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XLIV sesja Rady Gminy Zgierz odby³a
siê 30 wrzeœnia. 

Podczas sesji omawiane by³y m.in.
sprawy dotycz¹ce zbli¿aj¹cej siê konferencji
„RogóŸno - wczoraj, dziœ, jutro”. Radni
przedstawili swoje pogl¹dy dotycz¹ce
organizacji tej konferencji. Zwrócili uwagê
Wójtowi na miejsce odbywania siê konfe-
rencji w Urzêdzie Miasta, a nie np. w ZSG
w Giecznie, gdy¿ ³atwiejszy by³by dostêp
do tej miejscowoœci zainteresowanych
mieszkañców.

Radny Lechos³aw Wojcieszek odniós³ siê
do komentarza pana Zbigniewa Tynenskiego,
zamieszczonego w „Na Ziemi Zgierskiej”
Nr 5-6/2009 na str. 6. Stanowisko Radnego
L. Wojcieszka w tej sprawie publikujemy w
tym numerze na str. 16.

Poruszono sprawy zwi¹zane z rozbudow¹
szko³y w S³owiku, napraw¹ dróg gminnych
oraz dojazdem mieszkañców £agiewnik
Nowych do swojej posesji przy ul. Kolejowej.

LECHOS³AW WOJCIESZEK

W przyjêtym przez radnych porz¹dku
obrad znalaz³o siê 18 projektów uchwa³. 

Podjêto uchwa³y w 14 sprawach:
l Zatwierdzono do realizacji projekt
pt.: „Mo¿esz wiêcej” finansowany przez
Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Dzia³anie 9.1 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug
edukacyjnych œwiadczonych w systemie
oœwiaty, Poddzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie
ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych. Projekt
znalaz³ siê na liœcie projektów Zarz¹du
Województwa £ódzkiego wy³onionych do
dofinansowania w ramach konkursu
zamkniêtego nr POKL/I/9.1.2/09, og³oszonego
przez Urz¹d Marsza³kowski w £odzi
(jednog³oœnie).
l Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowoœci
Grotniki (12 g³osów za, 3 wstrzymuj¹ce siê).
l Dokonano zmian w treœci uchwa³:

– Nr XLII/426/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugotermi-
nowego kredytu na finansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa dogi gminnej
Dzier¿¹zna-Jasionka” – zmianie uleg³ § 1
uchwa³y, który uzyska³ brzmienie: „Zaci¹gn¹æ
kredyt d³ugoterminowy na sfinansowanie
wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach bud¿etu gminy

Zgierz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa
drogi gminnej Dzier¿¹zna-Jasionka” w 2009
roku do kwoty 500.000 z³otych (s³ownie:
piêæset tysiêcy z³otych)” (7 g³osów za,
8 wstrzymuj¹cych siê), 

– Nr XLII/427/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugotermi-
nowego kredytu na finansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej
Rosanów ul. Poprzeczna” – zmianie uleg³ § 1
uchwa³y, który uzyska³ brzmienie: „Zaci¹gn¹æ
kredyt d³ugoterminowy na sfinansowanie
wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach bud¿etu gminy
Zgierz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa
drogi gminnej Rosanów ul. Poprzeczna”
w 2009 roku do kwoty 180.000 z³otych
(s³ownie: sto osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych)”
(8 g³osów za, 7 wstrzymuj¹cych siê),

– Nr XLII/428/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugotermi-
nowego kredytu na finansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej
Szczawin Koœcielny ul. Stra¿acka oraz
Szczawin Ma³y ul. Leœna” – zmianie uleg³ § 1
uchwa³y, który uzyska³ brzmienie: „Zaci¹gn¹æ
kredyt d³ugoterminowy na sfinansowanie
wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w
planowanych dochodach bud¿etu gminy
Zgierz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa
drogi gminnej Szczawin Koœcielny
ul. Stra¿acka oraz Szczawin Ma³y ul. Leœna”
w 2009 roku do kwoty 385.000 z³ (s³ownie:
trzysta osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych)”
(7 g³osów za, 8 wstrzymuj¹cych siê).

Zmiany powy¿szych trzech uchwa³
wynikaj¹ z interwencji Regionalnej Izby
Obrachunkowej w £odzi. RIO nie wyda
opinii o zaci¹gniêciu d³ugoterminowego
kredytu w 2010 roku, gdy¿ nie ma bud¿etu na
2010 rok, a wniosek o kredyt bêdzie sk³adany
w 2009 roku.
l Dokonano zmiany w treœci uchwa³y
Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia
uchwa³y bud¿etowej gminy Zgierz na 2009
rok – zmianie uleg³: l § 5 uchwa³y (aktuali-
zacja danych dotycz¹cych deficytu bud¿etu
gminy), który uzyska³ brzmienie: „Deficyt
bud¿etu gminy w wysokoœci 9.844.487,11 z³
(wg Za³¹cznika Nr 5), który zostanie sfinan-
sowany przychodami pochodz¹cymi z
zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wolnych
œrodków”, l § 6 uchwa³y (aktualizacja
danych dotycz¹cych przychodów bud¿etu
gminy), który uzyska³ brzmienie: „Ustala siê
przychody w kwocie z³otych 10.460.756,11
(wg Za³¹cznika Nr 5), w tym: - kredyty
i po¿yczki d³ugoterminowe kwota z³otych
9.266.839,11, - wolne œrodki kwota z³otych
1.193.917,00”, l Za³¹cznik Nr 5 „Przychody
i rozchody bud¿etu w 2009 r.” (aktualizacja
w zakresie danych dotycz¹cych ww. deficytu
i przychodów). 

Uchwa³a podjêta zosta³a w zwi¹zku
z wyst¹pieniem przez Urz¹d Gminy Zgierz
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w £odzi
o wydanie trzech opinii w sprawie mo¿liwoœci
sp³at kredytów dotycz¹cych ww. zadañ
inwestycyjnych oraz wczeœniejszym podjê-
ciem uchwa³ w sprawie zmian bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2009 i zmniejszeniem
przychodów z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
(11 g³osów za, 4 wstrzymuj¹ce siê).
l Dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych o kwoty:

– 1.200 z³ z przeznaczeniem na utrzy-
manie boiska w Rosanowie. Zwiêkszono
wydatki na zakup paliwa do kosiarki, wapna
i nawozów do pielêgnacji trawy oraz zmniej-
szono wydatki na zakup energii (jednog³oœnie),

– 6.000 z³. Wydany zostanie kalendarz
gminy Zgierz na 2010 rok (4.000 z³ -
pieni¹dze pochodz¹ z puli œrodków przezna-
czonych na druk gazety gminnej w bie¿¹cym
roku) oraz rozliczona zostanie pomoc
finansowa z bud¿etu gminy na realizacjê
projektów Grup Odnowy Wsi (2.000 z³ -
Grupy Odnowy Wsi realizuj¹c swoje projekty
ponios³y wiêksze koszty na zakupy, ni¿ jak
planowa³y wczeœniej - na us³ugi) (jednog³oœnie),

– 53,80 z³. Uchwa³a zwi¹zana jest z reali-
zacj¹ projektu „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹”
(jednog³oœnie).
l Dokonano przeniesieñ w wydatkach
inwestycyjnych bud¿etu gminy Zgierz na rok
2009 w zakresie zadañ w³asnych o kwoty:

– 18.000 z³ z przeznaczeniem na rozbu-
dowê sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci
Jedlicze A i B, ul. Leœmiana. Pieni¹dze
pochodz¹ ze œrodków przeznaczonych na
rozbudowê SUW w Kêblinach (7.000 z³) oraz
rozbudowê sieci wodoci¹gowej w Rosanowie
(11.000 z³). Prace w Kêblinach zosta³y ju¿
zakoñczone, a w Rosanowie - ze wzglêdu na
brak dokumentacji projektowej - nie jest
obecnie mo¿liwe zrealizowanie wszystkich
odcinków sieci wodoci¹gowej. Przeniesienie
œrodków pozwoli zakoñczyæ inwestycjê w
Jedliczu w tym roku (jednog³oœnie),

– 74.000 z³  z przeznaczeniem na przebu-
dowê drogi gminnej w Grotnikach, ul. Kole-
jowa (0,3 km). Pieni¹dze pochodz¹ ze œrodków
przeznaczonych na przebudowê drogi gmin-
nej w D¹brówce, ul. £¹kowa (0,3 km)
(7 g³osów za, 2 przeciw, 5 wstrzymuj¹cych siê).
lWyra¿ono zgodê na:

– zawarcie „Porozumienia miêdzygmin-
nego w sprawie realizacji zadania zbiorowego
zaopatrzenia w wodê wykonywanego
wspólnie przez Gminê Miasto Zgierz i Gminê
Zgierz w zakresie zatwierdzania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê”
(jednog³oœnie),

– zmianê „Porozumienia komunalnego
zawartego w dniu 14 wrzeœnia 2007 r.
pomiêdzy Gmin¹ Zgierz a Gmin¹ Miasto
Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkañców
miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej,
w wodê do celów socjalno-bytowych i ppo¿,
z wodoci¹gu we wsi Jedlicze A, zasilanego
z ujêcia Ustronie w gminie Zgierz”

Z  p r a c  s a m o r z ¹ d u

Z obrad Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y
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(13 g³osów za, 2 przeciw),
– dokonanie zamiany dzia³ek po³o¿onych

w obrêbie B¹dków. Zamiana dotyczy dzia³ki
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Zgierz,
po³o¿onej na terenie miejscowoœci B¹dków
w obrêbie B¹dków, oznaczonej nr 76/3,
o powierzchni 655 m2, uwidocznionej w
ksiêdze wieczystej Nr 42439 na dzia³kê
stanowi¹c¹ w³asnoœæ mieszkañca gminy
Zgierz, po³o¿on¹ w miejscowoœci B¹dków
obrêb B¹dków, oznaczon¹ nr 75/4, o powierzchni
655 m2, uwidocznion¹ w ksiêdze wieczystej
Nr LD1G/00087644/7.

Radni nie przychylili siê do przedsta-
wionych im czterech projektów uchwa³. Nie
przyjête zosta³y uchwa³y w sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych – zwiêkszenie
wydatków o 263.809 z³. Projekt uchwa³y
przedstawiony zosta³ radnym w zwi¹zku

z planowanymi wyp³atami nagród jubileu-
szowych oraz odprawami emerytalnymi dla
pracowników urzêdu gminy, a tak¿e zatrudnie-
niem kierownika Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy oraz wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ dla pracowników
urzêdu (9 g³osów przeciw przyjêciu uchwa³y,
6 za);
l wyra¿enia zgody na dokonanie darowizny
na rzecz parafii w Grotnikach dzia³ki stano-
wi¹cej w³asnoœæ gminy Zgierz, po³o¿onej
w miejscowoœci Grotniki, oznaczonej nr 209,
o powierzchni 1,1618 ha, uwidocznionej w
ksiêdze wieczystej Nr 3742 z przeznaczeniem
na ogólnodostêpny parking (10 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê);
l przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadañ
w³asnych o kwoty:

– 300.000 z³ z przeznaczeniem na
urz¹dzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej
przy szkole w Grotnikach. Pieni¹dze
pochodzi³yby z nadwy¿ki œrodków przeznaczo-
nych na zakoñczon¹ ju¿ termomodernizacjê
budynku szko³y w Grotnikach (5 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 2 za, 8 wstrzy-
muj¹cych siê),

– 50.000 z³ z przeznaczeniem na urz¹dze-
nie parkingu przy cmentarzu w Grotnikach
(11 g³osów przeciw przyjêciu uchwa³y, 2 za,
2 wstrzymuj¹ce siê).

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

W czasie obrad Komisji, która odby³a siê
9 wrzeœnia w terenie, przeprowadzono
kontrolê niektórych prac inwestycyjnych
wykonanych na terenie Grotnik, S³owika
i Rosanowa oraz sformu³owano nastêpuj¹ce
wnioski:
l opracowaæ regulamin korzystania z boiska
sportowego (treningowego) w okresie letnim
i poza sezonem i zawiesiæ na terenie obiektu
w Rosanowie;
l przekazaæ 50.000 z³ na zadanie „Moderni-
zacja parkingu przy cmentarzu w Grotnikach”
oraz przekazaæ teren na rzecz parafii;
l zlikwidowaæ punkt selektywnej zbiórki
odpadów znajduj¹cy siê przy OSP Ustronie
-Grotniki oraz zorganizowaæ spotkanie
z przedstawicielami firmy odbieraj¹cej
odpady, celem ustalenia zmiany systemu
odbioru œmieci w Grotnikach, Jedliczu A i B
i Ustroniu;
l dokonaæ naprawy kanalizacji oraz wyci¹gu
w kuchni w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach;
l dokonaæ naprawy dachu w ZSG w S³owiku
w miejscu wskazanym przez dyrektora
placówki.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 14 wrzeœnia. 

Podczas posiedzenia Komisji zapoznano
radnych z informacj¹ na temat finansowania
gminnych jednostek OSP oraz mo¿liwoœci
wymiany i pozyskiwania samochodów
bojowych. Temat szeroko omówili zaproszeni
goœcie. Cz³onkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali sukcesywn¹ wymianê starych
samochodów bojowych dla jednostek OSP
z terenu gminy Zgierz. Je¿eli pojawi siê
mo¿liwoœæ pozyskania na ten cel œrodków
zewnêtrznych - jak dla OSP Bia³a - w latach

nastêpnych corocznie gmina Zgierz powinna
dokonaæ zakupu jednego samochodu. Komisja
nie zajê³a stanowiska, dla której jednostki
i jaki sprzêt nale¿y zakupiæ. Komisja nie
zanegowa³a pozyskiwania wycofywanych
z jednostek PSP pojazdów, ale tylko takich,
które by³yby niezbêdne i pos³u¿y³y przez
kolejne lata w OSP. 

Kolejnym zagadnieniem by³a informacja
z przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze
2009 roku. Radni wyrazili swoje zaniepoko-
jenie niskim stopniem realizacji - 7,46%
wydatków maj¹tkowych (inwestycyjnych).

Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 23 wrzeœnia. 

Tematyka posiedzenia obejmowa³a
rozpatrzenie pism skierowanych na komisjê,
omówienie Planu Odnowy miejscowoœci
Grotniki i rozpatrzenie projektów uchwa³ na
XLIV sesjê Rady Gminy Zgierz.

Podczas posiedzenia Komisji radni
w pierwszej kolejnoœci zapoznali siê z pismami
skierowanymi na Komisjê. Nastêpnie
sformu³owano wnioski dotycz¹ce pism:
l rozpocz¹æ procedury zwi¹zane z wyra¿e-
niem zgody na sprzeda¿ pasa dzia³ki, który
jest niezbêdny do wykonania przy³¹cza
energetycznego dla firmy CONSAY Sp. j.
w Bia³ej;
l kontynuowaæ rozmowy z PKP dotycz¹ce
ul. Krótkiej w £agiewnikach Nowych;
l wszcz¹æ postêpowanie w celu nabycia
dzia³ek le¿¹cych w obrêbie gminy Zgierz
w miejscowoœci Adolfów z przeznaczeniem
na drogê - celem po³¹czenia komunika-
cyjnego z Sokolnik Lasu i Adolfowa do
istniej¹cej ul. Szkolnej w kierunku S³owika
oraz przygotowaæ projekt uchwa³y.

Ostateczn¹ wersjê Planu Odnowy
miejscowoœci Grotniki przedstawi³ przyby³y
na posiedzenie Janusz Kowiranda -

mieszkaniec Grotnik. Komisja po zapoznaniu
siê z Planem, sformu³owa³a nastêpuj¹cy
wniosek: przygotowaæ projekt uchwa³y
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowoœci Grotniki.

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

Na podstawie materia³ów
komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

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

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej
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Gmina

Gmina jest podstawow¹ jednostk¹
samorz¹du terytorialnego. Jej istnienie
reguluje Konstytucja RP z 1997 r. Stanowi
ona mianowicie: „Podstawow¹ jednostk¹
samorz¹du terytorialnego jest gmina. Gmina
wykonuje wszystkie zadania niezastrze¿one
dla innych jednostek samorz¹du terytorial-
nego. W sk³ad gminy wchodz¹ wszyscy
mieszkañcy”.

Organami gminy s¹ rada gminy oraz
wójt/burmistrz/prezydent. Rada gminy jest
organem prawodawczym i kontrolnym.
Wybierana jest w wyborach bezpoœrednich.
Rada obraduje na sesjach. Podejmuje na
nich uchwa³y, które s¹ prawem obowi¹-
zuj¹cym na danym obszarze. Rada
kontroluje równie¿ organ wykonawczy,
którym jest wójt. W tym celu powo³uje
komisjê rewizyjn¹.

Organem wykonawczym gminy jest
wójt, burmistrz lub prezydent. Wszystko
zale¿y od wielkoœci i rodzaju gminy.
W gminie wiejskiej organem wykonawczym
jest wójt, w gminie wiejsko-miejskiej lub
ma³ym mieœcie - burmistrz, a w du¿ym
mieœcie - prezydent. Bez wzglêdu jednak
na nazwê, organ wykonawczy posiada
jednakowe kompetencje. Odpowiada za
prowadzenie polityki finansowej i realiza-
cjê bud¿etu gminy. Ze swojej pracy wójt
jest rozliczany przez radê gminy. Form¹
tego jest udzielanie lub nieudzielanie
absolutorium.

Gmina ma osobowoœæ prawn¹. Wykonuje
zadania w³asne oraz zlecone. Zadania
w³asne okreœlone s¹ w art. 7 ust. 1 ustawy
o samorz¹dzie gminnym, który mówi:
„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
nale¿y do zadañ w³asnych gminy”.

