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29 paŸdziernika odby³a siê XLV sesja
Rady Gminy Zgierz. Radni obradowali nad
21 projektami uchwa³. 

Podjêto uchwa³y w 19 sprawach:
l Uchwalono miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w gminie Zgierz
w czêœci dotycz¹cej terenu wsi D¹brówka
Wielka - Zachód (jednog³oœnie) oraz stwier-
dzono jego zgodnoœæ z ustaleniami studium
(jednog³oœnie).
l Uchwalono miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w gminie Zgierz
w czêœci dotycz¹cej terenu wsi D¹brówka
Wielka - Pó³noc (jednog³oœnie) oraz stwier-
dzono jego zgodnoœæ z ustaleniami studium
(jednog³oœnie).
l Uchwalono zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego D¹brówka
Wielka w czêœci dotycz¹cej dzia³ek nr ewid.
802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55,
473/34 (jednog³oœnie) oraz stwierdzono
zgodnoœæ tej zmiany z ustaleniami studium
(jednog³oœnie).
l Okreœlono stawki w podatku od nierucho-
moœci na terenie gminy Zgierz na 2010 rok.
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2010 r.
(jednog³oœnie).
l Zwolniono z podatku od nieruchomoœci,
g³ównie maj¹tek gminy. Uchwa³a obowi¹zuje
od 1 stycznia 2010 r. (14 g³osów za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê). 
l Okreœlono stawki podatku od œrodków
transportowych. Uchwa³a obowi¹zuje od
1 stycznia 2010 r. (6 g³osów za, 5 przeciw,
4 wstrzymuj¹ce siê).
l Dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych o kwoty:

– 203.776 z³ z przeznaczeniem na
podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli
gminnych szkó³, zgodnie z rozporz¹dzeniem
MEN z dnia 24 marca 2009 r., zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê
w dniu wolnym od pracy. Pieni¹dze pochodz¹
z nadwy¿ki œrodków przeznaczonych na
zakoñczon¹ ju¿ termomodernizacjê budynku
szko³y w Grotnikach (12 g³osów za, 3 wstrzy-
muj¹ce siê),

– 7.050,07 z³, z czego: l 7.050 z³ z przezna-
czeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej (pieni¹dze pochodz¹
z puli œrodków przeznaczonych na wynagro-
dzenia osobowe pracowników gminnych
szkó³), l 0,07 z³ przeniesiono pomiêdzy para-
grafami w zwi¹zku z realizowanym przez
GOPS projektem „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szans¹ na lepsze jutro” (9 g³osów za, 1 przeciw,
5 wstrzymuj¹cych siê). 
l Dokonano zmian bud¿etu gminy Zgierz na
rok 2009 w zakresie zadañ w³asnych: 

– zwiêkszono bud¿et o 75.293 z³.
Pieni¹dze pochodz¹ z refundacji przez Powia-
towy Urz¹d Pracy w Zgierzu wydatków
poniesionych przez szko³y w Bia³ej,
Besiekierzu Rudnym, Grotnikach i S³owiku
na realizacjê robót publicznych oraz z tytu³u
zwrotu kosztów poniesionych przez ww.
jednostki oœwiatowe w zwi¹zku z ogrze-
waniem pomieszczeñ mieszkalnych i zatrud-
nieniem doradcy metodycznego. Przezna-
czone zostan¹ m.in. na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ dla pracowników
szkó³, zakup energii elektrycznej i remonty
(11 g³osów za, 4 wstrzymuj¹ce siê),

– o kwotê 66.000 z³. Zmiany bud¿etu
obejmuj¹: l zwiêkszenie planu wydatków o
1.000 z³ na odprowadzenie do Izby Rolniczej
udzia³u we wp³ywach z podatku rolnego
i jednoczeœnie zmniejszenie o tê kwotê planu
wydatków na odbiór pad³ych zwierz¹t,
l przeniesienie w planie wydatków 10.000 z³
przeznaczonych na gospodarkê gruntami
i nieruchomoœciami (zmniejszono wydatki na
us³ugi pozosta³e na sk³adki i op³aty oraz
zwiêkszono wydatki na op³aty z tytu³u
wy³¹czenia gruntów rolnych i leœnych na cele
komunikacyjne), l przeniesienie w planie
wydatków 13.000 z³ (zmniejszono wydatki
na wynagrodzenia osobowe oraz zwiêkszono
wydatki na umowy zlecenia, ZUS i Fundusz
Pracy dla pracowników szko³y w Bia³ej),
lprzeniesienie w planie wydatków 20.000 z³
(zmniejszono wydatki na oczyszczanie wsi
i zwiêkszono wydatki na selektywn¹ zbiórkê
odpadów), l zwiêkszenie planu wydatków
o 22.000 z³ na wy³apywanie i hotelowanie
bezpañskich psów i jednoczeœnie zmniejsze-
nie o tê kwotê wydatków zaplanowanych na
termomodernizacjê budynku szko³y w Grot-
nikach (inwestycja jest ju¿ zakoñczona)
(7 g³osów za, 7 wstrzymuj¹cych siê).
l Dokonano zmiany uchwa³y Nr XXXIII/
331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8 stycznia
2009 roku w sprawie uchwalenia uchwa³y
bud¿etowej gminy Zgierz na 2009 rok –
zmieniono za³¹cznik Nr 14 - Plan przycho-
dów i wydatków GFOŒiGW na rok 2009.
Zmiana wynika ze zwiêkszenia wydatków
z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie ze
œrodowiska (20.200 z³) i kar pieniê¿nych
m.in. za naruszanie zasad korzystania ze
œrodowiska (1.500 z³) oraz zwiêkszenia
wydatków na wy³apywanie i hotelowanie
bezpañskich psów (11.100 z³), prace
pielêgnacyjno-zabezpieczaj¹ce drzew
pomnikowych (5.200 z³) i zakup przed-
miotów i narzêdzi (200 z³) (10 g³osów za,
3 wstrzymuj¹ce siê).
l Dokonano zmiany planu finansowego
Gminnego Zak³adu Komunalnego z/s
w D¹brówce Wielkiej na rok 2009 – zwiêk-
szono przychody i koszty GZK uchwalone
uchwa³¹ Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy
Zgierz z dnia 8 stycznia 2009 roku o 18.199 z³
oraz dokonano przeniesieñ w planie finan-
sowym pomiêdzy paragrafami kosztów
o 71.485 z³ (jednog³oœnie).

l Upowa¿niono Wójta do zaci¹gniêcia
zobowi¹zania z tytu³u umowy leasingu opera-
cyjnego na koparko-³adowarkê dla Gminnego
Zak³adu Komunalnego. Mo¿liwoœæ u¿ytkowania
tego specjalistycznego pojazdu poprawi reali-
zacjê zadañ remontowych i inwestycyjnych
na³o¿onych na GZK. Zobowi¹zanie zaci¹-
gniête mo¿e zostaæ do kwoty 331.000 z³.
Sp³ata rat leasingowych nastêpowaæ bêdzie
w latach 2009-2012 z przychodów w³asnych
GZK (jednog³oœnie).
lWyra¿ono zgodê na: 

– nieodp³atne nabycie przez gminê Zgierz
dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ mieszkañców
gminy Zgierz: l nr 656/1 o powierzchni 492 m2

po³o¿onej w Szczawinie Kolonii w obrêbie
Szczawin, l nr 657/1 o powierzchni 73 m2

po³o¿onej w Szczawinie Koœcielnym w obrêbie
Szczawin, l nr 658/1 o powierzchni 306 m2

po³o¿onej w Szczawinie Kolonii w obrêbie
Szczawin, l nr 659/1 o powierzchni 217 m2

po³o¿onej w Szczawinie Koœcielnym w obrêbie
Szczawin. Przejêcie przez gminê ww. dzia³ek
u³atwi dojazd mieszkañcom do w³asnych
gospodarstw (12 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê),

– przeznaczenie do wydzier¿awienia
dzia³ek o nr ewid. 137, 138, 154/11 i 237/1
po³o¿onych w D¹brówce Strumiany,
stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz. Dzia³ki
o powierzchni 2,4949 ha, 5,2282 ha, 19,0459
ha i 1,5098 ha wydzier¿awione zostan¹ na
okres 3 lat na rzecz ich dotychczasowego
dzier¿awcy (7 g³osów za, 1 przeciw, 5 wstrzy-
muj¹cych siê).
l Rada Gminy Zgierz podjê³a ponadto
uchwa³ê w sprawie zamiaru udzielenia pomocy
finansowej w 2010 r. Powiatowi Zgierskiemu
na realizacjê niektórych zadañ powiatowych.
Zakres pomocy obejmowaæ ma: l przebudowê
ci¹gu pieszego w pasie drogi powiatowej
Nr 5133 E - D¹brówka Wielka, ul. G³ówna
(204.000 z³, ale nie wiêcej ni¿ 60% wartoœci
zadania), l przebudowê drogi gruntowej
Nr 5106 E relacji Zgierz - Kêbliny (307.000 z³,
ale nie wiêcej ni¿ 40% wartoœci zadania),
l wykonanie nak³adki w pasie drogi powia-
towej Nr 5122 E i Nr 5144 w Rosanowie
(350.000 z³, ale nie wiêcej ni¿ 50% wartoœci
zadania), l przebudowê drogi powiatowej
Nr 5131 E relacji £agiewniki - Szczawin
(150.000 z³, ale nie wiêcej ni¿ 50% wartoœci
zadania), l wykonanie nak³adki w pasie drogi
powiatowej Nr 5132 E - D¹brówka Wielka,
ul. Cegielniana (200.000 z³, ale nie wiêcej
ni¿ 50% wartoœci zadania), l wykonanie
nak³adki w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E
w Ustroniu (35.000 z³, ale nie wiêcej ni¿ 50%
wartoœci zadania), l przebudowê ci¹gu
pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5167
E w Grotnikach, ul. Brzozowa i Piekarska
(100.000 z³, ale nie wiêcej ni¿ 60% wartoœci
zadania) (9 g³osów za, 4 przeciw).

Nie podjêto uchwa³ w nastêpuj¹cych
sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych – zwiêkszenie
wydatków o 189.059 z³. Projekt uchwa³y
przedstawiony zosta³ radnym w zwi¹zku
z planowanymi wydatkami na wynagro-
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dzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz
wyp³atami nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych dla pracowników urzêdu,
a tak¿e zatrudnieniem radcy prawnego
i kierownika Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy oraz koniecznoœci¹ przeprowadzenia
szkoleñ pracowników urzêdu m.in. w zakresie
bhp i ppo¿. Pieni¹dze na ten cel pochodzi³yby
z wp³ywów z rachunku wydatków niewyga-
saj¹cych oraz z przychodów z tytu³u wolnych
œrodków na rachunku bankowym (7 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za, 2 wstrzy-
muj¹ce siê);
l zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odpro-
wadzanie œcieków na okres od 15 grudnia br.
do 14 grudnia 2010 r. dla odbiorców us³ug
kanalizacyjnych, odprowadzaj¹cych œcieki do
oczyszczalni w Luæmerzu i za poœrednictwem
kanalizacji sanitarnej w £agiewnikach
Nowych. W projekcie uchwa³y zapropo-
nowane zosta³y nastêpuj¹ce stawki: l cena za
1 m3 dostarczonych œcieków: 4,20 z³ netto
- Luæmierz, 9,95 z³ netto - £agiewniki Nowe,
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla dostawców œcieków rozliczanych wed³ug
wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomia-
rowego: 2,26 z³ netto, l stawka op³aty abona-
mentowej za 1 miesi¹c, dla dostawców
œcieków rozliczanych wed³ug przeciêtnych
norm zu¿ycia wody - 1,33 z³ netto (7 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 5 za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê). Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odpro-
wadzaniu œcieków, je¿eli Rada Gminy nie
podejmie uchwa³y w ustawowym terminie,
taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodz¹
w ¿ycie po up³ywie 70 dni od dnia z³o¿enia
wniosku o zatwierdzenie taryf.

26 listopada odby³a siê XLVI sesja Rady
Gminy Zgierz. W przyjêtym przez radnych
porz¹dku obrad znalaz³o siê 17 projektów
uchwa³. 

Podjêto uchwa³y w 13 sprawach:
l Dokonano przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych o kwoty:

– 8.360 z³ z przeznaczeniem na zorgani-
zowanie sesji wigilijnej (6.000 z³) oraz
szkolenie pracowników urzêdu w zakresie
obs³ugi edytora tekstów prawnych (2.360 z³).
Pieni¹dze pochodz¹ ze œrodków przezna-
czonych na wynagrodzenia bezosobowe oraz
z nadwy¿ki œrodków przeznaczonych na
odnowiony ju¿ pomnik w Luæmierzu
(jednog³oœnie),

– 4.300 z³ w zwi¹zku z realizacj¹ projektu
unijnego „Komputer - nowe mo¿liwoœci”
(dokonano przeniesieñ pomiêdzy paragrafami
na tym zadaniu o 1.300 z³) oraz egzekucj¹
podatków (zwiêkszono wydatki na op³aty
komornicze o 3.000 z³ i jednoczeœnie

zmniejszono o tê kwotê wydatki zwi¹zane
m.in. z odsetkami od po¿yczek i kredytów)
(jednog³oœnie),

– 7.162 z³, z czego: l zmniejszono wydatki
na druk gazety gminnej o 5.450 z³ i jedno-
czeœnie przeznaczono tê kwotê na zakup
dyktafonu i oprogramowania komputerowego
na potrzeby redakcji, l o 1.712 z³ zwiêkszono
wydatki na zakupy zwi¹zane ze wspó³udzia³em
w organizowaniu ró¿nych imprez gminnych,
m.in. Andrzejek Gminnych (pieni¹dze
pochodz¹ ze œrodków zaplanowanych na
zlecanie us³ug w ramach wspó³udzia³u w
organizowaniu ro¿nych imprez gminnych
oraz przeznaczonych na wspó³pracê z gminami
partnerskimi) (10 g³osów za, 4 wstrzymuj¹ce siê),

– 21.500 z³ z przeznaczeniem na utrzy-
manie komunikacji tramwajowej (6.500 z³),
zakupy materia³ów i wyposa¿enia dla OSP
(12.700 z³), zwrot kosztów pobytu dzieci
z gminy Zgierz w przedszkolu w £odzi
(1.300 z³), dodatki mieszkaniowe przyz-
nawane w ramach pomocy spo³ecznej (1.000 z³)
(jednog³oœnie).
l Dokonano zmian bud¿etu gminy Zgierz
na rok 2009 w zakresie zadañ w³asnych
– zwiêkszono bud¿et o 57.004 z³. Pieni¹dze
pochodz¹ z refundacji przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Zgierzu wydatków ponie-
sionych przez gminne szko³y na realizacjê
robót publicznych, a tak¿e ze zwrotu ponie-
sionych przez szko³y kosztów ogrzewania
pomieszczeñ mieszkalnych, zu¿ycia wody
i wywozu nieczystoœci. Przeznaczone zostan¹
m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeñ dla pracowników gminnych szkó³,
zakup wyposa¿enia i op³aty za energiê,
zgodnie z zapotrzebowaniem zg³oszonym
przez dyrektorów szkó³ (11 g³osów za,
2 wstrzymuj¹ce siê).
l Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwa³y
Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie
ograniczenia dzia³alnoœci Powiatowego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.
Likwidacja poradni chirurgii klatki piersiowej
i poradni endokrynologicznej (dzia³alnoœæ
tych poradni nigdy nie by³a prowadzona, nie
podpisano kontraktów z NFZ) oraz oddzia³u
dla przewlekle chorych (kontrakt z NFZ
koñczy siê z koñcem tego roku) i intensywnej
opieki medycznej (IOM nie stanowi odrêbnej
dzia³alnoœci) ma na celu uporz¹dkowanie
struktury organizacyjnej PZOZ i dostoso-
wanie jej do stanu faktycznego (8 g³osów za,
4 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê).
l Wyra¿ono zgodê na przeznaczenie do
wydzier¿awienia lokalu usytuowanego
na dzia³ce o nr ewid. 245/50 po³o¿onej
w Smardzewie, obrêb Maciejów. Lokal
wydzier¿awiony zostanie na okres 3 lat,
z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny,
na rzecz jego dotychczasowego dzier¿awcy
(jednog³oœnie).
l Zniesiono ochronê z piêciu drzew
uznanych za pomniki przyrody. Drzewa
rosn¹ce w „Alei klonów srebrzystych”
(na wysokoœci Skotnik, wzd³u¿ drogi
krajowej nr 71 Stryków-Zgierz) zosta³y
uszkodzone przez ró¿ne czynniki w stopniu

wykluczaj¹cym przeprowadzenie skutecznych
zabiegów leczniczo-pielêgnacyjnych. Ich
usuniêcie jest konieczne ze wzglêdu na utratê
wartoœci przyrodniczej i zapewnienie
bezpieczeñstwa. W ich miejsce nasadzone
zostan¹ drzewa w tym samym gatunku,
o minimum dwumetrowej wysokoœci
(jednog³oœnie).
l Rozpatrzono dwie skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz:

