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Lipiec 2009

Targi w Bratoszewicach

Szynszyla czarna aksamitna z Zarodowej Fermy Szynszyli Anny i Piotra Œwiderskich
z W³adys³awowa, otrzyma³a puchar czempiona na XI Wojewódzkiej Wystawie
Zwierz¹t Hodowlanych w Bratoszewicach. Wystawcom z W³adys³awowa przyznany
zosta³ równie¿ presti¿owy puchar superczepiona wystawy 2009, za najlepsz¹ hodowlê.

Figa karyjska wyhodowana w Gospodarstwie Ogrodniczym El¿biety i Remigiusza
Zaj¹ców ze Szczawina Koœcielnego ma ponad 2 metry i smaczne owoce. 
Z tego czteroletniego krzewu mo¿na pozyskaæ nawet 100 sadzonek.

Ponad 550 zwierz¹t zaprezentowali hodowcy
na XI Wojewódzkiej Wystawie Zwierz¹t
Hodowlanych, która odby³a siê w pierwszy
weekend lipca w Bratoszewicach. Mo¿na by³o
obejrzeæ najpiêkniejsze okazy koni, krów,
œwiñ, owiec i kóz oraz szynszyli i królików.
Wystawiano te¿ ptactwo ozdobne i pszczo³y.
Jednoczeœnie na terenach wystawienniczo
-targowych £ódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego odbywa³y siê Targi Rolne „W sercu
Polski”. Wœród wystawców byli m.in. 
producenci maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
oraz producenci ¿ywnoœci. Du¿¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê firmy z bran¿y kwiaciarsko
-szkó³karskiej. Mo¿na by³o spróbowaæ potraw
regionalnych, kupiæ wyroby twórców ludowych
oraz pos³uchaæ zespo³ów folklorystycznych.
Obie imprezy odwiedzi³o blisko 30 tysiêcy
osób. Uczestniczy³o w nich te¿ kilku 
wystawców z gminy Zgierz, a na scenie
wyst¹pi³ Zespó³ Ludowo-Biesiadny
„Szczawinianki”. str. 3

Gospodarstwo Ogrodnicze pañstwa Jurków z £agiewnik Nowych
jako jedyne podczas Targów Rolnych w Bratoszewicach 
zaprezentowa³o je¿ówkê ró¿ow¹ o pe³nych kwiatach. 
To nowa roœlina, gratka dla kolekcjonerów rzadkich odmian.



Od 4 maja br.
pe³niê funkcjê doradcy
Wójta Gminy Zgierz.
P o d s t a w o w y m
o b s z a r e m  m o j e j
dzia³alnoœci jako
doradcy jest bezpie-
czne i korzystne dla
m i e s z k a ñ c ó w
i œrodowiska wyko-
rzystanie zasobów

naturalnych w gminie Zgierz, a g³ównie
zasobów z³o¿a „RogóŸno”. Opracowana
przez Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju,
z moim udzia³em, koncepcja „Projekt
RogóŸno”, przyjêta przez Radê Gminy Zgierz,
mówi o kierunkach naszego dzia³ania.

Posiadane przeze mnie uprawnienia i
kwalifikacje zosta³y przed³o¿one Wójtowi
i udostêpnione Radzie Gminy 2 czerwca br.
Ukoñczy³em Politechnikê £ódzk¹ jako
in¿ynier In¿ynierii Œrodowiska z uprawnie-
niami do wykonawstwa i projektowania
inwestycji. Dodatkowe kwalifikacje zdobyte
g³ównie poza granicami kraju, m.in.
w dziedzinach: - innowacyjne systemy finan-
sowania inwestycji komunalnych, - lokalny,
regionalny i krajowy rozwój zrównowa¿ony,
- innowacyjnoœæ, nowe technologie, energety-
ka alternatywna, pozwoli³y na powo³anie
w 2002 r. wraz z grup¹ za³o¿ycielsk¹,
stowarzyszenia Centrum Zrównowa¿onego
Rozwoju, którego jestem prezesem. Centrum
wraz z funkcjonuj¹cym w jego strukturze
Panelem Ekspertów, jest wa¿nym sprzymie-
rzeñcem gminy Zgierz w dzia³aniach na rzecz
zrównowa¿onego jej rozwoju.

Moje kwalifikacje zosta³y zauwa¿one przez
Urz¹d Marsza³kowski, Urz¹d Wojewódzki,
Ministerstwo Œrodowiska, Duñsk¹ Szko³ê
Publiczn¹ (program UE), dla których by³em
ekspertem lub doradc¹ w ci¹gu ostatnich lat.
Obecnie jestem ekspertem wojewódzkim

i krajowym ds. bezstronnej oceny wniosków
o dofinansowanie z UE w kilku dziedzinach.
Uczestniczy³em tak¿e jako ekspert zewnêtrzny
w programie Foresight Polska 2020 prowa-
dzonym przez PAN w 2008 r.

Mimo licznych zajêæ, propozycjê doradztwa
w gminie Zgierz przyj¹³em bez wahania.
„Projekt RogóŸno” jest wart jak najwiêk-
szego zaanga¿owania, wszelkiej pomocy
Wójtowi, samorz¹dowi gminy Zgierz i jej
mieszkañcom w realizacji celów tego projektu.

Obecnie najwa¿niejsze zadania doradcy to
wsparcie dzia³añ gminy ca³ym potencja³em
wiedzy, doœwiadczenia oraz umiejêtnoœci
moich i CZR w sprawach: l wyeliminowania
zagro¿enia odkrywk¹ wêgla brunatnego
w RogóŸnie, l przeciwdzia³ania zagro¿eniu
wynikaj¹cemu z ustanowienia nowego prawa
geologicznego i górniczego wg projektu
z 7 listopada 2008 r., l jak najszybszego
wykonania badañ elementów œrodowiska
(klimatu, wody, borowiny) dla uzyskania
certyfikacji obszarów uzdrowiskowych,
l wyznaczenia w gminie Zgierz, w porozu-
mieniu z gminami przyleg³ymi, stref ochrony
uzdrowiskowej, l ustanowienia w gminie
Zgierz, w porozumieniu z gminami oœciennymi,
obszaru ochrony uzdrowiskowej, l przekaza-
nia Parkowi Naukowo-Technologicznemu
(PNT) „RogóŸno” w u¿ytkowanie wybranych
terenów gminy (³¹cznie 1,5 ha) dla rozpoczê-
cia Programu Badawczo-Wdro¿eniowego
„Projektu RogóŸno”, l opracowania przez
PNT „RogóŸno” wraz z partnerami nauko-
wymi projektów badawczo-wdro¿eniowych
do finansowania z programów UE, l ustale-
nia z partnerami szczegó³ów dotycz¹cych
udzia³u w dzia³aniach PNT „RogóŸno”
ró¿nych instytucji merytorycznych i finan-
sowych, l kontynuowania negocjacji
i rozmów w œlad za z³o¿onym wnioskiem do
Ministerstwa Œrodowiska o finansowanie
podstawowych badañ geologicznych wysadu

solnego „RogóŸno” i hydrologii regionu. 
Wszystkie te dzia³ania zasta³y zainicjo-

wane przez gminê Zgierz i s¹ obecnie
realizowane na ró¿nych poziomach zaawan-
sowania. Postêpy prac nad poszczególnymi
dzia³aniami bêd¹ opisywane systematycznie
na ³amach kolejnych numerów gazety.

Dzisiaj chcia³bym zwróciæ uwagê
mieszkañców regionu na fakt, ¿e projekt
nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze
mo¿e zniweczyæ plany racjonalnego wyko-
rzystania wszystkich potencja³ów i zasobów
rejonu RogóŸna poprzez ustanowienie
obszaru górniczego dla odkrywki wêgla
brunatnego lub ustanowienie obszaru
górniczego jako zasobu towarzysz¹cego dla
poszukiwania gazu ziemnego. Projekt nowego
prawa górniczego i geologicznego, daje
organowi koncesyjnemu w Ministerstwie
Œrodowiska uprawnienia do - bezwzglêdnego,
nieuzasadnionego, bez udzia³u w decyzji
Wójta, bez udzia³u spo³eczeñstwa -
wy³¹czenia gruntów z dotychczasowej
dzia³alnoœci lub po prostu do wyw³aszczenia
i eksmisji. 

Wójtowie gmin Zgierz, Ozorków i Pi¹tek
zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿enia. Uczestnictwo
i stanowcze sprzeciwy formu³owane przez
nich oraz Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju
w Specjalnej Podkomisji Sejmowej ds. projektu
nowego prawa geologicznego i górniczego,
mog¹ nie wystarczyæ. Komuœ zale¿y na tym,
¿eby ustawa „przesz³a” w kszta³cie obecnego
projektu, choæ ³amie prawa UE, Konstytucjê
RP, ustawê o samorz¹dzie terytorialnym,
prawo w³asnoœci i swobody prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Nie wolno do tego
dopuœciæ.

Proszê Czytelników w imieniu Wójta
i swoim - b¹dŸmy czujni i aktywni, tak jak do
tej pory w sprawie „Nie dla kopalni
w RogóŸnie”. Wiemy, ¿e mo¿emy na Pañstwa
liczyæ. Posiadamy bardzo wielu wartoœ-
ciowych i przyjaznych naszym dzia³aniom
sprzymierzeñców. Potrafimy wspólnie
walczyæ i wygrywaæ, co ju¿ zd¹¿yliœmy
udowodniæ.

W sprawie RogóŸna...
- mówi Zbigniew Tynenski, doradca Wójta Gminy Zgierz
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9 czerwca w £ódzkim
Urzêdzie Wojewódzkim
w r ê c z o n e  z o s t a ³ y
kilkunastu osobom z
województwa ³ódzkiego
odznaczenia pañstwowe.
Medale Za D³ugoletni¹
S³u¿bê otrzyma³o dwoje
pracowników Urzêdu
Gminy Zgierz. Z³oty
M e d a l  w r ê c z o n o
Krystynie Kosmalskiej,
Srebrny - Cezaremu
Piotrowskiemu. Medale przyznawane s¹ za wzorowe i wyj¹tkowo
sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy
zawodowej w s³u¿bie pañstwowej. – Pañstwa dzia³alnoœæ, aktywnoœæ
spo³eczna i nienaganna praca zawodowa doskonale promuje region
³ódzki – stwierdzi³a podczas uroczystoœci Wicewojewoda £ódzki
Krystyna Ozga. q MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Honory dla zas³u¿onych

1 lipca nast¹pi³a
zmiana na stanowisku
Sekre tarza  Gminy
Zgierz. Funkcjê tê
objê ³a  Bogus³awa
S z c z e c i ñ s k a ,
dotychczas Kierownik
Refera tu  Rozwoju
i Promocji Gminy.
Zast¹pi³a na tym stano-
wisku Alicjê Karnick¹,
k t ó r a  p r z e s z ³ a  n a
emeryturê.

Nowej Sekretarz Gminy ¿yczymy wielu sukcesów, owocnej
wspó³pracy z wszystkimi podmiotami tworz¹cymi ¿ycie gminnej
wspólnoty oraz znajdowania zawsze nici porozumienia.

Zmiana na stanowisku 
Sekretarza Gminy Zgierz



Czempion z W³adys³awowa

Podczas Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
wy³oniono najpiêkniejsze sztuki wœród byd³a
mlecznego, koni, trzody chlewnej, owiec
i kóz oraz szynszyli i królików. Nagrodzone
zwierzêta zosta³y oprowadzone przez ich
w³aœcicieli i zaprezentowane szerokiej
publicznoœci na wielkiej gali, w niedzielê
5 lipca. Laureatom wrêczono puchary,
dyplomy i nagrody. Na podium stanê³a m.in.
szynszyla czarna aksamitna z Zarodowej
Fermy Szynszyli Anny i Piotra Œwiderskich
z W³adys³awowa, która otrzyma³a puchar
czempiona. Wystawcom z W³adys³awowa
przyznany zosta³ równie¿ presti¿owy puchar
superczepiona wystawy 2009, za najlepsz¹
hodowlê. 

W konkursie wziê³o udzia³ 77 szynszyli.
Komisja ocenia³a m.in. gêstoœæ i jakoœæ futra
oraz okrywê w³osow¹ zwierz¹tek. Szynszyla
czarna aksamitna uwa¿ana jest za odmianê
najcenniejsz¹. Charakteryzuje siê czarnym
umaszczeniem na g³owie, karku i grzbiecie,
bia³ym pasem na brzuchu i szarymi bokami.
Ma du¿e, okr¹g³e oczy i uszy oraz d³ugi,
podwiniêty do góry ogon. Po obu stronach
pyszczka stercz¹ kilkunastocentymetrowe
w¹sy. – Szynszyla to bentley wœród zwierz¹t
futerkowych. Jej futro jest naj³adniejsze,
najgêstsze i najbardziej ekskluzywne – mówi
Piotr Œwiderski. – Na 1 mm2 mo¿e wyrastaæ
do 300 w³osów, które tworz¹ miêkkie, lekkie
i puszyste futro. Tak delikatne, ¿e mo¿na je
przecisn¹æ przez obr¹czkê.

Zdobyte puchary podczas tegorocznej
wystawy w Bratoszewicach to nie jedyne
nagrody przyznane fermie pañstwa Œwider-
skich. Hodowl¹ szynszyli zajmuj¹ siê od roku
2002, a ju¿ dwa lata póŸniej ich zwierzêta
zdoby³y tytu³ czempiona wystawy i z³ote
medale na Miêdzynarodowych Targach
Rolniczych Polagra Farm w Poznaniu.
Wysok¹ jakoœæ zwierz¹t z W³adys³awowa
potwierdzaj¹ liczne puchary i dyplomy przyz-
nane w kolejnych latach, m.in. podczas
wystaw w Myœlenicach, Bratoszewicach
i Poznaniu. – To zas³uga zastosowania
nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych
i technicznych oraz przestrzegania surowego
re¿imu sanitarnego. Ferma objêta jest ocen¹
prowadzon¹ przez specjalistów z Krajowego
Centrum Hodowli Zwierz¹t. Raz w miesi¹cu
wszystkie zwierzêta w wieku 6-8 miesiêcy s¹
ocenianie i punktowane pod wzglêdem geno-
typu i wartoœci hodowlanej – mówi pan Piotr.
– Obecnie w hodowli jest 350 matek i oko³o
90 samców. M³odych nie liczê, bo wœród

hodowców panuje przes¹d, ¿e jeœli przelicza
siê zwierzêta, to zawsze jakieœ padnie – dodaje.
Ferma pañstwa Œwiderskich jest jedn¹
z najwiêkszych zarodowych hodowli
szynszyli w Polsce. W gminie Zgierz to
jedyne takie specjalistyczne gospodarstwo.  