W szczególnoœci zadania w³asne obejmuj¹
sprawy: 
l ³adu przestrzennego, gospodarki nieru-
chomoœciami, ochrony œrodowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
l gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego,
l wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków
komunalnych,
l utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz
urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
l lokalnego transportu zbiorowego,
l ochrony zdrowia,

l pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków
i zak³adów opiekuñczych,
l gminnego budownictwa mieszkaniowego,
l edukacji publicznej,
l kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
l kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ
sportowych,
l targowisk i hal targowych,
l zieleni gminnej i zadrzewieñ,
l cmentarzy gminnych,
l porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej
i przeciwpowodziowej,
l polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia
kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
l wspierania i upowszechniania idei
samorz¹dowej,
l promocji gminy,
lwspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
l wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi
i regionalnymi innych pañstw.

Powiat

Samorz¹d powiatowy istnieje w Polsce od
1 stycznia 1999 r. Obecnie ustrój samorz¹du
powiatowego reguluje ustawa z 5 czerwca
1998 r. Powiat to obszary gmin, które
granicz¹ ze sob¹. Powiatem jest równie¿
miasto posiadaj¹ce prawa powiatu. Mieszkañcy
powiatu s¹ wspólnot¹ samorz¹dow¹. 

Organami samorz¹du powiatowego jest
rada powiatu oraz zarz¹d powiatu. Rada,
podobnie jak rada gminy, jest organem
prawodawczym i kontrolnym. Wybierana
jest w wyborach bezpoœrednich Obraduje na
sesjach. Jej organizacja w znacznej mierze
przypomina organizacjê rady gminy.

Organem wykonawczym w powiecie
jest zarz¹d powiatu. Sk³ada siê on z 3 do 5
osób. Wybiera go rada. Na czele zarz¹du
stoi starosta. Zarz¹d wykonuje uchwa³y rady
powiatu a tak¿e wykonuje bud¿et i prowadzi
politykê finansow¹. Za wykonanie bud¿etu
staroœcie oraz reszcie zarz¹du udzielane jest
absolutorium.

Powiaty nie maja uprawnieñ nadrzêd-
nych i nadzorczych wobec gmin. Powiat
wykonuje zadania publiczne o charakterze
lokalnym. Zadañ tych nie wykonuj¹ gminy -
s¹ to zadania ponadgminne.

Zadania w³asne powiatu:
l oœwiata ponadpodstawowa,
l ochrona zdrowia i œrodowiska,

l ochrona przeciwpo¿arowa,
l wykonywanie nadzoru budowlanego,
l budowa i utrzymanie dróg miêdzygmin-
nych,
l bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny,
l prowadzenie lokalnej obs³ugi sektora
rolnictwa,
l obs³uga administracyjna obywateli
w zakresie nie prowadzonym przez gminy,
l utrzymanie powiatowych obiektów
u¿ytecznoœci publicznej,
l pomoc spo³eczna,
l kultura,
l kultura fizyczna i turystyka,
l gospodarka gruntami,
l przeciwdzia³anie bezrobociu.

Województwo

Samorz¹d wojewódzki to najwy¿szy
szczebel samorz¹du lokalnego w Polsce.
Jest to samorz¹d regionalny. Obejmuje on
mieszkañców danego województwa. Ustrój
województwa reguluje ustawa z 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa.

Organem prawodawczym w woje-
wództwie jest sejmik wojewódzki, który
wybierany jest w drodze wyborów
bezpoœrednich i podobnie jak rada gminy
i rada powiatu obraduje na sesjach. Sejmik
wybiera komisjê rewizyjn¹.

Organem wykonawczym jest zarz¹d
województwa. Zarz¹d wybierany jest przez
sejmik. Najpierw sejmik wybiera marsza³ka
województwa, a nastêpnie na jego wniosek
pozosta³ych cz³onków zarz¹du. W sk³ad
zarz¹du wchodzi 5 osób.

Zasadniczym zadaniem samorz¹du jest
okreœlenie strategii rozwoju województwa
oraz prowadzenie polityki rozwoju woje-
wództwa. Samorz¹d województwa prowadzi
samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na
podstawie bud¿etu.

Zadania w³asne województwa:
l pielêgnowanie polskoœci oraz rozwój
i kszta³towanie œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkañców,
l pobudzanie aktywnoœci gospodarczej,
l podnoszenie konkurencyjnoœci i innowa-
cyjnoœci gospodarki województwa,
l zachowanie wartoœci œrodowiska kulturo-
wego i przyrodniczego uwzglêdniaj¹cych
potrzeby przysz³ych pokoleñ,
l kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzen-
nego,
l tworzenie warunków rozwoju gospodar-
czego,
l utrzymanie i rozbudowa infrastruktury
spo³ecznej i technicznej o znaczeniu woje-
wódzkim,
l wykonywanie us³ug publicznych o charak-
terze i zasiêgu regionalnym.

oprac. BOGUS³AWA SZCZECIÑSKA

Jak dzia³a samorz¹d?

Samorz¹d terytorialny jest form¹ organizacji spo³ecznoœci lokalnych 
powo³an¹ do kierowania i zarz¹dzania sprawami publicznymi w interesie
mieszkañców. W Polsce samorz¹d terytorialny reaktywowany zosta³ 
w 1990 roku z gmin¹ (wiejsk¹ lub miejsk¹) jako podstawow¹ jednostk¹ 
organizacyjn¹. Od 1 stycznia 1999 roku obowi¹zuje natomiast trójszczeblowa
struktura samorz¹du terytorialnego. Obecnie zatem mamy samorz¹d 
gminny, powiatowy oraz wojewódzki. 

W kolejnych numerach bêdziemy
kontynuowaæ temat funkcjonowania
samorz¹du gminnego.
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W a ¿ n e  s p r a w y

Podczas konferencji przedstawiono wizjê
i omówiono ró¿ne warianty wykorzystania
bogactw naturalnych okolic RogoŸna w celu
utworzenia na tym terenie uzdrowiska.
Referaty wyg³osili: Zdzis³aw Rembisz - Wójt
Gminy Zgierz, Teresa Adamska z Centrum
Zrównowa¿onego Rozwoju w £odzi, prof.
dr hab. in¿. Krzysztof JóŸwik z Politechniki
£ódzkiej, prof. dr hab. in¿. W³adys³aw
Kry³³owicz z P£, prof. dr hab. in¿. Jan Iciek
z P£, prof. dr hab. Dobies³aw Nazimek
z UMCS w Lublinie i dr Piotr Kapusta
z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.
Tematyka wyst¹pieñ obejmowa³a m.in.:
pomys³ utworzenia Parku Naukowo-Techno-
logicznego RogoŸno, perspektywiczne wyko-
rzystanie dóbr naturalnych rejonu RogoŸno,
alternatywne sposoby pozyskiwania energii
z wêgla brunatnego poprzez podziemn¹
gazyfikacjê metodami klasycznymi i mikrobio-
logicznymi, a tak¿e mo¿liwoœci wykorzystania
dwutlenku wêgla do produkcji paliw oraz
projekty elektrowni i elektrociep³owni geoter-
malnych z wykorzystaniem obiegów ORC.

– Dzisiejsza konferencja to odpowiedŸ na
proœby mieszkañców gminy. To oni wyst¹pili
z inicjatyw¹ do Komisji doraŸnej ds. przeciw-
dzia³ania powstaniu kopalni odkrywkowej,
powo³anej przez Radê Gminy Zgierz, by
zorganizowaæ spotkanie z autorytetami
naukowymi – powiedzia³ inauguruj¹c konfe-
rencjê Zdzis³aw Rembisz, Wójt Gminy
Zgierz. – Dziêki wspó³pracy z naukowcami
i dyskusji na temat wykorzystania zasobów
naturalnych w sposób przyjazny œrodowisku,
któr¹ prowadzimy od 2006 roku, mo¿emy
skonfrontowaæ nasz¹ wizjê utworzenia
uzdrowiska z dzia³aniami mo¿liwymi do
realizacji i op³acalnymi.

Honorowy patronat nad konferencj¹, która
odby³a siê pod has³em „Tak! dla uzdrowiska”,
objêli Wojewoda £ódzki i Marsza³ek Woje-
wództwa £ódzkiego

– Jestem pod wra¿eniem skutecznoœci
dzia³ania w³adz gminy Zgierz. Integracja
mieszkañców, samorz¹dowców i naukowców
w tej sprawie to klucz do sukcesu – mówi³a
Krystyna Ozga, Wicewojewoda £ódzki.
– Uwa¿am, ¿e obecnie nie ma ¿adnych
podstaw prawnych do utworzenia w tym
miejscu kopalni. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby
przy zagospodarowaniu terenu nie liczono siê
z g³osem spo³eczeñstwa, nawet, jeœli dojdzie
do wprowadzenia zmian pozbawiaj¹cych
samorz¹dy prawa decydowania o wykorzys-
taniu z³ó¿ znajduj¹cych siê na ich terenie.

Razem z Wojewod¹ bêdziemy popieraæ ideê
budowy uzdrowiska.

Nieco mniej optymistycznie zabrzmia³a
wypowiedŸ El¿biety Hibner, Wicemarsza³ek
Województwa £ódzkiego. – Nie nale¿y
umacniaæ siê w przekonaniu, ¿e nigdy tutaj
nie powstanie kopalnia i elektrownia, bo
prawo lokalne na to nie pozwala. S¹ akty
prawne, mechanizmy rangi wy¿szej o charak-
terze np. strategii rozwoju energetyki w
pañstwie, które wymuszaj¹ pewne decyzje,
niezale¿nie od chêci lokalnych w³adz
– mówi³a Wicemarsza³ek. Czy mo¿na temu
zapobiec? Zdaniem E. Hibner na pewno
trzeba próbowaæ. Jak? Przede wszystkim
nale¿y wykazaæ, ¿e jesteœmy w stanie
doprowadziæ w przysz³oœci do zastosowania
takiej technologii, która nie naruszaj¹c
walorów œrodowiskowych, bêdzie skutecznie
eksploatowaæ tutejsze z³o¿a energetyczne.
Taka technologia istnieje dziœ w teorii.
By wdro¿yæ j¹ w ¿ycie, trzeba wielkich
nak³adów finansowych na prace naukowo
-badawcze. Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze? Wice-
marsza³ek zachêca do podjêcia wyzwania
i siêgniêcia po œrodki unijne na ten cel.
– Aby wizja uzdrowiska, z któr¹ równie¿ siê
identyfikujê, mog³a byæ realizowana, musimy
wygenerowaæ nie tylko skutecznoœæ w
demonstrowaniu swoich pogl¹dów, ale
te¿ skutecznoœæ w realizacji projektów
– podkreœli³a E. Hibner. Zarz¹d Województwa
£ódzkiego planuje w przysz³ym roku og³osiæ
konkurs w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. W grê wchodzi dofinan-
sowanie projektu w wysokoœci 55 mln
z³otych. Trzeba znaleŸæ jednak inwestorów,
którzy wy³o¿¹ drugie tyle. – Radzê mierzyæ
si³y na zamiary i trzeŸwo patrzeæ na koszty –
mówi³a Wicemarsza³ek. – Nie op³aca siê
budowaæ nowych, s³abych instytucji.
Lepiej spróbowaæ nawi¹zaæ wspó³pracê
z £ódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo
-Technologicznym, który ma ju¿ doœwiadczenie
w realizacji projektów. Wspó³praca mo¿e
polegaæ na wniesieniu aportem do tej
instytucji gruntu gminnego, na którym
prowadzona bêdzie dzia³alnoœæ naukowo
-badawcza. Dziêki tej wspó³pracy bêdzie
mo¿na szybciej pozyskaæ inwestorów.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Fotoreporta¿ na str. 20.

Oko³o 150 osób uczestniczy³o 14 paŸdziernika w Zgierzu w konferencji
„RogoŸno - wczoraj, dziœ, jutro”. Przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych,
pos³owie z powiatu zgierskiego, samorz¹dowcy szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, 
ekolodzy oraz mieszkañcy gminy Zgierz - wszyscy demonstrowali swoje 
poparcie dla utworzenia uzdrowiska w okolicach RogóŸna.

RogóŸno - wczoraj, dziœ, jutro

Przekujcie wizjê w projekt – radzi Wicemarsza³ek Hibner.

Rozstrzygniêto przetargi nieograni-
czone na zadania: 
l Przebudowa drogi gminnej Grotniki
ul. Kolejowa. Z³o¿ono 2 oferty. Wybrano
ofertê Firmy Projektowo-Wykonawczej
LINIA z Aleksandrowa £ódzkiego, za cenê
182.329 z³. Termin wykonania zamówienia:
30 listopada 2009 r.
l Przebudowa drogi gminnej D¹brówka
Wielka ul. £¹kowa. Ofertê z³o¿y³ Zak³ad
Drogownictwa i In¿ynierii w £odzi, za cenê
115 617,20 z³. Oferta zosta³a zaakceptowana.
Termin wykonania zamówienia: 30 listopada
2009 r.

oprac. KATARZYNA CIEŒLAK

Zamówienia publiczne

We wrzeœniu Urz¹d Gminy Zgierz
przeprowadzi³ 2 przetargi
nieograniczone.

28 wrzeœnia oddano do u¿ytku oœwietlenie
placu zabaw w Luæmierzu. Na odcinku
70 metrów ustawiono 2 s³upy oraz zamon-
towano oprawê oœwietleniow¹. Wartoœæ
robót wynios³a 10.248 z³.

W Grotnikach zakoñczono budowê
oœwietlenia na ulicy Krzemieñ. Na 672
metrach ul. Ozorkowskiej podwieszono
napowietrzn¹ liniê zasilaj¹c¹, a na odcinku
510 metrów ul. Krzemieñ zamontowano
s³upy z oprawami oœwietleniowymi w iloœci
17 kpl. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
80.566,71 z³.

Zakoñczono prace projektowe zadania:
„Modernizacja sieci wodoci¹gowej poprzez
wymianê rur azbestocementowych na PVC
w miejscowoœci Józefów i Leonardów”.
W oparciu o opracowan¹ dokumentacjê
i uzyskane pozwolenie na budowê, realizacja
zadania rozpocznie siê w 2010 r.

Rozpoczêto prace budowlane zwi¹zane
z przebudow¹ ulic Topolowej i Zielonej
w Grotnikach. Zadania realizowane s¹
w systemie zaprojektuj i zbuduj. 

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

Inwestycje 
infrastrukturalne 
w gminie

I n w e s t y c j e

W nastêpnym numerze zamieœcimy
wypowiedzi ekspertów uczestni-
cz¹cych w konferencji.



Pierwsze wspólne spotkanie uczestników
szkolenia odby³o siê 12 paŸdziernika
w Urzêdzie Gminy Zgierz. Kursanci poznali
m.in. szczegó³owy program projektu oraz
osoby zaanga¿owane w jego realizacjê. 

Podstaw obs³ugi komputera ucz¹ siê
42 osoby. Bezp³atne szkolenia odbywaj¹ siê
w Publicznych Punktach Dostêpu do Internetu
w Dzier¿¹znej, Giecznie, Grotnikach,
S³owiku i Szczawinie. W czasie 40 godzin
lekcyjnych uczestnicy szkolenia nabêd¹
umiejêtnoœci w zakresie pracy z edytorem
tekstu, naucz¹ siê te¿ pos³ugiwania poczt¹
elektroniczn¹ i internetem jako nowoczesnym
Ÿród³em komunikacji i informacji. Zajêcia
potrwaj¹ do po³owy grudnia. 

G³ównym celem szkolenia jest zwiêkszenie
atrakcyjnoœci na rynku pracy jego uczest-
ników. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA
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Ponad 50 osób mia³o
mo¿liwoœæ zapoznania siê
z rezultatami projektu, a benefi-
cjenci otrzymali zaœwiadczenia
potwierdzaj¹ce nabyte umiejêt-
noœci

W wyniku realizacji projektu
przeszkolonych zosta³o podczas
kursu komputerowego 30 osób
w trzech grupach, o ró¿nym
poziomie zaawansowania i bieg³oœci
w obs³udze komputera. 

Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ doskonalenia
swoich umiejêtnoœci w pracy z edytorem
tekstu, prowadzenia obliczeñ w arkuszu
kalkulacyjnym oraz pos³ugiwania siê
internetem.

Szkolenia odbywa³y siê w Publicznym
Punkcie Dostêpu do Internetu w Dzier¿¹znej
od 1 lipca do 30 wrzeœnia.

W ramach projektu dla miejscowej
jednostki OSP zakupiony zosta³ równie¿
sprzêt komputerowy oraz utworzona zosta³a
strona internetowa opisuj¹ca dzia³alnoœæ
i historiê miejscowych stra¿aków.

Obecnie trwaj¹ prace nad realizacj¹
kolejnego projektu finansowanego przez Uniê
Europejsk¹, a dotycz¹cego doszkalania
miejscowych ochotników z OSP w zakresie
nabycia uprawnieñ do obs³ugi pilarek
spalinowych.

ARKADIUSZ G³OWACKI

Stra¿ak myszy siê nie boi

Projekt pn. ,,Stworzenie Centrum Aktywi-
zacji Spo³eczno-Kulturalnej i Sportowej we
wsi Gieczno” uzyska³ dofinansowanie ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie 429.156 z³, przy ca³kowitych kosztach

operacji wynosz¹cych 698.094,98 z³. 
Celem projektu jest aktywizacja i integracja

mieszkañców wsi Gieczno poprzez stworzenie
miejsca spotkañ i organizacji imprez kulturalno
-sportowo-integracyjnych, w wyniku przeprowa-
dzenia remontu, rozbudowy oraz adaptacji

budynku gospodarczego znajduj¹cego siê
w Giecznie przy ul. Sportowej 3. Do istniej¹-
cego budynku zostanie dobudowany taras
i wiatro³ap, przewidziane s¹ tak¿e miejsca
parkingowe. Zaplanowane prace inwesty-
cyjne umo¿liwi¹ wyposa¿enie budynku
w nastêpuj¹ce instalacje: centralnego ogrze-
wania, wodn¹, kanalizacyjn¹, wentylacyjn¹
oraz elektryczn¹ i odgromow¹. Zostanie
równie¿ zakupione wyposa¿enie budynku
niezbêdne do spe³niania jego funkcji: meble,
wyposa¿enie kuchni, szatni dla zawodników
oraz pokoju administracyjnego.