– uznano za zasadn¹ skargê z³o¿on¹ przez
Radnego Zbigniewa Draczyñskiego, miesz-
kañca Ustronia. Skarga z³o¿ona w po³owie
paŸdziernika br. skierowana by³a przeciw
osobom odpowiedzialnym za utrzymanie
dróg w gminie Zgierz. Zdaniem Radnego
osoby te doprowadzi³y do katastrofalnego
stanu technicznego odcinek ul. Stara Droga
w Jedliczu A (pomiêdzy mostem PKP a ul.
Aleksandrowsk¹) - nikt nie podj¹³ próby
trwa³ej jego naprawy. Skar¿¹cy wnioskowa³
o wszczêcie procedur prowadz¹cych do
ukarania osób odpowiedzialnych za ten stan
(7 g³osów za, 4 przeciw, 4 wstrzymuj¹ce siê),

– uznano za niezasadn¹ skargê z³o¿on¹
przez mieszkañca Œladkowa Górnego.
Mieszkaniec wielokrotnie zg³asza³ do Urzêdu
Gminy powtarzaj¹cy siê fakt sk³adowania
obornika z ferm kurzych na polu i drodze
w Œladkowie Górnym przez swojego s¹siada.
Oczekiwa³ takiej interwencji urzêdników
gminnych, w wyniku której s¹siad zaprzes-
ta³by sk³adowania obornika w tych miejscach.
Po rozpoznaniu sprawy przez urzêdników,
sanepid oraz Komisjê Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska Rady Gminy Zgierz wynika, ¿e
sk³adowisko nie stanowi zagro¿enia dla
œrodowiska. Ponadto w œwietle obowi¹zu-
j¹cego prawa nie ma mo¿liwoœci narzucenia
w³aœcicielowi posesji sposobu sk³adowania
obornika. Osoba skar¿¹ca mo¿e domagaæ siê
zadoœæuczynienia jedynie od swojego s¹siada,
na drodze cywilnej (12 g³osów za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê).
l Uchylono uchwa³y:

– Nr XLIV/451/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 wrzeœnia 2009 roku w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XLII/427/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz
d³ugoterminowego kredytu na finansowanie
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
gminnej Rosanów, ul. Poprzeczna” (11 g³osów
za, 1 wstrzymuj¹cy siê),

– Nr XLIV/449/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 wrzeœnia 2009 roku w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XLII/426/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz
d³ugoterminowego kredytu na finansowanie
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
gminnej Dzier¿¹zna-Jasionka” (jednog³oœnie),

– Nr XLIV/450/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 wrzeœnia 2009 roku w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XLII/428/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz
d³ugoterminowego kredytu na finansowanie

dokoñczenie na str. 4

Tabele op³at podatkowych (od nierucho-
moœci oraz od œrodków transporto-
wych) zamieœcimy w kolejnym numerze.
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zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
gminnej Szczawin Koœcielny ul. Stra¿acka
oraz Szczawin Ma³y ul. Leœna” (jednog³oœnie).

Koniecznoœæ uchylenia powy¿szych
trzech uchwa³ wynika z sugestii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w £odzi. W tegorocznym
bud¿ecie nie zaplanowano ww. zadañ do
realizacji. S¹ one ujête w projekcie bud¿etu
na 2010 rok oraz limitach na wieloletnie
programy inwestycyjne. Wnioski o kredyty
z³o¿one zosta³y do Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej. Ponadto, podczas
sesji, zwrócono uwagê, i¿ ul. Poprzeczna
w Rosanowie jest drog¹ powiatow¹, nie
gminn¹.

Radni nie przychylili siê do przedstawionych
im czterech projektów uchwa³. Nie przyjête
zosta³y uchwa³y w sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych: 

– zmniejszenie wydatków inwestycyjnych
o 2.276.300 z³ i jednoczesne zmniejszenie
o tê kwotê przychodów z tytu³u kredytów
i po¿yczek. Projekt uchwa³y przedstawiony
zosta³ radnym w zwi¹zku ze zrealizowaniem
zakresu robót niektórych zadañ infrastruktu-
ralnych zaplanowanych na ten rok oraz
przesuniêciem rozpoczêcia realizacji
niektórych zadañ na nastêpne lata (9 g³osów

przeciw przyjêciu uchwa³y, 5 za),
– zwiêkszenie wydatków o 216.400 z³.

Projekt uchwa³y przedstawiony zosta³ radnym
w zwi¹zku z planowanymi wyp³atami nagród
jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ dla pracowników urzêdu. Ponadto
w wyniku zmian niektórych ustaw konieczne
jest przeszkolenie urzêdników m.in. z zakresu
finansów publicznych i bezpieczeñstwa
danych w systemach elektronicznych
(9 g³osów przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za,
1 wstrzymuj¹cy siê);
l zmiany uchwa³y Nr XXX/304/2008 z dnia
7 listopada 2008 r. w sprawie przyjêcia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
gminy Zgierz na lata 2007-2013 – projekt
uchwa³y przewidywa³ wpisanie do WPI
zadania pn. „Modernizacja œwietlicy wiejskiej
w Jedliczu A przepustk¹ do o¿ywienia ¿ycia
spo³ecznego”, którego realizacjê zaplano-
wano na lata 2010-2011, przy ogólnym
koszcie inwestycji 200.000 z³ (9 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê);
l zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodê na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 r. dla gospodarstw
domowych i pozosta³ych odbiorców. W projekcie
uchwa³y zaproponowane zosta³y nastêpuj¹ce
stawki: l cena za 1 m3 dostarczonej wody:
1,75 z³ netto, l stawka op³aty abonamentowej
za okres rozliczeniowy 3 miesi¹ce, dla
odbiorców wody rozliczanych wed³ug

wskazañ wodomierza g³ównego: 12,36 z³
netto, l stawka op³aty abonamentowej za
okres rozliczeniowy 3 miesi¹ce, dla odbior-
ców wody rozliczanych wed³ug przeciêtnych
norm zu¿ycia wody: 9,57 z³ netto (9 g³osów
przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za, 1 wstrzy-
muj¹cy siê). Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odpro-
wadzaniu œcieków, je¿eli Rada Gminy nie
podejmie uchwa³y w ustawowym terminie,
taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodz¹
w ¿ycie po up³ywie 70 dni od dnia z³o¿enia
wniosku o zatwierdzenie taryf.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 19 listopada. 

Omówiono za³o¿enia projektu bud¿etu
na 2010 rok. Poddano równie¿ analizie
projekty uchwa³, które bêd¹ przedstawiane na
najbli¿szej sesji Rady Gminy Zgierz.

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej obradowa³a 16 paŸdziernika
i 30 listopada.

W paŸdzierniku radni dyskutowali nad
projektem stawek podatkowych na 2010 rok.
Cz³onkowie Komisji wnioskowali o utrzymanie
stawek rocznych od œrodków transportowych
na poziomie 2009 roku. 

Omówiono zagadnienie zwi¹zane z rozbu-
dow¹ ZSG w S³owiku, jednak cz³onkowie
Komisji nie zajêli stanowiska w sprawie.

Rozmawiano równie¿ na temat realizacji
zadañ drogowych przewidzianych do realiza-
cji w bud¿ecie gminy na 2009 rok, na które
nie zosta³ og³oszony lub rozstrzygniêty
przetarg na dzieñ 15 paŸdziernika br. 

Ponadto cz³onkowie Komisji wnioskowali
o udzielenie im informacji z przebiegu
spotkania Wójta Gminy Zgierz z przedsta-

wicielami PKP w sprawie mo¿liwoœci
poprawienia warunków dojazdu do posesji
mieszkañcom ul. Krótkiej w £agiewnikach
Nowych, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony  Œrodowiska w dniu 22 paŸdziernika.

G³ównym tematem posiedzenia w listo-
padzie by³o omówienie projektu bud¿etu na
2010 rok. Projekt uchwa³y bud¿etowej
omówili Zastêpca Wójta oraz Skarbnik
Gminy. Nie tylko radni, ale równie¿ obecni
na posiedzeniu mieszkañcy gminy mieli
mo¿liwoœæ zadawania pytañ i zg³aszania
wniosków do przedyskutowania.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 22 paŸdziernika i 24 listopada.

W paŸdzierniku zapoznano radnych oraz
mieszkañców obecnych na posiedzeniu
z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w gminie Zgierz w czêœci
dotycz¹cej terenu wsi D¹brówka Wielka
- Zachód oraz czêœci D¹brówka Wielka -
Pó³noc, a tak¿e ze zmianami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
D¹brówka Wielka w czêœci dotycz¹cej
siedmiu dzia³ek.

W wyniku dyskusji nad poszczególnymi
punktami porz¹dku posiedzenia, radni
sformu³owali nastêpuj¹ce wnioski:

l rozszerzyæ zakres prac dotycz¹cych rozbu-
dowy szko³y w S³owiku oraz dokonaæ
zmiany nazwy sal na: sala dydaktyczna i sala
dydaktyczno-korekcyjna, zgodnie z aneksem
do umowy,
l dokonaæ analizy stawek z tytu³y dzier¿awy
nieruchomoœci i zaktualizowaæ je,
l przedstawiæ program polityki podatkowej
gminy Zgierz na XLV sesjê Rady Gminy
Zgierz.

Ponadto cz³onkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali wniosek GZK dotycz¹cy
zakupu nowej koparko-³adowarki oraz
projekt uchwa³y w sprawie zniesienia
ochrony z kilku drzew uznanych za pomniki
przyrody w granicach administracyjnych
gminy Zgierz. 

Podczas posiedzenia Komisji radni
poinformowani zostali, i¿ spotkanie w sprawie
ul. Krótkiej w £agiewnikach Nowych zosta³o
prze³o¿one na proœbê PKP na dzieñ
30 paŸdziernika.

W listopadzie dyskutowano przede
wszystkim na temat projektu bud¿etu gminy
na 2010 rok, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem dzia³ów:  Rolnictwo i ³owiectwo, Trans-
port i ³¹cznoœæ oraz Gospodarka komunalna
i ochrona œrodowiska.

Na podstawie materia³ów
komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej

Z  p r a c  s a m o r z ¹ d u
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dokoñczenie ze str. 3

Z obrad
Rady Gminy Zgierz

Protokó³y z obrad sesji i posiedzeñ
komisji Rady Gminy Zgierz dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na: www.gmina.zgierz.pl oraz do
wgl¹du w Biurze Obs³ugi Rady Gminy
Zgierz (bud. B, II p., pok. 16 w siedzibie
Urzêdu Gminy Zgierz).

XLVII sesja Rady Gminy Zgierz 
- SESJA WIGILIJNA 

odbêdzie siê 18 grudnia 
w sali OSP w D¹brówce Wielkiej.

Rozpoczêcie o godz. 9.00.
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I n f o r m a c j e

Organem stanowi¹cym i kontrolnym
gminy jest rada gminy, która sk³ada
siê z radnych wybieranych w wyborach
powszechnych na 4-letni¹ kadencjê. Liczba
radnych zale¿y od liczby mieszkañców.
W gminie Zgierz jest 15 radnych. Rada
gminy obraduje na posiedzeniach plenarnych
(sesjach), zwo³ywanych przez przewodni-
cz¹cego w razie potrzeby, ale nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³. Zadaniem przewodnicz¹cego
jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady
oraz prowadzenie obrad rady.

Rady mog¹ powo³ywaæ swoje organy,
zarówno sta³e jak i pomocnicze, do wykony-
wania okreœlonych zadañ. Do organów
wewnêtrznych Rady Gminy Zgierz nale¿¹
Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy,
komisje sta³e oraz doraŸne. Rada Gminy
Zgierz powo³a³a nastêpuj¹ce sta³e komisje:
Rewizyjn¹, Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska, Infrastruktury Spo³ecznej
oraz dwie komisje doraŸne: do opracowania
Statutu Gminy Zgierz oraz do spraw
przeciwdzia³ania powstaniu kopalni wêgla
brunatnego „RogóŸno”.

Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê
dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy.
Utrzymywaæ sta³¹ wiêŸ z mieszkañcami oraz
ich organizacjami, a w szczególnoœci przyj-
mowaæ zg³aszane od mieszkañców gminy
postulaty i przedstawiaæ je organom gminy
do rozpatrzenia. Radny jest obowi¹zany braæ
udzia³ w pracach rady gminy i jej komisji.
NajpóŸniej 30 dnia od z³o¿enia œlubowania,
radny, zobowi¹zany jest do z³o¿enia oœwiad-
czenia maj¹tkowego o swoim stanie maj¹tko-
wym, które dotyczy maj¹tku odrêbnego oraz
maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹
maj¹tkow¹.

Do zadañ rady gminy nale¿¹ wszystkie
sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania
gminy, o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej. Do
wy³¹cznej w³aœciwoœci rady gminy, zgodnie
z art. 18 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym nale¿y:
l uchwalanie statutu gminy; 
l ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmo-
wanie sprawozdañ z jego dzia³alnoœci;
l powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek
wójta, skarbnika gminy, który jest g³ównym
ksiêgowym bud¿etu;
l uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium z tego tytu³u
(absolutorium jest rodzajem kontroli rady
gminy nad wójtem w zakresie wykonania
bud¿etu i jest wyrazem ostatecznej oceny
dzia³alnoœci wójta);
l uchwalanie studium uwarunkowañ
i zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego;
l uchwalanie programów gospodarczych;
l ustalanie zakresu dzia³ania jednostek
pomocniczych, zasad przekazywania im
sk³adników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania œrodków bud¿etowych na
realizacjê zadañ przez te jednostki;
l podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków
i op³at w granicach okreœlonych w odrêbnych
ustawach;
l podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹t-
kowych gminy, przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:

– okreœlania zasad nabycia, zbycia
i obci¹¿enia nieruchomoœci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowi¹ inaczej - do czasu okreœlenia
zasad wójt mo¿e dokonywaæ tych czynnoœci
wy³¹cznie za zgod¹ rady gminy,

– emitowania obligacji oraz okreœlania
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez wójta, 

– zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek
i kredytów,

– ustalania maksymalnej wysokoœci
po¿yczek i kredytów krótkoterminowych
zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿e-
towym, 

– ustalania maksymalnej wysokoœci
po¿yczek i kredytów krótkoterminowych
zaci¹ganych przez wójta w roku bud¿e-
towym,

– zobowi¹zañ w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartoœci przekra-
czaj¹cej granicê ustalan¹ corocznie przez radê
gminy,

– tworzenia i przystêpowania do spó³ek
i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpo-
wania z nich,

– okreœlania zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udzia³ów i akcji przez wójta,

– tworzenia, likwidacji i reorganizacji
przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania
ich w maj¹tek,

– ustalania maksymalnej wysokoœci
po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez wójta
w roku bud¿etowym;
l okreœlanie wysokoœci sumy, do której wójt
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania;
l podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia
zadañ:

– z zakresu administracji rz¹dowej na
podstawie porozumienia z organami tej
administracji,

– z zakresu w³aœciwoœci powiatu oraz
województwa na podstawie porozumieñ
z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego;
l podejmowanie uchwa³ w sprawach
wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku;
l podejmowanie uchwa³ w sprawach
wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi
i regionalnymi innych pañstw oraz przystê-

powania do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych;
l podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu
gminy, nazw ulic i placów bêd¹cych drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnêtrznych,
a tak¿e wznoszenia pomników;
l nadawanie honorowego obywatelstwa
gminy;
l podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
l stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji rady gminy.

Uprawnienia kontrolne rady gminy
realizowane s¹ m.in. poprzez komisjê
rewizyjn¹ powo³an¹ do wykonywania
w imieniu rady gminy czynnoœci kontrolnych
wobec organu wykonawczego gminy (wójta
gminy), jednostek pomocniczych gminy oraz
gminnych jednostek organizacyjnych. Zakres
przedmiotowy i podmiotowy kompetencji
komisji rewizyjnych wskazuje na istotn¹ rolê,
jak¹ ustawodawca przyzna³ temu w³aœnie
organowi rady gminy, powierzy³ mu bowiem
kontrolê szeroko rozumianego wykonywania
bud¿etu, a wiêc realizacji planu przychodów
i wydatków, zmian w bud¿ecie dokonanych
przez organ wykonawczy gminy, przestrze-
gania dyscypliny bud¿etowej, zaci¹gania
po¿yczek, kredytów, zobowi¹zañ inwesty-
cyjno-remontowych, przestrzegania przepisów
o zamówieniach publicznych itp.