Ogrodnicy 
ze Szczawina i £agiewnik

Du¿¹ popularnoœci¹ na Targach Rolnych
„W sercu Polski” cieszy³y siê firmy z bran¿y
kwiaciarsko-szkó³karskiej. Ogrodnicy
przywieŸli do Bratoszewic sadzonki drzew,
krzewów i kwiatów, nasiona kwiatów
i warzyw, materia³ szkó³karski, a tak¿e sprzêt
u³atwiaj¹cy prace w ogrodach. Wœród
wystawców byli równie¿ ogrodnicy z gminy
Zgierz. 

Gospodarstwo Ogrodnicze El¿biety
i Remigiusza Zaj¹ców ze Szczawina Koœciel-
nego, które specjalizuje siê w uprawie
warzyw i u¿ytkowych roœlin doniczkowych,
wystawi³o m.in. sadzonki figi karyjskiej,
cytryn, pomarañczy i barwinka.

– Ogrodnictwem zajmujemy siê od 26 lat.
Na pocz¹tku uprawialiœmy na skalê
przemys³ow¹ goŸdziki, gerbery, calle. Byliœmy
najwiêkszym producentem chryzantem
ga³¹zkowych w województwie ³ódzkim.
Dziennie sprzedawaliœmy na gie³dzie po
2 tysi¹ce kwiatów – mówi Remigiusz Zaj¹c.
– Dziœ hodujemy w szklarniach, na obszarze
560 metrów, oko³o 100 gatunków roœlin.
Wœród nich s¹ m.in.: stewia (najs³odsza
roœlina œwiata), ziele œwiêtego Damiana
(stosowane czêsto w leczeniu astmy i jako
afrodyzjak), sza³wia bia³a (ma zastosowanie
w ³agodzeniu objawów choroby lokomo-
cyjnej), drzewo bananowe (w ci¹gu roku
uros³o 4 metry, wytrzymuje do -16oC),
granatowiec, ananas, melon, pomelo, oliwka,
cytryna skierniewicka (osi¹ga wagê do
1,5 kg) i batat. 

– Wyhodowana przez nas figa karyjska ma
ponad 2 metry. Z tego czteroletniego krzewu
mo¿na pozyskaæ nawet 100 sadzonek – mówi
pan Remigiusz. – Tej wielkoœci figi wysta-
wiamy na sprzeda¿ rzadko. Na targach
sprzedajemy roczne, dwuletnie sadzonki.
Ta roœlina ma takie same wymagania jak
winoroœl, wytrzymuje przymrozki, sprawdzi
siê na balkonie, tarasie.

Bogat¹ kolekcj¹ kaktusów mo¿e poszczy-
ciæ siê syn pañstwa Zaj¹ców. – Na œwiecie
znanych jest ponad 3 tysi¹ce odmian
kaktusów, choæ to te¿ sprawa dyskusyjna.
Ja mam oko³o 40. Najciekawsze okazy to
lofofory - drogie serie limitowane, rzadko
spotykane, poszukiwane przez znawców.
Hodujê te¿ cereusy i aloesy – mówi Dariusz

Zaj¹c, cz³onek ³ódzkiego i warszawskiego
oddzia³u Polskiego Towarzystwa Mi³oœników
Kaktusów. Lofofory zas³uguj¹ na uwagê ze
wzglêdu na swój oryginalny wygl¹d. To
kaktusy o szarozielonej z niebieskawym
odcieniem ³odydze kulistej, podzielonej na
8 do 10 ¿eber. Na aureolach m³odej roœliny
znajduj¹ siê kêpy sztywnych w³osków.
Gatunek ten ma masywny korzeñ, dlatego
sadzi siê go w g³êbokich doniczkach. Kwiaty
s¹ ma³e, nieprzekraczaj¹ce 1,5 cm œrednicy,
bladoró¿owe. Charakterystyczn¹ cech¹ jest
te¿ brak cierni.

Gospodarstwo Ogrodnicze pañstwa Jurków
z £agiewnik Nowych, które specjalizuje siê
w uprawie bylin do ogrodów i na skalniaki,
wystawi³o na targach w Bratoszewicach
kilkadziesi¹t odmian wieloletnich roœlin
ozdobnych. – Nasze roœliny sprzedajemy
w ca³ej Polsce. Produkcj¹ bylin zajmujemy siê
od oœmiu lat. JeŸdzimy na targi i kiermasze
w okolice Wroc³awia, do Opola, Szczecina,
Rzeszowa, £odzi. Jako jedyni spoœród
wystawców mamy je¿ówkê ró¿ow¹ o pe³nych
kwiatach – mówi Stanis³aw Jurek. Ta odmiana
je¿ówki pojawi³a siê w Polsce dopiero
w zesz³ym roku. Piêknie prezentuje siê na
rabatach bylinowych, tworzy ³adne kêpy
i kwitnie obficie od po³owy lata do póŸnej
jesieni. Jest mrozoodporna. Osi¹ga wysokoœæ
100 centymetrów. Nale¿y do roœlin z rodzaju
echinacea. Jej kwiaty maj¹ kuliste, kolczaste
dna oraz d³ugie, lancetowate p³atki korony
kwiatowej.

– Ogrodnictwo to ju¿ nasza tradycja
rodzinna i zami³owanie do roœlin. Gospo-
darstwo ogrodnicze prowadzimy od ponad
30 lat. Uprawialiœmy miêdzy innymi pomidory,
w ubieg³ym roku zakoñczyliœmy produkcjê
chryzantem. Obecnie na 1400 metrach hodu-
jemy oko³o 150 gatunków roœlin ozdobnych.
Mamy ostró¿ki, papryki ozdobne, czosnek
ozdobny, now¹ odmianê floksa (bia³o-ró¿ow¹)
– mówi pan Stanis³aw.

To co wyró¿nia na targach stoisko pañstwa
Jurków to przede wszystkim ³adne ekspono-
wanie roœlin w skrzynkach. Opisane byliny
ustawione s¹ wed³ug gatunków, s¹ te¿ zdjêcia
roœlin, które nie maj¹ jeszcze kwiatów.
– Targi to dobra okazja do wymiany
doœwiadczeñ z innymi ogrodnikami – mówi
pan Stanis³aw. – Mo¿na kupiæ nowe odmiany
roœlin, które trudno zdobyæ.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA
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Targi w Bratoszewicach

dokoñczenie ze str. 1



25 czerwca, podczas posiedzenia XL sesji
Rady Gminy Zgierz, radni podjêli uchwa³y
w kilkunastu sprawach.

Dokonano zmian w bud¿ecie gminy
Zgierz na rok 2009 w zakresie zadañ
w³asnych o kwotê 32.000 z³ oraz przeniesieñ
w wydatkach bud¿etu gminy Zgierz na rok
2009 w zakresie zadañ w³asnych i zadañ
zleconych o kwotê 29.895,18 z³. 

Podjêto osiem uchwa³ dotycz¹cych
zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugotermi-
nowych kredytów na finansowanie zadañ
inwestycyjnych. Wysokoœæ kredytów jakie
gmina mo¿e zaci¹gn¹æ na poszczególne
zadania okreœlono do kwot: l 118.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Grotniki ul. Zielona (0,4 km)”, l 136.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Emilia ul. Dzia³kowa (0,5 km)”, l 220.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Grotniki ul. Topolowa (0,8 km)”, l 270.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Jedlicze B ul. Bukowa (1,0 km)”, l 260.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Palestyna ul. Po³udniowa”, l 170.00 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Rosanów ul. Konopnickiej”, l 270.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowoœci Ciosny od starej szko³y”,
l 200.000 z³ na zadanie pn. „Przebudowa
drogi gminnej Dêbniak ul. Wiœniowa”.
Gmina bêdzie wnioskowaæ o kredyty prefe-
rencyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Wsi Polskiej, których oprocentowanie
kszta³tuje siê obecnie na poziomie 4 procent,
a dofinansowanie inwestycji mo¿liwe jest do
80 procent. Kredyty bêd¹ sp³acane w latach
2010-2013 z dochodów w³asnych gminy.

Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowoœci
Szczawin, który jest dokumentem wyma-
ganym w procesie ubiegania siê o dofinan-
sowanie unijne w ramach  Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Planowane jest
z³o¿enie przez gminê wniosku o dofinan-
sowanie budowy wielofunkcyjnego boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ przy szkole w Szcza-
winie, z którego korzystaæ bêdzie lokalna
spo³ecznoœæ. 

Przyjêto plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zgierz na II pó³rocze 2009 r.
Tematy kolejnych posiedzeñ to: l lipiec:
kontrola finansowania z bud¿etu gminy
Zgierz organizacji pozarz¹dowych w 2008
i 2009 r., l sierpieñ: ocena wykonania
uchwa³ Rady Gminy Zgierz za I pó³rocze
2009 r., l wrzesieñ: ocena realizacji bud¿etu
gminy Zgierz za I pó³rocze 2009 r.,
l paŸdziernik: kontrola wykorzystania
dotacji z bud¿etu gminy Zgierz dla Gminnego
Oœrodka Kultury, l listopad: kontrola
funkcjonowania Urzêdu Gminy Zgierz,
l grudzieñ: analiza projektu bud¿etu gminy
Zgierz na 2010 r.

Rada Gminy Zgierz pozytywnie zaopinio-
wa³a projekt uchwa³y Rady Miasta Zgierza w
sprawie rozszerzenia zakresu œwiadczeñ
zdrowotnych udzielanych przez Miejski
Zespó³ Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
Planowane jest utworzenie pracowni usg

i poradni angiologicznej w Przychodni
Rejonowej Nr 3 przy ul. £êczyckiej 24a oraz
poradni alergologicznej i poradni nefrologi-
cznej w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy
ul. Fija³kowskiego 2.

Rada Gminy Zgierz zaopiniowa³a równie¿
projekty uchwa³ Rady Miasta Zgierza w
sprawach ograniczenia dzia³alnoœci Miejs-
kiego Zespo³u Przychodni Rejonowych w
Zgierzu. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt
dotycz¹cy likwidacji poradni medycyny
sportowej (poradnia zakoñczy³a dzia³alnoœæ
w grudniu 2007 r., œwiadczenia w tym zakre-
sie udzielane s¹ przez Powiatowy Zespó³
Opieki Zdrowotnej w Zgierzu). Negatywnie
wypowiedzieli siê natomiast w sprawie likwi-
dacji poradni reumatologicznej (poradnia
zakoñczy³a dzia³alnoœæ w grudniu 2007 r.,
œwiadczenia w tym zakresie udzielane s¹
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Kopernika w £odzi) oraz likwidacji gabi-
netu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej
Nr 4 przy ul. Staffa 10a (dzia³alnoœæ zakoñczono
w grudniu 2007 r., œwiadczenia w tym zakresie
udzielane s¹ przez poradniê rehabilitacyjn¹
i pracowniê fizjoterapii w Przychodni
Rejonowej Nr 1 przy ul. Fija³kowskiego 2).

Rada Gminy Zgierz zajê³a negatywne
stanowisko do projektu rozporz¹dzenia
Wojewody £ódzkiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich.
Utworzenie Parku, który obj¹³by wschodni¹
czêœæ Skotnik, przynios³oby niekorzystne
skutki dla gminy. Zahamowany zosta³by
proces zabudowy otwartych terenów rolnych,
nie by³oby mowy o inwestycjach na tym terenie.

Rozpatrzono trzy skargi na dzia³alnoœæ
Wójta. Po d³ugiej dyskusji, radni uznali za
zasadn¹ skargê na opiesza³oœæ Wójta w
za³atwianiu spraw dotycz¹cych zawy¿onych
op³at za korzystanie z kanalizacji w £agiew-
nikach Nowych, z³o¿on¹ przez mieszkankê
tej miejscowoœci (8 g³osów za, 3 przeciw
i 2 wstrzymuj¹ce siê). Problem stanowi
rozbie¿noœæ pomiêdzy iloœci¹ œcieków
rzeczywiœcie odprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej a iloœci¹ wykazan¹ przez
urz¹dzenia pomiarowe w gospodarstwach do
niej pod³¹czonych. Koniecznym jest wiêc
wyeliminowanie przyczyny nadmiernej iloœci
œcieków i ponoszenia nieuzasadnionych
kosztów eksploatacji przez u¿ytkowników.
W odpowiedzi na skargê Wójt stwierdzi³,
i¿ nie jest prawd¹, by gmina nie podejmowa³a
w tej sprawie ¿adnych dzia³añ. Ju¿ w grudniu
2007 roku, na sesji Rady Gminy, wysuniêta
zosta³a propozycja, aby przeznaczyæ z gmin-
nego bud¿etu œrodki na zbadanie kamer¹
szczelnoœci instalacji kanalizacyjnej. Spraw¹
zajmowa³ siê Gminny Zak³ad Komunalny
i Referat Infrastruktury Technicznej. W maju
br. podjêta zosta³a uchwa³a o przeznaczeniu
œrodków na monitoring. To, ¿e gmina podej-
mowa³a dzia³ania potwierdza - w odpowiedzi
na skargê z³o¿on¹ przez u¿ytkowników
kanalizacji - prezes ³ódzkiej delegatury
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który przeprowadzi³ wstêpne postêpowanie
wyjaœniaj¹ce w sprawie ustalenia czy nast¹pi³o
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Z obrad sesji Rady Gminy Zgierz

Pani Alicjo, 
dziêkujemy Pani za wszystkie wspólnie przepracowane lata i z ca³ego serca ¿yczymy

du¿o szczêœcia, radoœci z ka¿dego dnia, wielu okazji do uœmiechu i samych przyjemnoœci
na zas³u¿onej emeryturze. 

Pe³ni¹c przez ostatnie osiem lat funkcjê Sekretarza Gminy Zgierz znakomicie odnajdowa³a
siê Pani w tej roli, rozwi¹zuj¹c trudne problemy i prowadz¹c wiele skomplikowanych spraw.
Dziêkujemy za wspania³¹ wspó³pracê i okazane zrozumienie, które budowa³o przyjazn¹
atmosferê i u³atwia³o wykonywanie urzêdniczych obowi¹zków. 

