odszkodo-
wawczych zwi¹zanych z eksploatacj¹
górnicz¹. Rzecz jasna, to zagadnienie dotyczy
wszystkich mieszkañców zamieszkuj¹cych
tereny górnicze, gdzie przedsiêbiorca gór-
niczy (koncesja) prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ.
Teoretycznie mo¿na za³o¿yæ, ¿e dany zak³ad
górniczy mo¿e w danym momencie og³osiæ
upad³oœæ i wówczas sprawa odszkodowañ
komplikuje siê w dwójnasób. 

Pobyt wójtów w Sejmie RP utwierdzi³ ich
w przekonaniu, ¿e nie mo¿na spraw wa¿nych,

jak np. sprawa „RogóŸna”,
pozostawiæ samym sobie.
Chce siê powiedzieæ - nic o
nas, bez nas - wszak na szali
przysz³oœæ naszej okolicy,
niestety zagro¿ona - jakby
wy¿szymi racjami pañstwa
wynikaj¹cymi z zapotrze-
bowania na surowce ener-
getyczne. Znawcy tych
zagadnieñ tj. zasobnoœci z³ó¿

w RogóŸnie oraz zastosowania tam alterna-
tywnego pozyskiwania energii wraz z uzdro-
wiskiem, dali ludziom nadziejê i oczywiœcie
wzmocnili dzia³ania w obronie swego
œrodowiska. Miejmy nadziejê, ¿e zaistnia³a
sprzecznoœæ - niby dla ludzi, a jednak przeciw
- zniknie z naszej œwiadomoœci i górê wezm¹
dzia³ania proekologiczne. 

PAWE³ GRZELAK
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Wójtowie rozmawiali w Sejmie o RogóŸnie
21 maja wójtowie gmin Zgierz, Ozorków i Pi¹tek uczestniczyli w obradach 
Podkomisji Nadzwyczajnej powo³anej do rozpatrzenia rz¹dowego projektu
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Rozmawiano m.in. o zagro¿eniach, 
jakie niesie za sob¹ ewentualna budowa kopalni odkrywkowej w rejonie
RogóŸna.

Od lewej: Zdzis³aw Rembisz, Teresa Adamska,
Marek Matuszewski, Zbigniew Tynenski

W dniach 14 kwietnia - 8 maja zosta³
przeprowadzony nabór wniosków o przyz-
nanie pomocy finansowej z bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2009. Tak jak w roku ubieg³ym
spotka³ siê on ze sporym zainteresowaniem
organizacji i mieszkañców - wp³ynê³o a¿ 16
wniosków.

18 maja dokonana zosta³a ocena formalna
wniosków pod k¹tem zgodnoœci z „Regula-
minem naboru wniosków o przyznanie
pomocy finansowej z bud¿etu gminy Zgierz
na rok 2009”. Oceniaj¹cy zakwalifikowali do
oceny merytorycznej wszystkie wnioski, przy
czym dwóch wnioskodawców poproszono
o uzupe³nienie z³o¿onych wniosków.

26 maja Komisja Oceny Projektów
sprawdzi³a z³o¿one wnioski pod wzglêdem
merytorycznym i zarekomendowa³a Wójtowi
przyznanie pomocy 14 wnioskodawcom:
l Radzie So³eckiej So³ectwa D¹brówka
Strumiany - na projekt pn. „Plac zabaw
i miejsce spotkañ i integracji mieszkañców
So³ectwa Strumiany II” - ocena: 8,8 pkt, 
l Radzie So³eckiej So³ectwa Maciejów -
„Wœród nas s¹ nastêpcy Z³otek” - 8,8 pkt,
l Radzie So³eckiej So³ectwa Besiekierz
Rudny - „Tam gdzie zatêtni ¿ycie” - 8,4 pkt,
l Radzie So³eckiej So³ectwa Jedlicze B -
„Kontynuacja budowy Domu So³eckiego -
œwietlicy i placu zabaw dla dzieci” - 8,4 pkt,
l Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Jedliczu A -

„Zabezpieczenie placu zabaw” - 8,2 pkt,
l Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Giecznie -
„Pod chmurk¹” - 8,2 pkt, 
l Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w D¹brówce
Wielkiej - „Piêkniejsza Stra¿ - piêkniejsza
miejscowoœæ” - 8,0 pkt,
l Radzie So³eckiej So³ectwa £agiewniki
Nowe - „Bezpieczna £azienka” - 8,0 pkt,
l Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Ustronie
-Grotniki - „Scena na Wsi” - 8,0 pkt,
l Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej -
„Higiena to podstawa” - 7,8 pkt,
l Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dzier¿¹znej
- „Nasza œwietlica” - 7,8 pkt,
l Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie -
„Szczawiñska chata - wiejski k¹cik rekreacji”
- 7,6 pkt,
l Grupie Odnowy Wsi Swoboda - „Przy-
dro¿ny krzy¿” -7,4 pkt,
l Stowarzyszeniu Proekologicznemu Grotniki
-Jedlicze-Ustronie „PINIA” oraz Grupie
Odnowy Wsi Grotniki - „Czyste ulice” - 7,0 pkt.

Dwa wnioski zosta³y odrzucone ze wzglêdu
na niespe³nienie wymogów regulaminowych.

W bud¿ecie gminy Zgierz na 2009 rok
zaplanowano 30 tysiêcy z³otych, co pozwo-
li³oby na wsparcie dziesiêciu projektów.
W zwi¹zku z tym, ¿e projekty 10. i 11. na
liœcie rankingowej otrzyma³y tak¹ sam¹
liczbê punktów, zaœ 12., 13. i 14. uzyska³y
niewiele ni¿sze oceny i równie¿ przyczyniaj¹

siê do poprawy estetyki i atrakcyjnoœci
miejscowoœci gminy Zgierz, Komisja Oceny
Projektów wyst¹pi³a do Wójta Gminy Zgierz
z wnioskiem o zabezpieczenie finansów na
realizacjê wszystkich czternastu pozytywnie
ocenionych wniosków. Wójt przychyli³ siê do
oceny Komisji i wyst¹pi³ do Rady Gminy o
zwiêkszenie puli œrodków na przyznanie
pomocy. Na sesji 28 maja, Rada uchwa³¹
Nr XXXIX/384/09 pozytywnie odnios³a siê
do wniosku Wójta.

Zgodnie z „Regulaminem naboru
wniosków...” projekty musz¹ zostaæ zrealizo-
wane do 31 paŸdziernika br.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy 
z bud¿etu gminy na 2009 rok 

Z okazji Dnia Samorz¹dowca

Radnym, So³tysom, cz³onkom Rad
So³eckich, pracownikom Urzêdu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych
sk³adam podziêkowania za trud i poœwiêcenie,
za owocn¹ pracê i zaanga¿owanie na rzecz
rozwoju naszej Ma³ej Ojczyzny.

¯yczê, aby trud i podejmowany wysi³ek
by³ zauwa¿ony i doceniony przez mieszkañców
oraz przynosi³ satysfakcjê i uznanie.

Zdzis³aw Rembisz
Wójt Gminy Zgierz



Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych, maj¹cy w Polsce kilkudziesiêcio-
letnie korzenie, skupia obecnie w gminie
Zgierz oko³o 450 cz³onków. Delegatami na
Zjazd Miejsko-Gminnego ZRKiOR w Zgierzu
jest 35 osób, z czego 28 to kobiety. Cz³onko-
wie Zwi¹zku, jak podkreœlano podczas Zjazdu,
anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i pielêg-
nowanie dziedzictwa kulturowego na niespo-
tykan¹ w Europie skalê. Kó³ka Rolnicze i ich
zwi¹zki s¹ organizacj¹ spo³eczno-zawodow¹,
spe³niaj¹c¹ funkcjê zwi¹zku zawodowego
rolników. G³ówne kierunki dzia³ania Zwi¹zku
w Zgierzu dotycz¹ m.in. spraw z zakresu
dzia³alnoœci kó³ gospodyñ wiejskich, spraw
socjalno-bytowych, kontaktów z organizacjami
i instytucjami oraz rozwoju produkcji rolnej.

Spoœród delegatów obecnych na ZjeŸdzie
wybrano piêtnastoosobow¹ Radê (Rada mo¿e
sk³adaæ siê maksymalnie z 20 cz³onków),
trzyosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹ i szeœciu
przedstawicieli na Zjazd w £odzi. W wyniku
g³osowania Przewodnicz¹cym Rady Miejsko
-Gminnego Zwi¹zku Rolników, Ko³ek
i Organizacji Rolniczych w Zgierzu zosta³
Jan B³aszczyk (delegowany przez Kó³ko
Rolnicze w Maciejowie), Wiceprzewodni-
cz¹cymi - Halina Szymañska (delegowana
przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w £agiew-
nikach Nowych) i Krzysztof Banasiak (KR
S³owik), Sekretarzem - Marianna Sobczak
(KGW Wypychów), Skarbnikiem - Irena
Stolarska (KGW Gieczno), Cz³onkami
Prezydium - Romana Zaj¹c (KGW Bia³a)

i Mariola Jarmusz
(KGW Kêbliny). W
Radzie znaleŸli siê
r ó w n i e ¿ :  A l i c j a
Miklaszewska (KGW
D¹brówka), Maria
Gwarczyk (KGW
Rosanów), Bo¿enna
Toczeñska (KGW
Dzier¿¹zna), Urszula
Pleczuk (KGW Pro-
boszczewice), Alicja
Jêdrzejczak (KGW

Szczawin), Jerzy Kuzañski (KR Wola
Branicka), Helena Manista (KGW Lorenki)
i Janina Podstawka (KGW Jedlicze A i B).
Swoich kandydatów do Rady maj¹ równie¿
prawo zg³osiæ nieobecne na ZjeŸdzie Kó³ko
Rolnicze w Bia³ej i Ko³o Gospodyñ Wiejs-
kich w Grotnikach-Ustroniu. Do struktur
Miejsko-Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Zgierzu powo³ane zosta³y
przez Radê: Halina Szymañska - Przewod-
nicz¹ca, Irena Stolarska - Zastêpca Przewod-
nicz¹cej, Romana Zaj¹c - Sekretarz oraz
Mariola Jarmusz, Urszula Pleczuk, Maria
Gwarczyk - Cz³onkinie Prezydium. Przewod-
nicz¹cym Komisji Rewizyjnej M-GZRKiOR
w Zgierzu wybrany zosta³ Andrzej Kosielski,
jego Zastêpc¹ - Agnieszka Pi¹tek, a Sekretarzem
- Lucyna Katolik. Na II Zjazd Regionalny
ZRKiOR w £odzi delegowani zostali: Halina
Szymañska, Jan B³aszczyk, Krzysztof
Banasiak, Irena Stolarska, Romana Zaj¹c
i Jerzy Kuzañski.