Organami nadzoru nad organami
samorz¹du, czyli równie¿ nad rad¹ gminy s¹:
Prezes Rady Ministrów, wojewoda,
a w zakresie spraw finansowych regionalna
izba obrachunkowa. Organy sprawuj¹ce
nadzór kieruj¹ siê zasad¹ legalnoœci
i zgodnoœci z prawem powszechnie obowi¹-
zuj¹cym w Polsce - w sprawowaniu w³adzy
przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Co oznacza, ¿e organ nadzorczy bada czy
jednostki samorz¹du terytorialnego podej-
muj¹ rozstrzygniêcia, stanowi¹ w³asne prawa,
a wiêc pe³ni¹ w³adzê na przypisanym im
terenie zgodnie z zasadami konstytucji, ustaw
i rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy, lub ratyfiko-
wanych umów miêdzynarodowych, dalej
rozporz¹dzeñ zwyk³ych, a tak¿e czy ich
dzia³ania zgodne s¹ z aktami prawa miejs-
cowego. Jest to jedyne kryterium, którym
posi³kuj¹ siê organy nadzoru nad dzia³alnoœci¹
jednostki samorz¹du terytorialnego.

Do uprawnieñ rady gminy nale¿y tak¿e
tworzenie jednostek pomocniczych, którymi
na terenach wiejskich s¹ so³ectwa.
W gminie Zgierz jest 40 so³ectw, które
dzia³aj¹ w oparciu o statuty przyjête
uchwa³ami rady i gospodaruj¹ samodzielnie
œrodkami wydzielonymi do ich dyspozycji
przeznaczaj¹c te œrodki na realizacjê spoczy-
waj¹cych na nich zadañ. Organem stanowi¹-
cym so³ectwa jest zebranie wiejskie,
a organem wykonawczym so³tys. So³ectwa
podlegaj¹ nadzorowi organów gminy na
zasadach okreœlonych w statutach. So³tys
mo¿e uczestniczyæ w sesjach rady, reprezen-
tuj¹c interesy spo³ecznoœci lokalnej swojego
so³ectwa.

oprac. BOGUS³AWA SZCZECIÑSKA

Jak dzia³a samorz¹d? - cz. 2

Rada gminy - jej kompetencje
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Rozstrzygniêto przetargi nieograni-
czone na zadania:
l Przebudowa drogi gminnej S³owik
ul. Wiosenna - Letnia. Z³o¿ono 2 oferty.
Wybrano ofertê firmy „W³odan” Andrzej
W³odarczyk z Porszewic, za cenê 254.305,62 z³.
Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia
2009 r.;
l Udzielenie kredytu d³ugoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu oraz
sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
z tytu³u kredytów i po¿yczek w kwocie
4.500.000 z³. Z³o¿ono 3 oferty. Wybrano
ofertê ING Banku Œl¹skiego - Oddzia³
w £odzi, za cenê 736.445,03 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 grudnia 2015 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Siedlisko
- Glinnik i ul. Poranna. Z³o¿ono 4 oferty.
Wybrano ofertê Przedsiêbiorstwa Budowy
Dróg i Mostów ERBEDIM z Piotrkowa
Trybunalskiego, za cenê 598.031,09 z³.
Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia
2009 r.

Rozstrzygniêto postêpowania (poni¿ej
14 tys. euro) na zadania:
l Sporz¹dzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Zgierz dla

obrêbu Glinnik - Maciejów - Józefów.
Z³o¿ono 5 ofert. Wybrano ofertê Biura
Rozwoju Przestrzennego Reterski i Wspólnicy
z £odzi, za cenê 47.580 z³. Termin wykonania
zamówienia: 2 lata od daty zawarcia umowy;
l Sporz¹dzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Zgierz dla
obrêbu D¹brówka Wielka - Cegielniana.
Z³o¿ono 5 ofert. Wybrano ofertê Pracowni
Planowania Przestrzennego Brzozowska -
Tomczak z £odzi, za cenê 46.970 z³. Termin
wykonania zamówienia: 2 lata od daty
zawarcia umowy;
l Sporz¹dzenie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgierz dla obrêbu S³owik - Zachód. Z³o¿ono
5 ofert. Wybrano ofertê PPHU „AGA-DOR”
z £odzi, za cenê 43.920 z³. Termin wykonania
zamówienia: 2 lata od daty zawarcia umowy;
l Urz¹dzenie placu zabaw i sportu na
dzia³ce nr 16/12 w Rozalinowie - budowa
ogrodzenia. Z³o¿ono 2 ofert. Wybrano ofertê
Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budowlanego
ACTIVE, za cenê 19.642 z³. Termin wykonania
zamówienia: 15 grudnia 2009 r.;
l Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
domów socjalnych w Gminie Zgierz”.
Z³o¿ono 5 ofert. Wybrano ofertê firmy „Plan
3D” z £odzi, za cenê 37.820 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 marca 2010 r.

oprac. KATARZYNA CIEŒLAK

Zamówienia publiczne

W paŸdzierniku i listopadzie Urz¹d
Gminy Zgierz przeprowadzi³ 3 przetargi
nieograniczone i 5 postêpowañ
o udzielenia zamówienia publicznego.

W ostatnim czasie odebrane zosta³y
nastêpuj¹ce zadania:
l Przebudowa drogi gminnej w m. Dêbniak
ul. Wiœniowa. Drogê zmodernizowano.
U³o¿ono 654,25 m asfaltowej nawierzchni
o szerokoœci 4,5 m. Prace zakoñczono
13 listopada. Wartoœæ prac: 220.907,70 z³;
l Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny
od starej szko³y. Drogê zmodernizowano.
U³o¿ono 897,25 m asfaltowej nawierzchni
o szerokoœci 4,5 m. Prace zakoñczono
13 listopada. Wartoœæ prac: 276.454,67 z³;
l Przebudowa drogi gminnej w m. Rosanów
ul. Konopnickiej. Drogê zmodernizowano.
U³o¿ono 875,93 m asfaltowej nawierzchni
o szerokoœci 4,5 m. Prace zakoñczono
27 listopada. Wartoœæ prac: 227.989,58 z³;
l Przebudowa drogi gminnej w m. Palestyna
ul. Po³udniowa. Drogê zmodernizowano.
U³o¿ono 817,21 m asfaltowej nawierzchni
o szerokoœci 4,5 m. Prace zakoñczono
30 listopada. Wartoœæ prac: 273.288,45 z³;
l Przebudowa ul. Topolowej i ul. Zielonej
w m. Grotniki. Ulice zmodernizowano.
U³o¿ono odpowiednio 753,99 m i 273,41 m
asfaltowej nawierzchni o szerokoœci 4,5 m.
Prace zakoñczono w grudniu. Wartoœæ prac
na ul. Topolowej wynios³a 409.423,38 z³,
a na ul. Zielonej 148.558,10 z³;
l Przebudowa ul. Bukowej w m. Jedlicze B.

Zmodernizowano 852 m nawierzchni
o szerokoœci 4,5 m. Prace zakoñczono
3 grudnia. Wartoœæ prac: 271.579,26 z³;
l Przebudowa drogi gminnej w m. Emilia
ul. Dzia³kowa. Zmodernizowano 583,59 m
drogi o szerokoœci 4,5 m. Prace odebrano
18 listopada. Wartoœæ prac: 169.918,46 z³.

Zakoñczono prace projektowe:
l modernizacji sieci wodoci¹gowej poprzez
wymianê rur azbestowych na PVC w m.
Gieczno,
l rozbudowy stacji wodoci¹gowej w m.
Kotowice,
l rozbudowy stacji wodoci¹gowej w m.
Kania Góra.

Realizowana jest przebudowa dróg
gminnych w miejscowoœciach:
l Glinnik - Siedlisko, ul. Poranna,
l Czaplinek,
l S³owik, ul. Letnia i ul. Wiosenna,
l Grotniki, ul. Kolejowa,
l D¹brówka, ul. £¹kowa.

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

Inwestycje 
infrastrukturalne 
w gminie

Emilia, S³owik, 
Dêbniak, Kania Góra

Rosanów 1
15

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

2
16

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

9
23

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

3
17

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

10
24

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

18

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

11
31

grudzieñmiejscowoœæ

14
28

styczeñ

11
25

5
19

6
20

13
27

7
21

14
28

22

8
22

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

Na terenie gminy Zgierz na drogach
gminnych akcjê zimow¹ prowadziæ bêdzie
Gminny Zak³ad Komunalny (GZK).

Sprzêt techniczny (z zasobów GZK)
wydzielony do odœnie¿ania:
l Star z piaskark¹, z p³ugiem odœnie¿nym,
l ci¹gnik rolniczy z rozrzutnikiem piasku,
l koparka HSV, 
l samochód Jelcz z p³ugiem odœnie¿nym,
l samochód Star z p³ugiem odœnie¿nym.

Wykorzystywany bêdzie równie¿ sprzêt
wypo¿yczony:
l 2 koparko-spycharki,
l równiarka.

Zapasy materia³ów uszorstniaj¹cych oraz
œrodków chemicznych:
l piasek - ok. 120 ton,
l sól - ok. 25 ton.

Zg³oszenia i uwagi dotycz¹ce zalegania
œniegu na drogach gminnych przyjmowane s¹
pod numerami telefonów: 

042 717 82 53
042 717 80 76

0 691 722 426 - ca³odobowo

Akcja zima 2009/2010

I n w e s t y c j e K o m u n i k a t y

Grotniki, ul. Topolowa



Przyjechali do Warszawy z kilkunastu
gmin po³o¿onych m.in. w województwach
dolnoœl¹skim (Kunice, Lubin, Mi³kowice,
Prochowice, Ruja i Œcinawa - z³o¿e „Legnica”),
lubuskim (Brody i Gubin - z³o¿e „Gubin”)
i ³ódzkim (z³o¿e „RogóŸno”). Wœród nich:
Zdzis³aw Rembisz - Wójt Gminy Zgierz,
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Pi¹tek,
Gra¿yna Kietla - Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Powstania Uzdrowiska „RogóŸno”
oraz przedstawiciele Centrum Zrównowa¿onego
Rozwoju w £odzi.

Podkreœlali, ¿e projektowana nowelizacja
jest sprzeczna z Konstytucj¹ RP i prawem
unijnym, bo m.in. narusza prawo w³asnoœci
i odbiera gminom mo¿liwoœæ decydowania
o ich rozwoju. Projekt pozwala na wyw³asz-
czenie nieruchomoœci w zwi¹zku z budow¹
kopalni, nakazuje samorz¹dom wpisywanie
z³ó¿ kopalin do planów zagospodarowania
przestrzennego, a tak¿e wy³¹cza samorz¹dy
i organizacje spo³eczne z procesu udzielania
koncesji na rozpoznanie i wydobycie z³o¿a
oraz utrudnia ich zaskar¿enie.

Spostrze¿enia te podzielili pos³owie PiS
- Marek Matuszewski i Piotr Cybulski,
którzy z kilkoma innymi pos³ami z terenów
zagro¿onych odkrywk¹ spotkali siê przed
Sejmem z protestuj¹cymi.

Przedstawiciele wszystkich protestuj¹cych
gmin skierowali do Marsza³ka Sejmu
wspóln¹ petycjê z apelem o odrzucenie
projektu nowelizacji ustawy w obecnym
kszta³cie oraz o wsparcie i zaanga¿owanie w
kampaniê s³u¿¹c¹ obronie praw samorz¹dów
reprezentuj¹cych interesy spo³ecznoœci
lokalnych zagro¿onych budow¹ odkrywko-

wych kopalni wêgla brunatnego i konsek-
wencjami jego destrukcyjnej eksploatacji. 

– Rz¹dowy projekt doprowadzi do ekspansji
kopalni wêgla w Polsce - bez zgody i wbrew
woli samorz¹dów i obywateli, którzy w pierwszej
kolejnoœci odczuj¹ negatywne skutki dzia³al-
noœci kopalñ. Nie zgadzamy siê na wysiedlenia
tysiêcy ludzi, fizyczn¹ likwidacjê domów,
szkó³, koœcio³ów, cmentarzy. Nie chcemy
wegetowaæ w pobli¿u gigantycznych,
siêgaj¹cych 200 metrów wyrobisk kopal-
nianych, olbrzymich zwa³owisk i dymi¹cych
kominów elektrowni – napisali do marsza³ka.

– Ustawa umo¿liwi wprowadzenie ochrony
z³ó¿ wêgla brunatnego przed zabudow¹ i to
ju¿ w 2010 roku, zgodnie z przyjêt¹ przez
rz¹d „Polityk¹ energetyczn¹ Polski do
2030”. Oznaczaæ to bêdzie zablokowanie
rozwoju gmin i kompletn¹ stagnacjê, bez
wzglêdu na to czy kopalnia kiedykolwiek
powstanie. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Kilkaset osób protestowa³o 2 grudnia przed gmachem Sejmu przeciw 
projektowi nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Ekolodzy 
z Greenpeace, samorz¹dowcy i mieszkañcy terenów zagro¿onych budow¹
odkrywkowych kopalni wêgla, przy wtórze gwizdków i syren, skandowali 
na Wiejskiej: „Stop odkrywce!”. Na transparentach widnia³y has³a: „Ustawa
przeg³osowana - Polska rozkopana”, „Nowe prawo geologiczne i górnicze 
to IV rozbiór Polski”.

Stop odkrywce

Protest przeciw zmianom w prawie geologicznym i górniczym

W a ¿ n e  s p r a w y
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Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej informuje, ¿e
w zwi¹zku z otrzymaniem niepe³nej kwoty
œrodków finansowych potrzebnych na
wyp³atê zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
w 2009 r., wyp³acona zosta³a tylko czêœæ
nale¿nego œwiadczenia (ok. 66%), odpowia-
daj¹ca otrzymanym œrodkom. Zwrot
pierwszej raty podatku akcyzowego zosta³
wyp³acony do 30 listopada 2009 r.

Pozosta³a czêœæ zostanie wyp³acona
niezw³ocznie po otrzymaniu od Wojewody
brakuj¹cych œrodków.

Informacja o zwrocie podatku
akcyzowego

K o m u n i k a t y

24 grudnia
(wigilia) 

Urz¹d Gminy Zgierz

bêdzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.



W wyniku przeprowadzonego w dniach
14 kwietnia - 8 maja naboru wp³ynê³o
16 wniosków. Zadeklarowana przez wnios-
kodawców wartoœæ z³o¿onych projektów
wynios³a ³¹cznie prawie 58 tys. z³. W sumie
wyst¹pili oni o pomoc finansow¹ w wysokoœci
ponad 44 tys. z³. Wnioski z³o¿y³o 14
podmiotów - rady so³eckie, Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne, Ko³a Gospodyñ Wiejskich,
stowarzyszenia i Grupy Odnowy Wsi.

Komisja Oceny Projektów dokona³a
oceny merytorycznej z³o¿onych wniosków
i zaproponowa³a przyznanie pomocy finan-
sowej na realizacjê 14 projektów po 3 tys. z³
(lub mniejszej, je¿eli wnioskodawca tak¹
wskaza³) na projekt - w sumie ponad 40,3 tys. z³.
Wójt Gminy zatwierdzi³ propozycjê Komisji
i wyst¹pi³ do Rady Gminy o przeniesienie
w wydatkach bud¿etu, w celu zabezpieczenia
œrodków dla wszystkich pozytywnie
ocenionych podmiotów (w bud¿ecie by³o
zapisane na ten cel 30 tys. z³). Rada Gminy,
podczas sesji 28 maja, propozycjê zaakcep-
towa³a.

8 czerwca zosta³y podpisane „Porozu-
mienia o udzieleniu pomocy finansowej”
na przedsiêwziêcia, których ³¹czna wartoœæ
wynios³a (wg danych z wniosków) ponad
54 tys. z³.

Do 31 paŸdziernika trwa³a realizacja
projektów. Nie by³o wiêkszych problemów

z wykonaniem inicjatyw, nie oby³o siê jednak
bez drobnych komplikacji. Ka¿dy z wniosko-
dawców z³o¿y³ „Sprawozdanie z realizacji
projektu”, a potwierdzeniem jego zakoñ-

czenia by³ „Protokó³ koñcowego odbioru
projektu”, podpisany podczas odbioru prac
w miejscu realizacji.