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz 
oraz pracownicy Urzêdu Gminy Zgierz

Wnioski i zapytania zg³aszane podczas sesji 25 czerwca dotyczy³y m.in. spraw zwi¹zanych z napraw¹ dróg,
odkrzaczaniem poboczy, ustawieniem znaków drogowych ograniczaj¹cych prêdkoœæ i tona¿ pojazdów,
selektywn¹ zbiórk¹ odpadów, warunkami lokalowymi Oœrodka Zdrowia w Smardzewie. Na zdjêciu:
mieszkanka £agiewnik Nowych zg³asza wniosek w sprawie drogi dojazdowej do ul. Krótkiej.

XL sesja Rady Gminy Zgierz



Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 18 czerwca i 6 lipca.

Na posiedzeniu czerwcowym cz³onkowie
Komisji omówili stan drogi dojazdowej do
ul. Krótkiej w £agiewnikach Nowych. Droga
graniczy z terenem PKP. Mieszkañcy
ul. Krótkiej oraz w³aœciciele okolicznych
dzia³ek zwrócili siê do w³adz gminy z proœb¹
o wyst¹pienie w ich imieniu do PKP S.A.
w £odzi o zawarcie porozumienia na korzys-
tanie z pasa kolejowego w wyje¿d¿onym
œladzie o d³ugoœci 1 km, jako drogi dojaz-
dowej do ul. Krótkiej. W czasie deszczów,
roztopów czy opadów œniegu na tym odcinku
tworzy siê b³oto i koleiny, co utrudnia
przejazd. Mieszkañcy zwrócili siê ponadto do
gminy o sporz¹dzenie planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego i wydziele-
nie drogi dojazdowej do ul. Krótkiej. Pracownik
Referatu Infrastruktury Technicznej wyjaœni³,
¿e rozwi¹zanie problemu to sprawa d³ugoter-
minowa - trzeba wytyczyæ drogê i wykupiæ
teren pod ni¹. Z rozmów z PKP wynika, ¿e
o sprzeda¿y gruntów nie ma mowy, poniewa¿
w najbli¿szym czasie zostanie tam przepro-
wadzony remont torów.

Nastêpnym punktem obrad by³ „Plan
Gospodarki Odpadami dla Gminy Zgierz na
lata 2009-2012”. Uwzglêdniono niektóre
zg³oszone wczeœniej uwagi. Podczas dyskusji
pojawi³y siê kolejne, w zwi¹zku z tym ostate-
czna wersja Planu zostanie skierowana pod
obrady sesji po naniesieniu tych poprawek.

Komisja rozpatrzy³a równie¿ skierowane
do niej pisma. Trzy dotyczy³y skarg na
dzia³alnoœæ Wójta, z³o¿onych przez mieszkañ-
ców gminy. Dwie z nich cz³onkowie Komisji
uznali za zasadne i skierowali pod obrady sesji.
Kolejne pisma dotyczy³y: l wyznaczenia
przystanku autobusowego przy skrzy¿owaniu
ul. Aleja Bukowa z ul. Janowsk¹ w Glinniku
oraz w Smardzewie przy Oœrodku Zdrowia,
l ustawienia pojemników na odpadki ze
szk³a i plastiku w £agiewnikach Nowych,
l przed³u¿enia dzier¿awy dzia³ki w

£agiewnikach Nowych, l doprowadzenia do
uprz¹tniêcia terenów ogólnie dostêpnych
w Grotnikach, na których sk³adowane s¹
nielegalnie odpady.

Ponadto sformu³owano wnioski dotycz¹ce:
l wykoszenia trawy na poboczach dróg
gminnych na terenie ca³ej gminy, l uporz¹d-
kowania terenu wokó³ pojemników na selek-
tywn¹ zbiórkê odpadów w Rozalinowie.

W lipcu cz³onkowie Komisji analizowali
stan zaawansowania oko³o 70 zadañ inwesty-
cyjnych zaplanowanych do realizacji w roku
2009. Na ich wykonanie przewidziano ponad
14,3 mln z³.

Do 30 czerwca zakoñczono trzy zadania.
S¹ to: l Stacja Uzdatniania Wody w Kêbli-
nach - oko³o 930 tys. z³, l prace zwi¹zane
z budow¹ studni zastêpczej i likwidacj¹ starej
studni nr 2 w stacji wodoci¹gowej w Kaniej
Górze - ponad 131 tys. z³ /w tegorocznym
bud¿ecie gminy zabezpieczono 50 tys. z³ na
opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy stacji/, l remont w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach
(kuchnia i sto³ówka) - ponad 450 tys. z³
/w ub.r. zrealizowano nak³ady w wysokoœci
ponad 200 tys. z³/. Zlecono równie¿ opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla 15 zadañ
zwi¹zanych z przebudow¹ dróg, w tym dla
czêœci opracowanie map do celów projek-
towych, dla czêœci opracowania projektów w
zakresie niezbêdnym do zg³aszania rozpoczê-
cia robót. W trakcie jest opracowanie doku-
mentacji projektowej na rozbudowê Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku. Jej koszt
to ponad 60 tys. z³.

Zdaniem cz³onków Komisji zaawan-
sowanie realizacji zadañ inwestycyjnych jest
niezadowalaj¹ce.

Rozmawiano równie¿ o nowym sposobie
zlecania zadañ drogowych w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Zdaniem Radnego
Lechos³awa Wojcieszka takie postêpowanie
ogranicza dostêp wykonawców, podra¿a
inwestycje i przed³u¿a ich wykonanie oraz
budzi niepokój czy zaplanowane w 2009 r.
inwestycje zostan¹ zrealizowane w ca³oœci.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 22 czerwca. 

G³ównym tematem posiedzenia Komisji
by³a informacja na temat przygotowania
inwestycji do realizacji w 2009 r. wed³ug
przyjêtego bud¿etu. Zagadnienie zosta³o
szeroko omówione, równie¿ pod k¹tem
dofinansowania ze Ÿróde³ zewnêtrznych,
przez Skarbnika Gminy oraz Kierownika
Referatu Infrastruktury Technicznej. 

Ponadto zapoznano siê ze skierowanymi
do Komisji pismami w sprawach: l usytuo-
wania przystanków autobusowych w Szcza-
winie (przy drodze do Wo³ynia), Glinniku
(na ul. Bukowej, na wysokoœci ul. Janowskiej)
i Smardzewie (przy Oœrodku Zdrowia),
l przekazania pomieszczeñ na potrzeby
Oœrodka Zdrowia w Smardzewie. W zwi¹zku
z planowanym dostosowaniem budynków
oœrodków do wymogów unijnych, niezbêdne
jest powiêkszenie powierzchni placówki
w Smardzewie. 

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 1 lipca.

W czasie obrad opracowano plan pracy
na II pó³rocze 2009 r. 

W posiedzeniu uczestniczy³ Zbigniew
Tynenski, doradca Wójta Gminy Zgierz,
który odpowiada³ na pytania dotycz¹ce
sprawy RogóŸna. Zdaniem Radnego Lecho-
s³awa Wojcieszka, Komisja nie uzyska³a
istotnej informacji dotycz¹cej realizacji
umowy zawartej 25 maja 2006 r. pomiêdzy
Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju a gmin¹
Zgierz. Umowa dotyczy utworzenia Parku
Technologiczno-Przemys³owego „RogóŸno”
i powo³ania zarz¹dzaj¹cego tym Parkiem,
którego celem by³o stworzenie warunków do
prowadzenia badañ w ramach „Projektu
RogóŸno”. Pan Tynenski nie potrafi³
wyjaœniæ braku dzia³añ w tym temacie -
twierdzi Radny.

Na podstawie materia³ów
komisji Rady Gminy Zgierz
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Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej

naruszenie przez gminê Zgierz, w zwi¹zku
z dzia³alnoœci¹ Gminnego Zak³adu Komunal-
nego z/s w D¹brówce Wielkiej, przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
uzasadniaj¹ce wszczêcie postêpowania antymo-
nopolowego, w tym czy sprawa ma charakter
antymonopolowy. Postêpowanie wyjaœ-
niaj¹ce bêdzie kontynuowane przez UOKiK
dla ustalenia skutków podjêtych przez gminê
dzia³añ. Stanowisko Komisji doraŸnej
ds. kanalizacji w £agiewnikach Nowych,
powo³anej przez Radê Gminy Zgierz, przedsta-
wialiœmy na ³amach gazety w czerwcu.

Radni nie przychylili siê m.in. do projektu
uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy na 2010
rok œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki
(2 g³osy za przyjêciem uchwa³y, 11 przeciw).

14 lipca odby³a siê sesja nadzwyczajna,
podczas której radni podjêli cztery uchwa³y.

Zatwierdzono do realizacji trzy projekty
finansowane przez Europejski Fundusz
Spo³eczny w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki:
l „Komputer - nowe mo¿liwoœci” (projekt
z³o¿ony do konkursu Nr 1/POKL/6.3/2009,
og³oszonego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w £odzi w ramach Dzia³ania 6.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktyw-
noœci zawodowej na obszarach wiejskich),
l „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹” (projekt
z³o¿ony do konkursu Nr 1/POKL/7.3/2009,
og³oszonego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy

w £odzi w ramach Dzia³ania 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji),
l „Chleb Ziemi Zgierskiej - impreza integra-
cyjna do¿ynkowa” (projekt z³o¿ony do
konkursu Nr 1/POKL/7.3/2009, og³oszonego
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi w
ramach Dzia³ania 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji).

Dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych o kwotê 26.700 z³. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

XLI sesja Rady Gminy Zgierz
- sesja nadzwyczajna

Protokó³y z obrad sesji i posiedzeñ
komisji Rady Gminy Zgierz dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na: www.gmina.zgierz.pl



I n w e s t y c j e

Rozstrzygniêto przetargi nieograni-
czone na zadania: 
l Budowa oœwietlenia - wieœ Cyprianów.
Z³o¿ono 10 ofert. Wybrano ofertê Zak³adu
Robót Elektrycznych Dyonizy Okrasa
z £odzi. Wartoœæ: 59.362,76 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2009 r.;
l Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Szko³y Podstawowej w Bia³ej
w celu niwelowania spo³eczno-ekono-
micznych dysproporcji na obszarach
wiejskich. Z³o¿ono 2 oferty. Wybrano ofertê

Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budowlanego
ACTIVE Witold Juchnowicz z Aleksandrowa
£ódzkiego. Wartoœæ: 1.345.660 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 lipca 2010 r.
Zamówienie wspó³finansowane jest przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Województwa
£ódzkiego na lata 2007-2013 (Oœ Prioryte-
towa V: Infrastruktura spo³eczna, dzia³anie
V.3 Infrastruktura edukacyjna);
l Budowa oœwietlenia Grotniki ul.
Ozorkowska i Krzemieñ. Z³o¿ono 13 ofert.
Wybrano PPHU „ELSILBUD” Leopold
Siewiera z m. Sulmierzyce. Wartoœæ:
67.016,54 z³. Termin wykonania zamówienia:
30 wrzeœnia 2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Grotniki
ul. Zielona. Z³o¿ono 2 oferty. Postêpowanie
uniewa¿niono, poniewa¿ cena najkorzyst-
niejszej oferty przekroczy³a kwotê, jak¹
zamawiaj¹cy móg³ przeznaczyæ na sfinanso-
wanie zamówienia;

l Przebudowa drogi gminnej Grotniki
ul. Topolowa. Z³o¿ono 2 oferty. Postêpowa-
nie uniewa¿niono, poniewa¿ cena najkorzyst-
niejszej oferty przekroczy³a kwotê, jak¹
zamawiaj¹cy móg³ przeznaczyæ na sfinan-
sowanie zamówienia. 

Przeprowadzono postêpowanie (wartoœæ
poni¿ej 14 tys. euro) na:
l Urz¹dzenie boiska treningowego w obiekcie
sportowym w Rosanowie. Z³o¿ono 2 oferty.
Wybrano ofertê firmy Handel ObwoŸny Art.
Przemys³owymi i Spo¿ywczymi, Us³ugi
Ogrodnicze Andrzej Mitek z £odzi. Wartoœæ:
49.967 z³;
l Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania: Rozbudowa oœwietlenia
w Ustroniu ul. Wiœniowa. Z³o¿ono 1 ofertê.
Podpisano umowê z PUH „TECHMET”
Stanis³aw S³awkowski z Lipna. Wartoœæ:
6.100 z³. Termin wykonania zamówienia:
15 listopada 2009 r.;
l Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania: Rozbudowa oœwietlenia
Dzier¿¹zna - Bia³a 500 m. Z³o¿ono 1 ofertê.
Podpisano umowê z PUH „TECHMET”
Stanis³aw S³awkowski z Lipna. Wartoœæ:
9.760 z³. Termin wykonania zamówienia:
15 listopada 2009 r.

oprac. KATARZYNA CIEŒLAK
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Zamówienia publiczne

Emilia, S³owik, 
Dêbniak, Kania Góra

Rosanów 
7
21

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

1
15

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

8
22

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

2
16

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

9
23

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

17

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

10
24

lipiecmiejscowoœæ

13
27

sierpieñ

10
24

4
18

5
19

12
26

6
20

13
27

21

14
28

Od stycznia do koñca czerwca br.
przeprowadzono 25 postêpowañ 
o udzielenie zamówienia publicznego.
W maju i czerwcu Urz¹d Gminy
Zgierz przeprowadzi³ 5 przetargów
nieograniczonych i 3 postêpowania. 
Obecnie og³oszono 6 postêpowañ 
na przebudowê dróg, a 4 kolejne 
s¹ opracowywane.

Gminny Zak³ad Komunalny
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 042 717 80 76, tel./faks: 042 717 82 53

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

Oœwietlenie w Ustroniu, ul. Parkowa
Budowa sieci wodoci¹gowej 
w Œladkowie Górnym

Trwaj¹ prace zwi¹zane z termomodernizacj¹
budynku szko³y w Grotnikach. Dotychczas
wykonano docieplenie œcian zewnêtrznych,
stropów, wykonano malowanie czêœci
elewacji. Ca³oœæ prac zakoñczy siê 31 lipca.
Koszt zadania zamknie siê kwot¹ oko³o
617 tys. z³.

Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ sieci
wodoci¹gowej o d³ugoœci 1832 m w miejsco-
woœci Œladków Górny. Zadanie realizowane
jest przez Gminny Zak³ad Komunalny.
Zakoñczenie prac zaplanowano na 15 sierp-
nia. Wartoœæ planowanych do wykonania
robót wyniesie oko³o 229 tys. z³.

Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z budow¹
oœwietlenia w miejscowoœci Ustronie na
ul. Parkowej. Pozosta³o dokonanie odbioru
technicznego i uruchomienie oœwietlenia.
£¹czny koszt prac projektowych i budowlano
-monta¿owych wyniesie oko³o 58 tys. z³. 