Nowo wybranym w³adzom Zwi¹zku
pogratulowali m.in. Przewodnicz¹ca Rady
i Wójt Gminy Zgierz, przedstawiciele w³adz
regionalnych ZRKiOR oraz KGW, przedsta-
wiciele £ódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, Izby Rolniczej Województwa
£ódzkiego, Fundacji Rozwoju Gmin PRYM
oraz Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Wybrano w³adze Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych 
w Zgierzu
19 maja odby³ siê w sali obrad Urzêdu Gminy Zgierz Zjazd Sprawozdawczo
-Wyborczy Delegatów Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organi-
zacji Rolniczych w Zgierzu. Najwa¿niejszym punktem obrad by³ wybór Rady 
i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na II Regionalny Zjazd ZRKiOR w £odzi.
Zatwierdzono te¿ kierunki dzia³ania zgierskiego Zwi¹zku na rozpoczynaj¹c¹
siê w³aœnie 5-letni¹ kadencjê.

I n f o r m a c j e
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28 maja odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie
Stowarzyszania Przyjació³ Ziemi Zgierskiej.
Podczas zebrania uchwalono statut Stowa-
rzyszenia i wybrano jego organy, tj. Zarz¹d
i Komisjê Rewizyjn¹. Upowa¿niono tak¿e
Zarz¹d do z³o¿enia stosownych dokumentów
w s¹dzie rejestrowym. W sk³ad Zarz¹du
weszli: Piotr Œwiderski - prezes, Jaros³aw
Cempel - vice prezes, Piotr Dziugan - skarb-
nik, Agnieszka Palmowska - sekretarz,
Marek Kazimierczak - cz³onek Zarz¹du. 

Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie
inicjatyw s³u¿¹cych spo³ecznemu i gospodar-
czemu rozwojowi Ziemi Zgierskiej maj¹cych
wp³yw na rozwój spo³ecznoœci lokalnej. 

Wszystkich, którym sercu jest bliskie
dobro mieszkañców Ziemi Zgierskiej i jej
rozwój zapraszamy do wspó³pracy. Tymcza-
sowa siedziba Stowarzyszenia znajduje siê w
szkole w Bia³ej.

PIOTR ŒWIDERSKI

Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Zgierskiej

Na Ziemi Zgierskiej
gazeta samorz¹dowa
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Urz¹d Gminy Zgierz zwraca siê z proœb¹
o zg³aszanie par ma³¿eñskich z terenu gminy,
które obchodz¹ jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego do odznaczenia „Medalem za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.

Informacje nale¿y sk³adaæ w Zespole ds.
Obywatelskich w Urzêdzie Gminy Zgierz,
pok. 26, tel. 042 716 25 15 wew. 226

Jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego

03.05
S³owik, ul. Gdañska – z³amaniami i pobytem
w szpitalu zakoñczy³a siê brawurowa jazda
21-latka z Ozorkowa. Kieruj¹cy motocyklem
Kawasaki nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy
do warunków drogowych i uderzy³ w jad¹c¹
przed nim Lanciê, kierowan¹ przez 36-let-
niego ³odzianina. Kierowcy byli trzeŸwi.

07.05
Rosanów, ul. D³uga – nieznany
sprawca w³ama³ siê do gara¿u 
na terenie prywatnej nieru-
chomoœci. Jego ³upem
pad³ agregat pr¹do-
twórczy, elektrona-
rzêdzia oraz inne
p r z e d m i o t y .
P o s z k o d o w a n y
oszacowa³ straty 
na 23 tys. z³.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

dokoñczenie na str. 9



R ó ¿ n e

Od 1 kwietnia w Klubie Integracji
Spo³ecznej w D¹brówce Sowice 10 osób
odbywa zajêcia z zakresu umiejêtnoœci
interdyscyplinarnych, obs³ugi komputera
i pracy z Internetem.

25 maja piêæ bezrobotnych kobiet z terenu
gminy Zgierz rozpoczê³o szkolenie zawodowe
- „Opiekun osób starszych”. Szkolenie
obejmuje 34 godziny zajêæ teoretycznych
(z zakresu psychologii, podstaw psychiatrii,
gerontologii, prawa, dietetyki, higieny i pielê-
gnacji) oraz 18 godzin zajêæ praktycznych

(zasady udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej, higiena i pielêgnacja osób).
Zajêcia praktyczne odbywaj¹ siê na terenie
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Zgierzu. 

Na bie¿¹co trwa indywidualne specjalisty-
czne 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 wspó³finansowanego
przez Europejski Fundusz Spo³eczny
w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. W bie¿¹cym roku
Oœrodek podejmuje dzia³ania skiero-
wane do osób bezrobotnych z terenu
gminy Zgierz g³ównie w zdobyciu
nowych kompetencji ¿yciowych oraz
nowych kwalifikacji zawodowych. 
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Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Z inicjatywy mieszkañców i z ich
wk³adem finansowym powsta³a kanalizacja
w £agiewnikach Nowych. Gmina nie by³a
wczeœniej zainteresowana tak¹ inwestycj¹.
W 2000 r. powsta³ Komitet Budowy Kanali-
zacji. Mieszkañcy w porozumieniu z Urzêdem
Gminy na swój koszt wykonali projekty,
wszystkie uzgodnienia budowlane oraz
udostêpnili prywatne tereny do budowy.
Koordynatorem i przewodnicz¹c¹ Komitetu
zosta³a Halina Leœniewicz. Po ciê¿kich
perturbacjach osi¹gnêli cel, za co zostali
ukarani wygórowanym rozliczeniem œcieków. 

Z uwagi na powtarzaj¹ce siê protesty
mieszkañców dotycz¹ce nieuregulowanych
od 1,5 roku spraw kanalizacyjnych, Przewod-
nicz¹ca Rady Gminy Zgierz 27 marca br.
zg³osi³a projekt uchwa³y o powo³anie Komisji
DoraŸnej, której zadaniem jest pomoc
mieszkañcom w tej sprawie. Uchwa³¹ Rady
Gminy Zgierz w sk³ad komisji weszli radni:
Halina Szymañska, Marian JóŸwiak
i Lechos³aw Wojcieszek.

I etap kanalizacji pod³¹czony do kolektora
zgierskiego zosta³ oddany w paŸdzierniku
2006 r. W pocz¹tkowym okresie rozruchu
i eksploatacji korzysta³o z kanalizacji
18 gospodarstw domowych. W marcu 2007 r.
Gminny Zak³ad Komunalny przej¹³ przepom-
powniê wraz z kanalizacj¹ (18 gospodarstw

w tym 4 producentów œcieków rozliczanych
na podstawie rycza³tu). Przez 3 miesi¹ce
odprowadzono do kanalizacji zgierskiej 1620 m3

œcieków, natomiast z odczytów wodomierzy
mieszkañców wynika³o, ¿e odprowadzili 497 m3.
Sk¹d wziê³y siê 1123 m3 œcieków?! Tym
zadaniem zaj¹³ siê Gminny Zak³ad Komunalny
w D¹brówce Wielkiej, który do dziœ nie
wyjaœni³ sprawy. 

Na rok 2008 GZK zaproponowa³ stawkê
za 1 m3 œcieków w wysokoœci 15,65 z³, plus
2,28 z³ op³ata sta³a. Radni stawki tej nie
przyjêli. Mieszkañcy posiadaj¹cy wodomierze
p³acili 5,14 z³ za 1 m3, plus sta³e op³aty.
Pozosta³¹ kwotê, tj. 7,65 z³ za 1 m3 dop³aca³
GZK, decyzj¹ jego dyrektora.

Na rok 2009 Rada Gminy nie zatwierdzi³a
taryf dla zbiorowego odprowadzania œcieków
oraz dla zbiorowego zaopatrywania w wodê
uwa¿aj¹c, ¿e taryfy te s¹ niesprawiedliwe dla
mieszkañców. Mimo to, zgodnie z art. 24 ust.
8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê,
taryfy wesz³y w ¿ycie w wysokoœci zapropo-
nowanej przez Gminny Zak³ad Komunalny,
tj. stawka brutto za 1 m3 œcieków 16,99 z³,
plus sta³a op³ata zwi¹zana z utrzymaniem
sieci 2,41 z³. W 2009 roku nie podjêto decyzji
o zastosowaniu dop³aty do taryf.