Wnioskodawcom zrefundowano wydatki
w wysokoœci ponad 39 tys. z³, czyli 98,2 %
przyznanej pomocy. Ca³kowita wartoœæ
zrealizowanych przedsiêwziêæ wynios³a
(wg danych z przedstawionych faktur) ponad
40 tys. z³. Faktyczna wartoœæ projektów jest
jednak znacznie wiêksza, poniewa¿ nale¿y
uwzglêdniæ jeszcze prace mieszkañców
wykonane spo³ecznie oraz materia³y i us³ugi
pozyskane nieodp³atnie przez realizatorów.

Program pomocy finansowej z bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2009 na realizacjê
projektów przyczyniaj¹cych siê do poprawy
estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy
Zgierz spotka³ siê, podobnie jak w roku
ubieg³ym, ze sporym odzewem i uwidoczni³
potrzeby i potencja³ lokalnych spo³ecznoœci.
A¿ dziewiêæ projektów polega³o na stworze-
niu nowych lub rozbudowie istniej¹cych
miejsc spotkañ i integracji mieszkañców
(Besiekierz Rudny, D¹brówka Strumiany,
Gieczno, Jedlicze A, Jedlicze B, Maciejów,
Swoboda, Szczawin i Ustronie). W ramach
czterech przeprowadzono remonty pomie-
szczeñ i elewacji w budynkach u¿ytecznoœci
publicznej (Bia³a, D¹brówka Wielka,
Dzier¿¹zna i £agiewniki Nowe), w jednym
zaœ rozbudowano istniej¹c¹ infrastrukturê
s³u¿¹c¹ utrzymaniu czystoœci (Grotniki).
Wskazuje to na bardzo du¿¹ chêæ integracji
mieszkañców gminy i potrzebê stworzenia
lub modernizacji miejsc do wspólnych
spotkañ. Celowe jest wiêc kontynuowanie
programu pomocy finansowej równie¿
w latach nastêpnych.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Pomoc finansowa z bud¿etu gminy Zgierz 
na rok 2009 – podsumowanie

1 grudnia zakoñczy³o siê wdra¿anie pomocy finansowej z bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2009. Zosta³a ona przeznaczona na realizacjê projektów 
przyczyniaj¹cych siê do poprawy estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci 
w gminie. Pomoc t¹ podmiotom dzia³aj¹cym na terenie gminy przyznano 
po raz drugi.

I n f o r m a c j e
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D¹brówka Strumiany 
- miejsce spotkañ mieszkañców

Dzier¿¹zna - remont œwietlicy OSP

Podczas targów mo¿na by³o porozmawiaæ
z wystawcami, którzy kusili klienta ca³ym
wachlarzem profesjonalnych narzêdzi
marketingowych. Jednym z wielu oferowa-
nych elementów by³y debaty. W debacie
pt. „Rola w³adz samorz¹dowych w kszta³to-
waniu wizerunku gminy, miasta, regionu”
uczestniczy³ Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz. Wójt przedstawi³ potencja³ naszej
gminy, kierunki dalszego rozwoju i dotych-
czasowy zakres kampanii promocyjnej, która
osi¹gnê³a zamierzony efekt, poniewa¿ na
naszym terenie osiedla siê coraz wiêcej
mieszkañców £odzi i innych miast. Jednak
przed gmin¹ stoj¹ kolejne wielkie wyzwania,
czyli wykorzystanie geotermii i rozwój badañ

naukowych w kierunku budowania uzdrowiska.
Poza tym mamy rozwijaj¹ce siê tereny pod
centra logistyczne i gospodarcze. Wyzwanie
to bêdzie wymaga³o czasu i opracowania ju¿
dziœ strategii marketingowej. Powinniœmy

d¹¿yæ do osi¹gniêcia tzw. orientacji
marketingowej, czyli konsekwentnego
i ca³oœciowego ukierunkowania siê na
potrzeby interesantów. Pojedyncze dzia³ania
s¹ bardzo kosztowne i nie przynosz¹
wymiernego efektu. Potrzebny jest jeden
dokument, ca³oœciowo obejmuj¹cy kierunki
zarz¹dzania promocj¹ w naszej gminie.

Debata by³a œwietn¹ okazj¹, by zaprezen-
towaæ nasz¹ gminê na targach. W debacie
uczestniczyli m.in. Wiceprezydent £odzi
W³odzimierz Tomaszewski, Prezydent
Radomia Andrzej Kosztowniak i Prezydent
Sieradza Jacek Walczak.

Gmina to my mieszkañcy i od naszych
postaw zale¿y jak jesteœmy postrzegani
jak bêdziemy siê promowaæ. Krytyka na
zewn¹trz i brak dialogu wewnêtrznego ka¿d¹
instytucjê niszczy i stwarza negatywny
wizerunek. Pracujmy wiêc wspólnie nad
strategi¹ pozytywnego wizerunku dla
pomyœlnego rozwoju naszej gminy. Bardzo
trafnie oddaj¹ podejœcie do promocji s³owa
„Wyró¿niaj siê dobrze lub zgiñ”.

WIOLETA G³OWACKA

Jak siê promowaæ?

W dniach 19-21 listopada w £odzi odby³y siê targi dla instytucji i jednostek
administracji publicznej zatytu³owane „Galerie Marketingu Miejsc”. 
W targach uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz i kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta G³owacka. Cel jaki przyœwieca³
targom to przybli¿enie samorz¹dom kierunków dzia³añ marketingowych, 
w których w dzisiejszym œwiecie powinny iœæ samorz¹dy. Jak sprostaæ 
oczekiwaniom klienta, który chce na naszym terenie zamieszkaæ, 
zainwestowaæ lub wypocz¹æ. Jak prowadziæ te dzia³ania, by by³y skuteczne?

Szczawiñska chata - wiejski k¹cik rekreacji - 
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W y d a r z e n i a

Br¹zowymi medalami „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju” odznaczone zosta³y Ewa
RzeŸniczak i Dorota Nawrocka z Zespo³u
ds. Obywatelskich w Urzêdzie Gminy Zgierz. 

Medale przyznawane s¹ w dowód uznania
dla osób, które swoj¹ prac¹ zawodow¹ lub
dzia³alnoœci¹ w organizacjach spo³ecznych
znacznie przyczyni³y siê do rozwoju i umoc-
nienia obronnoœci kraju. 

– Dziêkujê za wielki wk³ad w dzie³o obron-
noœci naszej Ojczyzny, bo choæ dziœ nikt nie
wymaga od Polaków stawania w obronie
Rzeczpospolitej z orê¿em, to jednak - tak jak
czyni¹ to odznaczeni - naszych obywatelskich,
patriotycznych powinnoœci obronnych
w ¿adnym razie nie wolno zaniedbywaæ
– powiedzia³a podczas uroczystoœci Wojewoda
£ódzki Jolanta Che³miñska.

W uroczystoœci uczestniczyli m.in.: szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w £odzi - p³k Wojciech Filkowski oraz
dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹-
dzania Kryzysowego w £ódzkim Urzêdzie
Wojewódzkim - Jacek Raczyñski. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Honory dla zas³u¿onych

17 listopada w £ódzkim Urzêdzie
Wojewódzkim oko³o 50 pracowników
administracji rz¹dowej i samorz¹dów
województwa ³ódzkiego uhonoro-
wanych zosta³o odznaczeniami
nadanymi przez Ministra Obrony
Narodowej na wniosek Wojewody
£ódzkiego. Wœród odznaczonych
by³y dwie pracownice Urzêdu 
Gminy Zgierz. 

Tego dnia pañstwo Wies³awa i Józef
Pêdziccy z Rosanowa oraz Jadwiga
i Stanis³aw Stêpniakowie z Woli Rogoziñ-
skiej obchodzili jubileusz 50 lat po¿ycia
ma³¿eñskiego, natomiast Irena i Marian
Stolarscy z Gieczna - jubileusz 51 lat.
W obecnoœci przedstawicieli Urzêdu Stanu
Cywilnego w Zgierzu, w³adz gminy Zgierz
oraz dzieci i wnuków jubilaci odnawiali ze

wzruszeniem przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Presti¿u uroczystoœci doda³o odznaczenie

szacownych par medalem za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie, przyznanym przez
Prezydenta RP. Jubilaci odebrali te¿ szczere
¿yczenia, okaza³e bukiety kwiatów, upominki
i dyplomy. Na zakoñczenie wzniesiono toast

lampk¹ szampana za kolejne lata w szczêœciu
i zdrowiu. 

T¹ piêkn¹ uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
Zespo³u Œpiewaczego „Giecznianki” z kapel¹
ludow¹. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Czy mo¿liwe jest prze¿ycie wielkiej 
i piêknej mi³oœci z jedn¹ osob¹ przez
50 lat? Czy jest recepta na trwa³e
ma³¿eñstwo? Oczywiœcie! I do tego
wcale nie jest skomplikowana. 
Po prostu: trzeba zawsze siê wspieraæ,
umieæ wybaczaæ i byæ wyrozumia³ym.
Wspólne zainteresowania, czu³e gesty
i pielêgnowanie wspomnieñ dodatkowo
cementuj¹ zwi¹zek - przekonywali 
6 listopada w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej mieszkañcy
gminy Zgierz z kilkudziesiêcioletnim
sta¿em ma³¿eñskim. 

Czar par, czyli 50 lat razem

Orkiestra ruszy w niedzielê 10 stycznia.
Po raz drugi dochód ze zbiórki bêdzie
przeznaczony na profilaktykê w dziedzinie
wczesnego rozpoznawania chorób nowot-
worowych u dzieci. 

Orkiestra w Zgierzu wielkie granie
zacznie tradycyjnie dzieñ wczeœniej. G³oœno
i radoœnie bêdzie wiêc 9 i 10 stycznia. Wœród
210 wolontariuszy bêd¹ te¿ mieszkañcy
naszej gminy.

W mieœcie i gminie Zgierz zaplanowano
mnóstwo atrakcji. O tym co wydarzy siê w
mieœcie na bie¿¹co informowaæ bêdzie zgier-
ski sztab WOŒP, który zawi¹za³ siê przy
Centrum Kultury Dziecka (Zgierz, ul. Rembow-
skiego 17) na stronie: www.wosp.miasto.zgierz.pl. 
qMA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Uczestników pogoni za lisem obowi¹-
zywa³ oczywiœcie odpowiedni strój: bryczesy,
marynarka i toczek. Lisem by³a Julietta

Kaczmerek na klaczy Orsa. Anna Marchwicka
na klaczy Zagadka wykaza³a siê natomiast
najwiêkszym sprytem, bo to ona z³apa³a rud¹
kitê.

W programie imprezy oprócz gonitwy
przewidziano m.in. oprowadzanie na kucyku
lub koniu, konkursy zrêcznoœciowe na
uje¿d¿alni oraz ognisko.

– Pogoñ za lisem odbywa siê od wielu lat
w Kotowicach, jednak tym razem jej organi-
zatorem po raz pierwszy by³a Fundacja
Rozwoju Turystyki i Kultury w £odzi - filia
w RogóŸnie – mówi Gra¿yna Kietla, Prezes
Fundacji. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Podczas pogoni za lisem najwiêkszym
sprytem wykaza³a siê Anna Marchwicka.

Przed nami
XVIII Fina³
Wielkiej
Orkiestry
Œwi¹tecznej
Pomocy. 

Kilkanaœcie osób uczestniczy³o 8 listopada na „Ranczo Natura” w Kotowicach
w biegu œw. Huberta. Tradycj¹ imprezy jest poœcig konny za tzw. lisem, 
czyli jeŸdŸcem z lisim ogonem przypiêtym do lewego ramienia. Ten, kto go 
zerwie - wygrywa i ma prawo wykonaæ rundê honorow¹ wokó³ miejsca 
pogoni, a za rok sam ucieka jako lis. 

Pogoñ za lisem w Kotowicach
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Tegoroczna uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
mszy œw. w intencji Ojczyzny, odprawianej
przez proboszcza parafii pw. œw. Piotra
i Paw³a w Bia³ej. Po mszy œw. uczestnicy
przemaszerowali z koœcio³a pod pomnik
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Kolumnê
poprowadzi³ u³an ze Stowarzyszenia
JeŸdzieckiego Bierzewice im. Pu³ku Ziemi
£êczyckiej Krzysztof Szymañski. Do marszu
przygrywa³a Orkiestra Dêta Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina, a za ni¹ sz³y
poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu
gminy Zgierz, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, w³adz samorz¹dowych
gminy, miasta i powiatu zgierskiego,
reprezentanci policji, wojska, zawodowych
stra¿y po¿arnych, delegacje instytucji
i stowarzyszeñ, zaproszeni goœcie oraz
mieszkañcy gminy. Przy pomniku Marsza³ka

Józefa Pi³sudskiego wszyscy zgromadzeni
mieli okazjê wys³uchaæ programu patrioty-
cznego przygotowanego przez uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Bia³ej, krótkich
przemówieñ okolicznoœciowych wyg³oszonych
przez Zdzis³awa Rembisza - Wójta Gminy
Zgierz oraz Barbarê Kaczmarek - Przewod-
nicz¹c¹ Rady Gminy Zgierz. Wszyscy chêtni
z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze
pod pomnikiem. Wartê honorow¹ podczas
uroczystoœci pe³nili ¿o³nierze z Jednostki
Wojskowej Nr 4474 ze Zgierza, a ca³¹
ceremoniê prowadzi³a Barbara Polasiñska
- Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
przyby³ym na uroczystoœæ mimo, i¿ pogoda
by³a wyj¹tkowo niesprzyjaj¹ca. q KATARZYNA

LESZCZAK

Co robiæ, gdy za oknem szaro, zimno
i ponuro? Jak wytchn¹æ po ciê¿kiej pracy, jak
siê odprê¿yæ po wykonaniu codziennych
obowi¹zków? Mo¿na w³¹czyæ telewizjê i po
raz kolejny ogl¹daæ powtórki programów,
niekoñcz¹ce siê seriale i g³oœne dyskusje
„o wszystkim i o niczym” nadawane na antenie.
A mo¿e lepiej wyciszyæ siê w ulubionym
fotelu, ws³uchaæ siê w krople deszczu bij¹ce
o parapet, wiatr gwi¿d¿¹cy za oknem i uciec
w œwiat literatury?

Pomog¹ nam w tym gminne biblioteki,
które s¹ dobrze przygotowane na jesienn¹
zawieruchê. Przypomnijmy, ¿e na terenie
gminy Zgierz dzia³aj¹ trzy biblioteki: Gminna
w Bia³ej i jej filie w Szczawinie i Ustroniu,
znajduj¹ce siê w strukturach Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. Ka¿da
z tych placówek dba o swoich czytelników
najlepiej jak potrafi.

W tym roku na zakup ksi¹¿ek biblioteki
dysponowa³y funduszami pochodz¹cymi
z dotacji samorz¹dowej (1.500 z³), ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego (2.800 z³) oraz ze œrodków w³asnych
(211,71 z³).

Gminna Biblioteka w Bia³ej wzbogaci³a
swoje zbiory o 72 pozycje. Spoœród nowoœci
Aneta Wojciechowska - bibliotekarka z Bia³ej
poleca:
l dla dzieci: „¯abcio marzyciel” Mariusza
Niemyckiego,
l dla m³odzie¿y: „W szponach anoreksji”
Heidi Hassenmüller,
l dla doros³ych: „Utracona” Karin Fossum.

Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie
wzbogaci³a siê o 68 ksi¹¿ek, w tym 46
nowoœci. Wioletta Olczak-Hut, tamtejsza
bibliotekarka, poleca zapoznanie siê
z nastêpuj¹cymi ksi¹¿kami:
l dla dzieci: „My Little Pony - sekret Malinki”
Katarzyny Kaczan-Borowskiej,
l dla m³odzie¿y: „3-maj siê” Lauren Myracle,
l dla doros³ych: „Alicja” Natalii Rogiñskiej.

Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu
wzbogaci³a siê najbardziej - przyby³o a¿ 315
pozycji, w tym 236 ksi¹¿ek ofiarowanych
przez naszych czytelników, którym
serdecznie dziêkujemy. Szczególnie gor¹co
polecam:
l dla dzieci: „Ma³e ksiê¿niczki - Przygody
w zamku” Bianca Belardinelli,
l dla m³odzie¿y: „GONE - Zniknêli. Faza
pierwsza: niepokój” Michael Grant,
l dla doros³ych: „Pos³aniec” Markus Zusak.