Na ukoñczeniu jest równie¿ budowa
oœwietlenia w miejscowoœci Kêbliny na
ul. Letniskowej. Planowany termin zakoñ-
czenia prac to 31 lipca.

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

Termomodernizacja budynku szko³y 
w Grotnikach

Inwestycje infrastrukturalne w gminie
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Kolejni uczestnicy projektu „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”
zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. 

Cztery bezrobotne kobiety zda³y egzamin
i uzyska³y certyfikat ukoñczenia szkolenia
zawodowego „Opiekun osoby starszej”. 

Piêciu mê¿czyzn w okresie od 1 do 19
czerwca uczestniczy³o w szkoleniu zawodo-
wym „Kierowca wózków jezdniowych
z napêdem silnikowym”. Szkolenie obejmo-
wa³o 44 godziny zajêæ teoretycznych
i 15 godzin zajêæ praktycznych. Wszyscy

zdali egzamin i uzyskali uprawnienia do
kierowania pojazdami z napêdem silniko-
wym. Szkolenia zawodowe  przeprowadzi³
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w
Zgierzu.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca w Klubie
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice
10-osobowa grupa odby³a zajêcia z zakresu
umiejêtnoœci interpersonalnych, przedsiêbior-
czoœci, obs³ugi komputera i pracy z Inter-
netem. Szkolenie obejmowa³o 144 godziny
zajêæ edukacyjnych oraz po 2 godziny indy-
widualnych konsultacji z psychologiem,
2 godziny z doradc¹ zawodowym i 1 godzinê
z prawnikiem dla ka¿dego z uczestników.
Zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia uzys-
ka³o 8 osób (na zdjêciu). Szkolenie mia³o na
celu pomoc jego uczestnikom w powrocie na
otwarty rynek pracy - wyposa¿enie ich w
umiejêtnoœci poruszania siê na rynku pracy
i zmobilizowanie do aktywnoœci ¿yciowej.

Kolejne 10 osób od 10 lipca uczestniczy
w szkoleniu zawodowym „Pomoc kucharza.”

Projekt „Inwestycja...” trwa do 31 grudnia
br. Nadal bêdzie prowadzone indywidualne,
specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
prawne i doradztwo zawodowe dla 20 uczest-
ników projektu.

MA³GORZATA BIBEL

Trwa realizacja projektu Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z/s 
w Zgierzu, wspó³finansowanego 
przez Europejski Fundusz Spo³eczny
w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.

Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Projekt ruszy³ 1 lipca. W trakcie jego
realizacji uczestnicy bêd¹ mogli doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci pracy z komputerem
(edycja tekstu, przeprowadzanie obliczeñ
przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, korzys-
tanie z sieci internetowej).

Kurs przeprowadzony zostanie w trzech
grupach dziesiêcioosobowych, od lipca do
wrzeœnia. Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w
Publicznym Punkcie Dostêpu do Internetu
w Dzier¿¹znej, który wyposa¿ony jest w
najnowszy sprzêt komputerowy wraz z opro-

gramowaniem. Nauka dla uczestników jest
bezp³atna, a na kursantów czekaj¹ tak¿e
przek¹ski i napoje.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w biurze projektu (stra¿nica OSP w Bia³ej)
w pi¹tki i soboty oraz pod numerami
telefonów 042 717 84 88, 0 608 587 347.

W wyniku realizacji projektu zostanie
równie¿ stworzona strona internetowa OSP
Bia³a, na której znajd¹ siê informacje nie
tylko dla stra¿aków, ale równie¿ wieœci
z ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej. 

ARKADIUSZ G³OWACKI

koordynator projektu

Stra¿ak myszy siê nie boi

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej realizuje kurs komputerowy, skierowany
do cz³onków OSP. Projekt w stu procentach finansowany jest przez Uniê
Europejsk¹ z programu Kapita³ Ludzki, a zakwalifikowany zosta³ do realizacji
przez Urz¹d Marsza³kowski w £odzi. 

„Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹” to projekt,
którego ide¹ jest upamiêtnienie wydarzeñ
rozgrywaj¹cych siê na terenie gminy Zgierz
we wrzeœniu 1939 r. Imprezy zorganizowane
w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej maj¹ byæ okazj¹ do zinte-
growania mieszkañców gminy, co stanowi
g³ówny cel projektu. Œwiadomoœæ wspólnej
przesz³oœci jest tym, co bardzo mocno
jednoczy spo³ecznoœæ, a tym samym daje
podstawy do budzenia aktywnoœci spo³ecznej. 
Program imprez rocznicowych przedsta-
wiamy na stronie 15. 

Drugi ze wspomnianych projektów to
„Komputer - nowe mo¿liwoœci”. Polega on

na zorganizowaniu bezp³atnych szkoleñ
z podstaw obs³ugi komputera dla 40 miesz-
kañców gminy Zgierz, bêd¹cych w wieku
aktywnoœci zawodowej (15-64 lata). Szkolenia
bêd¹ siê odbywaæ w Publicznych Punktach
Dostêpu do Internetu w Dzier¿¹znej,
Giecznie, S³owiku, Szczawinie i Grotnikach.
W ka¿dej z 5 grup szkoleniowych zostanie
przeprowadzonych 40 godzin zajêæ. Rekruta-
cja uczestników projektu bêdzie prowadzona
od 1 wrzeœnia br. przez Biuro Projektu, które
zostanie zlokalizowane w Urzêdzie Gminy
Zgierz w pok. 31. 

Wnioski o dofinansowanie obu projektów
zosta³y z³o¿one przez gminê Zgierz w ramach

konkursów og³oszonych przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy. W jednym z tych konkursów o
dofinansowanie ubiega³ siê równie¿ projekt
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
„Chleb Ziemi Zgierskiej - impreza integracyjna
do¿ynkowa”, który równie¿ zyska³ uznanie
komisji oceniaj¹cej i zosta³ zakwalifikowany
do przyznania dofinansowania ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

AGNIESZKA FILIPCZAK

14 sierpnia Urz¹d Gminy Zgierz 
bêdzie nieczynny.

Z uwagi na przypadaj¹cy dzieñ œwi¹teczny
w sobotê 15 sierpnia, zgodnie z Kodeksem
pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
zarz¹dzony zosta³ przez Wójta Gminy
Zgierz dodatkowy dzieñ wolny od pracy
dla pracowników Urzêdu Gminy Zgierz.

Za utrudnienia przepraszamy.

Unijne pieni¹dze dla gminy
Dwa projekty gminy Zgierz zosta³y pozytywnie ocenione i zakwalifikowane 
do przyznania dofinansowania ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

K o m u n i k a t
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Zacznijmy od najnowszego przedstawienia
Teatrzyku „Œmiechotek” pt. „Królewna
Œnie¿ka i krasnoludki”, które szkoln¹
premierê mia³o 25 maja br. w Szczawinie.
Jak powsta³o?
– Oficjalna premiera odbêdzie siê w przysz³ym
roku szkolnym, we wrzeœniu lub paŸdzierniku.
Teraz by³a prapremiera. Przedstawienie
powsta³o w bardzo krótkim czasie, poniewa¿
byliœmy zaproszeni na 30-lecie „Dziatwy”,
ogólnopolskiego festiwalu teatralnego w £odzi,
ciesz¹cego siê du¿¹ renom¹. Zaproszono nas
jako wielokrotnych laureatów. Jest to
szczególny spektakl. Po raz pierwszy realizo-
wa³am go ze „Œmiechotkiem” w 1997 roku.
Zdobyliœmy wtedy pierwsze miejsce na
„Dziatwie” oraz Z³ot¹ Maskê na Forum
Ogólnopolskim Teatrów Dzieciêcych w
Poznaniu.
Królewna Œnie¿ka ma w nim, co tu du¿o
mówiæ, wredny charakter. To raczej rzadko
spotykane.
– (œmiech) To fakt, Œnie¿ka ma „specyficzny”
charakter, podobnie jak pozosta³e postacie.
Spektakl mówi o królewnie przeœwiadczonej
o swojej urodzie. Uwa¿a ona, ¿e macocha siê
na ni¹ uwziê³a, a wszystkie zwierciad³a
k³ami¹, bo s¹ z ni¹ w zmowie. Postanawia
poszukaæ krasnoludków, które bêd¹ za ni¹
pracowaæ oraz ksiêcia, który j¹ uszczêœliwi.
Przedstawienie mówi o tym, ¿e „proza ¿ycia”
nie sprawia nam satysfakcji. Uwa¿amy, ¿e
jesteœmy stworzeni do czegoœ lepszego,
a rzeczy prozaicznych powinni doœwiadczaæ
ci, którzy s¹ do tego przeznaczeni. S¹ niestety
ludzie, którzy prezentuj¹ tak¹ postawê.
Zauwa¿y³em, ¿e spektakl pokazuje tak
powszechny dziœ konsumpcjonizm i
egoizm. Ka¿dy bohater mia³ roszczeniow¹
postawê wobec innych.
– Myœlê, ¿e to niestety dosyæ popularna
postawa.
Taka postawa pojawia siê coraz czêœciej
równie¿ u dzieci.
– Tak, dosyæ czêsto zdarza siê, ¿e dzieci
s¹ doskonale zorientowane, jakie maj¹
prawa, ale ich uwadze umykaj¹ obowi¹zki.
Myœlê, ¿e to od doros³ych w bardzo du¿ym
stopniu zale¿y, czy taka postawa pojawi siê
i czy „zadomowi siê” na d³u¿ej. 
Czy dzieci w³¹czaj¹ siê w prace nad
spektaklem?
– Tak! Spektakl jest naszym wspólnym
dzie³em. Ja piszê scenariusz i prowadzê dzieci
tak, ¿eby dobrze czu³y siê na scenie. Ca³a
reszta nale¿y do nich. Dzieci zmieniaj¹
i wymyœlaj¹ dialogi, rozbudowuj¹ scenki,
wymyœlaj¹ kostiumy i dekoracje. Ma to du¿e
znaczenie dla ich rozwoju, bo niestety coraz
czêœciej zauwa¿a siê, ¿e u dzieci gaœnie
wyobraŸnia.
Za du¿o gotowych obrazów?
– Zgadza siê. Media serwuj¹ nam gotow¹

papkê, któr¹ wystarczy
prze ³kn¹æ .  W tym
w³aœnie jest si³a teatru,
¿e dzieci otwieraj¹ siê na gest, metaforê
i uruchamiaj¹ wyobraŸniê.
Co daje teatr?
– Dla mnie najbardziej niezwyk³a i zachwy-
caj¹ca w zajêciach teatralnych jest metamor-
foza, której dzieci podczas nich ulegaj¹. S¹ to
najbardziej uniwersalne zajêcia, poniewa¿
rozwijaj¹ plastycznie, muzycznie i ruchowo
oraz odblokowuj¹ emocjonalnie. Widaæ jak
dzieci siê otwieraj¹, s¹ radosne i spontaniczne.
Czy s¹ problemy z naborem do
Teatrzyku?
– Nie. Chocia¿ w³aœciwie to jest jeden - mamy
zawsze zbyt wielu chêtnych!

W Teatrzyku przewa¿aj¹ dziewczynki.
Czy stara siê Pani, by sk³ad by³ w miarê
wyrównany?
– To zale¿y od spektaklu. W „Œnie¿ce” gra
6 dziewczynek i 5 ch³opców. Ale wystawialiœmy
te¿ przedstawienia, gdzie by³y cztery dziew-
czynki i oœmiu(!) ch³opców. By³o to ewene-
mentem na skalê ogólnopolsk¹, poniewa¿
mê¿czyŸni raczej nie garn¹ siê do teatru,
szczególnie w tym wieku (œmiech). „Œmie-
chotek” jest pod tym wzglêdem wyj¹tkowy
- ch³opcy chc¹ w nim graæ, bo teatrzyk
kojarzy im siê z dobr¹ zabaw¹. S¹ oni co
prawda mniej wytrwali i ³atwiej siê zniechê-
caj¹, ale mo¿na siê z nimi znakomicie
dogadaæ i, co najwa¿niejsze, œwietnie graj¹.
W ogóle jestem bardzo zadowolona z ca³ej
mojej „brygady”.
Do których imprez Teatrzyk szczególnie
siê przygotowuje?
– Nie przygotowujemy siê do konkretnych
imprez. Je¿eli uwa¿am, ¿e przedstawienie jest
dojrza³e, dzieci dobrze sobie z nim radz¹,
czuj¹ siê swobodnie na scenie i nie bêdzie im
towarzyszy³ stres, to wtedy startujemy. Jednak
udzia³ w konkursach nie jest dla nas celem
samym w sobie. Czêsto zdarza³o siê, ¿e nie
braliœmy w nich udzia³u, bo np. forma by³a
dla nas nieodpowiednia.
Które z sukcesów „Œmiechotka” z ostat-
niego roku uwa¿a Pani za najwa¿niejsze?
– W tym roku nie startowaliœmy w przegl¹-
dach i konkursach teatralnych, poniewa¿ do
lutego by³am na urlopie zdrowotnym.
W roku ubieg³ym zaœ, najwiêkszym sukcesem