Operacja bêdzie zakoñczona i rozliczona
do dnia 31 grudnia 2010 roku.

JADWIGA AFINIEC

16 paŸdziernika w sali OSP w Bia³ej odby³a siê uroczysta konferencja 
podsumowuj¹ca realizacjê projektu „Stra¿ak myszy siê nie boi”, wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Projekt realizowali druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej. 

3 wrzeœnia gmina Zgierz podpisa³a z Samorz¹dem Województwa £ódzkiego
kolejn¹ umowê o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania ,,Odnowa i rozwój
wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Centrum Aktywizacji Spo³eczno-Kulturalnej 
i Sportowej w Giecznie

Komputer - nowe mo¿liwoœci

Gmina Zgierz realizuje kolejne szkolenie komputerowe, na które otrzyma³a
dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. Na realizacjê projektu „Komputer - nowe mo¿liwoœci”
przyznane zosta³o gminie Zgierz dofinansowanie w wysokoœci 49.990 z³.
Nabór uczestników szkolenia - mieszkañców gminy Zgierz zameldowanych 
na pobyt sta³y, w wieku 15-64 lata - trwa³ od 1 wrzeœnia do 5 paŸdziernika.
Pierwszeñstwo w procesie rekrutacji mia³y osoby bezrobotne. 



W ramach realizowanego przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu
projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szans¹ na lepsze jutro” wspó³finansowanego
przez Europejski Fundusz Spo³eczny
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, w 2009
roku zorganizowano trzy rodzaje szkoleñ
zawodowych: „Opiekun osoby starszej” - dla
5 osób, „Obs³uga wózków jezdniowych
z napêdem silnikowym” - dla 5 osób, „Pomoc
kucharza” - dla 10 osób. Szkolenia mia³y
na celu zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych przez osoby bezrobotne. 

Zapytaliœmy kolejnych uczestników
projektu, co da³ im udzia³ w projekcie
i ukoñczone szkolenia. Jakie zmiany zasz³y
w ich ¿yciu i sytuacji zawodowej?

ANETA JARUSZEWSKA: – Szkolenie
zawodowe „Pomoc kucharza”,
które ukoñczy³am uwa¿am
za bardzo przydatne.
Zajêcia trwa³y prawie
5 tygodni i by³y prowadzone
na wysokim poziomie
- prowadz¹cy dobrze przygo-
towani merytorycznie
i praktycznie. Ugruntowa³o

to moje dotychczasowe umiejêtnoœci gotowa-
nia, ale przede wszystkim zdoby³am fachow¹
wiedzê na temat technologii, zasad ¿ywienia,
technik przyrz¹dzania posi³ków, a tak¿e ich
podawania. Mam nadziejê, ¿e zdobyte
umiejêtnoœci i fachow¹ wiedzê bêdê mog³a jak
najszybciej, wykorzystaæ w pracy zawodowej.

HALINA KOSIEWICZ: – Ja ju¿ drugi
rok uczestniczê w projek-
cie Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej.
W 2008 r. uczestniczy³am
w szkoleniu interpersonal-
nym w Klubie Integracji
Spo³ecznej w D¹brówce,
a w 2009 r. ukoñczy³am
szkolenie  zawodowe

„Opiekun osoby starszej”. Jestem bardzo
zadowolona, ¿e wziê³am udzia³ w tym projek-
cie. Po szkoleniu w KIS czu³am siê znacznie
lepiej. By³am zmobilizowana do dalszego
dzia³ania. Mia³am kontakt z ludŸmi. W tym

roku chêtnie uczestniczy³am w szkoleniu
zawodowym, by zwiêkszyæ swoje szanse na
znalezienie zatrudnienia. Wszystkie podej-
mowane dzia³ania utwierdzi³y mnie w przeko-
naniu, ¿e mamy wp³yw na swoje ¿ycie,
tylko trzeba byæ aktywnym. I uda³o siê.
We wrzeœniu odby³am kolejne szkolenie
w Firmie Spo³ecznej „K£OS”, a od
1 paŸdziernika 2009 r. podjê³am pracê w tej
firmie na umowê w pe³nym wymiarze czasu
pracy do 31 marca 2010 r.

IWONA KUBIAK: – Uczestniczy³am
w tym roku w szkoleniu
interpersonalnym w Klubie
Integracji Spo³ecznej
w D¹brówce i jestem
z tego bardzo zadowolona.
Dowiedzia³am siê du¿o
ciekawych rzeczy, pozna³am
przepisy kodeksu pracy.
Mia³am kontakt z innymi

ludŸmi. A co najwa¿niejsze, dziêki temu
podjê³am prace spo³ecznie-u¿yteczne.

MARIOLA OLEJNICZAK: – Ukoñczenie
szkolenia „Pomoc kucharza”
pozwoli³o mi zdobyæ nowe
kwalifikacje zawodowe
potwierdzone zaœwiad-
czeniem Zak³adu Dosko-
nalenia Zawodowego.
U³atwi mi to poszuki-
wanie zatrudnienia w tym
zawodzie. Dziêki temu

zdoby³am nowe umiejêtnoœci bardzo
przydatne równie¿ w ¿yciu prywatnym,
w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

JULIAN PLEWKA: – W ramach projektu
ukoñczy³em szkolenie
„Obs³uga wózków jezd-
n i o w y c h  z  n a p ê d e m
silnikowym”. Od d³u¿szego
czasu nie posiadam sta³ego
zatrudnienia. W zwi¹zku
z tym moja sytuacja
materialna nie pozwala³a
mi na sfinansowanie takiego

kursu z w³asnych œrodków. Obecnie wykonujê
prace spo³ecznie-u¿yteczne i podj¹³em
równie¿ starania o podjêcie pracy na umowê
o pracê zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami.

Zdajê sobie sprawê, ¿e sta³e zatrudnienie daje
poczucie stabilizacji, bezpieczeñstwa i szansê
na uzyskanie œwiadczeñ emerytalnych.

ANNA WEISS: – Jestem bardzo
zadowolona z udzia³u
w projekcie. W tamtym
roku skoñczy³am szkolenie
interpersonalne w KIS
w D¹brówce, a w tym
roku zdoby³am nowe
kwalifikacje zawodowe
jako „Opiekun osoby
starszej”. Ukoñczenie

szkolenia zawodowego utwierdzi³o mnie
w przekonaniu, ¿e mam du¿e predyspozycje
do wykonywania tego typu us³ug dla osób
chorych, zniedo³ê¿nia³ych, potrzebuj¹cych
opieki. W przesz³oœci opiekowa³am siê
najbli¿szymi cz³onkami rodziny, ale wówczas
brakowa³o mi fachowej wiedzy na temat
opieki nad osobami starszymi i zdobytych
obecnie umiejêtnoœci. Szkolenie by³o bardzo
dobre pod wzglêdem merytorycznym. Praktyki
odbywa³y siê w Szpitalu Wojewódzkim
w Zgierzu, mo¿e tylko trochê za krótkie. 

Zbli¿a siê kolejny rok aplikowania przez
nasz Oœrodek o œrodki unijne w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Informujemy osoby bezrobotne o mo¿liwoœci
zg³aszania siê do Oœrodka z propozycjami
szkoleñ zawodowych, jakie moglibyœmy
sfinansowaæ osobom bezrobotnym w ramach
projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹
na lepsze jutro”. Jest to ogromna szansa na
przekwalifikowanie siê i zdobycie zupe³nie
nowych kwalifikacji zawodowych. Dostoso-
wanie swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejêt-
noœci do aktualnego rynku pracy. Szkolenia
zawodowe s¹ bardzo kosztowne, od 1.000 z³
do 1.500 z³ od osoby, w zale¿noœci od rodzaju
szkolenia. W zwi¹zku z tym osoby bezro-
botne, bez sta³ego Ÿród³a dochodu, nie maj¹
szansy na ich sfinansowanie z w³asnych
œrodków.

W latach 2008/2009 w ramach reali-
zowanego projektu 25 osób zdoby³o nowe
kwalifikacje zawodowe. Realizowany projekt
ma na celu zapewnienie równego dostêpu do
szkoleñ zawodowych osobom bezrobotnym
z terenu gminy Zgierz bez wzglêdu na wiek
i p³eæ.

MA³GORZATA BIBEL

U n i a  E u r o p e j s k a
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Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Uczestnikami projektu, którego realizacja
ju¿ siê rozpoczê³a, s¹ uczniowie szkó³ podsta-
wowych w D¹brówce Wielkiej, Biesiekierzu
Rudnym, Bia³ej oraz zespo³ów szkolno
-gimnazjalnych w Grotnikach, Giecznie
i S³owiku. 

W ramach wdra¿anego projektu zostanie
zrealizowany szeroki wachlarz zajêæ wyrów-

nawczych, obejmuj¹cy m.in. zajêcia
z matematyki, jêzyka angielskiego, zajêcia
logopedyczne, gimnastykê korekcyjn¹. 

Projekt, którego zakoñczenie jest planowane
na lipiec 2010 roku, ma siê przyczyniæ do
zwiêkszenia szans edukacyjnych uczniów
szeœciu wspomnianych szkó³. 

AGNIESZKA FILIPCZAK

Mo¿esz wiêcej
Projekt gminy Zgierz pn. „Mo¿esz wiêcej” uzyska³ pozytywn¹ ocenê 
w konkursie og³oszonym przez Urz¹d Marsza³kowski i zosta³ wy³oniony 
przez Zarz¹d Województwa do przyznania dofinansowania ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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q Przychodnie

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„Bia³a”
Bia³a, ul. Koœcielna 1
tel. 042 717 84 78
POZ, ginekolog, po³o¿na, pielêgniarka
œrodowiskowo-rodzinna, medycyna szkolna,
punkt szczepieñ, badania alergologiczno
-pulmonologiczne
pon-pt: 8.00-18.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Ma³gorzaty Kotkowskiej
D¹brówka Sowice, ul. Ogrodowa 5
tel. 042 717 80 72
POZ
pon-pt: 8.00-18.00 (lekarz: pon, œr-pt: 10.00
-15.00, wt: 13.00-17.00)

Niepubliczny Oœrodek Zdrowia w Giecznie
Gieczno, ul. G³ówna 43
042 717 83 68
POZ
pon-pt: 8.00-16.00 (lekarz: pon-pt: 12.00
-16.00)

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„VIGOR” - filia w Grotnikach
Grotniki, ul. Brzozowa 23a
tel. 042 717 91 16
POZ, medycyna szkolna, punkt szczepieñ
pon: 12.00-18.00, wt-pt: 8.00-15.00
(w tym praca w terenie) (lekarz: pon: 14.00
-18.00, wt-pt: 9.30-13.00)

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„VIGOR” - filia w S³owiku
S³owik, ul. Gdañska 44
tel. 042 717 03 49
POZ, medycyna szkolna
pon: 12.00-17.00, wt-pt: 8.00-15.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„VIGOR” w Smardzewie
Smardzew, ul. Podleœna 1

tel. 042 716 93 95
POZ
pon, œr, pt: 9.00-17.00, wt, czw: 9.00-13.00
(lekarz)

Przychodnia Podstawowej i Specjalisty-
cznej Opieki Zdrowotnej
Zgierz, ul. Parzêczewska 35 (przy szpitalu
wojewódzkim)
tel. 042 714 42 14 - rejestracja POZ
tel. 042 714 42 29 - rejestracja specjalistyczna

q Gabinety stomatologiczne

Gabinet stomatologiczny w Bia³ej
Bia³a, ul. Koœcielna 1
tel. 0 502 117 085

Gabinet stomatologiczny w D¹brówce
D¹brówka Sowice, ul. Ogrodowa 5
tel. 042 717 80 72

Gabinet stomatologiczny w Giecznie
Gieczno, ul. G³ówna 43
tel. 042 717 82 64, 0 606 895 101

Gabinet stomatologiczny w Grotnikach
Grotniki, ul. Brzozowa 23a
042 717 94 16

Gabinet stomatologiczny w S³owiku
S³owik, ul. Gdañska 44
tel. 0 601 393 827

Gabinet stomatologiczny w Smardzewie
Smardzew, ul. Podleœna 1
tel. 042 716 93 95

q Apteki

Apteka w Bia³ej
Bia³a, ul. Koœcielna 1
tel. 042 717 84 26

Apteka w Giecznie
Gieczno, ul. G³ówna 43
tel. 042 717 83 22

Punkt Apteczny „Nad Lind¹” w Grotnikach
Grotniki, ul. Brzozowa 23a
tel. 042 717 88 71

Apteka „Leœna” w Smardzewie
Smardzew, ul. Podleœna 4
tel. 042 716 97 79

Emilia, S³owik, 
Dêbniak, Kania Góra

Rosanów 3
17

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

4
18

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

10
25

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

5
19

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

12
26

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

20

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

13
27

listopadmiejscowoœæ

9
23

grudzieñ

14
28

1
15

2
16

9
23

3
17

10
24

18

11
31

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

Z d r o w i e

K o m u n i k a t

Instytucje opieki zdrowotnej 

Centrum Medyczne Œw. Jerzego zaprasza mieszkanki miasta i gminy Zgierz na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ

MAMMOGRAFIA
bezp³atna dla Pañ w wieku 50-69 lat (roczniki od 1940 do 1959)

które nie odbywa³y tego typu badañ w ci¹gu ostatnich 2 lat, lub w roku 2008 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzyma³y wskazania
do wykonania powtórnych badañ po up³ywie 12 miesiêcy. Na badania nale¿y zg³osiæ siê z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjêcia i opis)
ostatniego badania.

Badania prowadzone bêd¹ w ambulansie medycznym w dniach 25-26 listopada 2009 r. (œroda, czwartek) przy Miejskim Oœrodku
Sportu i Rekreacji ul. Wschodnia 2 w Zgierzu w godzinach: 8.30-13.00 i 14.00-19.00.

Zapisy telefoniczne do badañ (wymagany PESEL) w godz. 8.00-16.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku) pod numerami: 061 844 27 27 lub
061 844 27 13 do 15.

Dla pañ, powy¿ej 35 roku ¿ycia, nie spe³niaj¹cych kryteriów badañ bezp³atnych, koszt mammografii wynosi - 70 z³. Do badañ p³atnych
niezbêdne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).

Badania prowadzi: Centrum Medyczne Œw. Jerzego, 60-476 Poznañ ul. Jasielska 14, www.CentrumSwJerzy.pl
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Lasy zajmuj¹ blisko 30% powierzchni
gminy. Wœród nich znajduje siê najwiêkszy
kompleks leœny aglomeracji ³ódzkiej, czyli
lasy luæmiersko-grotnickie. Jest to nie tylko
jedno z wa¿niejszych oœrodków rekreacyjno
-rezydencjonalnych (w centrum tych lasów
znajduj¹ siê Grotniki, Jedlicza i Ustronie),
ale równie¿ bardzo ró¿norodny i bogaty
(pomimo dominacji sosny) ekosystem.
O jego znaczeniu œwiadczy fakt usytuowania
tu dwóch najwiêkszych rezerwatów w gminie
Zgierz - D¹browy Grotnickiej i Gr¹dów nad
Lind¹.

D¹browa Grotnicka to jeden z najwiêk-
szych rezerwatów w województwie ³ódzkim
- jego powierzchnia wynosi 100,5 ha. Zloka-
lizowany jest w pó³nocnej czêœci lasu
grotnicko-luæmierskiego. Ochron¹ objêto
przede wszystkim fragment d¹browy œwietlistej.
Wysokie walory krajobrazowe posiada las
dêbowy w po³udniowo-zachodniej czêœci
rezerwatu. Znajduje siê tu równie¿ jego
najwy¿szy punkt, o wysokoœci 174 m n.p.m.
Najstarsze dêby na tym obszarze licz¹ ponad
sto lat. £¹cznie znajduje siê tutaj 270
gatunków roœlin, w tym 44 gatunki drzew
i krzewów. Rezerwat jest obiektem badañ
naukowych oraz wa¿nym terenem zajêæ
dydaktycznych. Sta³ siê on równie¿ bardzo
wa¿nym punktem na krajoznawczej mapie
gminy Zgierz. Do rezerwatu mo¿na dotrzeæ
Agroturystycznym szlakiem rowerowym
„Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady
Kawalerii” (znaki czerwone), ³¹cz¹cym
Grotniki z Kêblinami.

Rezerwat Gr¹dy nad Lind¹ zajmuje
powierzchniê 56 hektarów. Po³o¿ony jest na
po³udniowy wschód od Grotnik, tu¿ przy
granicy ze Zgierzem (w pobli¿u szkó³ki
„Ÿródliska”). Atrakcj¹ przyrodnicz¹ rezer-
watu jest kompleks Ÿróde³ i wysiêków wody.
Sk³ada siê on z basenu torfowiskowego
z licznymi drobnymi wysiêkami, trzech nisz
Ÿródliskowych oraz œródleœnego stawu.
Wyp³ywa z niego piêkny strumieñ, stano-
wi¹cy dop³yw Lindy.

Drugim pod wzglêdem wielkoœci
kompleksem leœnym w gminie s¹ lasy
szczawiñskie. Równie¿ on posiada wysokie
walory przyrodnicze. Znajduje siê tutaj,
trzeci co do wielkoœci rezerwat gminy
- Gr¹dy nad Moszczenic¹. Ma on 42,1 ha
powierzchni i znajduje siê w pó³nocnej czêœci
lasów szczawiñskich. Rzeka Moszczenica,
stanowi¹ca pó³nocn¹ granicê rezerwatu, jest
prawobrze¿nym dop³ywem Bzury. P³ynie ona
w g³êbokiej dolinie, tworz¹c liczne zakola.
Na trenie rezerwatu znajduj¹ siê ma³e cieki,
p³yn¹ce w g³êbokich jarach do Moszczenicy.
G³ównym celem ochrony jest zachowanie
naturalnej ró¿norodnoœci roœlinnoœci leœnej,

zw³aszcza gr¹dowej z bogat¹ i barwn¹ flor¹
wiosenn¹. Ze wzglêdu na urozmaicon¹ rzeŸbê
terenu, zró¿nicowan¹ szatê roœlinn¹ i faunê
Gr¹dy nad Moszczenic¹ posiadaj¹ wybitne
walory krajoznawcze. W pobli¿u rezerwatu
przebiegaj¹ a¿ cztery szlaki turystyczne:
„Szlak okolic £odzi” (pieszy, znaki czerwone),
Agroturystyczny szlak rowerowy (zielony),
Agroturystyczny szlak pieszy „Szlakiem
Bojowym 28 pu³ku Strzelców Kaniowskich”
(¿ó³ty) oraz Agroturystyczny szlak rowerowy
„Szlakiem Bojowym KBK”.