Poniewa¿ interwencje mieszkañców do
Wójta nie przynios³y do dziœ rezultatów,

u¿ytkownicy kanalizacji z £agiewnik
Nowych z³o¿yli skargê na opiesza³oœæ Wójta
w tej sprawie do Wydzia³u Prawno-Administra-
cyjnego £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego,
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

O przebiegu sprawy bêdziemy Pañstwa
informowaæ w kolejnych numerach
miesiêcznika „Na Ziemi Zgierskiej”.

oprac. HALINA SZYMAÑSKA

Kanalizacja w £agiewnikach Nowych

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu, w zwi¹zku ze zmian¹ okresu
zasi³kowego œwiadczeñ rodzinnych i

opiekuñczych, zwraca siê do osób pobiera-
j¹cych te œwiadczenia w tutejszym Oœrodku
o niezw³oczne zg³aszanie siê do pok. 23
(budynek A) Urzêdu Gminy w Zgierzu,
w celu uzyskania decyzji przed³u¿aj¹cej
prawo do œwiadczeñ rodzinnych i opiekuñ-
czych.

Zmiana okresu zasi³kowego
œwiadczeñ rodzinnych 
i opiekuñczych

Do koñca 2009 r. konieczne jest przeklasyfiko-
wanie kodów PKD okreœlaj¹cych przedmiot
dzia³alnoœci gospodarczej. Dotychczasowe
okreœlenia rodzajów prowadzonej dzia³alnoœci
w zaœwiadczeniach o wpisie do Ewidencji
Dzia³alnoœci Gospodarczej nale¿y zast¹piæ
kodami „PKD 2007”. Przeklasyfikowania
powinni dokonaæ przedsiêbiorcy, którzy
rejestrowali dzia³alnoœæ przed 01.01.2008 r.
Osoby zarejestrowane w ewidencji po
01.01.2008 r. lub zmieniaj¹ce dane wpisu po
tej dacie posiadaj¹ ju¿ wpis przedmiotu
dzia³alnoœci wed³ug „PKD 2007”. W celu
dokonania przeklasyfikowania zapraszamy
do Biura Obs³ugi Klienta (stanowisko nr 4)
w Urzêdzie Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4.
Uzyskanie nowego zaœwiadczenia jest
bezp³atne. Informacje pod numerem tel.
042 714 28 34 lub 042 716 25 15 wew. 112.

Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci

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

9
25

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

19

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

12
26

czerwiecmiejscowoœæ

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

lipiec

13
27

7
21

1
15

8
22

2
16

9
23

17

10
24



Wakacje to dla dzieci czas wolny od nauki
i szkolnych obowi¹zków. Lato to równie¿
okres intensywnych prac polowych. Na
wsiach wiele dzieci pomaga swoim rodzicom
przy niektórych czynnoœciach w gospodar-
stwie. Wynika to nie tylko z iloœci prac, które
trzeba wykonaæ, ale jest te¿ nauk¹ zawodu
rolnika. Nawa³ pracy, ruch urz¹dzeñ lub
narzêdzi rolniczych powoduje, ¿e trudno
ustrzec dziecko przed wypadkami. Dlatego
przypominamy, które prace i czynnoœci s¹
szczególnie niebezpieczne i nie nale¿y ich
powierzaæ dzieciom do lat 15. S¹ to:
l kierowanie ci¹gnikami rolniczymi i innymi
maszynami samobie¿nymi, l obs³uga kombaj-
nów, maszyn ¿niwnych, kosiarek rolniczych,
pras do s³omy i siana, l sprzêganie i rozprzê-
ganie maszyn, narzêdzi rolniczych, przyczep
i wozów z ci¹gnikami rolniczymi, oraz
pomaganie przy tym, l obs³uga maszyn do
przygotowania pasz, l obs³uga m³ocarni,
zw³aszcza na jej górnym pomoœcie oraz przy
wspó³pracuj¹cej prasie do s³omy, l przerzy-
nanie drewna przy u¿yciu pilarki tarczowej
oraz wykonywanie czynnoœci pomocniczych
przy tej pracy, l wszelkie prace przy u¿yciu
pi³ ³añcuchowych, l œcinanie drzew, œci¹ga-
nie, za³adunek i roz³adunek drewna o œrednicy
wiêkszej ni¿ 15 cm, l obs³uga dmuchaw,

przenoœników taœmowych i œlimakowych,
l za³adunek, wy³adunek i wysiew tlenko-
wego wapna nawozowego (wapna palonego),
l wszelkie prace z chemicznymi œrodkami
ochrony roœlin, l prace z u¿yciem rozpusz-
czalników organicznych, l topienie i
podgrzewanie lepiku i smo³y, l obs³uga
parników, kot³ów do gotowania, l za³adunek
i roz³adunek zwierz¹t, prace przy uboju
i rozbiorze zwierz¹t, l opró¿nianie szamba
i zbiorników z gnojówk¹ i gnojowic¹,
l wykonywanie wykopów ziemnych i praca
w nich, l obs³uga ³adowaczy i mechanicz-
nych podnoœników, l prace w silosach
zamkniêtych, zbiornikach i pojemnikach,
l wszelkie prace na wysokoœci ponad
3 metrów.

Nie tylko praca w gospodarstwie niesie ze
sob¹ zagro¿enia. Dzieci powinny równie¿
wiedzieæ, ¿e podczas zabaw w domu musz¹
trzymaæ siê z dala od gazu i pr¹du oraz nie
bawiæ siê ogniem. Nale¿y te¿ uœwiadamiaæ
dzieciom by: l korzystaj¹c z Internetu nigdy
nie podawa³y swoich danych (adresu,
imienia, nazwiska), a je¿eli ktoœ bêdzie je
namawia³ na spotkanie, to musz¹ powiedzieæ
o tym rodzicom, l nie otwiera³y drzwi
obcym, gdy s¹ same w domu, l bawi¹c siê
na podwórku nie rozmawia³y z obcymi i nie
przyjmowa³y od nich ¿adnych prezentów,
l nie zbli¿a³y siê i nie wsiada³y do samo-
chodów obcych ludzi.

By³y one wynikiem narastaj¹cego w latach
80-tych XX wieku niezadowolenia spo³ecz-
nego, którego wyrazem by³a fala strajków
wiosn¹ i latem 1988 r. 31 sierpnia tego¿ roku
mia³o miejsce spotkanie Lecha Wa³êsy
z gen. Czes³awem Kiszczakiem, ówczesnym
premierem, po którym przywódca „Solidar-
noœci” wezwa³ do zakoñczenia strajków.
Wkrótce dosz³o do kolejnych spotkañ opozycji
z w³adz¹. Obraduj¹ce na prze³omie grudnia
i stycznia X Plenum Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) podjê³o inicjatywê porozumienia siê
z „Solidarnoœci¹”. W wyniku tej decyzji od

6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. toczy³y siê
obrady Okr¹g³ego Sto³u, czyli rozmowy
przedstawicieli w³adz, opozycji i Koœcio³a.
Wynikiem obrad by³ szereg postanowieñ,
m.in. o zmianie ordynacji, utworzeniu urzêdu
Prezydenta oraz Senatu. Ustalono te¿ (st¹d
póŸniejsza nazwa Sejm Kontraktowy), ¿e 65
procent miejsc w Sejmie (czyli 299) otrzymaj¹
przedstawiciele strony rz¹dz¹cej, zaœ o pozos-
ta³e 35 procent (161) bêd¹ siê mogli ubiegaæ
kandydaci opozycji. Natomiast wybory do
Senatu mia³y byæ ca³kowicie wolne.

Wybory czerwcowe przeprowadzono w
dwóch turach: pierwsza odby³a siê 4 czerwca,
druga - 18. By³y one wielkim sukcesem
„Solidarnoœci”, która zdoby³a 161 mandatów
w Sejmie i 99 ze 100 miejsc w Senacie.
Frekwencja w I turze wynios³a oko³o 62
procent. Tak wysoki wynik nie powtórzy³ siê
ju¿ w ¿adnych póŸniejszych wyborach
parlamentarnych i samorz¹dowych oraz
referendach ogólnokrajowych.

Klêska obozu rz¹dz¹cego uniemo¿liwi³a
mu powo³anie rz¹du. W zwi¹zku z tym
24 sierpnia 1989 r. powsta³ koalicyjny gabinet
z premierem Tadeuszem Mazowieckim na
czele. By³ to pierwszy demokratyczny rz¹d

w tej czêœci Europy.
4 czerwca br. w ca³ej Polsce œwiêtowano

20. rocznicê wyborów. G³ówne obchody
mia³y miejsce w Gdañsku i w Krakowie.
W Gdañsku rozpoczê³y siê one od z³o¿enia
kwiatów pod Pomnikiem Poleg³ych Stocz-
niowców przez Prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego, przedstawicieli rz¹du i pomorskich
samorz¹dowców. W po³udnie na Placu Soli-
darnoœci odby³a siê msza œwiêta, celebrowana
przez Prymasa Polski, kardyna³a Józefa
Glempa, a po po³udniu odby³a siê konferencja
pt. „Solidarnoœæ i upadek komunizmu”.
Uroczystoœci zakoñczy³ jubileuszowy koncert
na terenie Stoczni Gdañskiej. W Krakowie
w obchodach rocznicowych wraz z Prezesem
Rady Ministrów Donaldem Tuskiem uczest-
niczyli: kanclerz Niemiec, premierzy: Czech,
Wêgier, Litwy, Rumunii, S³owenii i Ukrainy,
wicepremierzy Bu³garii i S³owacji oraz przed-
stawiciel w³adz Estonii. Po po³udniu Premier
uda³ siê do Gdañska. W uroczystoœciach w
obu miastach uczestniczyli dwaj politycy -
symbole przemian w Europie: by³y prezydent
Polski Lech Wa³êsa oraz Czech - Vaclav
Havel.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

20. rocznica Wyborów 
czerwcowych

4 czerwca 1989 roku by³ dniem
prze³omowym nie tylko w Polsce, 
ale równie¿ w ca³ym tzw. bloku
wschodnim. Odby³y siê wtedy 
w naszym kraju pierwsze po II wojnie
œwiatowej, czêœciowo wolne, wybory
parlamentarne. Do historii przesz³y
one jako „Wybory czerwcowe” lub
„Wybory do Sejmu Kontraktowego”.