by³o zajêcie pierwszego miejsca (nagroda
Ministra Kultury) na Forum Teatrów
Dzieciêcych w Poznaniu, za spektakl pt.
„Gdzie jesteœ królewno?”. Du¿ym wyró¿nie-
niem dla „Œmiechotka” by³o zaproszenie na
tegoroczny jubileusz 30-lecia „Dziatwy”.
Bierzemy w niej udzia³ od 16 lat, czyli od
momentu powstania Teatrzyku, i czêsto
zdobywaliœmy tam czo³owe nagrody. W tym
roku wyst¹piliœmy poza konkursem, jako goœæ
specjalny.
Jakie s¹ plany „Œmiechotka” na
przysz³oœæ?
– We wrzeœniu b¹dŸ paŸdzierniku bêdzie
premiera „Królewny Œnie¿ki i krasnolud-
ków”. Po niej bêdziemy spokojnie pracowaæ.
Wstêpnie zadeklarowa³am, ¿e przez jakiœ czas
nie bêdziemy braæ udzia³u w konkursach
teatralnych. Chcê od tego odpocz¹æ, nabraæ
dystansu, po prostu pracowaæ z dzieæmi. Czas
poka¿e, czy jest to ostateczna decyzja. Zreszt¹
jest wiele festiwali, gdzie mo¿na pokazaæ swój
dorobek, a zespo³y nie s¹ poddawane ocenie.
Jako instruktor teatralny pracuje Pani
te¿ poza „Œmiechotkiem” i szko³¹ w Szcza-
winie. Proszê opowiedzieæ czytelnikom
o tej dzia³alnoœci.
– Pracujê równie¿ w M³odzie¿owym Domu
Kultury w Zgierzu, gdzie prowadzê zespó³
teatralny „Maniek”. 19 czerwca mieliœmy
premierê spektaklu pt. „Piraci”. Dzieci
zaprezentowa³y pe³ne wigoru i dzieciêcej
radoœci, naprawdê dobre przedstawienie.
Do listy nagród i wyró¿nieñ do³¹czy³a
niedawno nagroda Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Za co zosta³a
przyznana?
– Jest to odznaka „Zas³u¿ony dla kultury
polskiej”. Zosta³a przyznana za ca³okszta³t
mojej 16-letniej pracy instruktora teatral-
nego. 
Czêsto nagroda za ca³okszta³t pracy
twórczej jest traktowana jako zwieñczenie
kariery. Jak Pani odbiera tê nagrodê?
– To dla mnie znak, ¿e moja praca zosta³a
zauwa¿ona i doceniona. Nie znaczy to jednak,
¿e mogê spocz¹æ na laurach. Moja praca
rozwija nie tylko dzieci, ale równie¿ mnie.
A jeœli chodzi o pracê nad sob¹, to jest to
droga, która nigdy siê nie koñczy. Nagroda ta
jest wiêc dla mnie tylko jednym z etapów i nie
traktujê jej jako podsumowanie mojej pracy.
W³aœnie skoñczy³ siê rok szkolny. Jakie ma
Pani plany na wakacje?
– S¹ ró¿ne i jeszcze nie sprecyzowane. Na
pocz¹tek pojadê na Mazury poprowadziæ
warsztaty teatralne dla dzieci. Poza tym mam
kilka wybranych kierunków, ale gdzie i kiedy
pojadê, tego w tej chwili jeszcze nie wiem.
Bardzo lubiê podró¿e, to moja kolejna pasja
po teatrze. Z tym, ¿e teatr mniej kosztuje
(œmiech).
W takim razie, ¿yczê udanych wakacji,
realizacji planów i kolejnych sukcesów na
scenach teatru dzieciêcego i nie tylko.
Dziêkujê za rozmowê.
– Dziêkujê.

Czarodziejska moc teatru
Rozmowa z El¿biet¹ Gorzk¹-Kmieæ, nauczycielk¹ w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie, instruktork¹
teatraln¹, za³o¿ycielk¹ Teatrzyku „Œmiechotek”.

rozmawia³
MACIEJ WRZESIÑSKI
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Jak nazwaæ Pana profesjê? Kowalstwo
artystyczne? 
– Nie ma czegoœ takiego jak kowalstwo
artystyczne. To co wykonujê, to jest zwyk³e
rzemios³o.
Trudno nazwaæ wytworem zwyk³ego
rzemios³a dzie³a, które zachwycaj¹ ludzi
tak kunsztownym wykonaniem, fantazj¹,
finezj¹ wymyœlnych elementów. 
– Moim zdaniem to kwestia rzetelnego
wykonywania swojej pracy. 
Jak rozpoczê³a siê Pana przygoda
z kowalstwem?
– Po prostu trzeba lubiæ ¿elazo. Brat mamy
by³ kowalem, Brat ojca by³ kowalem.
I tak jakoœ... najpierw patrzy³em, póŸniej to
polubi³em. Taka tradycja rodzinna.
Pana zdaniem kowalem cz³owiek siê rodzi
czy zostaje z przypadku? 
– Kowalem cz³owiek siê rodzi. W tych
czasach zdecydowanie musi siê urodziæ.
Proszê nam opowiedzieæ, jakie s¹ Pana
dokonania? Jakieœ wystawy? 
– Swoje wyroby prezentowa³em w zgierskim
SEM-ie. By³em tak¿e w Norymberdze na
wystawie plastyków zwi¹zanych z ¿elazem. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest Pan artyst¹
miêdzynarodowym…
–  (œmiech) No nie. Nie wiem.
Co czuje cz³owiek, który z potrzeby serca
robi coœ dla innych?
– Po prostu wy¿yje siê. Nie ma ¿adnych
nakazów, wytycznych ze strony klienta, jak

ma wygl¹daæ dzie³o. Efekt zale¿y tylko ode
mnie. 
Czyli artystycznie móg³ siê Pan wy¿yæ?
– Tak, dok³adnie tak.
Jak powsta³ projekt statuetki? Czy od razu
Pan wiedzia³, jak ona ma wygl¹daæ, czy by³
to dla Pana jakiœ problem?
– Nie by³o ¿adnych problemów, sama forma
konkursu by³a tak sugestywna, ¿e od razu
wiedzia³em, jak powinna ona wygl¹daæ.

Wykona³ Pan a¿ dziewiêæ statuetek, mo¿e
nam Pan powiedzieæ, jak d³ugo trwa³a
praca nad nimi? 
– Dwa dni (œmiech).
To chyba Pan nie spa³, nie jad³?
– No nie ukrywam, ¿e w nocy te¿
pracowa³em.
Wysz³y przepiêknie. Widaæ pasjê w Pana
dzie³ach. Widaæ, ¿e Pan lubi to, co robi.
Czy kowalstwo jest dla Pana prac¹ czy
raczej hobby?
– W tej chwili hobby. Hobby, które czasem
przynosi jakieœ pieni¹¿ki.
Czy s¹ jakieœ elementy, które sprawiaj¹
Panu trudnoœæ? Które do tej pory musi
pan doskonaliæ? 
– Ka¿dy zawód ma swoje tajemnice. Zawsze
s¹ rzeczy, których nie udaje nam siê przy-
swoiæ. Jest to te¿ kwestia technologii. Obecne
stopy stali s¹ takie, ¿e nie mo¿na zrobiæ tego
wszystkiego, co robiono dawniej.
Co Pan czu³ widz¹c dzieci uginaj¹ce siê
pod ciê¿arem tych statuetek, bo nie
ukrywajmy - lekkie one nie by³y? 
– Œrednia waga statuetki wynosi³a oko³o 2 kg.
A co czu³em... Fajna sprawa, ¿e dzieciaki coœ
robi¹, coœ pisz¹, s¹ chêtne do samodzielnej
pracy, do czegoœ poza komputerem i grami.
A ¿e same pisz¹ wiersze, to tylko pozazdroœciæ.
Myœli Pan, ¿e wœród tych dzieci s¹ poten-
cjalni artyœci, skoro ju¿ w tak m³odym
wieku pojawi³a siê pasja tworzenia?
– Na pewno tak. Nie widzê innej mo¿liwoœci.
Mnie mówili kiedyœ - ucz siê, bo bêdziesz
kowalem (œmiech).
Dziêkujemy za rozmowê.

Aby zachowaæ niespodziankê, spotkanie
mia³o z pocz¹tku przebieg taki, jak zawsze.
Omówiono sprawy bie¿¹ce Ko³a, m.in. plan
najbli¿szej wycieczki do P³ocka, zbierano
sk³adki. Nawet m¹¿ Jubilatki, by³y Przewod-
nicz¹cy Ko³a Boles³aw GoŸdzik, nie wyda³
tajemnicy, co zapewne nie by³o ³atwe. O tym,
¿e coœ jest na rzeczy œwiadczy³y tylko stoj¹ce
poœrodku sali kwiaty.

Nietypowym elementem spotkania by³a
natomiast czêœæ artystyczna. Z okazji Dnia
Matki, Martyna Przechodzeñ, wnuczka
pañstwa GoŸdzików, zaœpiewa³a i zagra³a na
gitarze trzy piosenki dedykowane mamom. 

Gdy po wystêpie Przewodnicz¹ca Ko³a
Barbara Maciak zaczê³a sk³adaæ ¿yczenia,
Jadwiga GoŸdzik nie kry³a zaskoczenia. Tym
wiêkszego, ¿e jej urodziny przypadaj¹ prawie
miesi¹c póŸniej. S³owem, niespodzianka siê
uda³a. Jubilatka otrzyma³a od kole¿anek
i kolegów bukiet kwiatów i drobny upominek,
nie zabrak³o te¿ donoœnego „Sto lat!”.
W imieniu w³adz gminy ¿yczenia i kwiaty
z³o¿yli i wrêczyli Jubilatce Sekretarz Gminy
Zgierz Alicja Karnicka i Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary Piotrowski.

Wzruszona i zaskoczona Jubilatka gor¹co
podziêkowa³a za pamiêæ i tak mi³¹ niespo-
dziankê oraz za wsparcie i troskê cz³onków
Ko³a okazane w ostatnim czasie. – Cieszê siê,
¿e mam grono wiernych przyjació³, na
których zawsze mogê polegaæ. Zw³aszcza
w trudnych chwilach, których ostatnio
doœwiadczy³am. Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze to
nigdy nie poddawaæ siê przeciwnoœciom losu.
Dziêki wam jest to ³atwiejsze.

Uroczystoœæ z okazji urodzin Jadwigi
GoŸdzik nie by³a jednak jedyn¹ niespo-

dziank¹ tego spotkania. Wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki w postaci zió³ i porad-
ników zio³olecznictwa, ufundowanych przez
Iwonê Przechodzeñ, prowadz¹c¹ sklep
zielarski w Zgierzu. W krótkim wyst¹pieniu
zachêca³a do w³¹czenia zió³ do codziennej
diety, poniewa¿ wzmacniaj¹ organizm
i wspomagaj¹ leczenie medycyn¹ konwen-
cjonaln¹.

MACIEJ WRZESIÑSKI

rozmawia³y
EDYTA D¿UGAJ i ANNA WOSIECKA

z Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

J u b i l e u s z

Piêkny jubileusz

Rozmawiamy z Jaros³awem Strojkiem, kowalem artyst¹ 
ze Zgierza, który ufundowa³ i w³asnorêcznie wykona³ 
statuetki w formie pióra i zwiniêtego rulonu papieru 
dla dzieci bior¹cych udzia³ w VII edycji Gminnego 
Konkursu „Wydajemy w³asn¹ ksi¹¿kê”.

Kowal artysta, kwiaty ze stali 
i pasja tworzenia

Rozgl¹daj¹c siê po warsztacie kowala mo¿na
zauwa¿yæ ciekawe rzeczy - kwiaty ze stali, 
wymyœlnie zdobion¹ porêcz, nieomal secesyjne
œwieczniki czy taboret ozdobiony listkami. 

Cz³onkowie Ko³a Emerytów i Rencistów
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Zgierz - Gmina œwiêtowali na
spotkaniu 4 czerwca osiemdziesi¹te
urodziny Jadwigi GoŸdzik, wieloletniej
cz³onkini ZNP, malarki, twórczyni
i Przewodnicz¹cej ko³a plastycznego
„Paleta”.



Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie rozpoczê³o dzia³alnoœæ w 1959 r.
Jego za³o¿ycielk¹ i pierwsz¹ Przewodnicz¹c¹ by³a Stanis³awa Œlawska, która
postanowi³a urozmaiciæ ¿ycie wiejskich kobiet. Do 2002 r. Ko³u przewod-
niczy³y panie: Jadwiga GoŸdzik, Stefania Kaleta, Stanis³awa Markiewicz,
Urszula Paczeœ, Maria B³aszczyk, ponownie Urszula Paczeœ, Gra¿yna
Nowicka, Ewa Królikowska. Od pocz¹tku dzia³alnoœci Ko³a panie
rozprowadza³y kurczêta, kaczki i indyki, zajmowa³y siê równie¿ dystrybucj¹
pasz. Organizowa³y tak¿e spotkania przy kawie, herbacie i ciastach

domowego wypieku, wyje¿d¿a³y na wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
organizowa³y zabawy taneczne oraz prowadzi³y kursy gotowania, kroju i szycia.

W 2002 r. Przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a Alicja Jêdrzejczak. W tym
samym roku cz³onkinie Ko³a odtworzy³y jego kronikê, za³o¿y³y równie¿
zespó³ ludowo-biesiadny „Szczawinianki”, którego kierownikiem jest obecnie
Renata Niszczak. Zespó³ uœwietnia wszystkie imprezy gminne, m.in.: Dzieñ
Kobiet, Dzieñ Matki, Andrzejki. Znany jest w województwie.

Panie bra³y równie¿ udzia³ w œwiêcie „Baba Wielkanocna” w Warszawie
oraz w Targach Agrotechnicznych i Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych w
Bratoszewicach. Ko³o jest bardzo aktywne, uczestniczy w ró¿nych konkursach
tj.: „Najaktywniejsze Ko³o w Gminie”, „Czysta Zagroda”, „Piêkniejsza Wieœ”,
„Konkurs Kronik”, „Tradycje Bo¿onarodzeniowe” i „Tradycje Wielkanocne”.

Wspólnie z Gminnym Oœrodkiem Kultury w Dzier¿¹znej panie z KGW
w Szczawinie organizowa³y Gminny Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, Andrzejki,
Ostatki. W kalendarz Ko³a wpisa³a siê piesza pielgrzymka, wyruszaj¹ca
z G³owna na Jasn¹ Górê. Cz³onkinie podejmuj¹ j¹ obiadem i ciastem
w³asnego wypieku oraz kaw¹ i herbat¹. Bior¹ udzia³ w Do¿ynkach Gminnych
i Powiatowych oraz Parafialnych, na które wyplataj¹ wieñce, piek¹ ciasto
i chleb.

Wspó³pracuj¹ œciœle ze szko³¹, parafi¹ i stra¿¹ po¿arn¹ w Szczawinie.
Organizuj¹ wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatru i kina.
Wspó³pracuj¹ z s¹siednimi ko³ami gospodyñ wiejskich w Bia³ej
i £agiewnikach Nowych. Podjê³y równie¿ wspó³pracê z Fundacj¹ Rozwoju
Gmin „PRYM”. By³y na targach „Na Styku Kultur” w £odzi, gdzie
serwowa³y pyszne jedzonko. Bra³y udzia³ w szkoleniach, które odby³y siê
w Œniatowej, Parzêczewie, Spale. Zwiedzi³y równie¿ Wioskê Garncarsk¹
w Nidzie. Obecnie buduj¹ „Chatê szczawiñsk¹ - wiejski k¹cik rekreacji”.
Bardzo ofiarnie pomagaj¹ im w tym druhowie stra¿acy.