Najmniejszym, ale  uwa¿anym za
najciekawszy, jest rezerwat ja³owców
„Ciosny” w Rosanowie. Na obszarze 2,4 ha
znajduje siê unikalne w skali kraju skupisko
ja³owców, porastaj¹cych œródl¹dowe wydmy.
Powsta³y one prawdopodobnie u schy³ku
ostatniego zlodowacenia, gdy drobny materia³
skalny by³ wywiewany, przenoszony na inne
miejsce i ostatecznie formowany w wa³y
i parabole wydmowe. Na terenie rezerwatu
wystêpuje oko³o 8 tysiêcy ja³owców, w tym
oko³o 1,3 tys. o œrednicy pnia powy¿ej 5 cm.
Obok siebie rosn¹ egzemplarze o pokroju

kolumnowym, których pojedynczy na ogó³
pieñ wyrasta strzeliœcie na wysokoœæ 5-6
metrów, oraz szerokie, roz³o¿yste kêpy
zbudowane z wielu pni nale¿¹cych do
jednego osobnika. Wewn¹trz najstarszych
kêp znajduj¹ siê nisze i altany. Mo¿na tu
dotrzeæ trzema trasami turystycznymi:
Szlakiem do rezerwatu „Ciosny” (pieszy,
zielony), Agroturystycznym szlakiem
rowerowym oraz Agroturystycznym szlakiem
rowerowym „Szlakiem Bojowym KBK”.

Poza rezerwatami gmina Zgierz mo¿e
poszczyciæ siê wieloma innymi ciekawy
obiektami przyrodniczymi. Wœród nich s¹
m.in. Ÿród³a rzeki Ciosenki, które s¹ jednymi
z najwiêkszych Ÿróde³ w Polsce - wyp³ywaj¹
tu 52 litry wody na sekundê. Ÿród³a te
stanowi¹ naturaln¹ oazê zieleni o wysokich
walorach przyrodniczych, a prowadzi do nich
jedna z odnóg Agroturystycznego szlaku
rowerowego. Warte zobaczenia s¹ tak¿e
pomniki przyrody, których w gminie jest 46,
aleje pomnikowe w miejscowoœciach:
Glinnik (wzd³u¿ drogi do Szczawina, osi¹galna
ze „Szlaku okolic £odzi”), Wypychów,
Grotniki (odcinek szlaku „Szlakiem Bojowym
KBK”) i £agiewniki Nowe (wzd³u¿ drogi
Zgierz - Stryków, przecinaj¹ j¹ „Szlak okolic
£odzi” i £¹cznikowy agroturystyczny szlak
rowerowy (¿ó³ty)) oraz parki wiejskie, pozos-
ta³oœci po dawnych maj¹tkach ziemskich:
w Luæmierzu - siedziba Stacji Doœwiadczalnej
Oceny Odmian, w pobli¿u którego biegn¹
„Szlak okolic £odzi”, „Szlak Pamiêci
Hitlerowskiego Ludobójstwa” (pieszy,
niebieski) i Agroturystyczny szlak pieszy
„Szlakiem Bojowym 28 pSK” oraz w
Dzier¿¹znej - Gminny Oœrodek Kultury,
gdzie prowadz¹: Agroturystyczny szlak
rowerowy i „Szlak okolic £odzi”. W pobli¿u
przebiega te¿ pomarañczowy Agroturysty-
czny szlak konny.

Poza walorami turystycznymi, rekreacyj-
nymi i zdrowotnymi (np. mikroklimat Grotnik
jest porównywany do mikroklimatu Rabki),
teren gminy stanowi naturaln¹ spi¿arniê. I nie
mam na myœli plonów zebranych niedawno
z pól, ale obfite runo leœne. Przez prawie ca³y
rok mo¿na spotkaæ w gminnych lasach osoby,
które na w³asne potrzeby i w³asnej przyjem-
noœci, ale równie¿ dla zysku, zbieraj¹ owoce
lasu - wiosn¹ i wczesnym latem poziomki
i jagody, póŸnym latem je¿yny i maliny,
a obecnie grzyby, które w tym roku niestety

nie obrodzi³y. Trafiaj¹ one póŸniej
do niejednej spi¿arni w ca³ym
regionie.

Zapraszamy wszystkich na
³ono przyrody do coraz bardziej
kolorowej, bo jesiennej gminy
Zgierz - na spacer, grzybobranie,
bezkrwawe ³owy z aparatem
fotograficznym, plener malarski,
czy wycieczkê krajoznawcz¹.

A o tym, co jeszcze ciekawego
mo¿na znaleŸæ w naszej gminie ju¿
w nastêpnym numerze.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

Turystyka w gminie Zgierz
Jesieñ nie oznacza koñca mo¿liwoœci uprawiania turystyki na terenie gminy
Zgierz. Równie¿ ona jest dobr¹ por¹ na rowerowe lub piesze wycieczki. 
Tym bardziej, ¿e nasza gmina nabiera wówczas kolorytu. Zw³aszcza lasy
mieni¹ siê ca³¹ palet¹ barw - od ¿ó³tego, przez wszystkie odcienie z³ota,
pomarañczy i czerwieni po g³êboki br¹z. To w³aœnie ciekawostki przyrodnicze
bêd¹ bohaterem tego odcinka.

d¹b - pomnik przyrody w Kêblinach

Ÿród³a rzeki Ciosenki
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26 wrzeœnia po raz pierwszy obchodzono
Œwiêto Patrona Szko³y. W uroczystoœciach
uczestniczyli: Honorowy Konsul Republiki
Wêgierskiej w Polsce Tadeusz Kaczor,
przedstawiciele w³adz gminnych i powiato-
wych, Prezes Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko
-Wêgierskiej w £odzi Ewa Cha³aj, reprezen-
tacje instytucji i organizacji, przedstawiciele
jednostek oœwiatowych i oœrodków kultury
z gminy Zgierz i miasta Zgierza, uczniowie
wraz z rodzicami oraz mieszkañcy Szczawina.

W s³oneczne, sobotnie przedpo³udnie na
placu przed szko³¹ odby³ siê uroczysty apel.
Poczty wprowadzi³y sztandar szko³y i podnios³y
na maszt flagê pañstwow¹, a dyrektor Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego Irena Konsowicz
przybli¿y³a zebranym historiê nadania
szko³om imienia Stefana Batorego oraz jego
sylwetkê.

Tak uroczysta oprawa apelu by³a
zwi¹zana z bardzo wa¿nym dla szkolnej
spo³ecznoœci wydarzeniem - ods³oniêciem
obelisku z tablic¹ poœwiêcon¹ patronowi,

którego dokonali Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, przedstawiciel funda-
torów Zygmunt Jêdrzejczak oraz Przewod-
nicz¹ca Rady Rodziców Jolanta Stêpieñ.
Autorem tablicy jest prof. Jan DŸwigaj. 

Po ods³oniêciu pomnika uczniowie
pierwszych klas szko³y podstawowej i gimna-
zjum z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y.
Apel zakoñczy³o wrêczenie kwiatów i podziê-
kowanie wszystkim, którzy przyczynili siê do
powstania obelisku i aran¿acji terenu wokó³
niego, a mianowicie: Jadwidze i Zygmuntowi
Jêdrzejczakom - fundatorom tablicy, Iwonie
i Robertowi Piotrkowskim oraz Anecie
i Marcinowi Siennickim - za aran¿acjê
terenu, Marzenie i Ryszardowi Brynkie-
wiczom - za przekazanie bry³y kamiennej,
a tak¿e Agnieszce i Adamowi Cybulskim
oraz Krzysztofowi Wo³owskiemu za nadzór
nad pracami przygotowawczymi i wspó³orga-
nizacjê uroczystoœci. 

Druga czêœæ Œwiêta Patrona Szko³y
odby³a siê w sali gimnastycznej, gdzie

uczniowie w kilku zabawnych scenkach
przedstawili najwa¿niejsze momenty z ¿ycia
Stefana Batorego: pierwszy bal ma³ego
Stefka (w wykonaniu najm³odszych dzieci);
polowanie, w czasie którego m³ody Batory
spotyka Polaka ze Szczawina (ksi¹¿ê wzi¹³
go za dzikiego zwierza i postrzeli³); przyjêcie
poselstwa polskiego, które przyby³o do
Batorego z propozycj¹ objêcia tronu Rzeczy-
pospolitej oraz spotkanie z uczniem, którego
król zachêca³ do nauki (jako za³o¿yciel
Akademii Wileñskiej).

Wystêpom uczniów przygl¹da³ siê
równie¿ Stefan Batory, który przygotowa³ dla
przyby³ych goœci dwie niespodzianki.
Pierwsz¹ z nich by³ czardasz - tradycyjny
wêgierski taniec, zatañczony przez Zespó³
Ludowy „Szczawiniacy”, drug¹ zaœ - dwa
pokazy tañca towarzyskiego w wykonaniu
Kornelii M³ynarczyk - uczennicy ZSG w
Szczawinie i Tomasza Salskiego. Zaprezen-
towali oni miêdzy innymi sambê, tango,
quick-step i walca. Wystêpy taneczne,
nagrodzone owacjami, zakoñczy³y czêœæ
artystyczn¹ Œwiêta Patrona Szko³y.

Trzeci¹ ods³on¹ by³ mini-jarmark, gdzie
mo¿na by³o kupiæ wyroby artystów ludowych,
miód z pasieki oraz przysmaki przygotowane
przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich ze Szczawina,
m.in. smalec i kiszone ogórki. Osoby maj¹ce
ochotê na coœ s³odkiego mog³y odwiedziæ
kawiarenkê „pod chmurk¹”, serwuj¹c¹ ciasta
oraz ciep³e i zimne napoje.

Pierwsze Œwiêto Patrona Szko³y zakoñ-
czy³o siê póŸnym popo³udniem. Swoim
uczestnikom dostarczy³o ono wielu nieza-
pomnianych wra¿eñ. Wszak niecodziennie
ods³aniany jest pomnik, a placówkê odwiedza
konsul. Uroczystoœæ pokaza³a te¿, ¿e wa¿ne
treœci mo¿na przekazaæ w przystêpny sposób,
nawet w formie rozrywkowej, oraz to, jak
wa¿ny dla ka¿dej szko³y jest patron.
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Œwiêto patrona szko³y w Szczawinie
Patron szko³y to postaæ szczególna. To osoba (rzadziej organizacja, instytucja
b¹dŸ grupa), która pozostawi³a wyraŸny œlad na kartach naszej historii. 
Nie inaczej jest w przypadku patrona szkó³ w Szczawinie - Stefana Batorego 
- króla Polski, znakomitego stratega, dowódcy, polityka i organizatora.

Uroczyste ods³oniêcie obelisku 
z tablic¹ poœwiêcon¹ patronowi szko³y.

W obchodach uczestniczyli pos³owie
z regionu zgierskiego, w³adze miejskie,
gminne i powiatowe, czynni i emerytowani
nauczyciele, uczniowie szkó³ ze Zgierza
i gminy Zgierz oraz mieszkañcy. Goœæmi
honorowymi byli Bohdan Czarnecki,
Jadwiga i Boles³aw GoŸdzik oraz Jadwiga
Marciniak - uczniowie Tajnego Nauczania.

Uroczystoœci rozpoczê³a sesja popularno
-naukowa w Urzêdzie Miasta Zgierza.
W wype³nionej do ostatniego miejsca du¿ej
sali konferencyjnej zebrani wys³uchali historii
powstania i dzia³alnoœci TON w Polsce
i na ziemi zgierskiej, przedstawionej przez

Dariusza Szlawskiego, doktora historii
Uniwersytetu £ódzkiego. Mówi³ on m.in.
o trudnoœciach organizacyjnych, braku
podrêczników i niebezpieczeñstwie, jakie
nios³o ze sob¹ konspiracyjne nauczenie
(wielu nauczycieli i uczniów przyp³aci³o je
¿yciem), ale tak¿e o bohaterskiej postawie
i wielkim zaanga¿owaniu i poœwiêceniu

nauczyciel i .  Dr  Szlawski
stwierdzi³, ¿e region zgierski by³
jednym z najbardziej aktywnych
obszarów dzia³alnoœci TON.
Tajne komplety prowadzi³o tu
ponad 60 nauczycieli z blisko
180 ucz¹cych tu przed wojn¹.
Jest to tym bardziej godne
podkreœlenia, ¿e ziemia zgierska
zosta³a w³¹czona do Rzeszy,
a co za tym idzie represje wobec
ludnoœci polskiej by³y silniejsze
ni¿ w innych obszarach okupo-
wanego kraju.

Bardzo wa¿nym i ciekawym

70. rocznica utworzenia Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej w Zgierzu

6 paŸdziernika w Zgierzu obchodzono 70. rocznicê utworzenia Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej (TON) w Zgierzu. By³a to ju¿ ostania uroczystoœæ 
z cyklu wydarzeñ zwi¹zanych z obchodami rocznicowymi wybuchu 
II wojny œwiatowej w Zgierzu i gminie Zgierz.



Grupy uczestników wyruszy³y ze Zgierza
i Luæmierza, a metê rajdu tradycyjnie
wyznaczono przy Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Grotnikach.

W czasie marszu ka¿da z dru¿yn musia³a
wykonaæ kuk³ê z darów lasu, a po dotarciu na
miejsce tak¿e szeœæ zadañ sprawnoœciowych,
tj. rzut marynarski, odbijanie pi³eczki palanto-
wej, rzucanie rzutkami do tarczy, podbijanie
pi³ki w parach, rzucanie jajkiem w parach
oraz przerzucanie kó³ka z przejœciem pod
rozci¹gniêt¹ na niedu¿ej wysokoœci lin¹.

Podczas konkurencji zrêcznoœciowych
uczniowie dobrze siê bawili. Najwiêksze
emocje budzi³o zw³aszcza rzucanie jajkiem
w parach, poniewa¿ by³y one surowe!
Najmniejszy b³¹d (np. zbyt mocny chwyt czy
rzut) powodowa³y rozbicie jajka. A ¿e nie
wszyscy zd¹¿yli w porê uskoczyæ, to czêœæ
osób wraca³o do domów z „pami¹tkami”.

Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników rajdu poczêstunek - p¹czki, s³odkie
bu³ki oraz zimne i gor¹ce napoje.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji
najwiêcej punktów uzyska³ Zespó³ Szkó³
Nr 3 w Pabianicach, drugie miejsce zaj¹³
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu,
zaœ trzecie - Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w
S³owiku.

MACIEJ WRZESIÑSKI
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O œ w i a t a

Najlepsi okazali siê druhowie z OSP
Popów. Dru¿yna OSP Wypychów - zwyciêzca
Gminnych Zawodów Sportowo-Po¿ar-
niczych - zajê³a 5 miejsce.

KATARZYNA CIEŒLAK

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Pani

TERESIE 
KOCISZEWSKIEJ

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
cz³onkinie KGW Dzier¿¹zna
i M-G Rada KGW w Zgierzu

K o n d o l e n c j e

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e we wrzeœniu zmar³a nasza cz³onkini
ZOFIA ADAMCZEWSKA

z Bia³ej
Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE
sk³adaj¹ 

KGW Bia³a
i M-G Rada KGW Zgierz

W y d a r z e n i a

Powiatowe zawody
Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych

momentem sesji by³y wspomnienia by³ych
uczennic tajnych kompletów: Jadwigi
GoŸdzik i Jadwigi Marciniak. Panie,
momentami dr¿¹cym g³osem, opowiada³y
o zagro¿eniach, jakie towarzyszy³y tajnej
nauce i zwi¹zanych z nimi œrodkach
bezpieczeñstwa - spotkania w ma³ych
grupach, posiadanie przy sobie tylko jednego
zeszytu (najlepiej jednak by³o dobrze go
ukryæ), przychodzenie na zajêcia pojedynczo
itd. Opowiada³y równie¿ o wp³ywie, jaki
tajne komplety wywar³y na ich ¿ycie. By³ on
tak silny, ¿e Jadwiga GoŸdzik wybra³a zawód
nauczycielki. Dziêki nim ju¿ w bardzo
m³odym wieku (w czasie wojny mia³y kilka-
naœcie lat) pozna³y jak wielkie znaczenie dla
podtrzymania to¿samoœci narodowej ma
edukacja, solidarnoœæ spo³eczeñstwa
i przekazywanie tradycji.

Sesjê zakoñczy³o rozstrzygniêcie
„Konkursu na ilustracjê do dziejów Zgierza
i regionu w okresie wojny i okupacji 1939
-1945”. Troje uczniów gminnych szkó³:
Maja Kaliñska z Zespo³u Szkolno-Gimnazjal-
nego w Grotnikach, Sylwia Majek z Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku i Artur
Witczak ze Szko³y Podstawowej w Besie-
kierzu Rudnym otrzyma³o wyró¿nienia.

Druga czêœæ obchodów 70. rocznicy
utworzenia TON w Zgierzu rozpoczê³a siê od
przemarszu pocztów sztandarowych Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu i szkó³
z gminy Zgierz i miasta Zgierza oraz uczest-
ników sesji z Placu Jana Paw³a II pod
siedzibê Zarz¹du Okrêgu ZNP w Zgierzu.
Tam Starosta Zgierski, Prezydent Miasta
Zgierza i Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
ZNP w £odzi ods³onili g³az z tablic¹
pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ nauczycielom
walcz¹cym o polsk¹ szko³ê, pod którym
delegacje z³o¿y³y kwiaty.