11.05
Emilia – 80-letni
³odzianin, kieruj¹cy

samochodem osobowym, wykonuj¹c manewr
skrêtu w lewo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
prawid³owo jad¹cemu kierowcy samochodu
ciê¿arowego marki Scania. Sêdziwy pan
z ogólnymi pot³uczeniami zosta³ przewieziony
do szpitala.

12.05
D¹brówka Wielka, ul. G³ówna – oko³o
godz. 18.00 policjanci zatrzymali nietrzeŸ-

wego rowerzystê. 54-latek mia³ ponad
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

14.05
Kolonia G³owa – oko³o godz. 11.00 21-letni
³odzianin strzelaj¹c z broni pneumatycznej
zrani³ 51-letni¹ mieszkankê Kolonii G³owy.
Postêpowanie w toku prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Zgierzu.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

dokoñczenie na str. 14

N a s z a  h i s t o r i a

dokoñczenie ze str. 7
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Bezpieczne wakacje
Departament Polityki Zdrowotnej Urzêdu

Marsza³kowskiego w £odzi informuje, ¿e na
terenie województwa ³ódzkiego trwa realizacja
nastêpuj¹cych programów profilaktycznych:
l „Program zapobiegania próchnicy dla
dzieci w wieku szkolnym”, skierowany do
dzieci w wieku 8 lat. Program realizuj¹
placówki m.in. w £odzi, Aleksandrowie
£ódzkim i Konstantynowie £ódzkim;
l „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia
- wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza
u dzieci”, adresowany do dzieci w wieku 4
i 5 lat, które nie s¹ objête sta³¹ opiek¹
okulistyczn¹. Program realizowany jest w
placówkach m.in. na terenie £odzi;
l „Program Zdrowotny Wczesnego
Wykrywania Jaskry”, kierowany jest do
osób w wieku 35-60 lat. Badania wykonuj¹
placówki m.in. na terenie £odzi, Zgierza
i Ozorkowa.

Programy bêd¹ realizowane do koñca
listopada 2009 roku.

Aby wzi¹æ udzia³ w programach, wystarczy
umówiæ siê na wizytê w jednej z placówek je
realizuj¹cych. Szczegó³y na www.lodzkie.pl
w zak³adce Zdrowie i pod numerem telefonu
042 291 98 63.

Bezp³atne badania 
profilaktyczne



SP w Besiekierzu Rudnym

l Z powodu z³ej pogody odwo³ana zosta³a
w dniu 30 maja impreza w Szkole Podsta-
wowej w Biesiekierzu Rudnym. Piknik
Szkolny pn. „Weso³a rodzinka pod chmurk¹”
odby³ siê 14 czerwca, w godz. 14.00-20.00.
W programie imprezy znalaz³y siê: przed-
stawienia szkolnych kó³ek teatralnych, mecz
nauczycieli z rodzicami, mecz tatusiów i synów,
tor przeszkód z nagrod¹, dyskoteka. Uczest-
nikom zapewniono te¿ inne atrakcje, tj.: loteria
fantowa, przeja¿d¿ka quadem i motorem,
zabawa przy muzyce, pysznoœci z grilla,
frytki, kawa, herbata, ciasta. q EL¿BIETA

SOBCZYÑSKA-KAŸMIERCZAK

SP w Bia³ej

l V Regionalny Konkurs Literacki pt.
„Moje ulubione miejsce w £odzi i regionie”
zakoñczy³ siê sukcesem uczniów Szko³y
Podstawowej w Bia³ej. Uczennice klasy VI -
Aleksandra Kominiak i Karolina Karolewska
- siêgnê³y po najwy¿sze nagrody. Ola zajê³a
I miejsce, a Karolina - II. Na konkurs
nades³ano 40 prac w kategorii szkó³ podsta-
wowych. Organizatorem konkursu by³a SP
nr 34 w £odzi oraz Towarzystwo Przyjació³
£odzi, które w³aœnie obchodzi 50-lecie
istnienia. Prace literackie Oli i Karoliny
opowiadaj¹ o piêknych, pe³nych uroku miejs-
cach po³o¿onych na terenie gminy Zgierz.
Ola opisa³a polanê nad rzek¹ Malink¹ we wsi
Kolonia G³owa, przedmiotem pracy Karoliny
by³ rezerwat ja³owców „Ciosny”. Prace
uczennic s¹ wyrazem zainteresowania ich
ma³¹ Ojczyzn¹ i œwietnie promuj¹ nasze
okolice w œrodowisku ³odzian. q MAGDALENA

HAUKE

l Start 30 maja w XXVI Ogólnopolskim
Biegu o Srebrne Czó³enko W³ókniarskie
w Zgierzu potwierdzi³ œwietn¹ formê
m³odych biegaczy ze szko³y w Bia³ej.
Na podium stanêli: P. Klimecki - I miejsce,
A. Zawisza - II, D. Leduchowski - IV oraz
M. Mamiñska - II, M. Cieniak - IV. Z kolei
3 czerwca m³odym biegaczom przysz³o
zmierzyæ siê z rówieœnikami ze szkó³
(równie¿ sportowych) z £odzi i województwa
³ódzkiego. Podczas imprezy Vena Sport
Festiwal na stadionie AZS w £odzi wystar-
towali w sztafecie 4 x 400 m. Dziewczêtom
(P. Nawrocka, E. Malinowska, M. Mamiñska,
M. Cieniak) zabrak³o nieco szczêœcia, choæ
bieg³y œwietnie. Natomiast start sztafety
ch³opców okaza³ siê wyczerpuj¹cy (dwukrot-
nie w ci¹gu jednego dnia), ale jak¿e pomyœlny.
Sztafeta w sk³adzie: P. Klimecki, A. Zawisza,
D. Leduchowski, M. Kacela zakwalifikowa³a
siê do fina³u. W biegu fina³owym rozegra-
nym w póŸnych godzinach popo³udniowych
ch³opcy zajêli znakomite czwarte miejsce.
Sportowcami opiekuje siê Piotr Winnicki. q
MAGDALENA HAUKE

l 30 maja w Szkole Podstawowej
w D¹brówce Wielkiej odby³o siê Œwiêto
Szko³y. W programie imprezy zorgani-
zowanej przez spo³ecznoœæ szko³y znalaz³y
siê: wystêpy dzieci („Brzydkie kacz¹tko”
kl. 0-III, „Smocze perypetie” kl. IV-VI,
program artystyczny kl. 0-III z okazji Dnia
Mamy i Taty) oraz zabawy sportowe (dzieci
-rodzice), kiermasz prac plastycznych, mecz
„Ojcowie-Synowie” (wygrali tatusiowie),
pokaz prezentacji multimedialnych przygo-
towanych przez dzieci, pokaz gimnastyki
relaksacyjnej „Tai-chi”. Podczas wspólnego
biesiadowania mo¿na by³o zjeœæ potrawy
z grilla oraz skosztowaæ wyœmienitych ciast
upieczonych przez mamy. q ANNA KULIK

ZSG w Giecznie

l 30 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Giecznie odby³o siê Œwiêto Szko³y.
Pogoda wprawdzie nie dopisa³a i wiêkszoœæ
atrakcji zosta³a przeniesiona do budynku
szko³y, ale nie przeszkodzi³o to w realizacji
programu przygotowanego przez Radê Pedago-
giczn¹, rodziców i dzieci. Uczniowie mieli do
wyboru ró¿ne atrakcje. Na boisku odby³y siê
zawody sportowe. W szkole natomiast dzieci
wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym pt.
„Wspó³czesna wersja bitwy pod Grunwal-
dem” oraz w konkursie logopedycznym
„Mistrz wymowy”. Zwyciêzcy otrzymali
rozmaite nagrody. Goœciliœmy równie¿ przed-
stawiciela Bractwa Rycerskiego z Ozorkowa.
Prezentowa³ on uzbrojenie z ró¿nych
okresów historycznych i opowiada³ cieka-
wostki z tym zwi¹zane. Na sali gimnasty-
cznej uczniowie klas m³odszych przygo-
towali wystêp i poczêstunek z okazji Dnia
Matki i Ojca. Dzieci recytowa³y wiersze,
œpiewa³y piosenki w jêzyku polskim i angiel-
skim. Gromkimi brawami rodzice nagradzali
wystêpy taneczne swoich pociech. Chór
szkolny zaœpiewa³ kilka piosenek, które
dodatkowo uatrakcyjni³y program artysty-
czny. Na zakoñczenie uroczystoœci rodzice
rozpoznawali siê na portretach wykonanych
przez dzieci. Zadanie to nie dla wszystkich
okaza³o siê ³atwe, ale sprawi³o du¿o radoœci
i dobrej zabawy. Wszyscy mogli wzi¹æ udzia³
w loterii fantowej, zakupiæ ciekawe ksi¹¿ki
na kiermaszu oraz skosztowaæ wspania³ych
wypieków przygotowanych przez rodziców.
q AGNIESZKA ŒLIWKIEWICZ