Kronika 

Zabawa rozpoczê³a siê od tradycyjnego
wyplatania wianków. Wskazówek jak
wypleœæ najpiêkniejszy udziela³y Janina
Zuchora - twórczyni ludowa i Katarzyna
Leszczak - pracownik GOK. W tym czasie
na scenie wystêpowa³ zespó³ MAXEL. 

Czêœæ obrzêdow¹ poprowadzi³ Zespó³
Pieœni i Tañca „ANILANA”. Zespó³ zapre-
zentowa³ widowisko „Noc Kupa³y”, porwa³
do wspólnego poloneza publicznoœæ, któr¹
potem - w korowodzie œwiêtojañskim - wiód³
nad staw. Tam, zgodnie z tradycj¹, panny
wrzuca³y do wody wianki z p³on¹cymi

poœrodku nich œwieczkami, aby wywró¿yæ
sobie wyczekiwan¹ mi³oœæ i dobre
zam¹¿pójœcie. Podobno wy³owienie wianka
przez kawalera zapewnia powodzenie
w mi³oœci przez ca³y rok, a kto wie - mo¿e
nawet rych³y œlub. ZnaleŸli siê nawet
œmia³kowie, którzy odwa¿nie skakali do
wody w poszukiwaniu wianka swoich
wybranek. Jak siê póŸniej okaza³o - niejeden
szuka³ w ten sposób dziewczyny.

Po udanej wró¿bie rozbawiona pub-
licznoœæ powróci³a do tañców. Tym razem
bawiono siê przy coverach znanych przebo-
jów w wykonaniu Pauli z zespo³em oraz na
dyskotece.

PóŸn¹ noc¹ wszyscy udali siê na poszu-
kiwanie tajemniczego kwiatu paproci,
wró¿¹cego pomyœlny los. Jak wieœæ gminna
niesie - niebieski kwiat, zakwitaj¹cy tylko raz
w roku, mia³ zapewniæ szczêœliwemu znalazcy
mi³oœæ, szczêœcie i bogactwo. Rodzina, która
odnalaz³a kwiat otrzyma³a nagrodê ufun-
dowan¹ przez GOK. q ANNA WOSIECKA

K u l t u r a
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Ten niezwyk³y, magiczny wieczór dawniej poœwiêcony by³ Kupale - s³owiañskiej
bogini mi³oœci i leczniczych roœlin, patronce m¹drych kobiet znaj¹cych zio³a 
i dobre czary. Œwiêto to zwi¹zane by³o z letnim przesileniem s³oñca. Odpowiednie
powitanie lata mia³o zapewniæ pomyœlnoœæ zbiorów, dobr¹ pogodê i obfitoœæ
plonów. Noc Œwiêtojañska niegdyœ a¿ wrza³a od tañców przy ogniskach, œpiewek 
i zalotów. A jak by³o w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej 20 czerwca?

Dla najm³odszych GOK przygotowa³
zabawy plastyczne. Dzieci budowa³y
papierowy zamek z kartonowych pude³
i gazet, rysowa³y poci¹g jad¹cy na piknik do

Ustronia. Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê
malowanie twarzy. Na buziach, oprócz
uœmiechów, goœci³y barwne kwiaty i motyle,
serduszka i wymyœlne maski. Ciekawym
pomys³em okaza³a siê zabawa z mulin¹,
z której wyplatano ró¿nokolorowe bransoletki.
Wœród atrakcji pikniku znalaz³y siê karuzele,
dmuchane zamki i zje¿d¿alnie. 

Przeprowadzono liczne konkursy sportowo
-rekreacyjne, m.in. wyœcig grup na trzyoso-
bowych nartach, rzuty beretem na odleg³oœæ,
przeci¹ganie liny. 

Podczas Pikniku serwowano wiejskie
jad³o przygotowanego przez panie z KGW
Grotniki-Ustronie. 

Po zapadniêciu zmroku zabawê popro-
wadzi³ DJ Winter. q ANNA WOSIECKA

Informacje 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

Noc Œwiêtojañska 
- œwiêto ognia, wody, mi³oœci i p³odnoœci

Piknik Wiejski w Ustroniu

Piknik to pomys³ na ciekawe 
spêdzenie wolnego czasu dla ca³ej
rodziny. 11 lipca w Ustroniu 
tamtejsze OSP, KGW, Radny, So³tys
i Rada So³ecka oraz Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej 
zorganizowali dla mieszkañców 
okolicy Piknik Wiejski. 
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O œ w i a t a

SP w Bia³ej

l 14 czerwca na terenie szko³y w Bia³ej
odby³a siê tradycyjna majówka zorgani-
zowana przez rodziców, nauczycieli i dyrek-
tora szko³y. Minikoncert pt. „Wakacyjna
piosenka” w wykonaniu uczniów kl. IV,V, VI
oraz ko³a muzycznego otworzy³ to rodzinne
i œrodowiskowe spotkanie. Na szkolnej scenie
zaprezentowa³ siê teatrzyk „Skrzaty” ze
spektaklem „O Milku K³amczuchu”.
Nies³abn¹cym powodzeniem cieszy³a siê

loteria fantowa. Du¿e zainteresowanie
wzbudzi³ mecz pi³ki no¿nej: synowie - ojcowie.
Wiele osób odwiedzi³o stoisko „Kolorowy
œwiat dziecka” z obrazami na p³ótnie oraz ze
szk³em u¿ytkowym malowanym przez
uczestników szkolnego ko³a plastycznego
„Pêdzelki”. Najm³odsi korzystali z dmucha-
nego zamku, inni zagl¹dali do wnêtrza wozu
stra¿ackiego, byli te¿ amatorzy przeja¿d¿ek
bryczk¹. Mi³ym dodatkiem okaza³y siê
goœcinne wystêpy tanecznej grupy „FIT- 7”

ze Zgierza. Nie zawiedli absolwenci naszej
szko³y, zawsze chêtni do pomocy. Przyszli
tak¿e ci, którzy we wrzeœniu rozpoczn¹ w niej
naukê. Wszystkim smakowa³y hot-dogi i frytki
wzbogacone sa³atk¹, lody i ciasta przygoto-
wane przez rodziców krz¹taj¹cych siê przy
stoiskach, które jak magnes przyci¹ga³y
zapachem apetycznych smako³yków. T³em
okaza³a siê piêkna pogoda i œwietnie dobrana
muzyka, o któr¹ zadba³ £ukasz Wiœniewski.
Dzieñ pe³en wra¿eñ mi³o by³o zakoñczyæ
przy ognisku z pieczon¹ kie³bask¹ i herbat¹
w gronie bliskich, znajomych, kolegów,
s¹siadów, ludzi ¿yczliwych i przyjaznych
szkole. q MAGDALENA HAUKE

ZSG w Giecznie

l 3 czerwca w Warszawie, w budynku
Centrum Edukacji Europejskiej, wrêczone
zosta³y najlepszym uczestnikom Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
z  województwa ³ódzkiego nagrody
i dyplomy. Wœród laureatów by³ Micha³
Stangreciak, uczeñ klasy III Gimnazjum
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie.

W ramach konkursu, organizowanego
przez CEO w Warszawie pod patronatem
£ódzkiego Kuratora Oœwiaty w £odzi,
Micha³ opracowa³ pisemnie jeden z kilku
podanych problemów. Temat jego pracy
brzmia³: „Wa¿ny problem mojej gminy, jak

go rozwi¹zaæ, czyli sprawa kopalni wêgla
brunatnego w gminie Zgierz”. Rozwi¹zywa³
równie¿ test, interpretowa³ tekst Ÿród³owy
oraz napisa³ krótki esej. 

Micha³ interesuje siê histori¹, wydarzeniami
oraz procesami politycznymi, spo³ecznymi i
ekonomicznymi w Polsce i na œwiecie. To nie
jego pierwszy sukces. Rok temu zosta³ laure-
atem konkursu przedmiotowego z historii
oraz konkursu Wiedzy o Parlamencie organi-
zowanego przez Sejm i Senat RP. Uczestnictwo
w konkursach zagwarantowa³o mu miejsce
w wybranym przez siebie liceum. Z pewnoœci¹
jeszcze nie raz us³yszymy o Michale.
¯yczymy mu dalszych sukcesów i gratulujemy.
q AGNIESZKA OLEJNICZAK

ZSG w S³owiku

l 13 czerwca w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w S³owiku odby³ siê wieczorek
po¿egnalny klas trzecich gimnazjum.
Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie,
m.in. Barbara Kaczmarek - Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz, Cezary Piotrowski
- Kierownik  Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu
oraz nauczyciele i rodzice. Uroczystoœæ roz-
poczê³o majestatyczne odtañczenie poloneza
przez uczniów, a po krótkiej przerwie gimna-
zjaliœci zaprezentowali przygotowany przez
siebie program artystyczny. Myœl¹ przewodni¹
tegorocznego wystêpu by³ film, a S³owik sta³
siê na chwilê stolic¹ filmu, czyli „Slovikwood”.
M³odym artystom nie zabrak³o talentu
i humoru. We wspania³y nastrój wprawili te¿
widzów. Po czêœci artystycznej przyszed³
czas na poczêstunek i tañce. Doskona³a
zabawa zostanie na zawsze w pamiêci
uczniów opuszczaj¹cych w tym roku gimna-
zjum w S³owiku. q MARIETTA MACIAK,
GRA¿YNA KUŒ

Wieœci z gminnych szkó³

Micha³ Stangreciak

Oddzia³ ³ódzki CISV zorganizowa³ takie
przedsiêwziêcie po raz pierwszy w swojej
historii. W Szczawinie spotka³a siê m³odzie¿
z czterech krajów: Austrii, Hiszpanii, Kanady
i Polski. Delegacje sk³ada³y siê z trzech
ch³opców i trzech dziewczynek w wieku
14-15 lat oraz doros³ego lidera.

Temat przewodni szczawiñskiego obozu
brzmia³ „Zabroniona Wolnoœæ - Forbidden
Freedom”. M³odzie¿ dyskutowa³a na tematy
zwi¹zane z wolnoœci¹, np.: do jakiego stopnia
jesteœmy œwiadomi wolnoœci?, jakie s¹ jej
granice?, czym wolnoœæ jest teraz, a czym
by³a dawniej? 

Zgodnie z zasadami CISV, w po³owie
trwania ka¿dego obozu organizowany jest
Dzieñ Otwarty. Uczestnicy obozu w Szcza-
winie zorganizowali taki dzieñ 12 lipca.
Na ich zaproszenie w imprezie uczestniczyli

przedstawiciele w³adz powiatowych i gmin-
nych, dyrektor szko³y w Szczawinie oraz
mieszkañcy tej miejscowoœci. Podczas
imprezy przedstawiciele CISV zaprezen-
towali dzia³alnoœæ stowarzyszenia w Polsce
i na œwiecie (oddzia³y s¹ w 60 krajach) oraz
przyœwiecaj¹ce mu idee, tj. prze³amywanie
barier miêdzykulturowych i edukacja poko-
jowa. PóŸniej zaproszeni goœcie zapoznali siê
z interaktywnymi zajêciami integracyjno
-edukacyjnymi (tzw. activities) przygo-
towanymi przez uczestników obozu. Trzeba
by³o wykazaæ siê w nich spor¹ wiedz¹,
refleksem oraz dobr¹ kondycj¹ fizyczn¹.
Ka¿da delegacja przygotowa³a ponadto
stoisko prezentuj¹ce kraj, z którego pochodzi.
By³ równie¿ poczêstunek, podczas którego
mo¿na by³o spróbowaæ potraw charakterysty-
cznych dla krajów, z których pochodzili
uczestnicy obozu. Na zakoñczenie Dnia
Otwartego m³odzie¿ zasadzi³a na terenie
szko³y symboliczne Drzewka Pokoju - Trees
for Peace.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

Dzieñ Otwarty Miêdzynarodowej Letniej Wioski Dzieciêcej w Szczawinie

W dniach 3-17 lipca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie odby³ siê
obóz m³odzie¿owy Stowarzyszenia CISV International (Children's International
Summer Villages - Miêdzynarodowe Letnie Wioski Dzieciêce). Zosta³ on zorga-
nizowany w ramach Spotkañ M³odzie¿y - Youth Meeting, jednego z programów
CISV, przeznaczonego dla osób w wieku 12-19 lat.



Przed czterema
laty wœród cz³onków
Rady Rodziców Szko³y
Podstawowej w Bia³ej
powsta³a inicjatywa
zorganizowania zbiórki
krwi, aby przekazaæ
j¹ choremu dziecku.
Pomys³ zrodzi³ siê
s p o n t a n i c z n i e
i wyra¿a³ prawdziw¹,
s e rdeczn¹  t r o skê
o zdrowie i ¿ycie
ludzkie. 

Na  p rzes t rzen i
mijaj¹cych czterech
lat aktywnoœæ honorowych dawców nie tylko
nie zmala³a, ale utrwali³a siê i zinstytucjonali-
zowa³a. 12 paŸdziernika 2008 r. zawi¹za³ siê
Klub Honorowych Dawców Krwi przy SP w
Bia³ej. Powo³ano Zarz¹d w sk³adzie: Tomasz
Stañczykowski - prezes, Magdalena Hauke
- wiceprezes, Irena Kowalska - sekretarz,
Renata Wiœniewska - skarbnik, Bernard
Palmowski - cz³onek Zarz¹du. Klub dzia³a
w strukturach PCK Oddzia³u Regionalnego
w Zgierzu, liczy 19 cz³onków - za³o¿ycieli,
kilku kolejnych do³¹czy³o w bie¿¹cym roku.
Spotkania robocze Klubu odbywaj¹ siê
w szkole. 

Honorowi dawcy uczestniczyli w wieczorze
wigilijnym w siedzibie PCK w Zgierzu,
zorganizowali te¿ spotkanie noworoczne
w szkole w Bia³ej. Delegaci Klubu - Jolanta
Paprocka i Tomasz Stañczykowski - wziêli
udzia³ w zebraniu wyborczym Oddzia³u

Regionalnego PCK, ale przede wszystkim
nasi cz³onkowie oddaj¹ krew podczas
cyklicznie organizowanych akcji we
wspó³pracy z Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w £odzi.

Szczególnie odœwiêtny charakter mia³a
zbiórka krwi 14 czerwca br. Pod has³em
„Do³¹cz do nas!” Klub HDK przy SP w
Bia³ej w³¹czy³ siê w obchodzony w tym dniu
Œwiatowy Dzieñ Krwiodawstwa. Wiele osób
zg³osi³o siê, aby oddaæ najcenniejszy dar.
14 czerwca trwa³a szkolna majówka.
Zbie¿noœæ tych wydarzeñ podkreœli³a
wychowawczy charakter akcji oddawania
krwi i spopularyzowa³a ideê honorowego
krwiodawstwa. 