Po uroczystoœciach pod pomnikiem
uczestnicy zwiedzili wystawê okolicznoœ-
ciow¹ „Ocalmy od zapomnienia - szko³y,
których nie by³o”, otwart¹ w zgierskiej
siedzibie ZNP.
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20 wrzeœnia w Aleksandrowie 
£ódzkim odby³y siê Powiatowe
Zawody Sportowo-Po¿arnicze. 
Do zawodów stanê³o 14 dru¿yn
stra¿ackich z powiatu zgierskiego. 

XIII Zlot PTSM
28 wrzeœnia odby³ siê XIII Zlot Kó³
Polskiego Towarzystwa Schronisk
M³odzie¿owych. Wziê³o w nim udzia³
150 uczniów ze szkó³ z gminy Zgierz,
Zgierza, £odzi i Pabianic.

Projekty miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego w gminie Zgierz
w czêœci dotycz¹cej terenu wsi: 
l Jedlicze A - Po³udnie i Jedlicze B - Po³udnie
l £agiewniki Nowe - Wschód 
l £agiewniki Nowe - Zachód 
wraz z prognozami oddzia³ywania na
œrodowisko zostan¹ wy³o¿one do publicz-
nego wgl¹du w dniach od 2 do 23 listopada
2009 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz
w Zgierzu przy ul. £êczyckiej 4 w pokoju nr 1,
budynek „B”, w godz. 8.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Zgierz w czêœci

dotycz¹cej terenu wsi Jedlicze A - Po³udnie
i Jedlicze B - Po³udnie rozwi¹zaniami
odbêdzie siê 18 listopada 2009 r. w œwietlicy
gminnej w Jedliczu A przy ul. D³ugiej 36
o godz. 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projek-
tach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w czêœci dotycz¹cej terenu wsi: 
l£agiewniki Nowe - Wschód 
l£agiewniki Nowe - Zachód
rozwi¹zaniami odbêdzie siê 19 listopada 2009 r.
w œwietlicy gminnej w £agiewnikach
Nowych przy ul. Smardzewskiej 59 o godz.
16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ka¿dy, kto
kwestionuje ustalenia przyjête w wy¿ej
wymienionych projektach miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
mo¿e wnieœæ uwagi.

Uwagi do planów nale¿y sk³adaæ na piœmie
do Wójta Gminy Zgierz, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 7 grudnia 2009 roku.

Uwagi do prognoz oddzia³ywania na
œrodowisko nale¿y sk³adaæ na piœmie do
Wójta Gminy Zgierz, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14 grudnia 2009 roku.

K o m u n i k a t

Wy³o¿ono do publicznego wgl¹du 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w gminie Zgierz
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Sk¹d pomys³ na odtwarzanie 28. pu³ku
Strzelców Kaniowskich?
– Przed II wojn¹ œwiatow¹ 28. pSK
stacjonowa³ w £odzi. By³ to pu³k rdzennie
³ódzki, zwany te¿ czêsto „Dzieæmi £odzi”.
Zosta³ on zawi¹zany w 1918 r. rozkazem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, a swoj¹
nazwê otrzyma³ na czeœæ 4. Dywizji Strzelców
Polskich, która pod koniec I wojny œwiatowej
walczy³a z Niemcami m.in. pod Kaniowem
(Ukraina - przyp. red.). W stowarzyszeniu
nawi¹zujemy do tradycji 28. pSK. Jesteœmy
grup¹ pasjonatów i mi³oœników historii. Przez
swoj¹ dzia³alnoœæ oddajemy ho³d naszym

przodkom, którzy walczyli i ginêli m.in. na
polach Kêblin. Dbamy o miejsca pamiêci
zwi¹zane z 28. pSK. Stowarzyszenie „Strzelcy
Kaniowscy” odtwarza równie¿ inne pu³ki
kaniowskie - 29. (kaliski), 30. i 31. (sieradzki).
Czy ktoœ z Pana rodziny s³u¿y³ w 28. pSK?
– Tak. W pu³ku s³u¿y³ mój dziadek, który bra³
udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej i walczy³
m.in. pod Kêblinami. Dziadek prze¿y³ wojnê,
zmar³ kiedy mia³em dwa lata. St¹d te¿ o jego
wojennych losach i s³u¿bie w 28. pSK wiem
tylko z relacji mojej babci i mamy. Jestem
tu wiêc z potrzeby serca, by oddaæ ho³d
towarzyszom broni mojego dziadka, którzy
polegli w tej bitwie.
Jak ocenia Pan dzisiejsz¹ inscenizacjê,
równie¿ w porównaniu z innymi tego
rodzaju przedsiêwziêciami?
– Nasz¹ sztandarow¹ „imprez¹” jest rekon-
strukcja w Stroñsku k. Sieradza, przede
wszystkim odtworzenie obrony linii rzeki
Warty przez 30. pSK. Bierze w niej udzia³

bardzo du¿o osób i sprzêtu, wiêc skala
przedsiêwziêcia jest o wiele wiêksza ni¿ tutaj.
Jednak ze wzglêdu na krwawy bój, który
28. pSK stoczy³  w Kêblinach i  jego
70. rocznicê, trzeba by³o koniecznie zorgani-
zowaæ tutaj takie uroczystoœci. Na szczêœcie
w³adze gminy przygotowa³y dzisiejsze
obchody i inscenizacjê, a w³aœciwie rekon-
strukcjê, bo staramy siê wiernie odtwarzaæ
wydarzenia historyczne. Umo¿liwi³y nam tym
samym pokazanie sylwetek ¿o³nierskich
i zaprezentowanie boju pu³ku z Niemcami.
Myœlê, ¿e wypad³o to bardzo dobrze.
Jak Pan ocenia takie rekonstrukcje jako
nauczyciel historii?
– Uwa¿am, ¿e s¹ jak najbardziej konieczne.
Dzieci i m³odzie¿ mog¹ dowiedzieæ siê
o wydarzeniach historycznych nie tylko
z ksi¹¿ek i filmów, ale maj¹ te¿ mo¿liwoœæ
zobaczenia ich na w³asne oczy. Jest to ¿ywa
lekcja historii, która moim zdaniem daje
wiêksz¹ œwiadomoœæ tego, co dzia³o siê
dawniej. A musimy o tym przypominaæ,
poniewa¿ w miarê up³ywu pokoleñ mo¿e ona
ulec zatarciu. Dzia³aj¹c w Stowarzyszeniu
staramy siê do tego nie dopuœciæ. Ofiara
naszych ¿o³nierzy, którzy tutaj walczyli
i ginêli, by³aby daremna, gdybyœmy o niej
zapomnieli. To by³o by dla nas nie do
zniesienia.

rozmawia³
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Jednostkom radzieckim opór stawi³y
oddzia³y Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP), Brygada Rezerwowa Kawalerii
Wo³kowysk i Samodzielna Grupa Operacyjna
(SGO) „Polesie”. By³y to zbyt ma³e si³y, by
powstrzymaæ natarcie.

Wkraczaj¹c do Polski, podobnie jak
Niemcy bez wypowiedzenia wojny, ZSRR
z³ama³ traktat ryski z 1921 r. o wytyczeniu
granicy i pakt o nieagresji z 1932 r., który
mia³ obowi¹zywaæ do koñca 1945 r.

Oficjalnymi powodami wkroczenia
Sowietów by³y: „rozpad pañstwa polskiego,
ucieczka rz¹du polskiego, koniecznoœæ
ochrony mienia i ¿ycia zamieszkuj¹cych
wschodnie tereny polskie Ukraiñców i
Bia³orusinów oraz uwolnienie ludu polskiego
od wojny”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rz¹d
Rzeczypospolitej opuœci³ Polskê dopiero
póŸnym wieczorem 17 wrzeœnia, po otrzyma-
niu informacji o wejœciu Armii Czerwonej
i zbli¿aniu siê sowieckich oddzia³ów
pancernych do miejsca jego pobytu.

Jednostki radzieckie bardzo szybko
posuwa³y siê w g³¹b kraju. Lwów zosta³
osi¹gniêty 19 wrzeœnia, Wilno, Grodno i Brzeœæ
- 20 i 22, Suwa³ki - 24, zaœ Lublin - 28.

Oprócz przewagi liczebnej i sprzêtowej do
szybkich postêpów czerwonoarmistów
przyczyni³ siê nieog³oszenie przez prezydenta
i rz¹d stanu wojny z ZSRR oraz brak rozkazu
Naczelnego Wodza stawiania oporu najeŸdŸcy.
Doprowadzi³o to do dezorientacji dowódców
i ¿o³nierzy. Mimo tego Polacy w wielu
miejscach stawili zaciêty i bohaterski opór.
Od 17 do 20 wrzeœnia KOP broni³ Rejonu
Umocnionego Sarny, 18 i 19 broni³o siê
Wilno, a w dniach 20-21 wrzeœnia toczy³y siê
ciê¿kie walki o Grodno. Lwów broni³ siê od
12 wrzeœnia, kiedy to pod miasto podesz³y
wojska niemieckie, a skapitulowa³ dziesi¹æ
dni póŸniej przed wojskami radzieckimi.
29 i 30 wrzeœnia jednostki KOP dowodzone
przez gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna
rozbi³y w bitwie pod Szackiem radzieck¹
52. Dywizjê Strzeleck¹. W tym samym czasie
przedzieraj¹ca siê na zachód SGO „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga stoczy³a zwyciê-
skie walki z oddzia³ami sowieckimi pod
Jab³oni¹ i Milanowem.

28 wrzeœnia ZSRR i III Rzesza podpisa³y
tzw. Traktat o granicach i przyjaŸni (zwany
te¿ drugim paktem Ribbentrop-Mo³otow).
Zatwierdza³ on podzia³ Polski i korygowa³

wczeœniejsze ustalenia dotycz¹ce przebiegu
granicy niemiecko-radzieckiej oraz podzia³u
stref wp³ywów w krajach ba³tyckich.

W wyniku walk zginê³o oko³o 3 tys.
¿o³nierzy, zaœ oko³o 10 tys. zosta³o rannych.
Do niewoli dosta³o siê 250 tys., w tym prawie
18 tys. oficerów. Blisko 7 tys. zginê³o po
wziêciu do niewoli.

Od chwili ataku na Polskê Armia
Czerwona dokonywa³a licznych zbrodni
wojennych, morduj¹c jeñców i masakruj¹c
ludnoœæ cywiln¹. Liczbê ofiar ocenia siê na
oko³o 2,5 tys. ¿o³nierzy i policjantów oraz
kilkuset cywilów. W Grodnie i Wilnie
masowo rozstrzeliwano poddaj¹cych siê
obroñców. Przedstawiciele Armii Czerwonej
³amali te¿ postanowienia umów z³o¿enia
broni. Tak by³o np. we Lwowie i Brzeœciu.

Konsekwencjami agresji ZSRR na Polskê
by³y masowe represje wobec ludnoœci
polskiej, zamieszkuj¹cej zajête tereny oraz
grabie¿ polskiego maj¹tku narodowego i dóbr
prywatnych.

Jedn¹ z najwiêkszych zbrodni tamtego
okresu jest Zbrodnia Katyñska, czyli wymor-
dowanie przez NKWD na wiosnê 1940 r.,
na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu
Centralnego Wszechzwi¹zkowej Partii
Komunistycznej (bolszewików) z 5 marca
tego roku, prawie 19 tys. polskich oficerów.
Wed³ug szacunków historyków stanowi³o to
po³owê korpusu oficerów Wojska Polskiego.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

Agresja ZSRR na Polskê 
– 17 wrzeœnia 1939 r.
Wojna Obronna 1939 r. to nie tylko zmagania z najazdem niemieckim. 
Nad ranem 17 wrzeœnia broni¹cy siê kraj otrzyma³ cios w plecy - prawie 
620 tysiêcy ¿o³nierzy Armii Czerwonej przekroczy³o wschodni¹ granicê Polski.
Zwi¹zek Radziecki wype³ni³y w ten sposób postanowienia tajnego protoko³u
dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mo³otow.

Jesteœmy grup¹ pasjonatów...
Rozmowa ze Zbigniewem Jêdrzejczakiem, cz³onkiem
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy
Kaniowscy”, nauczycielem historii w szko³ach podsta-
wowych w Besiekierzu Rudnym i nr 1 w Strykowie 
– uczestnikiem rekonstrukcji bitwy w Kêblinach 
z 1939 r., przeprowadzonej 13 wrzeœnia br. w Je¿ewie 
w ramach projektu „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹”.

P a m i ê c i  W r z e œ n i a  1 9 3 9  r o k u
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ORGANIZATOR:
Gminny Oœrodek Kultury 
Dzier¿¹zna 4, 95-001 Bia³a
tel. 42 717 84 66, fax. 42 717 80 18
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl

CELE:
l Zachowanie tradycji budowania szopek
bo¿onarodzeniowych. l Pobudzanie inwencji
twórczej w zakresie inscenizacji szopek
z wprowadzeniem akcentów regionalnych.
l Przybli¿enie bogatej tradycji i obrzêdów
ludowych charakterystycznych dla Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. l Prezentacja szopki
bo¿onarodzeniowej jako elementu kultury
chrzeœcijañskiej i narodowej.

TEMATYKA KONKURSU:
Szopka Bo¿onarodzeniowa w formie
przestrzennej o charakterze religijnym
inspirowana motywami regionalnymi np.:
akcentami ³owickimi (sztuka ludowa, stroje,
architektura, obiekty sakralne, legendy,
krajobraz itp.), zawieraj¹ca wyraŸne elementy
tradycji Bo¿ego Narodzenia.

UCZESTNICY KONKURSU:
Dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz.
Prace oceniane bêd¹ w 3 kategoriach
wiekowych: klasy I - III, IV-VI szkó³
podstawowych, klasy I-III gimnazjów.

WARUNKI KONKURSU:
l Prace nale¿y wykonaæ w formie

przestrzennej. l Uczestnik winien dostarczyæ
1 pracê nie wystawian¹ we wczeœniejszych
konkursach. Uwaga: w przypadku przed-
stawienia szopki bior¹cej udzia³ w innych
konkursach - nie bêdzie ona kwalifikowana
do konkursu. l Praca winna byæ wykonana
z dowolnego materia³u plastycznego.
l Dowolna wielkoœæ pracy. l Ze wzglêdu
na specyfikê pracy przy powstawaniu szopek
mog¹ pomagaæ (tylko pomagaæ) tak¿e inne
osoby, jednak praca musi posiadaæ tylko
jednego autora. l Konstrukcja szopki
powinna byæ stabilna. Aby poszczególne
elementy nie przesuwa³y siê, nale¿y przymo-
cowaæ je do pod³o¿a lub po³¹czyæ w inny
sposób. Pod³o¿e szopki powinno byæ
sztywne. l Pracê nale¿y opatrzyæ przymo-
cowan¹ w widocznym miejscu kartk¹
- metryczk¹ zawieraj¹c¹ dane: nazwisko,
imiê, wiek, adres autora + numer telefonu,
szko³ê, imiê i nazwisko opiekuna plasty-
cznego. l Organizator konkursu zastrzega
sobie prawo do bezp³atnego reprodukowania
prac konkursowych we wszystkich publika-
cjach, prezentacjach oraz w ramach
programów telewizyjnych. l Organizator
nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za
zniszczenie lub kradzie¿ pracy. l Uwaga:
prace, w których zostan¹ zastosowane
elementy z seryjnej produkcji np.: pocztówki,
gotowe szopki, figurki itp. nie bêd¹ kwali-
fikowane do konkursu!!!

TERMINY I MIEJSCA:
l Prace nale¿y sk³adaæ do 1 grudnia 2009 r.

w siedzibie Organizatora, tj. Gminny
Oœrodek Kultury, Dzier¿¹zna 4, 95-001
Bia³a. l Prace konkursowe bêd¹ ekspono-
wane na wystawie w siedzibie organizatora
oraz w zainteresowanych szko³ach gminy
Zgierz

OCENA I NAGRODY:
l Prace oceniaæ bêdzie komisja powo³ana
przez organizatora. l Szopki bêd¹ oceniane
wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: ogólne
wra¿enie artystyczne, tradycyjnoœæ, koncepcja
architektoniczna, dobór i wykorzystanie
materia³ów, motywy regionalne, wk³ad
pracy, estetyka pracy oraz trwa³oœæ konstruk-
cji, walory plastyczne (kompozycja, kolorys-
tyka). l Komisja konkursowa mo¿e równie¿
wytypowaæ do nagrody prace nie odpowia-
daj¹ce ww. warunkom, lecz odznaczaj¹ce siê
innymi wysokimi walorami. l Decyzje
komisji konkursowej s¹ ostateczne i niepod-
wa¿alne. l Za udzia³ w konkursie zostan¹
przyznane dyplomy i nagrody. l Nagrody
otrzymuj¹ autorzy najlepszych prac w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
l Organizator zastrzega sobie prawo do
innego podzia³u nagród. l Laureaci zostan¹
powiadomieni o oficjalnym rozstrzygniêciu
konkursu i o terminie odbioru nagród
telefonicznie. l Z³o¿enie pracy do konkursu
oznacza akceptacjê warunków niniejszego
regulaminu.l Uwaga: sprawy nie objête
regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

INFORMACJE:
Dodatkowych informacji na temat konkursu
udziela Katarzyna Leszczak - pracownik
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
tel. 042 717 84 66 lub 0663 919 045.

Regulamin konkursu 

„Szopka Bo¿onarodzeniowa”

K u l t u r a

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z organizowanymi przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej uroczystoœciami
pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w dniu 11 listopada 2009 roku, w godz. 10.55-12.30
ul. Koœcielna w Bia³ej zostanie zamkniêta dla ruchu samochodowego na odcinku od koœcio³a
pod wez. œw. Piotra i Paw³a do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ 702. Objazd bêdzie mo¿liwy drog¹
za Oœrodkiem Zdrowia w Bia³ej. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne 
w gminie Zgierz 

msza œwiêta w koœciele
pw. œw. Piotra i Paw³a w Bia³ej
przemarsz uczestników 
uroczystoœci z koœcio³a 
pod pomnik Marsza³ka 
Józefa Pi³sudskiego w Bia³ej
program patriotyczny w wyko-
naniu uczniów SP w Bia³ej
przemówienia okolicznoœciowe,
z³o¿enie wieñców i wi¹zanek
kwiatów pod pomnikiem
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Bia³ej

Œwiêto Niepodleg³oœci
w dniu 11 l is topada

10.00 - 

10.55 -

11.25 -

11.40 -

Program uroczystoœci:

Gminne Andrzejki – 28 listopada w œwietlicy w £agiewnikach Nowych (impreza
dla doros³ych, wejœcie na zaproszenie).