ZSG w Grotnikach

l „Twórzcie cywilizacje mi³oœci” - to jeden
z cytatów, który przyœwieca II Miêdzynaro-
dowemu Konkursowi Plastycznemu pt.
„Mi³oœæ wed³ug Jana Paw³a II”, do którego
przyst¹pili m.in. uczniowie szkó³ z terenu
gminy Zgierz. Organizatorem konkursu jest
Œwiatowe Stowarzyszenie Kultury Chrzeœci-
jañskiej im. Jana Paw³a II z siedzib¹ w Krynicy
Zdroju oraz Katolickie Liceum Plastyczne
z Nowego S¹cza. Konkurs odbywa siê w
ramach V Œwiatowego Festiwalu Dziedzictwa
Kultury Chrzeœcijañskiej. Na szczeblu gmin-

nym wp³ynê³o 35 prac ze szkó³ w S³owiku,
Besiekierzu Rudnym, D¹brówce Wielkiej
i Grotnikach. Do II etapu konkursu, którego
rozstrzygniêcie nast¹pi³o 25 maja, komisja
zaklasyfikowa³a 18 prac. Podobnie jak w
zesz³ym roku, Komisarzem Wystawy zosta³a
dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
im. Jana Paw³a II w Grotnikach. Nades³ane
prace mo¿na ogl¹daæ na wystawie w grot-
nickiej szkole. Jan Pawe³ II to niekwestiono-
wany nauczyciel ¿ycia, propagator szeroko
rozumianej mi³oœci. Udzia³ w konkursie
plastycznym to lekcja mi³oœci wed³ug Jana
Paw³a II, mo¿liwoœæ refleksji nad swoim
postêpowaniem. q LIDIA MARCINIAK

ZSG w S³owiku

l Od kilku lat tradycj¹ ZSG w S³owiku jest
udzia³ w Zlocie Szkó³ Sienkiewiczowskich,
organizowanym przez Antoniego Cybul-
skiego - kustosza muzeum im. H. Sienkie-
wicza w Woli Okrzejskiej. W tym roku Zlot
odby³ siê 22 maja w Nowym S¹czu. Szko³ê
reprezentowa³y gimnazjalistki z klasy I:
Paulina Zió³kowska i Aleksandra Durak.
Goœciem honorowym Zlotu by³a prawnuczka
pisarza, a wœród atrakcji - wycieczki do
Niedzicy i Szczawnicy oraz wystêpy Majki
Je¿owskiej i Andrzeja Grabowskiego. q
DOROTA MACCZAK

l 22 maja gimnazjaliœci ze szko³y w S³owiku
uczestniczyli w Powiatowym Konkursie
Jêzyka Niemieckiego w Ozorkowie.
Uczniowie klasy III zajêli miejsca: I - Magda-
lena Granosik, II - Rados³aw Matusiak, III -
Bart³omiej Urbaniak, natomiast klasy II
miejsca: II - Paulina WoŸniak, III - Sylwia
Majek. q MARIETTA MACIAK

l 30 maja odby³ siê w szkole w S³owiku
Piknik Rodzinny. Ta coroczna impreza
przyci¹ga zawsze t³umy goœci. Choæ pogoda
tym razem nie dopisa³a, uczestnicy imprezy
bawili siê wspaniale. Uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowali bogaty
i ró¿norodny program artystyczny. By³a chwila
refleksji i wzruszenia podczas przedstawienia
z okazji Dnia Mamy i Taty. By³ akcent
europejski w zwi¹zku z widowiskiem pt.
„Dzieñ Europejczyka”. Tradycj¹ pikników w
S³owiku jest Mini Playback Show, podczas
którego wielu ma³ych i du¿ych zamienia siê
w wielkie gwiazdy. W tym roku ogromn¹
niespodziankê sprawili wszystkim goœciom
rodzice i przedszkolaki, którzy pod kierun-
kiem wychowawczyni Alicji Nyczaj wystawili
spektakl pt. „Królewna Œnie¿ka”. Podziwiano
równie¿ chór szkolny, zespó³ taneczny oraz
kierowan¹ przez Dominikê Kacprzak
w ramach kontynuacji projektu „Szko³a
Marzeñ” grupê, która zaprezentowa³a perfor-
mance na temat nowoczesnej sztuki Pop-Art.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska
gastronomiczne. Wiele osób zaanga¿owa³o
siê w loteriê fantow¹. Piknik przygotowany
zosta³ przez grupê uczniów, nauczycieli,
pracowników szko³y i rodziców. q EWA

OSÓWNIAK

Wieœci z gminnych szkó³

dokoñczenie na str. 12
fotografie na str. 16
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SP w D¹brówce Wielkiej



Tradycyjnie ju¿ w gminie Zgierz celebru-
jemy to wyj¹tkowe œwiêto w szerokim gronie
i co roku w innym zak¹tku gminy. 30 maja
na zaproszenie Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z Gieczna i Lorenek spotkaliœmy siê w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej.
Pierwotnie zaplanowana impreza w plenerze
przy grillu przenios³a siê ze wzglêdu na
kaprysy pogody do jednej z sal. Przyby³ych
goœci wita³y gospodynie uroczystoœci - Irena
Stolarska, Helena Manista i Barbara
Polasiñska. 

W Dniu Matki, ka¿da z mam otrzymuje
upominki. Taki prezent powinien byæ wyj¹t-

kowy, tak jak nasze uczucia. Symbolicznie
w imieniu wszystkich matek odebra³a go
Leokadia Leszczak z Wypychowa, mama
z najd³u¿szym sta¿em macierzyñskim.

Niejednej mamie ³za w oku siê zakrêci³a
podczas wystêpów dzieci. Kasia Winkler,
uczennica klasy I Pañstwowej Szko³y Muzy-
cznej II Stopnia w £odzi, zagra³a utwory na
flecie, a Natalia Leszczak i Beata Homa,
uczennice SP nr 10 w Zgierzu, zaœpiewa³y
popularne piosenki.

Ze specjalnym programem wyst¹pi³
Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki” z Kapel¹
Ludow¹ Zenona Rudnickiego. 

Po uczcie duchowej przyszed³ czas na
wspólne grillowanie, tañce i œpiewy. Jedn¹
z atrakcji, które zapewnia³ DJ Sebastian, by³o
karaoke najpopularniejszych piosenek. q
KATARZYNA LESZCZAK

23 maja w sali OSP Ustronie-Grotniki
œwiêtowano Dzieñ Matki .  Teatrzyk
„Szarañcza” dzia³aj¹cy przy bibliotece
w Ustroniu wystawi³ przedstawienie pt.
„Kopciuszek”. W tytu³ow¹ postaæ wcieli³a siê
bibliotekarka Edyta D¿ugaj. Rola z³ej

macochy przypad³a Marii Wendler. Talen-
tem aktorskim wykaza³y siê te¿ Joanna
Biesiada i Klaudia Wnêtkowska jako z³e
siostry i Daniel Duma jako ksi¹¿ê oraz Alina
Draczyñska, Dawid Matusiak i Maria
Troczyñska. Wyj¹tkowo dojrzale brzmia³y
s³owa: „Wró¿ka musi byæ m³oda, je¿eli w
ogóle wró¿ka bywa - a ja jestem stara i siwa”
w ustach Martynki Haus. Mo¿na by³o
uwierzyæ, ¿e aktorka ma nie 8 a co najmniej
80 lat. Najwiêkszy entuzjazm wzbudzi³a
jednak szeœcioletnia Zosia Dyszy, która
wypowiada³a swoje kwestie z takim zapa³em,
¿e trudno by³o uwierzyæ, ¿e na co dzieñ nie
jest dam¹ dworu. Po przedstawieniu przygo-
towana zosta³a wspólnie przez dzieci i panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Ustroniu
-Grotnikach uczta, która cieszy³a nie tylko
podniebienie, ale i oko. q EDYTA D¿UGAJ

Dzieñ Matki w Ustroniu

Jednym z g³ównych punktów imprezy by³
XIII Bieg Jednoro¿ca o Puchar Przewod-
nicz¹cej Rady Gminy Zgierz. Przed startem
zawodników Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz, Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu Cezary Piotrowski oraz nauczyciel
z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szcza-
winie Grzegorz Rajtar z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem poœwiêconym pamiêci mêczeñ-
skiej pracy dzieci polskich wiêzionych przez
hitlerowców w Dzier¿¹znej w latach 1943-1945.

W zawodach ka¿da z gminnych szkó³
wystawi³a jedn¹ dru¿ynê z³o¿on¹ z piêciu
ch³opców. Prawie 3-kilometrow¹ trasê spod
pomnika do siedziby Gminnego Oœrodka

Kultury w Dzier¿¹znej najszybciej wœród
szkó³ podstawowych pokonali, podobnie jak
w roku ubieg³ym, uczniowie z Bia³ej, jako
drudzy na mecie stawili siê zawodnicy z
Gieczna, a trzecie miejsce zajêli reprezentanci
szko³y w Grotnikach. W rywalizacji
gimnazjów wygra³a, tak samo jak rok temu,
dru¿yna z Gieczna, drugie miejsce zajêli
uczniowie ze S³owika, a jako trzecia liniê
mety osi¹gnê³a sztafeta ze Szczawina,
powtarzaj¹c swój zesz³oroczny wynik.

Dru¿yny, które zajê³y miejsca na podium
otrzyma³y z r¹k Przewodnicz¹cej Rady
Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek puchary
i nagrody rzeczowe, natomiast medale
wrêcza³ Wójt. Cz³onkowie sztafet, które
uplasowa³y siê poza podium, otrzymali
drobne upominki.

W trakcie Biegu Jednoro¿ca na terenie
GOK-u zapewniono atrakcje dla dzieci nie
bior¹cych w nim udzia³u. Mo¿na by³o w tym
czasie obejrzeæ wystawê prac laureatów VII

Gminnego Konkursu dla Czytelników pn.
„Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”, przeprowa-
dzonego pod has³em „Na skrzyd³ach poezji
uciekam w œwiat wyobraŸni”, oraz prac
nagrodzonych we wszystkich dotychcza-
sowych edycjach konkursu. 