Biblioteki jesiennej aury siê nie boj¹
i przed czytelnikami z otwartymi ramionami
stoj¹. Niech gwi¿d¿e wiatr, ty gwi¿d¿ na
niego, z ksi¹¿k¹ w rêku szara jesieñ to nic
strasznego! q EDYTA D¿UGAJ

3 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej zebra³a siê komisja konkur-
sowa w sk³adzie: ks. Stanis³aw Ochotnicki
- proboszcz parafii pw. œw. Piotra i Paw³a
w Bia³ej, Barbara Wosiecka - dyplomowany
katecheta, Katarzyna Leszczak - pracownik
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. 

Komisja oceni³a 65 prac konkursowych
nades³anych przez uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy Zgierz
i po burzliwej naradzie przyzna³a miejsca
w nastêpuj¹cych kategoriach: l kategoria I
(kl. I - III): I miejsce: Natalia Jab³oñska SP
w Bia³ej, II miejsce: Miko³aj Majchrzak SP w
Bia³ej, III miejsce: Marta Markiewicz ZSG
w Giecznie; l kategoria II (kl. IV -VI):
I miejsce: Krystian Markiewicz ZSG w
Giecznie, II miejsce: Daniel Dobrociñski SP
w Besiekierzu Rudnym, III miejsce: Karolina
Drubkowska ZSG w Giecznie. Wyró¿nienie:
Adrian Groszkowski SP w Bia³ej; l kategoria
III (kl. I-III gimnazjum): I miejsce: Sylwia

Majek ZSG w S³owiku, II miejsce: Kacper
Majchrzak ZSG w Giecznie, III miejsce:
Adam Janiszewski ZSG w Giecznie.

Komisja przydzieli³a nagrody, kieruj¹c siê
nastêpuj¹cymi kryteriami zawartymi w regula-
minie konkursu „Szopka Bo¿onarodze-
niowa”: ogólne wra¿enie artystyczne, trady-
cyjnoœæ, koncepcja architektoniczna, dobór
i wykorzystanie materia³ów, motywy regio-
nalne, wk³ad pracy, estetyka pracy oraz
trwa³oœæ konstrukcji, walory plastyczne
(kompozycja, kolorystyka). Prace, w których
u¿yto elementów seryjnej produkcji oraz
posiadaj¹ce dwóch autorów nie by³y brane
pod uwagê w klasyfikacji.

Rozdanie nagród odby³o siê 11 grudnia
w siedzibie Gminnego Oœrodka Kultury,
podczas Warsztatów Bo¿onarodzeniowych. 

Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ za
zaanga¿owanie w³o¿one w przygotowanie
prac. Informacje 

Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

Jesienno-zimowa aura
sprzyja czytaniu

Uroczyste obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

Œwiêto Niepodleg³oœci – polskie œwiêto narodowe - obchodzone jest co roku 
11 listopada na pami¹tkê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku,
po 123 latach zaborów. Na terenie gminy Zgierz od wielu lat obchody 
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci odbywaj¹ siê w Bia³ej.

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej og³asza rozstrzygniêcie
konkursu plastycznego „Szopka Bo¿onarodzeniowa”



Swoje kulinarne dokonania prezentowa³y
panie z KGW w Bia³ej, Grotnikach-Ustroniu,
£agiewnikach Nowych, Rosanowie i Szcza-
winie oraz ze wspó³pracuj¹cego z nasz¹
gmin¹ KGW w Proboszczewicach.

Znawcy kuchni, smakosze, restauratorzy
i reprezentanci w³adz wojewódzkich oceniali
produkty wed³ug takich kryteriów jak: pierwsze
wra¿enie (wygl¹d, sposób prezentacji,
opakowanie), nazwa, opis (tradycja, historia,
zwi¹zki z regionem), walory smakowe oraz
surowce (w tym mo¿liwoœæ identyfikacji
pochodzenia poszczególnych sk³adników).

„Tygielek smaków” w kategorii „miêso
œwie¿e oraz produkty miêsne” za wyœmienity
pasztet królewski otrzyma³a Alicja Jêdrzejczak

z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie.
Jury przyzna³o ponadto dwa wyró¿nienia:
Krystynie Kalecie z KGW w Szczawinie za
kluski ¿elazne „Przyciorki” oraz Romanie

Zaj¹c z KGW w Bia³ej za ser z mleka
krowiego.

Odwiedzaj¹cy targi mogli posmakowaæ
równie¿ barszczu czerwonego „KULIS”
Anny G³owackiej z KGW w Bia³ej, schabu
znad Czerniawki Haliny Szymañskiej
z KGW w £agiewnikach Nowych, sakiewek
szczawiñskich Marii Kacprzak z KGW
w Szczawinie, ¿eberek w miodzie znad
Ciosenki Marii Bere¿ewskiej z KGW
w Bia³ej, rosanowskich kluseczek z farszem
miêsnym Marii Gwarczyk z KGW
w Rosanowie, go³¹bków ustroñskich Bo¿eny
Stasiak z KGW w Grotnikach-Ustroniu
i smalcu z jab³kiem Urszuli Pleczuk z KGW
w Proboszczewicach.

Wszystkie produkty zosta³y gruntownie
przebadane i pozytywnie zaopiniowane przez
Instytut Biotechnologii Przemys³u Rolno
-Spo¿ywczego (Zak³ad Ch³odnictwa i Jakoœci
¯ywnoœci) w £odzi, a laureatki otrzyma³y
specjalne certyfikaty.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Kulinarny sukces naszych KGW

Podczas Dni Naturalnej ¯ywnoœci NATURA FOOD, które odby³y siê w dniach
23-25 paŸdziernika w hali expo w £odzi, o nagrody w II edycji konkursu
„Tygiel Smaków” ubiega³y siê 34 produkty ¿ywnoœciowe wytworzone 
na terenie województwa ³ódzkiego. Wszystkie przygotowane wed³ug 
tradycyjnych receptur, bez konserwantów i polepszaczy. Kilka specja³ów 
kulinarnych z gminy Zgierz zyska³o uznanie jury. 

28 listopada mieliœmy okazjê bawiæ siê na
Andrzejkach w Œwietlicy Wiejskiej w
£agiewnikach Nowych. Organizatorami
imprezy byli: Miejsko-Gminna Rada Kó³
Gospodyñ Wiejskich w Zgierzu, Ko³o Gos-
podyñ Wiejskich w £agiewnikach Nowych
oraz Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej. 

Jednym z punktów programu czêœci
oficjalnej by³o uhonorowanie pañ, które
reprezentowa³y nasz region na drugim
wojewódzkim konkursie produktów trady-
cyjnych „Tygiel Smaków 2009”. Panie, które
zdoby³y certyfikaty na „Tyglu Smaków”,
reprezentowa³y Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Szczawinie, Bia³ej, Rosanowie, £agiewnikach
Nowych, Grotnikach-Ustroniu oraz Probo-
szczewicach. Pami¹tkowe dyplomy gminnym
KGW wrêczy³ Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw

Rembisz, a upominki dla pañ z KGW w
Proboszczewicach - Naczelnik Wydzia³u
Promocji Urzêdu Miasta Zgierza Magdalena
Michalak.

Po uroczystym wrêczeniu podziêkowañ,
wszyscy przyst¹pili do weso³ej biesiady
andrzejkowej. Z pewnoœci¹ na nudê nikt nie

narzeka³, gdy¿ atrakcji by³o sporo. 
Wreszcie nadesz³a niecierpliwie wyczeki-

wana chwila - wró¿by andrzejkowe. I tutaj
pomoc¹ s³u¿y³y niezast¹pione organizatorki.
Swoj¹ przysz³oœæ ka¿dy z goœci móg³ odczy-
taæ z kart b¹dŸ wywnioskowaæ z horoskopu
zodiakalnego na 2010 rok. Najpopularniejsz¹
wró¿b¹ z pewnoœci¹ jest przelewanie wosku
na wodê. Jak wieœæ gminna niesie - w ten
sposób „przelewamy” na wodê nasze
marzenia w postaci roztopionego wosku, aby

nastêpnie zamieni³y siê w ciekawe i intere-
suj¹ce kszta³ty. Trafne odczytanie symboli
byæ mo¿e ods³oni³o przysz³oœæ, gdy¿ wielu
uczestników wywró¿y³o sobie dalekie i liczne
podró¿e, nowe znajomoœci i brak czasu na
nudê. 

Panie z KGW w £agiewnikach Nowych
przygotowa³y pyszne przek¹ski, aby zaspo-
koiæ ³aknienie goœci i wywró¿yæ sobie
pomyœlnoœæ na przysz³y rok, „co by Ko³u
dobrze siê wiod³o i smacznie gotowa³o”. 

Oprawê muzyczn¹ zapewni³y zespo³y
dzia³aj¹ce pod patronatem GOK w Dzier-

¿¹znej: „Szczawinianki” ze Szczawina pod
kierunkiem Renaty Niszczak i „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ Zenona Rudnickiego. Do
samej pó³nocy trwa³a tak¿e szalona zabawa
z DJ-em. 

Weso³y nastrój, radosne tañce i pl¹sy,
nieoczekiwane andrzejkowe przepowiednie -
oto wspomnienia z wieczoru w £agiew-
nikach, za który wszystkim wspó³biesiad-
nikom serdecznie dziêkujemy. q ANNA

WOSIECKA

Andrzejkowe czary

Andrzejki s¹ niezwyk³ym wieczorem pe³nym wró¿b i magii. W naszej duszy
nagle pojawia siê nieodparta pokusa uchylenia r¹bka tajemnic przysz³oœci.
Owa pokusa jest o tyle silna, ¿e andrzejkowe wró¿by dotycz¹ ludzkiego
szczêœcia i spe³nienia w mi³oœci. 

K u l t u r a

Informacja 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
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Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecznej do zadañ pracownika socjalnego
nale¿y w szczególnoœci udzielanie pomocy
w zakresie rozwi¹zywania spraw ¿yciowych.
Pomoc ta ma umo¿liwiæ samodzielne rozwi¹-
zywanie problemów bêd¹cych przyczyn¹
trudnej sytuacji ¿yciowej. W dzia³aniach tych
pracownik socjalny wspó³pracuje ze specjali-
stami innych dziedzin w celu przeciwdzia-
³ania i ograniczania patologii spo³ecznej,
marginalizacji i negatywnych skutków
zjawisk spo³ecznych.

Zawód pracownika socjalnego jest trudny,
zazwyczaj niewdziêczny, niskop³atny,
z niskim presti¿em spo³ecznym. Tam gdzie
zawodz¹ systemy zabezpieczenia spo³ecznego
ratuje siê sytuacjê poprzez przerzucanie zadañ
do pomocy spo³ecznej. W wielu sytuacjach
za ca³e z³o tego œwiata (bezrobocie, patologie)
obarcza siê win¹ pomoc spo³eczn¹ i pracow-
ników socjalnych, którzy w bezpoœrednich
kontaktach z klientami staj¹ siê przys³owio-
wymi „ch³opcami do bicia”.

Pracownik socjalny oprócz specyficznych
cech charakteru, jak empatia, musi posiadaæ
odpowiednie wykszta³cenie, aby mieæ wiedzê
i umiejêtnoœci z ró¿nych dziedzin ¿ycia
spo³ecznego. Powinien byæ zdolny do
pe³nienia wielu ról, m.in.:
l badacza - rozpoznaje i analizuje problemy
i potrzeby spo³eczne,
l pomocnika - organizuje pierwszy kontakt
i dokonuje wstêpnego rozpoznania problemu,
l ratownika - ocenia sytuacjê rodziny
i kwalifikuje do uzyskania œwiadczeñ,
l doradcy - udziela informacji dotycz¹cych
mo¿liwoœci rozwi¹zywania problemów
i spraw trudnych,
l poœrednika - wspiera w uzyskiwaniu
pomocy ze strony innych w³aœciwych
organów i instytucji,
l animatora - pobudza spo³eczn¹ aktywnoœæ
i inspiruje do dzia³ania,
l koordynatora - prowadzi dzia³ania
ukierunkowane na koordynacjê i wspó³pracê
jednostki z instytucjami, organizacjami w
celu optymalnego rozwi¹zania problemu

i realizacji zadañ pomocy spo³ecznej,
l mediatora - prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce
do najskuteczniejszego rozwi¹zania problemu
i zminimalizowania jego skutków.

W Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu zatrudnionych jest 16 osób, w tym
8 pracowników socjalnych. Dwie osoby
wykonuj¹ swoj¹ pracê w siedzibie Oœrodka,
natomiast szeœciu pracowników socjalnych
realizuje zadania w rejonach opiekuñczych
maj¹cych swoje siedziby w Oœrodkach
Zdrowia w Bia³ej, Giecznie, S³owiku,
Grotnikach, Smardzewie i w siedzibie Klubu
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce. Do
obowi¹zków tych pracowników nale¿y
przede wszystkim praca socjalna, tj. przepro-
wadzanie wywiadów rodzinnych w miejscu
zamieszkania osób i rodzin w celu ustalenia
sytuacji osobistej, rodzinnej i maj¹tkowej,
zdiagnozowanie problemu, opracowanie
planu pomocy i wspó³dzia³anie z innymi
instytucjami w celu optymalnego rozwi¹-
zania trudnej sytuacji ¿yciowej rodziny.
Ka¿da udzielona pomoc musi byæ poprze-
dzona przeprowadzeniem wywiadu rodzin-
nego w miejscu zamieszkania osoby zg³asza-
j¹cej siê z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Przyczyny trudnej sytuacji klientów mog¹
byæ ró¿norodne. Najczêstsz¹ przyczyn¹
ubiegania siê o pomoc jest d³ugotrwa³e
bezrobocie spowodowane likwidacj¹ zak³adu
pracy, brakiem kwalifikacji lub zwyk³¹
biernoœci¹ i nieporadnoœci¹ ¿yciow¹. Bardzo
czêstym powodem trudnej sytuacji jest
nadu¿ywanie alkoholu przez cz³onka rodziny
i stosowana przemoc wobec pozosta³ych osób
w rodzinie. Ubóstwo rodziny mo¿e byæ
spowodowane równie¿ niepe³nosprawnoœci¹,
d³ugotrwa³¹ chorob¹, a tak¿e pobieraniem
minimalnego wynagrodzenia, emerytury czy
renty.

W 2009 roku z pomocy Oœrodka, bez
wzglêdu na rodzaj i formê, skorzysta³o ju¿
810 osób, w tym 314 doros³ych oraz 231
dzieci oprócz œwiadczeñ pomocy spo³ecznej
objêtych zosta³o równie¿ pomoc¹ finansow¹
wynikaj¹c¹ z ustawy Pomoc pañstwa w

zakresie do¿ywiania. Pracownicy socjalni
przeprowadzili 1344 wywiady œrodowiskowe
w miejscu zamieszkania klientów celem
objêcia pomoc¹ spo³eczn¹ oraz 143 wywiady
rodzinne na zlecenie innych instytucji
(oœrodków pomocy spo³ecznej, ZUS, KRUS,
PUP, s¹dów, itp.). Przygotowano 2442
decyzje administracyjne przyznaj¹ce pomoc.

A co pracownicy socjalni s¹dz¹ o swojej
pracy zawodowej? Oto ich wypowiedzi:

– Ka¿da zg³aszaj¹ca siê o pomoc osoba,
to przypadek, wymagaj¹cy indywidualnego
podejœcia, wykorzystania wiedzy, umiejêtnoœci
i doœwiadczenia dla potrzeb ka¿dego klienta.

– Czêsto klienci reaguj¹ na nas z wrogoœ-
ci¹, traktuj¹ nas jak intruza, który wkracza
w ich ¿ycie i burzy dotychczasowy porz¹dek,
coœ proponuje, czegoœ ¿¹da, czegoœ wymaga.
Taka postawa czêsto odbiera energiê i chêæ
do inicjowania dalszych dzia³añ pomo-
cowych.

– S¹ te¿ tacy klienci (i tych na szczêœcie
jest coraz wiêcej), którzy maj¹ œwiadomoœæ,
¿e jesteœmy po to, aby im pomóc. Wizerunek
pracownika socjalnego choæ wolno, ale
zmienia siê pozytywnie. Klienci zaczynaj¹
wierzyæ, ¿e wszelkie proponowane dzia³ania
nie s¹ skierowane przeciwko nim, ale dla
nich, dla poprawy ich sytuacji, z której oni
czêsto nie widz¹ wyjœcia. Wspólnie szukamy
najlepszych rozwi¹zañ wyjœcia z trudnej
sytuacji.