Miko³ajki – 6 grudnia od godz. 11.00 w œwietlicy w £agiewnikach Nowych (impreza
otwarta, dla dzieci).

Warsztaty Bo¿onarodzeniowe dla doros³ych – 11 grudnia od godz. 16.00 w GOK
w Dzier¿¹znej (impreza otwarta). 

Warsztaty Bo¿onarodzeniowe dla dzieci – 14 grudnia od godz. 9.00 w GOK
w Dzier¿¹znej (impreza otwarta). Ponadto rozstrzygniêcie konkursu na Szopkê
Bo¿onarodzeniow¹ i rozdanie nagród o godz. 10.00, warsztaty sztuki ludowej.

Ze szczegó³ami dot. imprez mo¿na zapoznaæ siê w GOK w Dzier¿¹znej, 
pod tel. 042 717 84 66 lub na stronie www.dzierzazna.pl.

q

q 

q

q
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Dru¿yna, w 80%, to uczniowie i absol-
wenci szko³y w S³owiku. Ju¿ od ponad 2 lat
wspó³pracujemy z TKKF-em Zgierz, dziêki
któremu mo¿emy braæ udzia³ w zawodach

sportowych. Naszym najwiêkszym sukcesem,
którym nale¿y siê pochwaliæ to w³aœnie
wyjazd do Sulejowa, w którym braliœmy
udzia³ w 8 konkurencjach (tj. siatkówka,
siatkówka pla¿owa, tenis sto³owy, tenis ziemny,
trójbój, badminton, rzuty do celów).

Udzia³ w zawodach bra³y dru¿yny
z Tomaszowa Mazowieckiego, £odzi,
Piotrkowa Trybunalskiego i Zgierza.

Zdobywaj¹c 64 punkty w ogólnej klasy-
fikacji zajêliœmy I miejsce i otrzymaliœmy
puchar. Nasi siatkarze zostali wybrani najlep-
sz¹ dru¿yn¹ na spartakiadzie i otrzymali
puchar z r¹k v-ce Marsza³ka Województwa

£ódzkiego. S¹ to niezapomniane chwile dla
nas wszystkich, a dla niektórych by³ to
pierwszy premierowy wyjazd.

Zarz¹d LKS S³owik dziêkuje Pani Ewie
Osówniak - Dyrektorowi Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w S³owiku za udostêpnianie
sali gimnastycznej na treningi, które
przyczyni³y siê do sukcesu naszych zawod-
ników. Dziêkujemy równie¿ Urzêdowi Gminy
w Zgierzu za wsparcie finansowe dla
15 uczniów naszej szko³y oraz Pani Marii
Migdalskiej - Radnej i Firmie PPHU Jan
Nyczaj za pomoc w organizacji wyjazdu.

GRZEGORZ KRÓLAK

Zawodnicy ze Zgierskiego Towarzystwa
Atletycznego pod kierunkiem trenerów
Jakuba Filipowicza i Rafa³a Majchrzaka
zaprezentowali uczniom swoje umiejêtnoœci.
Pokaz wzbudzi³ ogromne zainteresowanie
uczniów, a kilkunastu z nich ju¿ wyrazi³o
chêæ trenowania zapasów. Jest to sport, który
na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i

osiemdziesi¹tych „królowa³” w naszej szkole.
Ci¹gle pamiêtamy sukces naszego absolwenta
Tomasza Kupisa, który reprezentowa³ Polskê

na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.
Zapasy trenowa³o wielu rodziców naszych
obecnych uczniów, przez co sport ten ci¹gle
przywo³uje wspomnienia i dreszczyk emocji.
Dlatego podjêto starania, aby reaktywowaæ
zapasy w naszej szkole. Wzmo¿one dzia³ania
zmierzaj¹ce do pozyskania funduszy na ten
cel podj¹³ Jan Migdalski - Zastêpca Prezesa
LKS S³owik. 

Wszystkim osobom wspieraj¹cym
dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania sekcji
zapaœniczej serdecznie dziêkujê za pomoc
i zaanga¿owanie.

EWA OSÓWNIAK

S p o r t
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Wyniki:
l 4 paŸdziernika w D¹brówce
Zamek Skotniki - Huragan Swêdów 0 : 1

Gol zdobyty w pierwszym kwadransie gry
przez goœci ustawi³ mecz. Zamek mimo kilku
wyœmienitych sytuacja nie zdo³a³ odrobiæ
strat, gracze Huraganu równie¿ zmarnowali

kilka szans na podwy¿szenie wyniku w tym
rzut karny! Ta pora¿ka przerwa³a œwietn¹
passê Zamka, który od 16 maja br. (LKS II
Ga³kówek 4 : 0) wygra³ 8 kolejnych spotkañ
ligowych, bij¹c poprzedni rekord 4 zwyciêstw
z rzêdu
l 11 paŸdziernika w Giecznie

LKS Gieczno - Zamek Skotniki 2 : 5 
- Bogus³awski (2), Misiak, Hampel (k),
Kowalczyk
l 18 paŸdziernika w Smardzewie
Czarni Smardzew - Zamek Skotniki 1 : 6
- Gajdziak (2), Miernik (2), Kowalczyk,
Bogus³awski
l 25 paŸdziernika w D¹brówce
Zamek Skotniki - UKS Lipiny 9 : 1
- Kowalczyk(3), Hampel(2), Krawiecki vel
Krawiec, Bogus³awski, Miernik, Misiak

PAWE³ DYNEK

LKS Zamek Skotniki

Zamek przegra³ w hicie B-klasy z Huraganem i obecnie 
zajmuje pozycjê wicelidera. Skotniczanie wyœrubowali nowy
klubowy rekord iloœci zwyciêstw z rzêdu.

LKS S³owik

Spektakularnym sukcesem zakoñczy³
siê wyjazd 30-osobowej ekipy 
LKS S³owik do Sulejowa 
na III Wojewódzk¹ Spartakiadê
TKKF organizowan¹ przez Zarz¹d
Wojewódzki w £odzi w dniach 
29-30 sierpnia.

Z powodu ataku zimy zawody prawie do
ostatniej chwili sta³y pod znakiem zapytania.
Na szczêœcie œnieg stopnia³ i biegi mog³y siê
odbyæ.

W zawodach uczestniczyli uczniowie
i mieszkañcy Zgierza, gminy Zgierz oraz
£odzi. Biegi odby³y siê w szeœciu kategoriach
wiekowych: 6 lat i m³odsi (100 m), 7-9 lat
(400 m), 10-12 lat (1000 m), 13-15 lat
(1000 m), 16-18 lat (2000 m ch³opcy i 1000 m
dziewczêta) oraz 19 lat i wiêcej (5000 m).

Jako pierwsi wystartowali najm³odsi.
Pobieg³o ³¹cznie 13 dzieci (w tym 4
dziewczynki) - jedno z £odzi, pozosta³e
- z Przedszkola nr 6 w Zgierzu. Przedszkolaki

pobieg³y z ogromnym zapa³em i przy
gor¹cym dopingu zebranych bez trudu
pokona³y d³ugi, jak na ich wiek, dystans.

W kolejnych kategoriach wiekowych
wystartowali, z sukcesami, uczniowie
gminnych szkó³ i mieszkañcy gminy Zgierz.
W grupie 7-9-latków II miejsce w kategorii
dziewcz¹t zajê³a Marta Markiewicz ze
Szko³y Podstawowej w Giecznie. Wœród
ch³opców zwyciê¿y³ Maciej Malinowski,
a trzeci na metê przybieg³ Sebastian
Lewandowski - obaj ze SP w Bia³ej.
W rocznikach 1997-1999 wygra³a Ma³gorzata
Mamiñska, druga by³a Ewelina Malinowska
(obie ze SP w Bia³ej), a trzecia - Ewa

Janiszewska ze SP w Giecznie. W tej grupie
na podium stanêli równie¿ Krystian
Markiewicz ze SP w Giecznie (II. miejsce)
i Adrian Groszkowski ze SP w Bia³ej (III).
W kategorii 13-15-latków drug¹ pozycjê zaj¹³
Damian Michalak z Gimnazjum w Giecznie.
Z kolei w najstarszej kategorii wiekowej
(19 lat i wiêcej) drugie miejsce zajê³a Zuzanna
Marchewa - So³tys Ustronia.

Mi³¹ niespodziank¹ i du¿ym zaskocze-
niem i by³a obecnoœæ na zawodach Piotra
Kêdzi - olimpijczyka, biegacza na dystansie
400 m. Sportowiec rozdawa³ autografy,
pozowa³ do pami¹tkowych zdjêæ, a nawet
pobieg³ z grup¹ gimnazjalistów.

Imprezê nale¿y zaliczyæ do udanych -
mimo du¿ych obaw o pogodê, dopisali
zawodnicy (du¿e zainteresowanie biegami
by³o zw³aszcza wœród gimnazjalistów)
i kibice.

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI
na podstawie informacji Stowarzyszenia By³ych

Dzia³aczy, Zawodników i Sympatyków KS „BORUTA”

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w S³owiku, 6 paŸdziernika, 
z inicjatywy Piotra Patory, 
odby³ siê pokaz zapaœniczy. 

Zapaœnicy w S³owiku

I Amatorski Bieg Uliczny w Zgierzu

17 paŸdziernika w Parku Miejskim w Zgierzu odby³ siê I Amatorski Bieg
Uliczny pn. „Memoria³ im. W³adys³awa Lisieckiego”. Bieg zorganizowa³o 
Stowarzyszenie By³ych Dzia³aczy, Zawodników i Sympatyków Klubu
Sportowego „BORUTA”, przy wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Zgierzu. 
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Czekaj¹c na opublikowanie wyników bada-
nia sieci kanalizacyjnej w £agiewnikach Nowych
postaram siê przybli¿yæ Pañstwu problem
odprowadzania œcieków w gminie Zgierz.
Zadanie to jest, na podstawie ustawy z 07 czerwca
2001 r., zadaniem w³asnym gminy. Jedno-
czeœnie, na podstawie ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach,
gmina powinna mieæ opracowany plan rozwoju
sieci kanalizacyjnej. Jak nasza gmina realizuje to
zadania? Po raz pierwszy fachowe opracowanie
nt. Kanalizacji w gminie powsta³o w 1994 r.
Jednak¿e jego realizacja nie zosta³a podjêta.
Ponownie, na zlecenie Gminy Zgierz firma
zewnêtrzna, w grudniu 2004 r., opracowa³a
Program - koncepcjê gospodarki œciekowej dla
Gminy Zgierz. W koncepcji przeanalizowano
mo¿liwoœci budowy takiego systemu, aby by³o
jak najmniej oczyszczalni, i tak, aby koszty by³y
zminimalizowane. Istotnym ograniczeniem
rozpatrywanym w koncepcji by³ brak terenów
gminnych, na których mo¿na by³oby usytuowaæ
oczyszczalnie oraz koszty i miejsce odprowa-
dzenia œcieków. Nie bez znaczenia by³y równie¿
przewidywane protesty mieszkañców i ekologów.
Koncepcja przewiduje oko³o 100 km podsta-
wowej sieci kanalizacyjnej. Koncepcja dzieli
gminê na kilka tzw. zlewni. Dla terenów, dla
których budowa kolektora jest nieop³acalna ze
wzglêdów ekonomicznych koncepcja zaleca
budowê przydomowych oczyszczalni œcieków.
Nie przewiduje natomiast budowy zbiorników
bezodp³ywowych (szamb). Zlewnie przewidziane
w koncepcji to:

- zlewnia Grotniki - obejmuj¹ca miejscowoœci:
Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie, Grotniki.
Za najkorzystniejsze rozwi¹zanie na tym
obszarze koncepcja uzna³a w³¹czenie kolektora

œciekowego do systemu kanalizacji w Zgierzu.
Ca³a sieæ obejmowa³aby oko³o 15 km
ruroci¹gów i 4 przepompownie;

- zlewnia Rosanów - obejmuj¹ca tylko t¹
miejscowoœæ. Przedstawiono rozwi¹zanie
alternatywne, tj. budowê oczyszczalni lub
w³¹czenie siê do kolektora zgierskiego.
Podkreœlono, i¿ korzystniejszym rozwi¹zaniem,
z uwagi na mniejsz¹ iloœæ przepompowni i
d³ugoœæ ruroci¹gu, jest wariant budowy w³asnej
oczyszczalni;

- zlewnia D¹brówki - obejmowa³aby
D¹brówkê Wielk¹ i D¹brówkê Strumiany.
Koncepcja przewidywa³a rozwi¹zanie alterna-
tywne, ale korzystniejsze jest w³¹czenie kolektora
do sieci zgierskiej;

- zlewnia Skotniki - obejmuj¹ca tylko t¹
miejscowoœæ. Przewidziano dla niej w³¹czenie
do kolektora zgierskiego.

- zlewnia £agiewniki Nowe - obejmuje
miejscowoœci: £agiewniki Nowe, Maciejów,
Smardzew, Wo³yñ, Marcjanka, Glinnik,
Leonardów, Czaplinek, Józefów, Palestyna,
Siedlisko, Janów, Podole, Rozalinów,
Samotnik, Ukraina oraz Szczawin do autostrady.
Koncepcja przewiduje dwa warianty. I budowê
oczyszczalni w Glinniku lub kolektor w
£agiewnikach Nowych po³¹czony z kanalizacj¹
zgiersk¹.

- zlewnia Dzier¿¹zna - obejmuje Dzier¿¹zn¹,
Ciosny, Bia³¹, Cyprianów, Wolê Branick¹,
Koloniê G³owa, Kêbliny, Moszczenicê, Leonów,
Ostrów, Besiekierz Rudny i Nawojowy, Szczawin
Du¿y i Ma³y, Szczawin Koloniê i Szczawin
Koœcielny (po³o¿one powy¿ej autostrady).
Za³o¿ono budowê oczyszczalni œcieków oraz
kolektora o d³ugoœci oko³o 19,5 km;

- zlewnia B¹dków - dla miejscowoœci
B¹dków i Warszyce. Przewidziano budowê
oczyszczalni i odprowadzenie œcieków do
Czerniawki;

- zlewnia Gieczno - obejmuj¹c¹: Gieczno,
Wypychów, Œladków Górny, Brachowice,
Astachowice, Kotowice, Grabiszew, RogóŸno.
Przewidziano lokaln¹ oczyszczalniê œcieków;

- zlewnia S³owik - obejmuj¹ca: Emiliê, S³owik
i Adolfów. Ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
lokalizacji przewidziano pod³¹czenie kolektora
œciekowego do oczyszczalni w Ozorkowie
(aktualnie brak takich mo¿liwoœci);

- zlewnia W³adys³awów - obejmuj¹ce
W³adys³awów i Lorenki z lokaln¹ oczyszczalni¹
œcieków.

Opracowanie by³o rozpatrywane przez
Komisjê Bud¿etow¹ Rady Gminy Zgierz na
posiedzeniu 07 lutego 2005 r. Komisja po
dyskusji postanowi³a w pierwszej kolejnoœci
przyst¹piæ do opracowania dokumentacji dla
zlewni: Grotniki, Skotniki, £agiewniki Nowe
i D¹brówki, dla których jest mo¿liwoœæ wyko-
rzystania oczyszczalni œcieków w Zgierzu. Rada
Gminy Zgierz zosta³a zapoznana z programem
- koncepcj¹ na sesji 17 marca 2005 r. 

Do chwili obecnej wykonano oko³o 3 km
kanalizacji sanitarnej w £agiewnikach Nowych.
W 2008 roku opracowane zosta³o szczegó³owe
studium przedprojektowe dla zlewni Grotniki.
Sumarycznie na skanalizowanie obszaru gminy
w latach 2005 - 2008 wydano 1 164 719,00 z³
(zlewnia Grotniki 29 646,00 z³ i zlewnia
£agiewniki Nowe 1 135 073,00 z³), tj. oko³o 1%
bud¿etu gminy za ten okres. W przywo³anych
danych nie uwzglêdniono dotacji na budowê
przydomowych oczyszczalni œcieków Czy jest to
du¿o? Pozostawiam Pañstwu do uznania, ale
uwa¿am, ¿e mo¿na by³o zrobiæ znacznie wiêcej,
gdy¿ bud¿et gminy wynosi³ w tym okresie œrednio
oko³o 27 mln z³/rok. W kolejnych artyku³ach
przedstawiê Pañstwu problematykê kanalizacji
w poszczególnych zlewniach.

Lechos³aw Wojcieszek

Kanalizacja w £agiewnikach
Nowych i nie tylko

W artykule opublikowanym w nr 5-6/2009
Na Ziemi Zgierskiej napisa³em, i¿ w pewnych
obszarach dzia³alnoœci gmina sobie nie radzi.
Spróbujê to stwierdzenie przybli¿yæ Pañstwu na
przyk³adzie „Planu gospodarowania odpadami
dla gminy Zgierz na lata 2009 - 2012 z perspek-
tyw¹ do 2016 r.” Plan ten Rada Gminy Zgierz
przyjê³a 27 sierpnia br. (uchwa³a Nr XLII/
432/09). Jest to jeden z miernych, w mojej
ocenie, dokumentów planistycznych.