Gminny Dzieñ Dziecka uœwietni³y
równie¿ przedstawienia ko³a teatralnego ze
Szko³y Podstawowej w D¹brówce Wielkiej
pod kierunkiem Anety Pilarskiej pt.
„Smocze opowieœci. Komedia z pazurem”
i „Œpi¹ca Królewna II” oraz pokaz taneczny
w wykonaniu Angeliki Bomby, Angeliki
£yjak i Klaudii Polasiñskiej - uczennic tej¿e
szko³y, które same wybra³y muzykê i przygo-
towa³y uk³ad choreograficzny.

Kulminacyjnym punktem imprezy by³o to,
co dzieci - zarówno te ma³e, œrednie, jak i te
bardzo du¿e - lubi¹ najbardziej, czyli s³odki
poczêstunek w postaci lodów.

MACIEJ WRZESIÑSKI

fotografie na str. 16

Gminny Dzieñ Dziecka
Uczniowie gminnych szkó³ œwiêtowali
1 czerwca Miêdzynarodowy Dzieñ
Dziecka. Impreza tradycyjnie odby³a
siê w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Dzier¿¹znej. 

W eliminacjach wziê³o udzia³ 38 dzieci.
Wszyscy uczestnicy gminnego etapu konkursu
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.

Do Wielkiego Fina³u Konkursu, który
odby³ siê 30 maja w £ódzkim Domu Kultury
zakwalifikowali siê: Dagmara Olczak (ZSG
w Grotnikach), Jakub Kubiak (ZSG w
S³owiku), Mi³osz Bergander (ZSG w Giecznie),
Antoni Pisarek (ZSG w Giecznie), Patrycja
Cieœlak (ZSG w Grotnikach), Natalia
Jab³oñska (SP w Bia³ej). q ANNA WOSIECKA

Œwierszczykowe wierszyki

20 maja w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej po raz kolejny odby³y siê
Gminne Eliminacje do Konkursu
Recytatorskiego „Œwierszczykowe 
wierszyki”, przeznaczonego dla dzieci
w wieku 6-10 lat. Uroczystoœæ uœwiet-
ni³o przedstawienie „Piruety prababci
Arlety” odegrane przez aktorów 
z Oœrodka Teatralnego £ódzkiego
Domu Kultury.

Gminny Dzieñ Matki

26 maja obchodzimy Dzieñ Matki -
œwiêto najbli¿szej ka¿demu
cz³owiekowi osoby w ca³ym jego
¿yciu, bez wzglêdu na to, jak tocz¹
siê koleje losu ka¿dego z nas. 
To œwiêto ma na celu okazanie
mamom mi³oœci, szacunku i podziê-
kowania za najtrudniejsz¹ czynnoœæ
na œwiecie - bycie matk¹.

Informacje 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

Dla uczestników konkursu „Œwierszczykowe wierszyki”
nagrody ksi¹¿kowe ufundowali: Gminny Oœrodek
Kultury w Dzier¿¹znej oraz sponsorzy zewnêtrzni:
Wydawnictwo „Akapit Press”, Przedstawicielstwo
Handlowe Leszka Pawlaka. Natomiast poczêstunek
zapewni³a restauracja McDonald’s w Zgierzu, a napoje
firma S³awomir Karolak i Krzysztof Libich S.C.

K u l t u r a
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Wypychowie

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Wypychowie za³o¿one zosta³o 20 lipca
1969 roku z inicjatywy Jadwigi Barylskiej i Haliny Manisty. Do 1980 roku
Przewodnicz¹cymi Ko³a by³y Stanis³awa Adamska i Anna Tomera.
PóŸniej ster przejê³a Marianna Sobczak. Pocz¹tkowo w Kole dzia³a³o szeœæ
pañ, dziœ Ko³o w Wypychowie liczy 21 cz³onkiñ. Panie z KGW uczestnicz¹
w imprezach okolicznoœciowych tj. Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, Ostatki,
Andrzejki. Rok rocznie bior¹ udzia³ w Do¿ynkach Gminnych i Koœcielnych,
wykazuj¹c zdolnoœci w wyplataniu wieñców do¿ynkowych, za które otrzy-
muj¹ dyplomy. W latach 90. cz³onkinie KGW w Wypychowie uczestniczy³y
w spotkaniach tematycznych z zakresu poradnictwa zdrowotnego i kosmety-
cznego. Lata 90. to równie¿ dzia³alnoœæ Ko³a zwi¹zana z rozprowadzaniem
kurcz¹t i pasz. W 1997 roku panie z KGW zajê³y I miejsce w konkursie
gminnym pn. „Czysta Zagroda”. Od kilku lat do wa¿niejszych wydarzeñ
z ¿ycia Ko³a w Wypychowie nale¿¹: udzia³ w szkoleniu na temat zdrowia w
2002 roku, udzia³ w konkursie kronik w Grotnikach w 2003 roku, wspó³orga-
nizowanie Gminnego Dnia Kobiet w 2004 roku, wspó³organizowanie Gmin-
nego Dnia Matki w 2006 roku, udzia³ w konkursie kronik w Modrzewiu
w 2007 roku, wspó³organizowanie Gminnych Andrzejek w 2008 roku oraz
wspó³praca z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Wypychowie w maju 2009 roku
przy przygotowaniu poczêstunku z okazji 40-lecia miejscowej OSP.

Kronika 

Tegoroczna tematyka pracy brzmia³a -
„Na skrzyd³ach poezji uciekam w œwiat
wyobraŸni”. Mimo, i¿ temat nie by³ prosty,
wielu uczniów podejmowa³o próby samo-
dzielnej twórczoœci, a niektóre utwory
wyró¿nia³y siê wysokim poziomem literac-
kim. Dzieci wykaza³y siê tak¿e pomys³owoœ-
ci¹ w tworzeniu ciekawych i oryginalnych
prac w rozmaitych formach graficznych.
Na wystawie mo¿na by³o zobaczyæ poduszki
i koszulki z wypisanymi na nich wierszami,
interesuj¹co zaprojektowany pieniek z wier-
szami haiku, makietê drzewa czy wycinanki
origami. 

Odby³a siê tak¿e wystawa prac z minio-
nych edycji, a wœród nich, np. w³asnorêcznie
przygotowane zielniki, kolorowe bajki czy
butelka z listem i przygodami Robinsona
Cruzoe.

Jury w sk³adzie: Barbara Kaszyñska
(poetka, pisarka), El¿bieta £uniewska
(plastyk) i Magdalena Kulesza (nauczycielka
jêzyka polskiego) oceni³o poziom prac
i przyzna³o nagrody.

Zwyciêzcami zosta³y dzieci: 
l kategoria klasy I-III: 
I miejsce: Zuzanna Strzy¿ewska za pracê pt.
„Wiosna” (Gminna Biblioteka w Bia³ej),
II miejsce: Aleksandra Piestrzeniewicz
- „Pierrot z ksiê¿yca” (ZSG w Szczawinie);
l kategoria klasy IV-VI, treœci literackie:
I miejsce: Dawid Matusiak - „Wiersze
lekkie jak wiatr” (Filia Gminnej Biblioteki
w Ustroniu),
II miejsce: Katarzyna Gniotek - „Wiersze
haiku” (SP w D¹brówce Wielkiej),
III miejsce: Daniel Duma - „W ciszy DUMA

-nie” (Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu);
l kategoria klasy IV-VI, wartoœci estetyczne:
I miejsce: Krzysztof Ignaczak - „Na wyspach
Bergamutach” (SP w Besiekierzu Rudnym),
II miejsce: Anna Bomba - „S³odkie haiku”
(SP w D¹brówce Wielkiej),
III miejsce: Anita Wojciechowska - „Natura
drzew” (SP w D¹brówce Wielkiej).

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe oraz statuetki w kszta³cie pióra
i zwiniêtego rulonu. q ANNA WOSIECKA

Dzieci wydaj¹ w³asne ksi¹¿ki

ZSG w Szczawinie

l 25 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie spad³ deszcz... nagród.
Wrêczono je laureatom a¿ czterech konkursów,
w tym jednego miêdzynarodowego. Najwa¿-
niejszym, bo poruszaj¹cym wa¿ki temat, by³
konkurs plastyczny „Uzale¿nieniom
mówimy NIE”, przeprowadzony w tym roku
po raz szósty. Wziê³o w nim udzia³ 86 uczniów
z 10 szkó³, a prace oceniano w trzech katego-
riach wiekowych. W I kategorii (kl. I-III
szko³y podstawowej) miejsce I zajêli: Klaudia
B³aszczyk i Miko³aj Draczyñski ze SP nr 4
w Ozorkowie, II miejsce - Marta Markiewicz

z ZSG w Giecznie, a III - Julia Pêdzicka
i Konrad Warszycki ze SP nr 4 w Ozorkowie
oraz Pawe³ Czajkowski ze SP w Besiekierzu
Rudnym. W II kategorii (kl. IV-VI szko³y
podstawowej) miejsce I zaj¹³ Antoni Urbaniak
ze SP nr 61 w £odzi, II - Ewa Janiszewska
z ZSG w Giecznie, III - Kevin Bienias z ZSG
w Szczawinie. Natomiast trzecia kategoria
(gimnazja) zosta³a zdominowana przez
uczennice ZSG w Szczawinie, które zajê³y
wszystkie miejsca na podium: I - Aleksandra
Cichowska i Marika Malinowska, II - Sylwia
Potakowska, III - Maria GoŸdzik.