Zarz¹d serdecznie zaprasza do wst¹pienia
w szeregi Klubu. Po prostu do³¹cz do nas.

MAGDALENA HAUKE

Z d r o w i e  i  b e z p i e c z e ñ s t w o
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Cz³onkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy SP w Bia³ej 
w oczekiwaniu na ambulans

Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Szkole Podstawowej w Bia³ej
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02.07
W³adys³awów – oko³o godz. 18.00 policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej kierowcê
Forda. 21-latek posiada³ orzeczony prawomoc-
nym wyrokiem s¹du zakaz prowadzenia
pojazdów. By³ trzeŸwy.

04.07
D¹brówka Wielka, ul. Wodna – ponad
3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu
mia³ 58-letni rowerzysta, którego zatrzymali
do kontroli drogowej zgierscy policjanci.

05.07
Rosanów, ul. Bohaterska – policjanci zatrzy-
mali pijanego rowerzystê. 38-latek mia³ ponad
1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

10.07
D¹brówka Wielka, ul. Lipowa – zg³oszono
kradzie¿ dwóch silników elektrycznych
z terenu betoniarni. Straty oszacowano na
ponad 11 tys. z³.
Ciosny – oko³o godz. 16.30 kieruj¹cy Fordem
43-letni poznanianin nie dostosowa³ prêdkoœci
jazdy do warunków drogowych, straci³
panowanie nad pojazdem i dachowa³. By³
trzeŸwy. 

12.07
Bia³a, ul. Koœcielna
– zg³oszono w³amanie
do gara¿u. £upem
z³odzieja pad³a pi³a
spalinowa. Poszkodo-
wany oszacowa³ straty
na 1.500 z³. 
Ustronie, ul. Ustronie –
zg³oszono kradzie¿ dwóch
rowerów górskich z terenu
prywatnej nieruchomoœci.
S t r a t y  o s z a c o w a n o  
na 2 tys. z³.

14.07
Luæmierz, ul. G³ówna – 
pod nieobecnoœæ w³aœcicieli do prywatnego
mieszkania dosta³ siê z³odziej. Drzwi otworzy³
oryginalnym kluczem, który w³aœciciele
schowali nieopatrznie na ganku w tzw.
„sekretnym miejscu”. £upem pad³a saszetka
z pieniêdzmi. By³o w niej 1.400 z³.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

K R O N I K A  
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Szanowni Czytelnicy

Zgodnie z wymogami prawa
prasowego S¹d Okrêgowy w £odzi,
9 czerwca 2009 roku, zarejestrowa³
gazetê samorz¹dow¹ „Na Ziemi
Zgierskiej”. Do jej redagowania Rada
Gminy Zgierz, uchwa³¹ z dnia 27 marca
br., powo³a³a 5-osobowe, dzia³aj¹ce
spo³ecznie, Kolegium Redakcyjne. W jego
sk³ad wchodz¹: przedstawiciel Rady
Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik
Gminnego Oœrodka Kultury oraz dwóch
mieszkañców gminy.

Rada Gminy Zgierz postanowi³a,
i¿ gazeta bêdzie informowaæ o istotnych
dla ¿ycia wspólnoty samorz¹dowej
faktach: gospodarczych, kulturalnych
i spo³ecznych, dzia³alnoœci organów
gminy, jej jednostek organizacyjnych
i pomocniczych oraz organizacjach
dzia³aj¹cych na terenie gminy. Bêdzie
tak¿e promowaæ jej walory gospodarcze
i turystyczne. Kolegium Redakcyjne,
chc¹c realizowaæ te zadania, oczekuje na
Pañstwa opinie na temat istotnych dla
wspólnoty samorz¹dowej zagadnieñ.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich
Czytelników do wspó³pracy z redakcj¹
gazety.

Kolegium Redakcyjne

R ó ¿ n e



13 czerwca przyst¹pi³y do rywalizacji
dru¿yny, dla których wynik meczu mia³
szczególne znaczenie. Dla naszego klubu
wygrana oznacza³a awans w tabeli, na którym
niezmiernie nam zale¿a³o. Victoria £ódŸ
natomiast w przypadku zwyciêstwa mia³a
szansê od przysz³ego sezonu graæ w A-klasie.
Nic wiêc dziwnego, ¿e zawodnicy obu
dru¿yn walczyli z ogromnym poœwiêceniem,
mimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosfe-
rycznych, a co za tym idzie fatalnej nawierzchni
boiska. Padaj¹cy od kilku dni deszcz zamieni³
murawê w grzêzawisko pe³ne ka³u¿ i b³ota.
Sêdzia, chyba wy³¹cznie ze wzglêdu na wagê
spotkania, wyrazi³ zgodê na jego rozegranie.

W strugach deszczu i wszechobecnego b³ota,
nasi zawodnicy pokazali prawdziw¹ klasê.
Prowadzenie objêliœmy po bramce Kamila
Kozickiego. Drugi gol w wykonaniu Jaros³awa
Franczaka jeszcze bardziej przybli¿y³ nas do
zwyciêstwa. Po niezwykle ciê¿kim, ale satys-
fakcjonuj¹cym meczu pokonaliœmy preten-
duj¹c¹ do gry w A-klasie Victoriê £ódŸ
wynikiem 1 : 2. Zgromadzeni licznie, mimo
ulewnego deszczu, kibice Victorii nie kryli
zawodu. Ich dru¿yna uznawana za faworyta

ponios³a pora¿kê. Naszym zawodnikom
nale¿¹ siê natomiast s³owa uznania za charak-
ter, wolê walki i ogromne poœwiêcenie. A oto
bohaterowie tego niezwyk³ego meczu:
Jan Adamczyk, Zbigniew Ko³at, Kamil
Domañski, Karol Osiecki, Kamil Gortat,
Robert Kulesza, Arkadiusz Majchrzak,
Pawe³ Jaskólski, Zbigniew Ka³u¿ny, Jakub
Kosiewicz, £ukasz Kornacki, Jaros³aw
Franczak, Kamil Kozicki.

Zwyciêstwo nad Victori¹ £ódŸ da³o nam
awans na 5 miejsce w tabeli grupy I B-klasy.
Warto w tym miejscu krótko podsumowaæ
zakoñczon¹ rundê. Z dziewiêciu rozegranych
spotkañ wygraliœmy piêæ, trzy zremisowa-
liœmy, a przegraliœmy zaledwie jedno.
Królem strzelców rundy zosta³ Robert
Karolak (10 goli), drugie miejsce zaj¹³
Kamil Kozicki (9 trafieñ), a trzecie miejsce
Robert Kulesza (8 bramek). 

Sk³adam serdeczne podziêkowania kibicom,
sponsorom i wolontariuszom klubu oraz
Jolancie Michalskiej i Bogumile Stopczyk,
które zapewniaj¹ opiekê medyczn¹.

MAREK GORTAT

LKS
D¹brówka
Najwa¿niejszym
spotkaniem dla
LKS D¹brówka
w rundzie wiosennej
sezonu 2008/2009 okaza³ siê mecz
z Victori¹ £ódŸ.

S p o r t
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Po d³ugim i mêcz¹cym
sezonie pi³karze LKS
Rosanów wreszcie mog¹
odpocz¹æ. Kadrê zespo³u na rundê wiosenn¹
stanowili nie tylko doœwiadczeni zawodnicy,
ale równie¿ m³odsi pi³karze, którzy okazali
siê „fizyczn¹ podpor¹” dru¿yny. Do kluczo-
wych zawodników nale¿eli: Bart³omiej
Przyby³owski, Rafa³ Paw³owski, £ukasz
Huæko, Adam Kudliñski, Przemys³aw

Sielski, Marcin Krzewina, Bartosz Janicki,
Ernest Lisiak, Krzysztof Kaczmarek,
Marek Milczarek, Marcin Pytlowski,
£ukasz Jaworski, Dawid Boratyñski,
Grzegorz Polasiñski, Dariusz Florczak,
S³awomir Chmielewski, Arkadiusz Rozwenc,
Grzegorz Sadowski, Mateusz Sobczak,
Micha³ Matusiak, Wojciech Przygoda
i Rafa³ Stró¿ewski. Niestety plag¹ okaza³y
siê kontuzje zawodników, które wykluczy³y
wyrównan¹ walkê z pozosta³ymi zespo³ami
w grupie. Do kontuzjowanych graczy
nale¿eli: Marcin Walczak, Micha³ Kolasa,
Przemys³aw Wille, Piotr Kruszyñski,
£ukasz Witczak oraz Roman Kliszczyñski.

W wybiciu siê ponad swoj¹ ligê nie pomog³o
równie¿ dru¿ynie rozgrywanie meczów na
nowym obiekcie pi³karskim w Rosanowie.
W klasyfikacji ogólnej dru¿yna uplasowa³a
siê na 16 pozycji. 

Ponadto zg³oszono dru¿ynê w klasie Górski.
Serdecznie zapraszamy ch³opców z rocznika
1998 i ich m³odszych kolegów do zaprezen-
towania swoich umiejêtnoœci pi³karskich
w nowych rozgrywkach.

LKS Rosanów bêdzie reprezentowa³
gminê Zgierz w rozgrywkach o Puchar
Starosty Zgierskiego.

KAROLINA PIETRZAK

LKS Rosanów

Po sezonie...

Mimo, i¿ wiosn¹ LKS Zamek Skotniki
zwyciê¿y³ piêæ z siedmiu spotkañ, zawodnicy
nie mog¹ sobie wybaczyæ dwóch strat punk-
towych na w³asnym boisku. Skotniczanie
zajêli trzecie miejsce, a by³ to dopiero ich
drugi sezon gry w B-klasie. Na otarcie ³ez
¿ó³to-czarnym pozostaje pierwsza pozycja
ex aequo ze Strug¹ Dobieszków wœród
najlepiej graj¹cych dru¿yn na wyjazdach,
oraz najlepszy bilans bramkowy w lidze.

Tydzieñ po ostatnim spotkaniu zosta³a
zorganizowana II Biesiada Skotnicka,
na której uroczyœcie zakoñczono i podsumo-
wano nagrodami koñcz¹cy siê sezon 2008/
2009. Dyplomami, pucharami oraz upomin-
kami zostali uhonorowani nastêpuj¹cy
zawodnicy: l najlepszy zawodnik rundy

jesiennej: Rafa³ Hampel, l najlepszy zawodnik
sezonu: Maciej Kowalczyk, l najlepszy
strzelec dru¿yny: Maciej Kowalczyk (8 goli),
l odkrycie sezonu: Dawid Gajdziak,
l za trenowanie zespo³u oraz dobr¹ grê:
Adam Czapliñski, l zakoñczenie kariery:
Marek Podsiad³y.

Do mniej przyjemnych informacji nale¿y
prawdopodobna rezygnacja firmy ZAMEK
ze sponsoringu dru¿yny, co zmusza zarz¹d do
poszukiwañ nowego strategicznego sponsora.
Obecnie prowadzone s¹ wstêpne rozmowy
z potencjalnym, nowym inwestorem i dopiero
za kilka tygodni oka¿e siê, jak na przysz³y
sezon bêdzie prezentowa³ siê bud¿et klubu.
Drugim celem w³adz klubu jest ponowne

podjêcie starañ zbudowania tak upragnionego
przez graczy w³asnego boiska. 

Ze spraw czysto sportowych - treningi
ruszy³y 8 lipca, a pocz¹tek gier kontrolnych
jest planowany na prze³omie lipca i sierpnia.
Potencjalni sparingpartnerzy nie s¹ jeszcze
znani, na razie zosta³y wys³ane zapytania do
dwóch zespo³ów. Ponadto sztab szkoleniowy
rozgl¹da siê za wzmocnieniem dru¿yny
nowymi zawodnikami, gdy¿ w nadcho-
dz¹cym sezonie plan minimum i maksimum
brzmi: awans do A-klasy. Z kolei trener
Adam Czapliñski szykujê podopiecznym
niespodziankê - w sierpniu  jeden z treningów
zostanie byæ mo¿e przeprowadzony na
boisku Beach Soccerowym mieszcz¹cym siê
na terenie zgierskiego W³ókniarza.

PAWE³ DYNEK

Zarz¹d, trener oraz administrator strony
internetowej klubu LKS Zamek Skotniki chc¹
podziêkowaæ zawodnikom za grê, zaanga-
¿owanie oraz zdrowie pozostawione na boisku.
Pokazaliœmy, ¿e w krótkim czasie mo¿na
zbudowaæ dru¿ynê walcz¹c¹ o najwy¿sze
cele. 

LKS Zamek
Skotniki
Mimo udanego finiszu
nie uda³o siê awan-
sowaæ zawodnikom
z LKS Zamek Skotniki
do A-klasy. Do pe³ni radoœci zabrak³o
zaledwie jednego punktu.

Zagrywa Oleski
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Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne 
w gminie Zgierz 

z³o¿enie kwiatów na mogile
¿o³nierzy 28. pu³ku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu
parafialnym w Bia³ej
msza œwiêta w koœciele
pod wezwaniem œw. Piotra
i Paw³a w Bia³ej
przejœcie pocztów
sztandarowych i uczestników
uroczystoœci z koœcio³a
pod pomnik Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Bia³ej
przemówienia
okolicznoœciowe
apel poleg³ych
sk³adanie wieñców i wi¹zanek
kwiatów pod pomnikiem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej

komunikatkomunikat
W zwi¹zku z organizowanymi przez Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej uroczystoœciami
pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w dniu 15 sierpnia w godz. 12.50-
14.00 ul. Koœcielna w Bia³ej zostanie
zamkniêta dla ruchu samochodowego na
odcinku od koœcio³a pw. œw. Piotra i Paw³a do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 702.
Objazd za Oœrodkiem Zdrowia w Bia³ej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Œwiêto
Wojska Polskiego

w dniu 15 sierpnia

11.30 - 

12.00 -

13.00 -

- 

-
-

Program uroczystoœci:

Chleb Ziemi Zgierskiej
- impreza integracyjna do¿ynkowa

£ódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 
zaprasza na cykl koncertów

XVI Festiwal LAXVI Festiwal LATTO Z MUZYK¥ O Z MUZYK¥ 
Grotniki ’2009Grotniki ’2009

organizowany w dniach 28 czerwca – 16 sierpnia 
w Parafii  Niepokalanego Poczêcia NMP w Grotnikach

Wstêp wolny

l 26 lipca (niedziela) godz. 18.30
Yankel Band - w programie muzyka popularna. 

l 2 sierpnia (niedziela) godz. 18.30
Maciej Kopczyñski - gitara klasyczna - w programie m.in.:
H. V. Lobos, M. Giluiani.

l 9 sierpnia (niedziela) godz. 18.30
Fantini Akord Kwintet - w programie m.in.: A. Chaczaturian, G. Bizet.

l 16 sierpnia  (niedziela) godz. 18.30
£ukasz Wójcicki - saksofon, Agnieszka Sucheniak-Wójcicka
- akompaniament - w programie m.in.: P. Maurice, J.S. Bach.