– Nasza praca jest trudna, stresuj¹ca
i wyczerpuj¹ca psychicznie. Trzeba nauczyæ
siê oddzielaæ ludzkie problemy od w³asnego
¿ycia prywatnego, aby nie przenosiæ wielu
przykrych i z³ych doœwiadczeñ w pracy, na
dom rodzinny. Te¿ mamy rodziny i dzieci,
i nie mo¿emy dopuœciæ aby sprawy zawodowe,
które czêsto nas absorbuj¹ zak³óci³y nasz
domowy ³ad i porz¹dek.

– Mamy œwiadomoœæ powagi i konsek-
wencji naszych dzia³añ, poniewa¿ przynosz¹
one okreœlone skutki dla osób i rodzin.
Dlatego korzystamy z wzajemnego wsparcia
podczas cotygodniowych spotkañ w Oœrodku.
Omawiamy z Kierownikiem Oœrodka obowi¹-
zuj¹ce przepisy, analizujemy trudniejsze
przypadki, wymieniamy siê doœwiadczeniami,
omawiamy plany pomocy, a raz w roku -
21 listopada - sk³adamy sobie wzajemnie
¿yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjal-
nego powtarzaj¹c za Œwiêtym Franciszkiem
z Asy¿u:

Abyœ kocha³ tam, gdzie siê nienawidzi,
Przebacza³ tam, gdzie siê zniewa¿a,

Jednoczy³ tam, gdzie k³ótnia,
Mówi³ prawdê tam, gdzie b³¹dz¹,

Przynosi³ wiarê tam, gdzie grozi zw¹tpienie,
Budzi³ nadziejê tam, gdzie drêczy rozpacz,

Zapali³ œwiat³o tam, gdzie panuje ciemnoœæ,
Obdarza³ radoœci¹ tam, gdzie mieszka troska.

MA³GORZATA BIBEL

Dzieñ Pracownika Socjalnego

G O P S



O œ w i a t a

NA  ZIEMI  ZGIERSKIEJ 13

Nowy rok szkolny dobrze rozpoczêli
m³odzi sportowcy ze SP w Bia³ej. W Indywi-
dualnych Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego
w biegach prze³ajowych rozgrywanych w
zgierskiej Malince I miejsce wœród dziewcz¹t
zajê³a Ma³gosia Mamiñska, IV - Adrianna
Zawisza. I miejsce wœród ch³opców zaj¹³
Pawe³ Klimecki. Zespo³owo dziewczêta
znalaz³y siê na I miejscu. Ten wynik otworzy³
drogê najlepszym do startu w Indywidual-
nych Mistrzostwach Województwa £ódzkiego
w biegach prze³ajowych w Wolborzu,
w których Ma³gosia Mamiñska zajê³a III
miejsce, a Pawe³ Klimecki by³ w pierwszej
dziesi¹tce.

W zorganizowanym po raz pierwszy w Zgierzu
Memoriale im. Lisieckiego w biegach
prze³ajowych wystartowa³a liczna reprezenta-
cja naszej szko³y. W starszej grupie wiekowej
(klasy IV, V, VI) niepokonane by³y dziewczêta:

Ma³gosia Mamiñska i Ewelina Malinowska.
Na czwartym miejscu uplasowa³a siê Milena
Dobrzelewska. Z ch³opców najszybciej przy-
bieg³ Adrian Groszkowski - III miejsce.
W m³odszej grupie wiekowej (klasy I, II, III)
I miejsce zaj¹³ Maciej Malinowski, a Sebas-
tian Lewandowski trzecie. 

Sportowcy i pozostali uczniowie naszej
szko³y z zainteresowaniem czekali na
spotkanie z Piotrem Kêdzi¹ - olimpijczykiem
z Aten i Pekinu, reprezentantem Polski

w biegu na 400 m. Podczas spotkania
opowiada³ on o swojej karierze sportowej,
chêtnie i ciekawie odpowiada³ na liczne
pytania m³odzie¿y. Mówi³, ¿e talentowi i
marzeniom musi towarzyszyæ sta³y wysi³ek,
praca - trening. Zapytany, kto jest dla niego
wzorem, przywo³a³ nazwisko Janusza Kuso-

ciñskiego. Podkreœli³, ¿e to nie
tylko œwietny sportowiec, ale
i wspania³y Polak. (Kusociñski
zgin¹³ w Palmirach zamor-
dowany przez gestapo w 1940 r.)
W drugiej czêœci spotkania
uczniowie odbyli trening lekko-
atletyczny z Mistrzem. Spotkanie
zorganizowa³ Piotr Patora.

MAGDALENA HAUKE

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku
przyst¹pi³ do programu Unicef „Szko³a
z prawami dziecka”. Wszyscy uczniowie
i pracownicy szko³y, odpowiadaj¹c na apel
Unicef, 23 listopada, uczcili 20. rocznicê

ustanowienia Konwencji Praw Dziecka. 
Obchody polega³y na wypuszczeniu przez

ka¿dego ucznia w niebo balonu. Widok
unosz¹cych siê kilkuset balonów ucieszy³
wszystkich uczestników akcji i pozostawi³
niezapomniane wra¿enie.

Unicef przekaza³ szkole materia³y eduka-
cyjne propaguj¹ce idee Konwencji Praw
Dziecka, które zosta³y udostêpnione zaintere-
sowanym na terenie szko³y. W najbli¿szym
czasie zostan¹ przeprowadzone z uczniami
zajêcia dotycz¹ce tej tematyki. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z imprezy
na naszej stronie: www.zsgslowik.neostrada.pl. 

Dziêkujemy wszystkim pracownikom
szko³y za pomoc w organizacji obchodów
rocznicy!

JULIA CHMIELECKA

W kategorii wiekowej 7-9 lat wyst¹pi³a
uczennica klasy II SP, Ewa Brudziñska,
œpiewaj¹c piosenkê pt. ,,Ca³a doskona³a”.
W piosence ,,Bieszczady” zaprezentowa³a siê
uczennica klasy II Gimnazjum, Milena
Piotrowska. Laureatem III nagrody tegorocz-
nego festiwalu zosta³ uczeñ III klasy Gimna-
zjum - Wojciech Szczepaniak, ch³opak o
wielkiej wra¿liwoœci muzycznej i du¿ym
obyciu estradowym, który przepiêknie
wykona³ piosenkê ,,Wci¹¿ siê zmieniam”.

W festiwalowych szrankach wyst¹pi³

tak¿e duet Milena i Wojtek w piosence
,,Ballada o nocy”. Do wspó³pracy z zespo³em
zaproszona zosta³a El¿bieta Melchinkiewicz,
nauczycielka plastyki, która wykona³a piêkny
projekt scenograficzny do piosenki najm³od-
szej uczestniczki naszego zespo³u. Wy¿ej
wymieniona grupa uczniów prezentowa³a
wysok¹ kulturê muzyczn¹, a wykonywane
utwory nagradzane by³y przez publicznoœæ
wielominutowymi oklaskami.

Przy okazji naszego spotkania na ³amach
prasy gminnej Grupa Artystyczna z Zespo³u

Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie wraz
ze swoim opiekunem sk³ada naszym rodzicom
i wszystkim mieszkañcom gminy Zgierz
najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz w nadchodz¹cym Nowym
Roku 2010!!!

P.S. Nie jestem zwolennikiem festiwali!
g³ównie z powodu subiektywizmu ocen
jurorów, który da³ o sobie znaæ zw³aszcza
podczas tej imprezy. Strykowski festiwal
zapadnie w mojej pamiêci na d³ugo, ze wzglêdu
na wyj¹tkowo kuriozalne kryteria, które
przyjêto w ocenianiu najm³odszej grupy
œpiewaj¹cych dzieci - gdzie podstaw¹ by³
wiek i wzrost uczestników (a to chyba
konkurencja sportowa!!!). Jak w takim razie
zachêcaæ i mobilizowaæ dzieci do udzia³u
w takich imprezach, kiedy same zauwa¿aj¹
i mówi¹ o przys³owiowym „wyœcigu szczurów”,
którego s¹ bezpoœrednimi uczestnikami?!!

GRZEGORZ TURCZYÑSKI

Œpiewanie to sposób 
na nudê
7 listopada w Strykowie odby³ siê 
VII Przegl¹d M³odzie¿owych Zespo³ów
Wokalnych Powiatu Zgierskiego.
Gminê Zgierz reprezentowali uczniowie
Zespo³u Szkolno-Gimnazialnego 
z Gieczna, pod kierunkiem nauczy-
ciela muzyki Grzegorza Turczyñskiego.
Grupa liczy³a troje uczniów.

Sport w szkole w Bia³ej

Obchody 20. rocznicy ustanowienia Konwencji 
Praw Dziecka

P o d z i ê k o w a n i e

Sk³adamy podziêkowania paniom z KGW

Bia³a za przygotowanie poczêstunku

na konferencjê podsumowuj¹c¹ projekt

z EFS „Stra¿ak myszy siê nie boi” oraz

koordynatorowi projektu p. Arkadiuszowi

G³owackiemu, który pilotowa³ ca³e przed-

siêwziêcie od napisania projektu do jego

zakoñczenia.

Zarz¹d OSP Bia³a
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Ustawa o samorz¹dzie gminnym nak³ada
na gminy obowi¹zek „zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty”. Przywo³ana ustawa zalicza
do nich m.in. edukacjê publiczn¹. Realizacjê
tego zadania w naszej gminie omawia, opraco-
wana w Referacie Oœwiaty, Kultury i Sportu
Urzêdu Gminy Zgierz „Informacja o stanie
realizacji zadañ oœwiatowych w roku szkolnym
2008/2009”. Wynika z niej, i¿ w omawianym
okresie gmina prowadzi³a 1 przedszkole,
7 szkó³ podstawowych i 4 gimnazja, które
swoj¹ dzia³alnoœci¹ objê³y prawie 12 %
mieszkañców gminy. Na terenie gminy nie
ma placówek oœwiatowych prowadzonych
przez inne podmioty.

Wykaz placówek, liczbê uczniów i pracow-
ników oraz poniesione nak³ady (w 2008 r.)
przedstawiono w tabeli.

Zatrudnieni nauczyciele posiadaj¹
niezbêdne kwalifikacje. Wykszta³cenie
wy¿sze magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym posiada 150 osób. Trzy
osoby legitymuj¹ siê tytu³em licencjata lub
wykszta³ceniem wy¿szym zawodowymi, trzy
s¹ absolwentami studium nauczycielskiego. 

Wszyscy absolwenci szkó³ podstawowych
i gimnazjów podjêli dalsz¹ naukê. Jednak¿e
promocji do wy¿szych klas, w roku szkolnym
2008/2009, nie uzyska³o 22 uczniów, w tym
1 w szkole podstawowej i 21 w gimnazjach.

Wyposa¿enie gminnych placówek oœwia-
towych w pomoce dydaktyczne jest zadowa-
laj¹ce. Obejmuje ono m.in.: 153 komputery,

8 projektorów multimedialnych, 4 rzutniki,
3 kamery video, 32 odtwarzacze DVD i VHS,
12 kserokopiarek oraz jedn¹ jêzykow¹
pracowniê multimedialn¹. Bezpieczeñstwo
uczniów nadzoruje 25 kamer monitoringu.

Na realizacjê zadañ w zakresie edukacji
publicznej, w minionym roku szkolnym,
z bud¿etu gminy wydatkowano sumarycznie
9.926.083 z³. Z tej kwoty przeznaczono na:
wynagrodzenia i pochodne - 6.607.504 z³,
wydatki rzeczowe, w tym bie¿¹ce utrzymanie
obiektów - 1.957.293 z³, wydatki inwesty-
cyjne - 669.897 z³, dowóz dzieci do szko³y -
676.700z³ (dowo¿ono 694 uczniów w tym

4 niepe³nosprawnych), do¿ywianie - 195.348 z³
(245 uczniów korzysta³o z bezp³atnych
obiadów i 14 z drugiego œniadania), stypendia
117.550 z³ (przyznano w 2008 r. dwukrotnie:
wiosn¹ i jesieni¹, otrzyma³o je 171 uczniów
SP i 82 gimnazjalistów oraz 123 uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych i s³uchaczy
kolegium nauczycielskiego), na wyprawki
szkolne 8.430 z³ (wydano 69). Z innych
Ÿróde³ placówki pozyska³y oko³o 50 tys. z³,
które wykorzystano na realizacjê projektów
edukacyjnych i do¿ywianie uczniów.

JANUSZ KOWIRANDA

Gminne placówki 
oœwiatowe w liczbach

O œ w i a t a

K o m u n i k a t

Spó³ka „Wodoci¹gi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. og³asza taryfê za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê na wydzielonym terenie gminy Zgierz
na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:
l Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tekst jednolity: Dz. U
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póŸn. zm),
l Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006

roku w sprawie okreœlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie œcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127,
poz. 886).

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê - ustalono dwie
taryfowe grupy odbiorców us³ug:

Grupa taryfowa I: gospodarstwa domowe, jednostki oœwiaty,
ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, instytucje kultury, oœrodki
sportowe, placówki handlowe i us³ugowe oraz instytucje nie

prowadz¹ce dzia³alnoœci przemys³owej i nie wytwarzaj¹ce œcieków
zaliczanych do przemys³owych.

Grupa taryfowa II: pozostali odbiorcy.

W rozliczeniach za dostarczon¹ wodê obowi¹zuje taryfa
zawieraj¹ca ró¿ne ceny dla wyodrêbnionych grup taryfowych:
l cenê netto w wysokoœci 2,45 z³ za 1 m3 wody dostarczonej dla

odbiorców zaliczanych do Grupy taryfowej I, która stosowana bêdzie
w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazañ
wodomierza lub w przypadku braku wodomierza wed³ug normaty-
wów wynikaj¹cych z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 roku w sprawie okreœlania przeciêtnych norm
zu¿ycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),
l cenê netto w wysokoœci 2,48 z³ za 1 m3 wody dostarczonej dla

odbiorów zaliczanych do Grupy taryfowej II stosowan¹ w rozliczeniach
dokonywanych na podstawie odczytów wskazañ wodomierza.

Przy obliczaniu nale¿noœci za wykonan¹ us³ugê dostarczania wody
do ceny netto doliczony bêdzie podatek VAT w obowi¹zuj¹cej
wysokoœci.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków prowadzone s¹ zgodnie z przepisami ww.
ustawy i rozporz¹dzenia oraz Regulaminu dostarczania wody na
terenie gminy Zgierz przez Spó³kê „Wodoci¹gi i Kanalizacja -
Zgierz” Sp. z o.o. uchwalonego uchwa³¹ Rady Gminy Zgierz
Nr XXXIX/343/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. oraz na podstawie
indywidualnych umów z odbiorcami us³ug. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodê na wydzielonym terenie gminy Zgierz 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

„Wodoci¹gi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. 



Kontynuuj¹c temat kanalizacji w gminie
Zgierz przeanalizujmy, jak gmina realizowa³a,
opracowany w 2004 roku „Program - koncepcjê
gospodarki œciekowej dla Gminy Zgierz”
w poszczególnych zlewniach. 

Nie podjêto ¿adnych dzia³añ w stosunku do
7 (na 10 projektowanych) zlewni, tj. do:
Rosanowa, Dzier¿¹znej, B¹dkowa, Gieczna,
S³owika, W³adys³awowa i D¹brówek.

Dla zlewni Skotniki - opracowano studium
przedprojektowe. Przewidziano pod³¹czenie do
kolektora zgierskiego poprzez sieæ w £agiew-
nikach Nowych.

W zlewni £agiewniki Nowe - wykonano
oko³o 2880 m kolektora œciekowego, który
w³¹czono do zgierskiej sieci kanalizacyjnej.
O problemach w funkcjonowaniu tej instalacji
pisaliœmy w poprzednich numerach. Dlatego
szczegó³owe informacje nt. kanalizacji
w £agiewnikach Nowych przeka¿emy Pañstwu
po uzyskaniu wyników badania systemu kamer¹.