Dla porz¹dku przypomnê, i¿ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem, to wójt ma obowi¹zek
przedk³adaæ radzie gminy pod obrady projekty
poszczególnych uchwa³. Tak te¿ siê sta³o w
omawianym przypadku. Zanim jednak projekt
zosta³ przedstawiony pod dyskusjê komisjom
Rady Gminy Zgierz zosta³ uzgodniony z
przewidzianymi w prawie instytucjami. To tak,
jakby wojewodzie wys³ano do zbadania
zgodnoœci z prawem jak¹œ uchwa³ê przed jej
przyjêciem przez radê gminy. Mo¿na postawiæ
pytanie, co z wymaganymi uzgodnieniami, jeœli
rada wprowadzi³aby znacz¹ce poprawki?
Na szczêœcie dla urzêdników poprawki by³y
kosmetyczne.

Obowi¹zuj¹cy wczeœniej „Gminny plan
gospodarki odpadami dla Gminy Zgierz” zosta³
przyjêty uchwa³¹ z 27 sierpnia 2004 roku.
Przepisy zobowi¹zuj¹ do jego nowelizacji,
co cztery lata. Rada gminy spóŸni³a siê w tym
przypadku tylko o rok, ale ktoœ bierze pieni¹dze
za przedstawienie radzie projektów uchwa³
w odpowiednich terminach.. Nowy plan jest doœæ
obszerny i mam do niego sporo uwag. Wystarczy
na kilka artyku³ów. Dzisiaj skupiê siê na kilku
b³êdach formalnych i niektórych manipulacjach
informacjami. Dokument informuje, i¿ powierz-
chnia gminy wynosi 19 905 ha. Wszystkie
wczeœniejsze, oficjalne dokumenty przyjête przez
radê gminy podaj¹, ¿e jest to 19 924 ha.
Dlaczego gmina zmniejszy³a siê o 19 ha?
Pyta³em o to wójta na sierpniowej i wrzeœniowej
sesji. Niestety pytanie pozosta³o bez odpowiedzi.
Przy wyliczaniu dróg przebiegaj¹cych przez
gminê pominiêto autostradê. Czy¿by przyczyn¹
tego by³ brak zapowiadanego, od kilku lat,
o¿ywienia gospodarczego przy zjazdach
z autostrady? Tym nie mniej kilka stron dalej
mo¿na przeczytaæ „szans¹ dla gminy mo¿e byæ
lokalizacja zjazdów z autostrady na terenie
gminy.” Gdzie logika?

Szkoda, ¿e nie widaæ efektów podobnych
zapisów w ró¿nych innych gminnych dokumentach.

Plan z 2004 roku przewidywa³ „objêcie
wszystkich mieszkañców gminy zorganizowanym
systemem gospodarki odpadami... do 2007
roku”. Jak to zrealizowano? Có¿, autorzy przyz-
naj¹, ¿e „na terenie gminy Zgierz nie wszyscy
mieszkañcy zostali objêci zbieraniem odpadów
komunalnych. W 2007 roku oko³o 75%
mieszkañców objêtych by³o zorganizowanym
zbieraniem odpadów”. Ponadto „nie wdro¿ono
systemu selektywnego zbierania odpadów
ulêgaj¹cych biodegradacji, niebezpiecznych,
wielkogabarytowych i budowlanych ze
strumienia odpadów komunalnych”. Jak
zamierzano rozwi¹zaæ te problemy w dotychcza-
sowym planie? 

„Zapewnienie zak³adanych poziomów
odzysku odpadów z selektywnej zbiórki
w wysokoœci: wielkogabarytowych - 20%,
budowlanych - 15%, wyselekcjonowanych
z komunalnych  do 2006 roku”. Kolejna
pora¿ka w³adz gminy to „na terenie gminy nie
wprowadzono systemu selektywnego zbierania
odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych”. Zak³adano natomiast
„zorganizowanie i zapewnienie osi¹gniêcia
zbierania odpadów niebezpiecznych wytwo-
rzonych w sektorze komunalnym na poziomie

Uwagi do Planu gospodaro-
wania odpadami

dokoñczenie na str.  16 
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Sprawa wykorzystania zasobów mineralnych
okolic RogóŸna od oko³o roku czasu mocno
rozgrzewa opiniê publiczn¹. Sprawa jest o tyle
dziwna, gdy¿ zasoby tych z³ó¿ znane by³y od
d³u¿szego czasu, tj. od lat 60-tych ubw. Wtedy
w omawianym rejonie wykonano ponad 200
odwiertów i studni badawczych. Na podstawie
uzyskanych danych oszacowano zasoby z³ó¿
mineralnych, okreœlono przybli¿one granice ich
zalegania oraz ustalono stopieñ mineralizacji
wód. Pozwoli³o to ówczesnym w³adzom na
sformu³owanie konkretnych planów wykorzysta-
nia odkrytych zasobów. Dotar³em do „Planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz” przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy
Zgierz 04 czerwca 1993 r., i zmienionego
uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz 29 listopada 1994 r.
Plan ten obowi¹zywa³ przez 10 lat, tj. do roku
2003. Przewidywa³ on utworzenie w miejsco-
woœciach: Jasionka, Kotowice i B¹dków
„potencjaln¹” strefê lokalizacji uzdrowiska
RogóŸno na podstawie opracowanej w 1991
roku przez Biuro Programowania i Projektowa-
nia Rozwoju £odzi „Koncepcji zagospodarowa-
nia rejonu RogóŸna z wykorzystaniem walorów
leczniczych wód mineralnych”. Koncepcja
okreœla³a: 1. „granice obszaru potencjalnego
uzdrowiska z zakwalifikowaniem do obszarów
specjalnie chronionych (w przysz³oœci strefa A)”
i 2. „granice strefy balneologiczno-klimatycznej
z zakwalifikowaniem do obszarów chronionych
uzdrowiska (w przysz³oœci strefa B)”. Plan
przewidywa³ równie¿ szczególn¹ ochronê
wszystkich walorów przyrodniczo krajobra-
zowych wprowadzaj¹c odpowiednie ogranicze-
nia i przewiduj¹c np. rozwi¹zanie problemu
oczyszczania i odprowadzania œcieków, ochronê
powietrza poprzez zgazyfikowanie terenu, objêcie
ochron¹ ró¿nych elementów krajobrazowych itd.
Ponadto przyjête przez Radê Gminy Zgierz,
uchwa³¹ Nr XVI/149/99 z 02.12.1999 r., Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz (obowi¹zuje
nadal) stwierdza, i¿ „obszar objêty zasiêgiem
udokumentowanych zasobów wód mineralnych
w rejonie RogóŸna wy³¹czony powinien byæ
z wszelkich wiêkszych dzia³añ inwestycyjnych do
czasu przes¹dzenia o funkcji i programie dla
tego obszaru i sporz¹dzenia szczegó³owego
planu zagospodarowania przestrzennego pod
k¹tem u¿ytkowania balneologicznego i rekrea-
cyjnego w skali regionalnej i ponadregionalnej”.
Mo¿na w tym miejscu postawiæ pytanie, gdzie
byli byœmy dzisiaj, gdyby powy¿sze plany zosta³y

zrealizowane? Niestety z ambitnych planów
powsta³a jedynie, w 1996 r., rozlewnia wód
mineralnych w Giecznie. Funkcjonowa³a ona
bardzo krótko - oko³o 3 lat. Temat RogóŸna
zaistnia³ ponownie przed wyborami samorz¹-
dowymi w 2006 roku. Na sesji rady gminy
30 marca przyjêto koncepcjê pt. „Projekt
RogóŸno” i upowa¿niono Wójta Gminy Zgierz
do podejmowania dzia³añ zwi¹zanych z realiza-
cj¹ koncepcji. W wyniku tego upowa¿nienia wójt
25 maja 2006 roku zawar³ z Centrum Zrówno-
wa¿onego Rozwoju umowê, której przedmiotem
by³o utworzenie Parku Technologiczno-Przemy-
s³owego „RogóŸno"” (PTP RogóŸno). W umowie
Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju zobowi¹za³o
siê m.in. do: przekazania Koncepcji RogóŸno
i praw do jej wykorzystania na potrzeby w/w
parku, przekazania „Projektu Programu
Badawczo - Wdro¿eniowego (B+W) RogóŸno”,
przekazania informacji o partnerach meryto-
rycznych konsultuj¹cych koncepcje RogóŸno
oraz sta³ego doradztwa eksperckiego dla
zarz¹dzaj¹cego parkiem technologiczno
-przemys³owym. Gmina zobowi¹za³a siê do:
przekazania terenów na potrzeby w/w parku,
udostêpnienia - w obiektach dzisiejszego GOK
Dzier¿¹zna - siedziby dla zarz¹dzaj¹cego przed-
miotowym parkiem (do czasu wybudowania
siedziby) oraz wspierania dzia³alnoœci zarz¹dza-
j¹cego parkiem „w zakresie promocji gminy”.
Na konferencji nt. Wykorzystanie zasobów
naturalnych dla rozwoju Gminy Zgierz i regionu
³ódzkiego, która odby³a siê 20 czerwca 2006
roku, Wójt Gminy Zgierz mówi³ „...Projekt
RogóŸno stwarza olbrzymie szanse dla nas,
a tak¿e dla przysz³ych pokoleñ. Szansy tej nie
wolno zmarnowaæ i pozwoliæ, aby zginê³y
w wirach wielkiej polityki lub interesów grup
spo³ecznych. Powinniœmy zadbaæ o to, aby te
bogactwa naturalne wykorzystaæ dla poprawy
jakoœci ¿ycia wszystkich mieszkañców naszego
regionu...Koncepcja projektu zak³ada jego
realizacje w ci¹gu 6 - 7 lat. Takie s¹ plany,
jednak prowadzone badania i rzeczywistoœæ na
pewno je potwierdz¹ b¹dŸ zweryfikuj¹”.
(Na Ziemi Zgierskiej nr 7/2006, str. 3). Od tego
czasu minê³y 3 lata. Ciœnie siê na usta pytanie,
co zrealizowano z tych planów? Park Techno-
logiczno-Przemys³owy RogóŸno nie podj¹³
dzia³alnoœci. Nigdzie nie mo¿na zapoznaæ siê
z Projektem Programu Badawczo - Wdro¿e-
niowego (B+W), o którym mówi § 3 w/w
umowy. Gmina dotychczas nie przekaza³a
terenów niezbêdnych do dzia³alnoœci parku.
Nie jest zrealizowany § 5 umowy pomiêdzy
Wójtem Gminy Zgierz a Centrum Zrównowa-
¿onego Rozwoju dotycz¹cy wyboru zarz¹du,
sprawuj¹cego funkcje Zarz¹dzaj¹cego PTP
RogóŸno. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e

efektów w/w umowy nie ma, a o sprawie wyko-
rzystania zasobów naturalnych RogóŸna zapom-
niano na dwa lata. O swoich dzia³aniach w tym
zakresie wójt nie informowa³ rady gminy.
Dopiero na wyraŸne zapytanie przedstawi³,
na sesji 19 listopada 2007 roku, zakres dzia³añ
podjêtych w sprawie realizacji koncepcji
RogóŸno. Uwa¿am, i¿ s¹ to dzia³ania ma³o
efektywne. Ograniczy³y siê one do siedmiu
spotkañ na ro¿nych forach (przewa¿nie konfe-
rencje), na których poruszano, wg. wójta, temat
RogóŸna. Jednak¿e w ich wyniku ¿adnych
konkretnych dzia³añ nie podjêto. Przedstawiony
w Urzêdzie Marsza³kowskim do Planu Inwesty-
cyjnego RPO na lata 2007 - 2013 pt. „Park
Technologiczno-Przemys³owy RogóŸno"
(opiewaj¹cy na kwotê 82 mln z³) nie zyska³ apro-
baty. Na pytanie, dlaczego brak odpowiedzi.
Jedynym konkretnym stwierdzeniem w sprawie
RogóŸna w tym okresie jest wypowiedŸ pana
Tynenskiego na sesji 19.11.2007 r. Powiedzia³
on cyt. „gmina nie musi wyk³adaæ w³asnych
œrodków. Istnieje kilka Ÿróde³ finansowania m.in.
z programów operacyjnych Innowacyjna
Gospodarka, Infrastruktura i Œrodowisko,
mo¿liwoœæ pozyskania œrodków z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
£ódzkiego” - patrz protokó³ z sesji. W protokole
mo¿na przeczytaæ równie¿, ¿e pan Tynenski
„uwa¿a, ¿e jeœli w danym terenie jest coœ atrak-
cyjnego nie nale¿y martwic siê o œrodki”. Szkoda
tylko, ¿e pan Tynenski zmieni³ w tej sprawie
zdanie. W artykule opublikowanym w nr 5-6
Na Ziemi Zgierskiej wymieni³, jako jedn¹
z przyczyn marazmu w sprawie, brak œrodków
finansowych. Nasuwa siê pytanie, dlaczego
w sprawie RogóŸna dotychczas brak konkret-
nych i wymiernych dzia³añ. Co prawda pan
Tynencki w nr 4/2009 i 5-6/2009 r. Na Ziemi
Zgierskiej doœæ szeroko porusza przedmiotow¹
sprawê, nie chce wracaæ do historii tylko j¹
tworzyæ, ale realia pokazuj¹, ¿e dopiero w tym
roku s¹ skromne efekty dzia³añ. Tylko jak
wyt³umaczyæ stracone dla sprawy lata. Chyba
tylko tym, ¿e sprawa jest nag³aœniana w okresie
krytycznym dla wójta (wybory samorz¹dowe -
2006 i 2008 oraz referendum w sprawie
odwo³ania wójta przed up³ywem kadencji).
Rozumiem, i¿ w kampanii do wyborów
samorz¹dowych w 2010 roku pan Zdzis³aw
Rembisz bêdzie móg³ pochwaliæ siê jakimiœ
konkretami pozytywnymi dla gminy w sprawie
RogóŸna. Bêdê z tego zadowolony, gdy¿ popie-
ram wszelkie dzia³ania podejmowane w celu
rozwoju gminy i poprawy jakoœci ¿ycia jej
mieszkañców. 

Z powa¿aniem
Lechos³aw Wojcieszek

RogóŸno - stanowisko w sprawie
komentarza pana Tynenskiego 
w „Na Ziemi Zgierskiej” 
Nr 5-6/2009

40% ... do 2008 roku”.
Jedynym przedsiêwziêciem, które gminie

„wysz³o”, choæ z rocznym poœlizgiem, to inwen-
taryzacja wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Powy¿sze nie przeszkodzi³o jednak napisaæ „cele
i zadania przyjête w Gminnym planie gospo-
darki odpadami dla gminy Zgierz zosta³y zreali-
zowane w pe³ni”. Na nastêpnych stronach
znajduje siê stwierdzenie „Wójt Gminy Zgierz

nie wyda³ zarz¹dzenia, w którym okreœli³by
wymagania, jakie powinni spe³niaæ przedsiê-
biorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie od w³aœcicieli nieruchomoœci
odpadów komunalnych oraz uzyskanie zezwole-
nia na opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych
i transport nieczystoœci p³ynnych na terenie
gminy Zgierz”. Powinien wydaæ takie zarz¹dzenie
4 - 5 lat temu. Wyjaœnienie, ¿e w innych gminach
wójtowie nie zrealizowali te¿ tego ustawowego

obowi¹zku, moim zdaniem, nie jest usprawiedli-
wieniem. Dociekliwi znajd¹ w omawianym
dokumencie znacznie wiêcej niejasnoœci.

Ciekaw jestem, czy w œwietle przedsta-
wionych faktów podzielaj¹ Pañstwo moj¹ ocenê,
ze gmina w pewnych obszarach sobie nie radzi?
Inne przyk³ady w kolejnych artyku³ach. 

Janusz Kowiranda

dokoñczenie ze str. 15



Panie Redaktorze Kowiranda

Przeczyta³em Pana „Komentarz” w wydaniu
sierpieñ - wrzesieñ do mojego artyku³u
w miesiêczniku „Na Ziemi Zgierskiej” w wydaniu
lipcowym.

W tym „Komentarzu” roi siê od oskar¿eñ,
insynuacji, ró¿nych w¹tpliwoœci, a s³owa „czy”,
„co”, „odnoszê wra¿enie”, „wydaje mi siê”,
dominuj¹ w ca³ym tekœcie.

Zastanawia charakterystyczny „sznyt”
artyku³u „Komentarza” - tu zasiaæ w¹tpliwoœci,
tam oczerniæ, spytaæ retorycznie, coœ pomin¹æ -
typowy dla pisarzy rodem ze „s³u¿b”.

Takie artyku³y pisane by³y kiedyœ na rozkaz.
Ciekawe, czy „Komentarz” to wynik rozkazu,
zamówienia, czy skazy zawodowej.

Moim zdaniem „Komentarz” ma wszelkie
cechy artyku³u na zamówienie. Przez kogo? - nie
wiem, komu zale¿y aby w tej gminie stale sypaæ
piasek w tryby. Jeœli „Komentarz” nie jest na
zamówienie (wybory? kopalnia?), to tym
bardziej zastanawia powód i cel, dla których Pan
stara siê jednoznacznie dyskryminowaæ mnie
osobiœcie, doradcê Wójta Gminy, Wójta Gminy
i Stowarzyszenie Centrum Zrównowa¿onego
Rozwoju.

Podwa¿a Pan moje umiejêtnoœci, kwalifi-
kacje, zarzuca rzekomy plagiat i b³êdy, w jakimœ
opracowaniu.

Nie myli siê tylko ten, kto nic nie robi. Waga
merytoryczna tych pomy³ek w porównaniu do
celu i zawartoœci merytorycznej opracowania
by³a ¿adna. Zarzucaj¹c plagiat jakiegoœ opisu
nie wzi¹³ Pan pod uwagê, ¿e mo¿na mieæ zgodê
na cytat, lub ¿e mo¿e byæ jeden autor dwóch
tekstów. Czy Pan to sprawdzi³ przed wysuniê-
ciem zarzutu o plagiat?

Podwa¿aj¹c kwalifikacje Centrum Zrówno-
wa¿onego Rozwoju z³ama³ Pan niepisan¹
zasadê, ¿e organizacja pozarz¹dowa (w której
Pan dzia³a) nie walczy z drug¹ - nie takie s¹ cele
NGO. Lepiej siê wspieraæ, konsultowaæ,
wspó³pracowaæ merytorycznie.