Wrêczono dyplomy i nagrody uczniom
ZSG w Szczawinie, którzy osi¹gnêli
bardzo dobre wyniki w Miêdzynarodowym
Konkursie Matematycznym KANGUR
EUROPEJSKI. Wyró¿nienia w tym konkur-
sie zdobyli: Juliusz Neuman w kategorii
„Maluch” i Wojciech Przechodzeñ w kate-
gorii „Kadet”. W tej kategorii bardzo dobre
wyniki uzyskali te¿ Aleksandra Cichowska

i Karol Przechodzeñ.
Ponadto og³oszono wyniki konkursów

szkolnych. Pierwszym z nich by³ konkurs
fotograficzny pt. „Wiosna w obiektywie”,
w którym wziêli udzia³ uczniowie gimna-
zjum. Konkurs wygra³a Natalia Banaszek,
II miejsce zajê³a Agnieszka Olejnik, a III -
Dawid Dobrzelewski. Przyznano te¿ piêæ
wyró¿nieñ. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs
pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
w którym przyznano tylko pierwsze miejsca.
Zdobyli je: Paulina Kleszczyñska i Joanna
Szokalska (klasy I-III szko³y podstawowej),
Daria Pietrasiak (kl. IV -VI) oraz Dawid
Dobrzelewski (gimnazjum).

Nagrody laureatom wszystkich konkursów
wrêczyli: Bogumi³a Kunikowska - Starszy
Wizytator £ódzkiego Kuratorium Oœwiaty i
Cezary Piotrowski - Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu w Urzêdzie Gminy
Zgierz. q MACIEJ WRZESIÑSKI

dokoñczenie ze str. 10
fotografie na str. 16

Wieœci z gminnych szkó³

Informacja 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

Dla uczestników konkursu „Wydajemy w³asn¹
ksi¹¿kê” nagrody ufundowali: l ksi¹¿ki - Wydawnictwo
„Akapit Press”, Wydawnictwo „Literatura”, Wydaw-
nictwo „Œwiat Ksi¹¿ki”, l statuetki - Jaros³aw Strojek
(kowal artysta, wykonawca statuetek) oraz tabliczki na
statuetki - Agencja Reklamowa „GALART”.

Fundatorem napojów dla dzieci podczas Gminnego
Dnia Dziecka by³a firma S³awomir Karolak i Krzysztof
Libich S.C.

K u l t u r a
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1 czerwca w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Dzier¿¹znej, podczas
obchodów Dnia Dziecka, odby³ siê 
fina³ VII edycji konkursu dla dzieci 
z terenu gminy Zgierz „Wydajemy
w³asn¹ ksi¹¿kê”. 



Pomimo deszczowej pogody odby³o siê
wszystkich dwanaœcie biegów, po szeœæ
w grupie dziewcz¹t i ch³opców, tradycyjnie
na dwóch dystansach: oko³o 1100 m dla
ch³opców i oko³o 800 m dla dziewcz¹t.
W imprezie uczestniczyli uczniowie ze szkó³
podstawowych i gimnazjów gminy Zgierz
(z wyj¹tkiem SP w Besiekierzu Rudnym),

a tak¿e z Ozorkowa i Modlnej. W tym roku
wystartowa³o 8 szeœcioosobowych dru¿yn
w kategorii szkó³ podstawowych i 5 szeœcio-
osobowych dru¿yn w kategorii gimnazjów -
po jednej osobie z ka¿dej kategorii wiekowej.

W kategorii szkó³ podstawowych I

miejsce, tak jak w ubieg³ym
roku, zajê³a SP w Bia³ej, II -
SP nr 5 w Ozorkowie, a III -
SP w ZSG S³owiku, która
równie¿ obroni³a ubieg³oroczn¹
pozycjê. 

W kategorii gimnazjów
najlepsza by³a dru¿yna z Gim-
nazjum nr 1 im. Jana Paw³a II
w Ozorkowie, II miejsce zajê³o
Gimnazjum w ZSG w Giecznie,
a na III pozycji znalaz³o siê
Gimnazjum w ZSG w Szcza-
winie. 

Zwyciêskie dru¿yny
otrzyma³y Puchary Kuratora Oœwiaty, a
zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasy-
fikacji indywidualnej w swoich kategoriach
wiekowych otrzymali medale i dyplomy.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Bieg leœny w Grotnikach

27 maja odby³ siê XVIII Grotnicki
Bieg Leœny o Puchar Kuratora
Oœwiaty. Zawody organizowane
przez miejscowy Zespó³ Szkolno
-Gimnazjalny s¹ jednoczeœnie
Otwartymi Indywidualnymi 
Mistrzostwami Szko³y Podstawowej
w Grotnikach i Otwartymi 
Indywidualnymi Mistrzostwami
Gimnazjum w Grotnikach. 

Niestety, pora¿ki odniesione jesieni¹
zdecydowa³y o niezbyt zadowalaj¹cym,
ósmym dopiero, miejscu w klasyfikacji
grupy. Analizuj¹c jednak mecze rozegrane w
ostatnim czasie mo¿na mieæ nadziejê na
rych³y „marsz” dru¿yny w kierunku czo³ówki
tabeli. 

Spoœród siedmiu wiosennych spotkañ
wygraliœmy trzy, równie¿ trzy zremisowa-
liœmy. Odnotowaliœmy tylko jedn¹ przegran¹,
co utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e zastoso-
wane zmiany taktyczne oraz systematyczne
wprowadzanie do sk³adu podstawowego
m³odych zawodników zaczynaj¹ przynosiæ
oczekiwane efekty. Szczególn¹ radoœæ sprawi³y
nam dwa zwyciêstwa na w³asnym boisku, przed
naszymi wiernymi kibicami, odniesione nad
dru¿ynami uplasowanymi na czo³owych
miejscach tabeli. Rywale z Woli Zaradzyñskiej
i Pêczniewa musieli uznaæ nasz¹ wy¿szoœæ po
niezwykle widowiskowych i pe³nych emocji
spotkaniach. Pierwszego z przeciwników
pokonaliœmy 5 : 2, a drugiego 8 : 5.

Wzmocnieniem dla dru¿yny okaza³ siê
napastnik Robert Karolak, który po kilkulet-
niej przerwie wznowi³ grê w zespole. W szeœciu

meczach tej rundy strzeli³ przeciwnikom a¿ 10
bramek. Równie skutecznym zawodnikiem
jest Robert Kulesza z dorobkiem 7 goli na
koncie. Nale¿y podkreœliæ bardzo dobr¹
postawê ca³ej dru¿yny. Naszym pi³karzom
nie brak ambicji i woli walki. Doœwiadczenie
starszych zawodników idzie w parze z
zapa³em m³odzie¿y, a intensywne treningi nie
tylko wp³ywaj¹ na poprawê techniki i kondy-
cji, ale tak¿e integruj¹ dru¿ynê.

W sierpniu br. LKS D¹brówka bêdzie
œwiêtowa³ jubileusz 60-lecia dzia³alnoœci.
Coraz lepsze rezultaty zmagañ z rywalami s¹
bez w¹tpienia podyktowane chêci¹ zajêcia
jak najlepszej pozycji w tabeli i uczczenia
w ten sposób tak wa¿nej dla nas rocznicy.
Sierpniowe obchody jubileuszu zostan¹
uatrakcyjnione turniejem pi³ki no¿nej z

udzia³em zaprzyjaŸnionych gminnych
klubów: LKS Start Szczawin, LKS Zamek
Skotniki i LKS Gieczno. Jesteœmy zaszczy-
ceni, ¿e honorowy patronat nad obchodami
60-lecia LKS D¹brówka obj¹³ Wójt Gminy
Zgierz. Dla nas to niezwykle buduj¹ce œwiêto,
to 60 lat pracy spo³ecznej wielu wspania³ych
ludzi, lata wysi³ków utalentowanych zawod-
ników, lata starañ i dba³oœci o obiekt sportowy
z prawdziwego zdarzenia. Nie da siê ukryæ,
¿e w historii klubu by³y sezony lepsze i gorsze,
jednak zgodnie z duchem walki, nigdy siê nie
poddawaliœmy. Dziœ mo¿emy z dum¹ patrzeæ
w przesz³oœæ, a obserwuj¹c zapa³ i pasjê
naszych zawodników, równie¿ przysz³oœæ
widzimy bardzo optymistycznie.

MAREK GORTAT

LKS
D¹brówka

Zwyciêzcy biegów w klasyfikacji indywidualnej:

W grupie dziewcz¹t: l w kategorii szkó³ podstawowych: Rocznik 1998: 1. Adrianna Zawisza - SP w Bia³ej, 2. Renata Bartczak - SP w Modlnej, 2. Klaudia G³owacka
- SP nr 5 w Ozorkowie. Rocznik 1997: 1. Ma³gorzata Mamiñska - SP w Bia³ej, 2. Martyna Kochanowska - SP nr 5 w Ozorkowie, 3. Klaudia Skowron - SP w Grotnikach.
Rocznik 1996: 1. Angelika Gerstenberger - SP w S³owiku, 2. Ewelina Malinowska - SP w Bia³ej, 3. Magdalena Skonieczko - SP nr 5 w Ozorkowie; l w kategorii gimnazjów:
Rocznik 1995: 1. Marika Traæ - Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, 2. Milena NiedŸwiedzka - Gimnazjum w S³owiku, 3. Marika Malinowska - Gimnazjum w Szczawinie. Rocznik
1994: 1. Edyta Pietrzak - Gimnazjum w nr 1 w Ozorkowie, 2. Martyna Malinowska - Gimnazjum w Szczawinie, 3. Marietta Tomczak - Gimnazjum w S³owiku. Rocznik 1993:
1. Sylwia Macawowska - Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, 2. Agnieszka Wojciechowska - Gimnazjum w Grotnikach, 3. Iwona Sêdzicka - Gimnazjum w Giecznie.