Zlewnia Grotniki - w 2008 opracowane
zosta³o szczegó³owe studium przedprojektowe.
Tym nie mniej, ju¿ w 2007 roku, gmina
Parzêczew zaproponowa³a naszemu samorz¹-
dowi wspóln¹ budowê oczyszczalni œcieków
w m. Or³a i pod³¹czenia do niej kanalizacji
sanitarnej z Grotnik, Ustronia oraz Jedlicza A
i B. Rada Gminy uchwa³¹ z 29 marca 2007 roku
wyrazi³a zgodê na przyst¹pienie do negocjacji
z gmin¹ Parzêczew celem wspólnej realizacji
zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni
œcieków w m. Or³a dla gminy Parzêczew i gminy
Zgierz”. Ze wzglêdu na protesty mieszkañców
Or³y z przedsiêwziêcia wycofa³a siê gmina
Parzêczew. Szokiem dla mieszkañców Grotnik
by³o obwieszczenia Wójta Gminy Zgierz
z 26.10.2007 roku w którym powiadamia³ on
mieszkañców o „wszczêciu postêpowania

administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla budowy
oczyszczalni œcieków wraz z kanalizacj¹ sani-
tarn¹ oraz budowy linii energetycznej... w miejs-
cowoœci Grotniki” przy ul. Krzemieñ”. Sprawa
jest kuriozalna, gdy¿ nie by³o i nie ma do tej pory
uchwa³y Rady Gminy Zgierz w przedmiotowej
sprawie, a Wójt nie zosta³ upowa¿niony do
podejmowania samodzielnych dzia³añ w tym
zakresie. Jednak¿e powo³a³ pe³nomocnika Urzêdu
Gminy Zgierz do realizacji tego zadania (patrz
obwieszczenie z 26.10 2007 r.), który w przed-
miotowej sprawie jest te¿ pe³nomocnikiem
Fundacji PRYM. Z decyzji Wójta Gminy Zgierz
z 05 maja 2009 r. o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia
wynika równie¿, i¿ pe³nomocnik urzêdu gminy
i fundacji jest w³aœcicielem firmy projektowej,
która jest autorem dokumentacji inwestycji
i raportu oddzia³ywania oczyszczalni na
œrodowisko!!!

Pomimo zastrze¿eñ wnoszonych przez strony
postêpowania do urzêdu gminy i Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu
inwestycja, z pewnymi zastrze¿eniami, zosta³a
uzgodniona. W wyniku konsultacjach spo³ecz-
nych, zebranie wiejskie, 16 maja 2008 roku,
podjê³o uchwa³ê sprzeciwiaj¹c¹ siê budowie
oczyszczalni œcieków przy ul. Krzemieñ w Grot-
nikach. Mieszkañcy zadecydowali, ¿e sieæ kanali-
zacyjna powinna zostaæ w³¹czona do systemu
kanalizacji zgierskiej. Wójt Gminy Zgierz, m.in.
uwzglêdniaj¹c stanowisko zebrania wiejskiego,
po up³ywie roku od jej podjêcia - 05.05.2009 r. -
odmówi³ wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê opisy-
wanego przedsiêwziêcia. Decyzja Wójta zosta³a
zaskar¿ona do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego (SKO) przez Fundacjê PRYM.
SKO - 20.07.2009 r. - uchyli³o zaskar¿on¹
decyzjê w ca³oœci i przekaza³o do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji, tj. Wójtowi

Gminy Zgierz. Wójt Gminy Zgierz, 27.10 br., na
wniosek pe³nomocnika Fundacji PRYM,
umorzy³ postêpowanie w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiêwziêcia pn. mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia œcieków w miejscowoœci Grotniki,
gm. Zgierz. Decyzja ta nie koñczy sprawy, gdy¿
kanalizacji w w/w miejscowoœci jak nie by³o tak
nie ma. Stracono w tej sprawie kilka lat. Mo¿na
tylko zastanawiaæ siê, dlaczego tak siê dzia³o.
Uwa¿am, ¿e sprawa zosta³a wywo³ana przez
„Park Grotniki” Spó³ka z o. o. Dysponuje on
terenem po by³ej kolonii ZPB im. Marchlew-
skiego w £odzi, na którym zamierza wybudowaæ
13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Wójt Gminy Zgierz w decyzji nr 59/2009
z 18.01.2008 r. o warunkach zabudowy dla tej
inwestycji napisa³ m.in. „kanalizacja -
obowi¹zek pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej
po jej wybudowaniu, do tego czasu obs³uga
w zakresie kanalizacji poprzez projektowan¹
miejscow¹ oczyszczalniê œcieków”. Oznacza to,
i¿ inwestor (Park Grotniki) zosta³ zobowi¹zany
do wydatkowania du¿ej kwoty pieniêdzy na
lokaln¹ oczyszczalniê œcieków, która bêdzie
zbêdna po skanalizowaniu miejscowoœci. St¹d
prawdopodobnie zrodzi³ siê pomys³, aby gmina
sfinansowa³a to przedsiêwziêcie. Park Grotniki
zaoferowa³ gminie (na zasadzie darowizny)
dzia³kê nr 206/7 o powierzchni 0,41 ha. Na tej
dzia³ce gmina mia³a wybudowaæ, z w³asnych
œrodków, oczyszczalniê dla pobliskich miejs-
cowoœci. Szkopu³ jednak w tym, ¿e planowano
tylko kolektor œciekowy d³ugoœci 350 m (pismo
Wójta Gminy Zgierz nr GP 7335-45.3/2007
z 07.01.2008 r.). St¹d wniosek, i¿ Park Grotniki
chcia³ za publiczne pieni¹dze wybudowaæ
oczyszczalniê œcieków na w³asne potrzeby.
W takiej sytuacji trudno dziwiæ siê sprzeciwowi
mieszkañców tej sprawie. Inwestor i w³adze

Kanalizacja w £agiewnikach 
i nie tylko cz. 3

Sesje Rady Gminy s¹ ciekawym przyk³adem
swoistego pojmowania demokracji i samorz¹d-
noœci. My mieszkañcy gminy mamy co prawda
prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
ale powinniœmy siedzieæ cicho i potulnie,
czekaj¹c a¿ ³askawie kiedyœ udzieli nam siê
g³osu.

S³uchamy wiêc jak Wielce Czcigodni Radni
zabieraj¹ g³os - czêsto kilka razy na jeden temat,
bo coœ sobie przypomnieli - wyg³aszaj¹c tyrady
maj¹ce wiêkszy lub mniejszy zwi¹zek z tematem
obrad. Przy okazji czêsto wymieniaj¹ z nazwiska
atakowane osoby, ale ¿eby atakowani mogli
siê wypowiedzieæ, obroniæ - to ju¿ nic z tego
- nie udzielam g³osu s³yszymy. A gdzie prawo do
repliki?!, podstawowe prawo ka¿dej dyskusji.
Bez tego prawa tylko „tym lepszym” wolno
krytykowaæ, insynuowaæ czy wrêcz bezpod-
stawnie oskar¿aæ, a innym wolno tylko s³uchaæ.
Jak to siê ma do dobrych obyczajów prowa-
dzenia obrad i dyskusji? Ano ni jak.

Jest tak¿e instytucja ad vocem. Daje ona
szansê natychmiastowej odpowiedzi, nawi¹zania
do tez wyg³oszonych przez przedmówcê. A u nas

musimy potulnie czekaæ, a¿ kiedyœ udzieli nam
siê g³osu, tylko ¿e krytykowano nas przy pe³nej
sali, a szanse obrony ³askawie dostaliœmy pod
koniec obrad przy pustej sali.

Apelujê do prowadz¹cych sesje rady gminy
i posiedzenia komisji - przestrzegajmy podsta-
wowych zasad prowadzenia dyskusji i dobrych
obyczajów.

My mieszkañcy domagamy siê prawa g³osu
w dyskusji a nie tylko mo¿liwoœci zadawania
pytañ. Chcemy dyskutowaæ o podejmowanych
uchwa³ach, wyra¿aæ w³asne opinie. Bo czasami
artyku³owane opinie, ¿e Radny wie lepiej
prowadzi do tego co potocznie nazywa siê
arogancj¹ w³adzy.

Wielce Czcigodni Radni wybraliœmy Was,
ale wcale nie uwa¿amy, ¿e o wszystkim wiecie
lepiej, czasami warto nas wys³uchaæ.

Zbli¿a siê czas uchwalenia bud¿etu gminy,
jest to najwa¿niejszy dokument reguluj¹cy rytm
¿ycia naszej gminy.

Pamiêtamy w jakiej atmosferze i stylu by³
uchwalany bud¿et na rok 2008. Trudno by³o siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e by³ to bud¿et „przeciwko”
a nie bud¿et „za” dobrem gminy. By³ on
uchwalany poœpiesznie preferuj¹c tych lepszych
i lekcewa¿¹c pozosta³ych.

Szanowni mieszkañcy niby dlaczego mamy
potulnie siê godziæ na uchwalenie tak wa¿nego
dokumentu bez szerokiej spo³ecznej debaty, bez
naszego udzia³u i g³osu. Znowu oka¿e siê, ¿e
inwestujemy w kilkanaœcie odcinków dróg po
kilkaset metrów, ¿e zapomniano o oœrodkach
zdrowia itd. ale bêdziemy szczodrzy we wspiera-
niu np. powiatu.

Od Wielce Szanownej Wysokiej Rady
(Gminy) domagajmy siê gospodarskiej dba³oœci
o ca³a gminê, bez podzia³u na t¹ lepsz¹ i pozos-
ta³¹. Niestety wymaga to odrzucenia zaœcian-
kowego wyrywania dla siebie, a myœlenia
kategoriami ca³ej gminy.

Piszê, bo niestety jak do tej pory g³osy
nawo³uj¹ce do wspólnego dzia³ania dla dobra
by³y przys³owiowymi „g³osami wo³aj¹cych na
puszczy”. Obawiam siê, ¿e znowu przewa¿y
postawa „wa¿ne to je co je moje” i Radny wie
lepiej.

Obym siê tym razem pomyli³, czego sobie
i innym mieszkañcom ¿yczê.

Piotr Œwiderski
mieszkaniec gminy

Proszê o g³os

dokoñczenie na str. 16 
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gminy nie uwzglêdni³y w swoich zamierzeniach
warunków miejscowych. Oczyszczalnia mia³a
byæ usytuowana na terenie podmok³ym, dawnym
wysypisku œmieci, a oczyszczone œcieki mia³y byæ
zrzucane do Lindy, przy czym przep³yw wody
w rzece by³by kilka razy mniejszy od iloœci
œcieków. Ponadto oczyszczalnia sta³aby siê
punktem zlewnym, do którego by³y by zwo¿one
œcieki wozami asenizacyjnymi z pobliskich miejs-
cowoœci. Cieszy, i¿ w³adze gminy uszanowa³y
stanowisko lokalnej spo³ecznoœci, co do budowy
oczyszczalni œcieków w Grotnikach i podjê³y
dzia³ania, aby zrealizowaæ postulaty mieszkañców.

W wyniku prowadzonych rozmów „Wodoci¹gi
i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. w piœmie
z 19.11.2008 roku poinformowa³a, ¿e „Kierunki
rozbudowy sieci kanalizacyjnej wymagaj¹
uwzglêdnienia w wieloletnim planie inwesty-
cyjnym Spó³ki...w najbli¿szym czasie mo¿liwy
by³by odbiór œcieków przewidywanym do
wykonania do 2010 r. kana³em sanitarnym
(Luæmierz Rosanów) i istniej¹cym w ul. D³ugiej
(z terenów £agiewnik Nowe, Skotniki).”

Korzystaj¹c z okazji informujê Pañstwa, i¿ na
posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Zgierz - 24 kwietnia
br. - przedstawicie w/w Spó³ki poinformowa³, i¿
Spó³ka jest otwarta na przyjêcie œcieków z terenu

gminy. Jednak¿e niezbêdna jest wspó³praca obu
zainteresowanych stron w celu wypracowania
konkretnych rozwi¹zañ i podpisania stosownych
dokumentów. Nawi¹zanie wspó³pracy w w/w
zakresie wymaga nowelizacji wieloletniego
planu inwestycyjnego spó³ki. Ma ona nast¹piæ
w nieodleg³ym czasie. Myœlê, ¿e s¹ Pañstwo
zainteresowani rozwi¹zaniem problemu
oczyszczania œcieków w gminie. Dlatego apelujê
do w³adz gminy o bie¿¹ce informowanie
czytelników o przebiegu i postêpach uzgodnieñ.

Lechos³aw Wojcieszek

dokoñczenie ze str. 15

Pan Zbigniew Tynenski 
- Doradca Wójta Gminy Zgierz.

Szanowny Panie.

Bardzo dziêkujê za Pañsk¹ polemikê. Jest
ona dowodem, ¿e pismo, którym mam zaszczyt
kierowaæ dwa miesi¹ce, ju¿ staje siê forum
pluralistycznej opinii publicznej i zaczyna odgry-
waæ rolê, której wczeœniej spe³niaæ nie mog³o,
gdy¿ prezentowa³o wy³¹cznie pogl¹dy Pana Wójta
i jego wspó³pracowników.

Pismo nie jest noœnikiem moich osobistych
pogl¹dów, jak jest Pan uprzejmy sugerowaæ.
Pogl¹dy takie oczywiœcie posiadam i dajê im
wyraz, jako mieszkaniec gminy, na ³amach
pisma. Jednak nie s¹ one bardziej uprzywile-
jowane ni¿ kogokolwiek, kto zechce zabraæ g³os
w debacie publicznej.

Jedynym pogl¹dem osobistym, którym
zawsze bêdê siê kierowa³ pe³ni¹c funkcjê redak-
tora naczelnego jest ten, sformu³owany ponad
dwieœcie lat temu przez Woltera. Powiedzia³ on
(w wolnym t³umaczeniu) „Chocia¿ nie zgadzam

siê z ¿adn¹ opini¹ moich oponentów zrobiê
wszystko, aby zawsze mogli t¹ opiniê publicznie
wyraziæ”. St¹d te¿ moja wdziêcznoœæ, i¿ zechcia³
siê Pan ustosunkowaæ do mojego komentarza.

Lektura Pañskiej polemiki nie pozostawia
¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ zasadniczo nie zgadzamy
siê, co do roli opinii publicznej w demokratycznym
spo³eczeñstwie. Demokratycznie zdobyty mandat
wyborców nie zwalnia, jak Pan sugeruje, przed-
stawicieli w³adzy od wnikliwej krytyki w czasie
kadencji. Krytyka taka jest zawsze dobrodziej-
stwem dla w³adzy. Pozwala jej skonfrontowaæ
swoj¹ politykê z nastrojami spo³ecznymi i dosto-
sowaæ swoje postêpowanie do tej krytyki albo
przekonywaæ spo³eczeñstwo do stosowanej
polityki. Oczywiœcie pozwala te¿ unikn¹æ
konfrontacji w czasie kadencji, chocia¿by takiej,
jakiej doœwiadczyliœmy w zesz³ym roku przy
odwo³aniu wójta.

W Pañskiej polemice zechcia³ Pan, obok
kwestii publicznych, skoncentrowaæ siê na mojej
skromnej osobie. Podstawowy zarzut to ten, i¿
nie prowadzê mojej dzia³alnoœci na zasadzie
wolontariatu. Otó¿ wszystko, co robiê dla Gminy
i w Gminie robiê wy³¹cznie na tej zasadzie,
w³¹cznie z prowadzeniem tego pisma. Pan

natomiast pisze, i¿ Pañsk¹ dzia³alnoœæ cechuje
woluntaryzm szczególnie widoczny przy opraco-
waniu „Projektu RogóŸno”. Tak niestety nie jest.
Œwiadczy o tym pismo Pana Wójta, bez numeru
z 20 marca br., które wp³ynê³o do Biura Obs³ugi
Rady Gminy tego samego dnia - L.dz. 69 (ze
wzglêdów technicznych nie mogê zaprezentowaæ
go w gazecie). Czytamy w nim: „na opraco-
wanie koncepcji pn. „Projekt RogóŸno” w roku
2006 wydatkowano kwotê 4 000 z³”. Opraco-
wanie ma 55 stron i 9 za³¹czników. Wychodzi po
ponad 60 z³ za stronê. Pismo mówi jeszcze o
trzech innych opracowaniach za kwotê 75 tys. z³,
ale to inny temat.

Raz jeszcze dziêkujê za Pañsk¹ polemikê
i liczê na kolejne w przysz³oœci.

P.S.
Pozosta³e Pana uwagi i insynuacje

skierowane pod moim adresem, z uwagi na
szacunek dla opinii publicznej, pozostawiê bez
komentarza. Myœlê, i¿ wagê Pana s³ów czytelnicy
oceni¹ m.in. na podanym wy¿ej przyk³adzie
Pana „bezinteresownoœci”.

Janusz Kowiranda.

Replika

Oto zamarzy³o siê Panu Wójtowi Uzdrowisko
za stodo³¹ zbudowaæ…

Bywa³o [np. port i miasto Gdynia] ¿e na
pustaci, ex nihilo, wa¿ne inwestycje powstawa³y.
Jednak w¹tpiê, aby to by³o za spraw¹ ludzi tego
pokroju, ekspertów-doradców tej miary!