Kierownictwo artystyczne: Witold Kacprzak 
Prowadzenie koncertów: Ma³gorzata Jab³onowska, Maja Kacprzak 

Posprz¹tajmy razem gminêPosprz¹tajmy razem gminê
19 wrzeœnia Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki-Jedlicze-Ustronie „PINIA”
zaprasza mieszkañców w/w miejscowoœci oraz wszystkie zainteresowane osoby do
udzia³u w akcji „Sprz¹tania Œwiata”. Szczegó³owe informacje o przebiegu akcji
oraz imprezach towarzysz¹cych znajd¹ Pañstwo na plakatach, które rozwiesimy
w miejscach publicznych na pocz¹tku wrzeœnia.

Towarzystwo Przyjació³ Niepe³nosprawnych 
zaprasza na niepowtarzaln¹ imprezê 

„SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI„SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI”
13 wrzeœnia, godz. 12.00 

w Oœrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „ Zacisze” 
przy ul. Jedlinowej 42/44 w Jedliczu A 

Wysi³ek jaki w³o¿¹ Pañstwo w dojazd do naszego Oœrodka
obiecujemy zrekompensowaæ znakomita zabaw¹. Tego dnia
w³¹czamy siê w œwiatowe obchody Programu „Schizofrenia -
Otwórzcie Drzwi”. Aby ten dzieñ pozosta³ w Pañstwa pamiêci
zapewniamy ró¿norodne atrakcje m.in.: 
q IV Bieg Solidarnoœci (zapisy od 20 sierpnia na www.kbarturówek.pl
oraz w dniu biegu od godz. 11.00), 
q pokaz biegu z psem, 
q warsztat wikliniarski i garncarski. 

W przerwach miêdzy sportowymi zmaganiami i artystyczn¹
dzia³alnoœci¹ dla ka¿dego znajdzie siê coœ smacznego. 

Dzieci oprócz zabawy na specjalnie przygotowanym dla nich
placu zabaw, bêd¹ mog³y pobawiæ siê z psami, wzi¹æ udzia³ w Biegu
Przedszkolaka i zawodach sportowych z nagrodami. 

Zamawiamy s³oñce i uœmiech na ten dzieñ i czekamy na Pañstwa. 
Wiêcej informacji bêdzie mo¿na znaleŸæ od 1 wrzeœnia na stronie

www.tpn.org.pl.

PROGRAM:

12.30 - Korowód Do¿ynkowy
13.00 - Msza Œw. Polowa
14.00 - Uroczystoœci Do¿ynkowe:

- czêœæ obrzêdowa
- czêœæ artystyczna

Ponadto:
- prezentacja dorobku spo³eczno-gospodarczego so³ectw gminy Zgierz
- prezentacja twórczoœci artystów ludowych
- weso³e miasteczko
- kiermasze, stoiska, bufety

Szczegó³owy program Do¿ynek podany zostanie do publicznej wiadomoœci w sierpniu.

Mamy wielk¹ przyjemnoœæ poinformowania, ¿e decyzj¹ Komisji Oceny Projektów
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w £odzi - Instytucji Poœrednicz¹cej 2 stopnia dla Priorytetów
VI i VII POKL z dnia 8 lipca 2009 r. Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej otrzyma³
dofinansowanie do realizacji projektu „Chleb Ziemi Zgierskiej”- impreza integracyjna
do¿ynkowa”, w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2009.

Œwiêto plonów rolników gminy Zgierz 
odbêdzie siê 

30 sierpnia 2009 roku (niedziela) 
na terenie Gminnego Oœrodka Kultury, Dzier¿¹zna 4, 95-001 Bia³a
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1 wrzeœnia
l 12.00 – Z³o¿enie kwiatów na mogi³ach
¿o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. 
Zgierz, cmentarz katolicki przy ul. ks. Skargi.

3 wrzeœnia
l 18.00 – Otwarcie wystawy „28 pu³k
Strzelców Kaniowskich w Kampanii
Wrzeœniowej 1939 roku”. 
Muzeum Miasta Zgierza, ul. D¹browskiego 21.

11 wrzeœnia
l 12.00 – Wspomnienie o ewangelikach
zgierskich - ofiarach II wojny œwiatowej.
Plac po koœciele ewangelickim w Zgierzu,
ul. D³uga 36.
l 12.30 – sesja popularno-naukowa „Wrzesieñ
1939 r. w Zgierzu i na Ziemi Zgierskiej”,
– inscenizacja s³owno-muzyczna w wykonaniu

uczniów ZSG w S³owiku.
Urz¹d Miasta Zgierza, sala 114.

13 wrzeœnia
l 11.00 – Zgierz: msza œw. polowa na Placu
Stu Straconych z udzia³em ks. biskupa
Ireneusza Pêkalskiego.
l 12.00-12.15 – Zgierz: start honorowy
grupy rowerowej III Rajdu Edukacyjnego
„Szlakiem walk wrzeœniowych 28 pu³ku
Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady
Kawalerii w gminie Zgierz”.
l 13.00 – Ustronie: start grupy rowerowej
III Rajdu Edukacyjnego na trasê Agroturys-
tycznego Szlaku Rowerowego „Szlakiem
Bojowym Kresowej Brygady Kawalerii
z wrzeœnia 1939 r.” - trasa do Kêblin.
l 14.00 – Kêbliny: uroczystoœæ pod
obeliskiem upamiêtniaj¹cym nocny bój

28 pSK z 7 wrzeœnia (z³o¿enie kwiatów
i zapalenie zniczy).
l 14.15 – Kêbliny: start grupy pieszej
III Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem walk
wrzeœniowych 28 pu³ku Strzelców Kaniow-
skich i Kresowej Brygady Kawalerii w
gminie Zgierz” - przejœcie tras¹: Kêbliny
-Bia³a-Je¿ewo oraz przejazd na tej trasie
wozami drabiniastymi.
l Je¿ewo - poligon jednostki wojskowej
16.15 – pokaz pojazdów militarnych
z okresu II wojny œwiatowej, – grochówka
wojskowa.
17.30 – widowisko historyczne zwi¹zane
z bitw¹ pod Kêblinami przygotowane przez
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy
Kaniowscy” w £odzi oraz Jednostkê
Wojskow¹ Nr 4474 w Zgierzu. W wido-
wisku wykorzystane zostan¹ elementy
pirotechniczne.

Gmina Zgierz ma wiele atrakcji do zaofero-
wania. Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie,
zarówno rowerzyœci (szosowi i prze³ajowi),
piechurzy, mi³oœnicy przyrody, wêdkarze,
pasjonaci historii i regionalistyki, fotograficy,
jak i osoby szukaj¹ce po prostu spokoju
i odpoczynku. Trudno jest wymieniæ i opisaæ
wszystkie walory naszej gminy, zw³aszcza
w krótkim materiale prasowym. Dlatego
przedstawiamy szlaki turystyczne gminy
Zgierz, jako elementy ³¹cz¹ce jej najcie-
kawsze i najwa¿niejsze miejsca oraz bazê do
odkrywania tego skrawka województwa
³ódzkiego.

Na terenie gminy Zgierz istnieje 8 szlaków
turystycznych o ³¹cznej d³ugoœci ponad 160 km.
S¹ to szlaki piesze (4), rowerowe (3) i jeden
konny.

Najd³u¿szym z nich jest pieszy „Szlak
okolic £odzi” (znaki czerwone). Jego
d³ugoœæ na terenie gminy Zgierz wynosi
38,5 km (ogó³em 179 km). Szlak wchodzi na
teren gminy od strony Aleksandrowa
£ódzkiego. Wiedzie przez Ustronie i Grotniki,
sk¹d mo¿na dojœæ do rezerwatów D¹browa
Grotnicka i Gr¹dy nad Lind¹. W Luæmierzu
znajduj¹ siê mogi³y i pomnik pamiêci pomor-
dowanych w latach okupacji hitlerowskiej.
W Rosanowie mo¿na zwiedziæ rezerwat
ja³owców „Ciosny” (dojœcie szlakiem
zielonym). Kolejnym Miejscem Pamiêci
Narodowej jest obelisk upamiêtniaj¹cy obóz
pracy dla dzieci w Dzier¿¹znej. Niedaleko
swoj¹ siedzibê ma Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej - centrum ¿ycia kulturalnego
gminy. W Bia³ej znajduje siê zabytkowy
barokowy koœció³ drewniany z XVIII w.
i Izba Pamiêci Narodowej. Kilka kilometrów
za Bia³¹, w lesie szczawiñskim znajduje siê

rezerwat Gr¹dy nad Moszczenic¹. Dalej,
w okolicach Smardzewa mo¿na podziwiaæ
panoramê doliny Czerniawki. St¹d szlak
prowadzi do klasztoru w ³ódzkich £agiew-
nikach. 

Agroturystyczny szlak pieszy „Szlakiem
Bojowym 28 pu³ku Strzelców Kaniow-
skich” ma 14,6 km d³ugoœci i ¿ó³te ozna-
kowanie. Prowadzi tras¹ odwrotu 28 pu³ku
Strzelców Kaniowskich w dniach 7-8 wrzeœnia
1939 r. Rozpoczyna siê w Luæmierzu i biegnie
przez Rosanów, D¹brówki, Szczawin
i Kêbliny do Bia³ej. Najwa¿niejszymi punktami
na szlaku s¹ pomnik w Kêblinach, w miejscu
bitwy z Niemcami w nocy z 7 na 8 wrzeœnia
1939 r. i kwatera poleg³ych ¿o³nierzy, na
cmentarzu w Bia³ej.

Oznaczony kolorem niebieskim pieszy
„Szlak Pamiêci Hitlerowskiego Ludobójstwa”
³¹czy miejsca kaŸni z czasów II wojny œwia-
towej: park im. Szarych Szeregów w £odzi
(teren Litzmannstadt Ghetto), dawne wiêzie-
nie na Radogoszczu, Las Che³mski i Plac Stu
Straconych w Zgierzu oraz mogi³y w Lesie
Luæmierskim.

Czwartym szlakiem pieszym w gminie
jest szlak do rezerwatu „Ciosny” o d³ugoœæ
9 km i znakach zielonych. Rozpoczyna siê
w Zgierzu przy pl. Jana Paw³a II. Prowadzi
przez Las pod D¹brówkami na najbardziej na
pó³noc wysuniêt¹ krawêdŸ Wzniesieñ £ódz-
kich i zarazem jedn¹ z najwiêkszych cieka-
wostek przyrodniczych w tej czêœci Polski.

Z trzech szlaków rowerowych w gminie
Zgierz najd³u¿szy jest Agroturystyczny
szlak rowerowy. Jest to pêtla o d³ugoœci
ok. 33 km oznakowana kolorem zielonym.
To pierwszy w gminie szlak rowerowy.
£¹czy wiêkszoœæ dzia³aj¹cych tu gospodarstw

agroturystycznych. Rozpoczyna siê w Oœrodku
Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu.
Najciekawszymi obiektami na szlaku s¹:
rezerwat ja³owców „Ciosny”, Ÿród³a rzeki
Ciosenki, m³yn, tartak i ³owisko na zbiorniku
wodnym w Ciosnach, Miejsce Pamiêci Naro-
dowej, Stara KuŸnia i cmentarz wojenny
z 1914 r. w Dzier¿¹znej, ferma strusi w Swo-
bodzie oraz Izba Pamiêci Narodowej
i zabytkowy koœció³ w Bia³ej.

Agroturystyczny szlak rowerowy
„Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady
Kawalerii” ma 23 km d³ugoœci, znaki czer-
wone. Prowadzi tras¹ odwrotu tej jednostki
we wrzeœniu 1939 r. Rozpoczyna siê w
Ustroniu i biegnie przez Grotniki, rezerwat
D¹browa Grotnicka, Emiliê, Bia³¹ (Izba
Pamiêci Narodowej i kwatera poleg³ych
¿o³nierzy), Szczawin do pomnika upamiêtnia-
j¹cego bitwê w Kêblinach z wrzeœnia 1939 r.

Z kolei ¿ó³ty ³¹cznikowy agroturysty-
czny szlak rowerowy o d³ugoœci ok. 9 km
³¹czy zielony agroturystyczny szlak rowerowy
z czarnym szlakiem rowerowym na terenie
Parku Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich.
Rozpoczyna siê przy klasztorze w ³ódzkich
£agiewnikach i prowadzi przez Smardzew,
Maciejów, Rozalinów i D¹brówkê Strumiany
do Oœrodka Sportu i Rekreacji „Malinka”
w  Zgierzu.

Osobom uprawiaj¹cym sporty hippiczne
gmina proponuje agroturystyczny szlak
konny o d³ugoœci ok. 17 km ³¹cz¹cy
Rosanów, Ciosny, Dzier¿¹zn¹, Ostrów
i Leonów. Jest on oznakowany kolorem
pomarañczowym. Po drodze jeŸdŸcy mog¹
zobaczyæ m.in. rozlewisko rzeki Ciosenki,
m³yn i stawy w Ciosnach oraz Miejsce
Pamiêci Narodowej i cmentarz z 1914 r.
w Dzier¿¹znej.

Gmina Zgierz zaprasza wszystkich, którzy
szukaj¹ miejsca, gdzie mogliby odpocz¹æ
realizuj¹c przy tym swoje zainteresowania
i pasje. Zapraszamy do gminy Zgierz.
Naprawdê warto!

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

Turystyka w gminie Zgierz
Lato - czas szkolnych wakacji, urlopów i zwi¹zanych z tym dalekich podró¿y,
krótkich wypadów poza sta³e miejsce zamieszkania, rowerowych b¹dŸ
pieszych wycieczek. S³owem czas relaksu, oderwania siê od codziennoœci 
oraz odkrywania i poznawania nowych miejsc i ludzi. Dobrym miejscem 
letniego wypoczynku jest równie¿ gmina Zgierz. 
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