W grupie ch³opców: l w kategorii szkó³ podstawowych: Rocznik 1998: 1. Micha³ Olejniczak - SP w Modlnej, 2. Pawe³ £uba - SP w Szczawinie, 3. Dominik Lemañski
- SP nr 5 w Ozorkowie. Rocznik 1997: 1. Pawe³ Klimecki - SP w Bia³ej, 2. Dawid Wierzbowski - SP w S³owiku, 3. Szymon Molenda - SP w nr 5 w Ozorkowie. Rocznik 1996:
1. Dominik Sobór - SP nr 5 w Ozorkowie, 2. Adrian Izydorczyk - SP w Modlnej, 3. Adrian Zawisza - SP w Bia³ej; l w kategorii gimnazjów: Rocznik 1995: 1. Artur Król
- Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, 2. Karol Przechodzeñ - Gimnazjum w Szczawinie, 3. Pawe³ Poœpiech - Gimnazjum w S³owiku. Rocznik 1994: 1. Damian Michalak
- Gimnazjum w S³owiku, 2. Dawid Szmigiel - Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, 3. Sebastian £uba - Gimnazjum w Szczawinie. Rocznik 1993: 1. Jacek Fabrykowski - Gimnazjum
nr 1 w Ozorkowie, 2. Kacper Jarmusz - Gimnazjum w Giecznie, 3. Artur Sobierajski - Gimnazjum w Szczawinie.

Koñcz¹c¹ siê
rundê wiosenn¹
sezonu 2008/2009
LKS D¹brówka
mo¿e zaliczyæ do udanych. 

Przed meczem z Victori¹ £ódŸ. Od lewej: Jaros³aw Franczak (kapitan), Jan Adamczyk, 
Zbigniew Ko³at, Robert Kulesza, Andrzej Pawlak, £ukasz Kornacki, Arkadiusz Majchrzak. 

S p o r t
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Komentarz do artyku³u „5 lat cz³onkostwa
Polski w UE”

Czytaj¹c majowe wydanie „Na Ziemi Zgier-
skiej” nasuwa siê refleksja. Z gazety przenika
„duch propagandy sukcesu”. Ale jak ten „duch”
wygl¹da w zestawieniu z danymi przedstawionymi
przez Referat Rozwoju i Promocji Gminy Urzêdu
Gminy Zgierz? W artykule „5 lat cz³onkostwa
Polski w UE” autor stwierdzi³, ¿e gmina Zgierz
„aktywnie bra³a udzia³ w wyœcigu po œrodki
unijne”, ale co mówi¹ na ten temat liczby
(zob. tabela obok). Z tabeli wynika, ¿e z³o¿ono w
tym piêcioletnim okresie 25 projektów na ³¹czn¹
kwotê oko³o 25,4 mln z³, z czego dofinansowania
uzyskaliœmy 3.084.801,27 z³. Nie pozyskaliœmy
¿adnych œrodków finansowych na takie zadania
jak: drogi, wodoci¹gi, kanalizacja. Dlaczego?
Analizuj¹c dane wypada zastanowiæ siê nad
skutecznoœci¹ dzia³ania Urzêdu Gminy w pozyski-
waniu œrodków unijnych. Wydaje nam siê, ¿e
optymizm autora artyku³u, wyra¿ony w ostatnim
akapicie, w œwietle przedstawionych w tabeli
danych nie znajduje uzasadnienia. Wiele œrodków
pozyskano na tzw. kapita³ ludzki, co jest niew¹tpli-
wie bardzo wa¿ne, ale dlaczego brak jest projektów
na inwestycje infrastrukturalne? Mog¹ one
stworzyæ nowe miejsca pracy i podnieœæ poziom
¿ycia lokalnych spo³ecznoœci, ale wydaje siê, ¿e
w³adze gminy nie s¹ nimi zainteresowane, choæ
obiecuj¹ du¿o.

El¿bieta Blaszyñska
Janusz Kowiranda

Lechos³aw Wojcieszek

Kto ma dbaæ o porz¹dek w gminie?

Jak d³ugo w³adze gminy tolerowaæ bêd¹ niele-
galne wysypiska œmieci? Stowarzyszenie „PINIA”
od wrzeœnia ub.r. stara siê zainteresowaæ lokalne
w³adze samorz¹dowe odpadami budowlanymi
sk³adowanymi poza terenami dzia³ek, na których
prowadzone s¹ prace budowlane - czyli w³aœciciele
dzia³ek s¹ znani. Niestety rezultat jest nik³y.

Przyk³ad: Grotniki, skrzy¿owanie ulic Piekarskiej
i Kolejowej.

Janusz Kowiranda

19.05
D¹brówka Wielka, ul. D¹browska –  nieznany
sprawca ukrad³ z terenu hurtowni samochód
marki Lublin wraz z ³adunkiem (ponad 100
sztuk wody mineralnej). Starty oszacowano
na ³¹czn¹ wartoœæ 39,5 tys. z³.

22.05
Ciosny – policjanci zatrzymali nietrzeŸwego
49-latka, który kierowa³ ci¹giem rolniczym
z przyczep¹.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

K R O N I K A  
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dokoñczenie ze str. 9
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O g ³ o s z e n i a

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 - ostatnia
zmiana: Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1412/, w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXXVIII/
373/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomoœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia
dzia³ek o numerach ewidencyjnych: l 142/2 o pow. 2322 m2 o u¿ytkach: R VI -
577 m2, R V - 1745 m2, l 143 o pow. 3548 m2 o u¿ytkach: R VI - 787 m2, R V -
1718 m2, B/R VI - 1043 m2, po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa, obrêb
Bia³a - na okres 3 lat - na cele rolne - w drodze przetargu.

Czynsz dzier¿awny wywo³awczy z tytu³u wydzier¿awienia przedmiotowych
dzia³ek wynosi rocznie 176,10 z³ brutto. Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie walo-
ryzowana corocznie w pierwszym kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany
przez Prezesa GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni.

Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêgach wieczystych: 75074
i 34093, prowadzonych przez S¹d Rejonowy w Zgierzu, V Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzony
uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 czerwca 1993 roku
i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady Gminy
Zgierz z dnia 29 listopada 1994 roku obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku,
zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003
roku ze zm./. Aktualnie gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ek o numerach 142/2 i 143 w miejscowoœci Kolonia G³owa.

Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4 - Biuro Obs³ugi
Klienta (stanowisko nr 3).

Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 23 czerwca 2009 roku o godz. 14.00 w Urzêdzie

Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4, pok. 18.
Wybór najkorzystniejszej oferty bêdzie dokonywany w oparciu o nastêpuj¹ce

kryteria: - kwota czynszu.
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 roku o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 ze zmianami/, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami: Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128/, zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu:
1. Dzia³ka oznaczona numerem 245/24 o powierzchni 351 m2, po³o¿ona w obrêbie Maciejów, miejscowoœæ Smardzew przy ul. Zagajnikowej 1,
zapisana w KW 64667. Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy Nr GP 7331/385/2008 z dnia 18.12.2008 r. teren dzia³ki nr ewid. 245/24
w granicach inwestycji przeznaczono pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 38.300 z³ /s³ownie z³otych:
trzydzieœci osiem tysiêcy trzysta/, w tym podatek VAT wg stawki 22%.
2. Dzia³ka oznaczona numerem 336/3 o powierzchni 845 m2, po³o¿ona w obrêbie Kania Góra przy ul. Po³udniowej 39, zapisana w KW 37045.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy Nr GP 7331/383/2008 z dnia 19.12.2008 r. teren dzia³ki nr ewid. 336/3 w granicach inwestycji przeznaczono
pod zabudowê rekreacji indywidualnej. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 67.700 z³ /s³ownie z³otych: szeœædziesi¹t siedem tysiêcy siedemset/, w tym
podatek VAT wg stawki 22%.
3. Dzia³ka oznaczona numerem 336/1 o powierzchni 1107 m2, po³o¿ona w obrêbie Kania Góra przy ul. Po³udniowej 35, zapisana w KW 37045.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy Nr GP 7331/384/2008 z dnia 19.12.2008 r. teren dzia³ki nr ewid. 336/1 w granicach inwestycji przeznaczono
pod zabudowê rekreacji indywidualnej. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 98.500 z³ /s³ownie z³otych: dziewiêædziesi¹t osiem tysiêcy piêæset/, w tym
podatek VAT wg stawki 22%.

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje pierwszeñstwo w zakupie oferowanej nieruchomoœci w trybie art. 34 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603/ - winny w terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia opublikowania
wykazu z³o¿yæ stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi jego zasadnoœæ. W przypadku braku oœwiadczeñ, powy¿sze dzia³ki bêd¹
podlega³y sprzeda¿y w trybie przetargu publicznego, którego termin, miejsce, forma i warunki podane zostan¹ w odrêbnym og³oszeniu.

§ 2. Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni.
§ 3. Wykonanie ustaleñ Zarz¹dzenia powierza siê kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Gruntami.
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Zarz¹dzenie Nr V/56/2009 Wójta Gminy Zgierz z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie podania 
do publicznej wiadomoœci wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 - ostatnia zmiana: Dz.U.
z 2008 r. Nr 220 poz. 1412/, w zwi¹zku z uchwa³¹
Nr XXXVIII/376/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 kwietnia
2009 roku, Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiado-
moœci wykaz o przeznaczeniu do wydzier¿awienia
- w drodze bezprzetargowej - na okres 10 lat - na rzecz
Józefa Miko³ajczyka - na cele wypoczynkowe - dzia³ki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 761 o pow. 1675 m2,
po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów przy ul. Lipowej 2,
obrêbie Rosanów, oznaczonej w ksiêdze wieczystej numer
23618, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu,
V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.

Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie
rocznie 613,06 z³, naliczony zgodnie z Zarz¹dzeniem
Nr IV/167/2003 r. Wójta Gminy Zgierz z dnia 6 paŸdziernika
2003 roku. Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie rewalory-
zowana 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 roku i zmianami do
planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹ Nr IV/39/94 Rady
Gminy Zgierz z dnia 29 listopada 1994 roku obowi¹zywa³
do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 marca 2003 roku 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 761, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów. 

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do wydzier¿awienia
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