Stara siê Pan od niedawna intensywnie
zdyskredytowaæ Centrum (na posiedzeniach
Sesji i w miesiêczniku).

Bêdzie ciê¿ko, bo Centrum od 2002 r.
opracowa³o, przygotowa³o, wykona³o i rozliczy³o

wiele projektów rozwojowych i nie musi
udowadniaæ, ¿e nie jest wielb³¹dem. W tych
pracach jest tak¿e „Projekt RogóŸno”, opraco-
wany wolontariacko, o ogromnym potencjale
rozwojowym. „Projekt RogóŸno” w czêœci
dotycz¹cej powstania Uzdrowiska i dzia³alnoœci
Parku Naukowo-Technologicznego, jest
alternatyw¹ dla kopalni odkrywkowej wêgla
brunatnego. Praktycznie jedyn¹.

Dlaczego zatem, wiedz¹c o takiej sytuacji,
neguje Pan wszelkie starania w sprawie
ustanowienia Uzdrowiska?

Czy¿by mia³ Pan jak¹œ inna alternatywê?
Jakoœ o niej nie s³ychaæ, tak samo zreszt¹ jak na
temat dzia³alnoœci Pana stowarzyszenia.

Co Pan zrobi³ dla tej Gminy? Mo¿e jakiœ
projekt opracowa³, najlepiej jako wolontariusz?

Z informacji jakie uzyska³em o Panu - jest
pan jedynie nu¿¹cym krytykiem, który sam nic
nie zrobi, a wytyka innym.

Werbalnie - jest Pan przeciw odkrywkowej
eksploatacji z³ó¿ RogóŸna. Jakoœ nie pamiêtam
Pana aktywnoœci wtedy, kiedy by³a akcja
„Nie dla kopalni” trwaj¹ca wiele miesiêcy.

Pisze pan, ¿e do koñca 2008 r. w sprawie
„Projektu RogóŸno” nic siê nie dzia³o. A czemu
nie pisze Pan, co by³o pod³o¿em tego „zastoju”.
Dlaczego ani s³owa o konflikcie czêœci Rady
Gminy w Wójtem i blokowaniu „Projektu
RogóŸno” przez Radê? Czy¿by tak wnikliwy
i troskliwy (troska o gminê oczywiœcie) obserwa-
tor jak Pan, tego nie zauwa¿y³?

Staraj¹c siê zdyskredytowaæ „Projekt
RogóŸno”, jego autorów i obecne dzia³ania
Wójta w sprawie stanowienia obszaru
uzdrowiskowego dla RogóŸna i gminy Zgierz,
jest Pan w mojej ocenie przeciwko projektowi
uzdrowiska i Parku Naukowo-Technologicznemu,
a zatem - za kopalni¹ odkrywkow¹.

Proszê o dowody, ¿e jest inaczej, wtedy
chêtnie uznam, ¿e wielb³¹dem Pan nie jest.

W swoim PS sugeruje Pan, ¿e czas ubiegania
siê o status uzdrowiska jest tak d³ugi, ¿e Wójt
spokojnie (na tym ubieganiu siê) dotrwa do
emerytury.

Dzia³ania Wójta w tej sprawie od koñca
2008 r. (wczeœniej nie by³o woli rady gminy) s¹
skuteczne, o czym piszê w wydaniu sierpieñ
- wrzesieñ.

Oczywiœcie uzyskanie statusu uzdrowiska
(w³aœciwie - ustanowienie w gminie obszarów

ochrony uzdrowiskowej) nie jest ³atwe ani
proste, a ma zasadnicze znaczenie dla wszelkich
dokumentów i dokumentacji planistycznych,
pocz¹wszy od strategii gminy, do planów
sektorowych w³¹cznie.

Nie ma tu potrzeby, jak Pan pisze, „konfron-
towaæ swoje spostrze¿enia” z czytelnikami
- po prostu takie dokumenty w gminie byæ musz¹
obligatoryjnie, s¹ przygotowywane, niektóre
w fazie koñcowej.

W tej sprawie warto porozmawiaæ z fachow-
cami w Urzêdzie Gminy Zgierz, przed tym, jak
zechce Pan wysmarowaæ jakiœ nastêpny
„Komentarz”.

Jako doradca Wójta, bez przyjemnoœci,
udzielê Panu stosownych informacji tak¿e.

Napisa³ Pan, ¿e diabe³ tkwi w szczegó³ach.
Bywa tak¿e, ¿e za skór¹.

PS
Przeczyta³em równie¿ Pana artyku³

„Komentarz do…” z poprzedniego numeru.
To dobrze, ¿e mieszkaniec gminy patrzy na rêce
w³adzy gminnej. Trochê gorzej, jeœli robi to ktoœ
z nadmiarem ¿ó³ci. 

Jeszcze gorzej, ¿e jednostronny wizerunek
gminy nieudolnej, w którym wszystkie w³adze
(wybrane w demokratycznych wyborach) nie
wiedz¹ co robi¹ - tworzy redaktor naczelny
miesiêcznika w celu szerokiego rozpropagowa-
nia takiego wizerunku.

Jakie Pan ma kwalifikacje do takich opinii
czy komentarzy?

W czyim imieniu tworzy jedynie negatywny
obraz gminy?

Dlaczego obra¿a w ten sposób w³adze gminy
czy ludzi, którzy dla rozwoju tej gminy pracuj¹,
a tak¿e mieszkañców, którzy na pewno nie
identyfikuj¹ siê z wizerunkiem gminy, w której
(wg Pana Kowirandy) wszystkie dzia³ania s¹ bez
szans na powodzenie.

Spraw¹ niedopuszczaln¹ jest, aby dla swoich
prywatnych opinii wykorzystywa³ Pan
miesiêcznik jako jego redaktor, za pieni¹dze
mieszkañców gminy. 

Z wyrazami nale¿nego szacunku
Zbigniew Tynenski

Tak¿e w sprawie RogóŸna

Jak dojechaæ jesieni¹, zim¹ i wczesn¹ wiosn¹
do domu, który wybudowano w œrodkowej
Europie, w koñcu XX wieku, a konkretniej
- w Polsce, w £agiewnikach Nowych przy ulicy
Krótkiej?

Tylko samochodem terenowym o pojemnoœci,
co najmniej 3 litrów i koniecznie z w³¹czonym
napêdem 4 x 4, ewentualnie helikopterem.

Do ul. Krótkiej mo¿na dojechaæ od
ul. S³onecznej lub z Maciejowa poln¹ drog¹,
któr¹ u¿ytkuje PKP jako tzw. drogê techniczn¹.
W czasie opadów deszczu czy œniegu, a potem
roztopów, tworz¹ siê b³otniste koleiny na
wysokoœæ kó³ samochodowych. Wtedy nie
dojedzie tu ani karetka pogotowia, ani stra¿

po¿arna. Jesteœmy pozbawieni mo¿liwoœci
wywozu œmieci i czyszczenia szamb, poniewa¿
¿adna firma nie podejmuje siê doje¿d¿aæ po
takiej drodze.

Rozwi¹zanie problemu jest niezwykle proste:
wystarczy tê drogê utwardziæ - wysypaæ na
d³ugoœci 500 m trochê gruzu lub zdartego ze
starej jezdni pokruszonego asfaltu i przejechaæ
walcem. Tylko tyle, czy a¿ tyle?

Wójt Gminy Zgierz, który wyda³ zgodê
na budowlany status naszych dzia³ek oraz
zameldowa³ tu 5 rodzin, powinien zapewniæ
dostêp do drogi publicznej. Niestety nie podj¹³
¿adnego dzia³ania, poniewa¿ droga nie ma
uregulowanego stanu prawnego.

PKP S.A. jest jedynie u¿ytkownikiem tego
terenu. Od 2003 r. w s¹dzie toczy siê spór miêdzy

PKP a Starost¹ Zgierza o tytu³ prawny do tego
obszaru.

W czerwcu br. zwróciliœmy siê z proœb¹ do
wójta o porozumienie z PKP w sprawie korzysta-
nia z pasa kolejowego w ramach bie¿¹cego
utrzymania, jako drogi dojazdowej do naszej
ulicy. PKP uzna³o, ¿e w³aœciwym organem do
podjêcia dzia³añ w celu urz¹dzenia tej drogi jest
Wójt Gminy Zgierz.

Od tej pory cisza. Nie otrzymaliœmy ¿adnej
odpowiedzi. Czekamy. Segregator z pismami
roœnie. Nied³ugo minie kolejny rok korespon-
dencji. Zbli¿a siê jesieñ...

Mo¿e utwardziæ sobie drogê tymi wszystkimi
papierami, które kr¹¿¹ miêdzy urzêdami?

Mieszkañcy ulicy Krótkiej

Jak dojechaæ do ulicy Krótkiej
w £agiewnikach Nowych?

K o m e n t a r z e
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.
2603 ze zm./; Wójt Gminy Zgierz odwo³uje przetarg na
wydzier¿awienie dzia³ek o numerach:
l 142/2 o pow. 2322 m2;
l 143 o pow. 3548 m2;
po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa obrêb Bia³a,
og³oszony dnia 26 maja 2009 roku z uwagi na podjêcie przez
Radê Gminy Zgierz Uchwa³y Nr XLII/436/09 z dnia
27.08. 2009 roku, moc¹ której rada uchyli³a Uchwa³ê
Nr XXXVIII/373/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 30.04.2009
roku w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia - w drodze
przetargu dzia³ek o numerach ewidencyjnych 142/2 i 143,
po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa obrêb Bia³a.
Uchylona uchwa³a stanowi³a podstawê do przeprowadzenia
przetargu. Wobec jej uchylenia brak jest podstaw do dalszego
prowadzenia czynnoœci przetargowych. 

Uchwa³a uchylaj¹ca by³a wynikiem wszczêcia postêpowa-
nia przez £ódzki Urz¹d Wojewódzki w £odzi w dniu 22 maja
2009 roku w sprawie legalnoœci Uchwa³y Nr XXXVIII/379/09
Rady Gminy Zgierz z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
wyra¿aj¹cej zgodê na przeznaczenie do wydzier¿awienia na
okres 3 lat - w drodze przetargu - dzia³ek o numerach ewiden-
cyjnych 142/2 i 143, po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia
G³owa obrêb Bia³a. Ponadto w dniu 27 sierpnia 2009 roku
Rada Gminy Zgierz podjê³a uchwa³ê Nr XLII/439/09
w sprawie wyra¿enia zgody na przeznaczenie do
wydzier¿awienia na okres 3 lat dzia³ek o numerach ewiden-
cyjnych 142/2 o pow. 2322 m2 i 143 o pow. 3548 m2,
po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa obrêb Bia³a,
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Zgierz - na rzecz Pañstwa
Marka i Beaty Kosteckich.

Og³oszenie
Wójta Gminy Zgierz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami /tekst jednolity - z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/
art. 30 ust. 2 pkt 3, Art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym /tekst
jednolity - z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, zmiana: z 2003
roku Dz.U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, zmiana: z 2004 roku Dz.U.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku 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 255/29 o powierzchni 1428 m2, po³o¿ona
w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12, zapisana w KW 47960. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest
w terenie przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budow-
nictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci:
105.000,00 z³ /s³ownie z³otych: sto piêæ tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki
22 %.

2. Dzia³ka oznaczona numerem 255/30 o powierzchni 1420 m2, po³o¿ona
w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Klonowej 12 a, zapisana w KW 47960.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka
po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszcze-
niem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci: 104.000,00 z³ /s³ownie z³otych: sto cztery tysi¹ce/ w tym podatek
VAT wg stawki 22%.

3. Dzia³ka oznaczona numerem 255/31 o powierzchni 1456 m2, po³o¿ona
w obrêbie Luæmierz-Las przy ul. Kasztanowej 9, zapisana w KW 47960.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka
po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszcze-
niem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci: 106.600,00 z³ /s³ownie z³otych: sto szeœæ tysiêcy szeœæset/ w tym
podatek VAT wg stawki 22%.

4. Dzia³ka oznaczona numerem 255/32 o powierzchni 1453 m2, po³o¿ona
w obrêbie Luæmierz -Las przy ul. Kasztanowej 9 a, zapisana w KW 47960.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa dzia³ka
po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo us³ugowe z dopuszcze-
niem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci: 106.000,00 z³ /s³ownie z³otych: sto szeœæ tysiêcy/ w tym podatek
VAT wg stawki 22%.

5. Dzia³ka oznaczona numerem 646 o powierzchni 710 m2, po³o¿ona w obrêbie
Rosanów przy ul. D³ugiej 54, zapisana w KW 26226. Zgodnie z decyzj¹
o warunkach zabudowy GP 7331/7/2009 z dnia 03.03.2009 r. przedmiotowa
dzia³ka przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci: 70,000,00 z³ /s³ownie z³otych: siedemdziesi¹t tysiêcy/
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 21.08.1997 r.
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/99/2009 
Wójta Gminy Zgierz 

z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoœci 

wykazu nieruchomoœci 
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu

O g ³ o s z e n i a  p ³ a t n e

Ubezpieczenie PZU
- komunikacyjne OC, AC, NW
- rolne (dotowane)
- budynki, mieszkanie
- turystyczne i inne
- Otwarty Fundusz Emerytalny 
„Z³ota Jesieñ”

Arkadiusz G³owacki
Bia³a, ul. Zgierska 19 (u so³tysa)

tel. 694 452 180, 
605 574 072

VIDEO-TOP

Videofilmowanie – Cyfrowe

Œluby, Wesela, Komunie

692 472 702 PROFESJONALNIE

www.video-top.com.pl
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku
Nr 261, poz. 2603 ze zm. ), w zwi¹zku z Uchwa³ami: Nr XLII/436/09
Rady Gminy Zgierz i Nr XLII/439/09 Rady Gminy Zgierz z dnia
27 sierpnia 2009 roku;

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
przeznaczonych do wydzier¿awienia na okres 3 lat dzia³ek o numerach
ewidencyjnych: 142/2 o pow. 0,2322 ha i 143 o pow. 0,3548 ha,
po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa obrêbie Bia³a, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Zgierz - na rzecz Pañstwa Marka i Beaty Kosteckich.
Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêgach wieczystych
numer: KW 75074 i KW 34093, prowadzonych przez S¹d Rejonowy
w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. Czynsz z tytu³u
wydzier¿awienia w/wym dzia³ek stanowiæ bêdzie rocznie 176,10 z³
(sto siedemdziesi¹t szeœæ z³otych dziesiêæ groszy), naliczony zgodnie
z Zarz¹dzeniem Nr IV/ 71/2005 Wójta Gminy Zgierz z dnia 08 sierpnia
2005 roku. Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana
corocznie w pierwszym kwartale ka¿dego roku w oparciu o publiko-
wany 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 z dnia 04.06.1993 roku Rady
Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowi¹zywa³
do dnia 31.12.2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.z 2004 roku
Nr 80, poz.717, art.87 ust.3 z dnia 10.05.2003 r. ze zm./. Aktualnie
Gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ek numer 142/2 i 143, po³o¿onych w miejscowoœci Kolonia G³owa. 

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 roku
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLII/438/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2009 roku;

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
przeznaczonych do wydzier¿awienia na okres 3 lat dzia³ki o numerze
ewidencyjnym 57 o pow. 0,5359 ha, po³o¿onej w miejscowoœci
Besiekierz Rudny obrêbie Besiekierz Rudny, stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Zgierz - na rzecz Pañstwa Marka i Teresy ma³¿. Olejniczak. Stan
prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej numer
42407, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych. Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie
rocznie 160,77 z³ (sto szeœædziesi¹t z³otych siedemdziesi¹t siedem
groszy), naliczony zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr IV/ 71/2005 Wójta
Gminy Zgierz z dnia 08 sierpnia 2005 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym kwartale
ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaŸnik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok poprzedni
(pocz¹wszy od roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady
Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowi¹zywa³
do dnia 31.12.2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.z 2004 roku
Nr 80, poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10.05.2003 r. ze zm./. 

Aktualnie Gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki numer 57, po³o¿onej w miejscowoœci
Besiekierz Rudny.

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 roku
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XLII/437/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2009 roku;

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
przeznaczonych do wydzier¿awienia na okres 3 lat dzia³ki o numerze
ewidencyjnym 836/8 o pow.1,1222 ha, po³o¿onej w miejscowoœci
£agiewniki Nowe obrêbie Nowe £agiewniki, stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Zgierz - na rzecz Pani Haliny Wentlandt. Stan prawny nierucho-
moœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej numer 16277, prowa-
dzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.
Czynsz z tytu³u wydzier¿awienia dzia³ki stanowiæ bêdzie rocznie
112,22 z³ (sto dwanaœcie z³otych dwadzieœcia dwa groszy), naliczony
zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr V/ 54/2007 Wójta Gminy Zgierz z dnia
30.05.2007 roku. Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana
corocznie w pierwszym kwartale ka¿dego roku w oparciu o
publikowany przez Prezesa GUS wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych za rok poprzedni (pocz¹wszy od roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady
Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowi¹zywa³
do dnia 31.12.2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2004 roku
Nr 80, poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10.05.2003 r. ze zm./.

Aktualnie Gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki numer 836/9, po³o¿onej w miejscowoœci
Nowe £agiewniki. 

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 roku
Nr 261, poz. 2603 - ost. zmiana Dz.U. z dnia 15.10.2008 r. Nr 220,
poz. 1412/, w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XXVI/376/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 kwietnia 2009 roku;

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
przeznaczonych do wydzier¿awienia - w drodze bezprzetargowej
- na okres 10 lat - na rzecz Pana Józefa Miko³ajczyka - na cele
wypoczynkowe - dzia³ki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 761
o pow. 1675 m2, po³o¿onej w miejscowoœci Rosanów przy ul. Lipowej
nr 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 06.10.2003 roku. Kwota czynszu
dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie w pierwszym kwartale
ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaŸnik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok poprzedni
(pocz¹wszy od roku 2010).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady
Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowi¹zywa³
do dnia 31.12.2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2004 roku
Nr 80, poz. 717, art. 87 ust. 3 z dnia 10.05.2003 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