Mo¿na by oczekiwaæ, ¿e Pan Doradca Wójta
odniesie siê merytorycznie do postawionych mu
zarzutów. Ale nie! Nic z tych rzeczy. Z braku
argumentów, ucieka siê Pan Ekspert do
wycieczek osobistych. Dezawuuje „przeciwnika”
metodami, których istotnie nie powstydzi³yby siê
wspomniane „s³u¿by”.

Co wiêcej, roœci sobie prawo do oceny
spraw, w których ekspertem nie jest! Wchodzi na
grz¹ski grunt i to nie RogoŸna z ca³¹ pewnoœci¹!

Zdumiewa zbie¿noœæ stylistyczna - mówi niby
Doradca, a s³yszymy Wójta i znane nam od lat,
jego wyœwiechtane, propagandowe slogany.
Brak tylko ulubionego: „W teczce, ani walizce
mnie tu nie przywieŸli”. Pan Tynenski do tego
stopnia uto¿sami³ siê z W³adzami Gminy,
¿e zapomnia³o mu siê, i¿ Radni równie¿ w

demokratycznych wyborach wybrani zostali!!!
Zapêdzi³ siê nasz Pan doradca w obronie przed
„strasznym” redaktorem do tego stopnia, ¿e
rzecznikiem prasowym Wójta zosta³. Na czyje
zamówienie?!

Otó¿, Panie Ekspercie, nie samym RogoŸnem
mieszkañcy Gminy ¿yj¹! A miodu w tych
wójtowych dzia³aniach od lat maleñko, oj,
maleñko. Co zaskoczeniem niestety nie jest.

Nag³e ekologiczne piruety Wójta mog¹ tylko
œmieszyæ, kiedy pamiêta siê, jaki jest jego
rzeczywisty stosunek do ekologii, ile bojów
stoczy³o z Wójtem Stowarzyszenie Pinia w
sprawach dla ludzi cywilizowanych zupe³nie
oczywistych! Kiedy pamiêta siê do jakiej ruiny
doprowadzono miejscowoœci, które maj¹
niekwestionowany charakter uzdrowiskowy od
bez ma³a stu lat! I jak lekcewa¿¹cy by³ stosunek
Wójta do tych miejsc oraz ludzi staraj¹cych siê
ocaliæ resztki!

A insynuacja, ¿e ktokolwiek zwi¹zany ze
Stowarzyszeniem Pinia „jest za kopalni¹” jest
nie tylko obrzydliwa, ale wpisuje siê w
nikczemn¹, k³amliw¹ propagandê kampanii
wyborczych Pana Wójta! Kampanii Oszczerstw
i Hañby!!!

Czy¿by wiêc za tym „wolontariatem” Pana
Doradcy kry³y siê jakieœ „mierzalne” perspektywy?!!!
Kto czym wojuje…, kij ma dwa koñce…

Wójt popad³ w konflikt z Rad¹ [nie odwrot-
nie!] poniewa¿ nie potrafi³ pogodziæ siê z faktem,
¿e Radni przestali byæ uleg³ymi marionetkami,
¿e musi zgodnie z prawem podporz¹dkowaæ siê
Wiêkszoœci!

Ale ów konflikt i upór radnych zaowocowa³
niema³¹ iloœci¹ wa¿nych dla naszych miejs-
cowoœci inwestycji, pozwoli³ wiêkszoœci w Radzie
Gminy racjonalnie podzieliæ œrodki bud¿etowe.
Ów konflikt pozwoli³ Radnym realizowaæ potrzeby
swoich mieszkañców. Bo dotychczas Wójt
realizowa³ g³ównie w³asne potrzeby, dla swoich,
wed³ug w³asnego widzimisiê, bez liczenia siê
z rzeczywist¹ wol¹ wyborców. Jako „przedsta-
wiciel” NGO nie popiera Pan chyba tak rozu-
mianej „samorz¹dnoœci”?! I gdyby Pan Ekspert
zna³ „troskê” i „dorobek” wójta, rozumia³by,
¿e dla wielu mieszkañców gminy Projekt
RogoŸno oznacza: „Sobie w polu uzdrowisko
postroiæ, a resztê zgnoiæ!”

Jakoœ nie s³ysza³em, by martwi³ siê Pan
Doradca, kiedy Wójt przej¹³ gazetê gminn¹

Ekspert na trzêsawisku

dokoñczenie na str. 17 
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Nie jestem mieszkank¹ gminy. Jednak,
z uwagi na wczeœniejsze zwi¹zki z tymi terenami,
¿ywo interesujê siê ¿yciem i problemami gminy
Zgierz. Jestem m.in. sta³ym czytelnikiem gazety
samorz¹dowej.

Gratulujê zamieszczenia w nr 7/2009
Na Ziemi Zgierskiej artyku³u pana Zbigniewa
Tynenskiego „Tak¿e w sprawie RogóŸna”.
Pozwala on czytelnikowi oceniæ urzêdników
gminnych poprzez pryzmat doradcy wójta.
Zastanawiam siê, dlaczego pan Tynenski
odmawia innym prawa do zadawania pytañ
i wyra¿ania swoich pogl¹dów? Czy¿by nie
wiedzia³, ¿e dzia³alnoœæ urzêdu gminy, z ma³ymi
wyj¹tkami, jest jawna i ka¿dy obywatel ma
prawo do otrzymania informacji o interesu-
j¹cych go zagadnieniach? Dlaczego puœci³y mu
nerwy? Czy¿by pan Kowiranda w swoich
artyku³ach nacisn¹³ na przys³owiowy „odcisk”,

a mo¿e poruszy³ jakiœ niewygodny temat?
Kto faktycznie posiada skazê zawodow¹? Sk¹d
Pan Tynenski zna typowe „dla pisarzy rodem
ze s³u¿b” dzia³ania, tj. „tu zasiaæ w¹tpliwoœæ,
tam oczerniæ, spytaæ retorycznie, coœ pomin¹æ”
- czy¿by mia³ z tym s³u¿bami coœ wspólnego? 

Panie Tynenski, pan Kowiranda w swoim
artykule wskaza³ konkretne dokumenty, b³êdy,
itd. A Pan? Uzyska³ Pan, jak Pan uprzejmie
doniós³, od kogoœ jakieœ informacje i wyarty-
ku³owa³ na ich podstawie tylko obraŸliwe uwagi
i insynuacje. W mojej ocenie, Pana artyku³
„Tak¿e w sprawie RogóŸna” nie zawiera treœci
merytorycznych. Chce Pan w nim tylko komuœ
„dowaliæ”. W tym miejscu ciœnie siê na usta
nieparlamentarne s³owo, ale nie bêdê równa³a
do Pana poziomu. Mo¿e wyjaœni Pan, w kolej-
nych polemikach, intencje, którymi kierowa³ siê
Pan pisz¹c ten artyku³ i przedstawi dowody lub
ich Ÿród³a na poparcie zaprezentowanych przez
siebie s¹dów. Panie Tynenski jest Pan
urzêdnikiem Gminy Zgierz - nie wystawi³ Pan

temu urzêdowi pozytywnej wizytówki. Dlatego
gratulujê Wójtowi gminy Zgierz tak „kompetent-
nego i kulturalnego” doradcy.

Na podstawie swoich obserwacji stwierdzam,
¿e ludzie w gminie Zgierz wreszcie siê obudzili
i chc¹ wiedzieæ, co (i za ile) w³adze gminy robi¹
za spo³eczne pieni¹dze. Myœlê, ¿e ³amy gazety
samorz¹dowej s¹ dobrym miejscem do
publikacji takich informacji. Mam nadziejê, ¿e
Redakcja gazety dopuœci do merytorycznej
wymiany pogl¹dów na wszelkie tematy nurtuj¹ce
lokaln¹ spo³ecznoœæ, ¿e bêd¹ prezentowane nie
tyko pogl¹dy „jedynie s³uszne”, ale i zdanie
tzw. opozycji. Zachêcam innych czytelników do
merytorycznych wypowiedzi na ³amach gazety.

P.S. Mimo wszystko mam nadziejê, i¿
doradca wójta nie jest reprezentatywnym
przedstawicielem Urzêdu Gminy Zgierz.

U.B.S.
imiê i nazwisko

do wiadomoœci redakcji

Szanowna Redakcjo

01.11
S³owik – zg³oszono w³amanie do domku
letniskowego. Z³odziej dosta³ siê do jego
wnêtrza wywa¿aj¹c drzwi. Jego ³upem pad³y
2 rowery, 2 wiertarki, kuchenka gazowa
z butlami, kosiarka, podkaszarka i inne przed-
mioty o ³¹cznej wartoœci 1.940 z³. Zniszczenia
poszkodowani ocenili na 300 z³.

08.11
Rosanów, ul. Podleœna – policjanci zatrzy-
mali 47-letniego mieszkañca Rosanowa, który
jecha³ rowerem w stanie wskazuj¹cym na
spo¿ycie alkoholu.

12.11
Glinnik, ul. Nadrzeczna – w wyniku po¿aru
sp³onê³o pomieszczenie gara¿owe. O zdarze-
niu poinformowa³ zgiersk¹ policjê dy¿urny
stra¿y po¿arnej. Przyczyn¹ po¿aru by³o praw-
dopodobnie zaprószenie ognia lub podpalenie. 

15.11
Palestyna – nieznany sprawca z terenu
prywatnej posesji ukrad³ drzewka iglaste
o wartoœci 2 tys. z³.

16.11
Warszyce – w wyniku po¿aru sp³on¹³
drewniany budynek mieszkalny oraz

samochód terenowy
marki Nissan Terrano.
O zdarzeniu poinfor-
mowa³ zgiersk¹ policjê
dy¿urny stra¿y po¿arnej.
Przyczyn¹ po¿aru by³o
prawdopodobnie zwarcie
instalacji elektrycznej. Starty
oszacowano na 116 tys. z³.

21.11
Luæmierz, ul. G³ówna –
pod nieobecnoœæ w³aœcicieli
do prywatnego mieszkania
w³ama³ siê z³odziej. Jego
³upem pad³a bi¿uteria,
aparat fotograficzny i inne
przedmioty. 
Luæmierz, ul. Parkowa – policjanci zatrzy-
mali krewkiego 46-letniego mê¿czyznê, który
podpali³ drzwi wejœciowe do mieszkania
swojej eksma³¿onki. 

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

K R O N I K A  
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wydawan¹ z naszych podatków i uczyni³ z niej
¿a³osne narzêdzie propagandy w³asnych, w¹tpli-
wych „sukcesów”.

Nie ukrywam satysfakcji, ¿e marzenie
i zamys³ odebrania wójtowi gazety krok po kroku
zosta³ perfekcyjnie zrealizowany przez Radê
Gminy! Wbrew Pana sugestiom, to powrót do
demokratycznych standardów! Teraz ka¿dy
mieszkaniec gminy ma prawo wyraziæ swoje
zdanie, tak¿e niewygodne, nieprzychylne i bez

cenzury - czego œwiadectwem Pana tekst.
Skoñczy³y siê czasy, kiedy Rada tañczy, jak jej

Wójt zagra!!! Rol¹ Wójta jest realizowaæ
postanowienia Rady Gminy!!! Sam tak niegdyœ
twierdzi³, tylko wówczas mia³ radnych „pod
bucikiem”, to i demokratê zgrywa³.

Wkroczy³ p. Tynenski w sprawy ma³o mu
znane, bagniste. Zupe³nie niepotrzebnie, zupe³nie
nie jak ekspert, raczej jak przedstawiciel
wójtowego sztabu wyborczego.

Bujaæ, to my, Panie Ekspercie!

P.S. Jeœli idzie o dokonania Proekolo-
gicznego Stowarzyszenia Pinia, to zwa¿ywszy na
skandaliczny ostracyzm, œwiadome lekcewa¿enie
ze strony wójta Rembisza, zdzia³ano, zapew-
niam, niema³o - zw³aszcza w budowaniu œwiado-
moœci spo³ecznej mieszkañców. Dowód? Proszê
bardzo!

Zobaczyæ Pana Wójta w roli wojuj¹cego
ekologa! Hm… Takiej rewolucji œwiadomoœci to
i nawet wyœniæ by siê nie da³o…

Emil W³odzimierz Ostrowski

dokoñczenie ze str. 16

Gminny Zak³ad Komunalny (GZK) w
D¹brówce Wielkiej osi¹gn¹³ europejski poziom
us³ug. W Oœrodku Zdrowia w Grotnikach,
w pi¹tek 01 paŸdziernika 2009 roku nast¹pi³a
awaria oœwietlenia. W tym dniu uruchamiany
by³ piec centralnego ogrzewania w budynku
oœrodka i prawdopodobnie awaria ma zwi¹zek
z tym wydarzeniem. O awarii oœwietlenia
natychmiast powiadomiono Gminny Zak³ad
Komunalny. W poniedzia³ek powiadomiono
GZK powtórnie. Potem wielokrotnie infor-
mowano o awarii.

W efekcie braku dzia³ania Gminnego
Zak³adu Komunalnego oœwietlenie zewnêtrzne
wokó³ Oœrodka Zdrowia nie dzia³a do dnia
dzisiejszego, tj. 20 listopada 2009 r. Stanowi to
zagro¿enie dla pacjentów Oœrodka Zdrowia.

Wnioskujemy o wskazanie osoby odpowie-
dzialnej za brak reakcji na zg³oszenie awarii
i wyci¹gniecie wobec niej konsekwencji
s³u¿bowych.

Chyba, ¿e ten sposób dzia³ania Gminnego
Zak³adu Komunalnego jest now¹ forma
reklamy. W takim przypadku nale¿y tê formê i jej
wynalazcê zarekomendowaæ ca³ej gminie
i Polsce.

E. Janowska 
A. Kochanowska

Nowa forma reklamy!
Nareszcie!



18 listopada w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w S³owiku odby³y siê Dru¿ynowe
Mistrzostwa Gminy Zgierz w Tenisie
Sto³owym. Uczestniczyli w nich reprezentanci
wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy. Zawodnicy wykazali siê
wspania³ymi umiejêtnoœciami, wypracowa-
nymi podczas wczeœniejszych przygotowañ. 

Oto wyniki:

Uczniom i nauczycielom wychowania
fizycznego dziêkujemy za udzia³ w zawodach,
a za rok zapraszamy ponownie. 

EWA OSÓWNIAK

Od 16 listopada w hali MOSiR-u
w Zgierzu trwaj¹ rozgrywki Amatorskiej Ligi
Siatkówki. Nasza dru¿yna spisuje siê
œwietnie. W trzech rozegranych spotkaniach
odnios³a zwyciêstwa pokonuj¹c Dido Squaw
2 : 1, Pitbuls 2 : 1, A1 2 : 0. O wynikach
koñcowych poinformujemy w nastêpnym
wydaniu gazety, gdy¿ rozgrywki koñcz¹ siê
12 grudnia. Chcemy w przysz³ym sezonie
wzi¹æ udzia³ w lidze ³ódzkiej.

GRZEGORZ KRÓLAK
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LKS S³owik

Wygranym meczem
z Miazg¹ Brójce pi³karze
LKS Rosanów zakoñczyli
wystêpy w rundzie jesiennej sezonu pi³kar-
skiego 2009/2010. Na w³asnym boisku nie
dali szans dru¿ynie z Brójec, wygrywaj¹c a¿
14 : 2. Ju¿ do przerwy zawodnicy z Rosanowa
prowadzili ró¿nic¹ piêciu goli (6 : 1), by po
zmianie stron powiêkszyæ konto bramkowe
o kolejne osiem goli.

W ostatecznym rozrachunku dru¿yna
uplasowa³a siê na drugiej pozycji w Klasie A,
trac¹c do lidera 6 punktów. Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ najlepsi strzelcy: Marcin Pytlowski
(11 goli), Rafa³ Paw³owski (7 goli) i Ernest
Lisiak (5 goli).

Pod czujnym okiem trenera Adama
Kotlickiego, dru¿ynê reprezentowali:

Przemys³aw Sielski, Sylwester Kaczmarek,
Rafa³ Paw³owski, Przemys³aw Przyby³,
Dariusz Florczak, Marcin Pytlowski, Janusz
Mazurkiewicz, Dawid Boratyñski, Krzysztof
Kaczmarek, Marek Milczarek, Ernest Lisiak,
Bartosz Janicki, £ukasz Jaworski, Marcin
Krzewina, Micha³ Skomliñski, Sebastian
Gryciuk, £ukasz Huæko, Mateusz Sobczak,
Grzegorz Polasiñski, Adam Kudliñski,

Grzegorz Sadowski, Rafa³ Stru¿ewski
i Micha³ Wiêcek.

Prezes LKS Rosanów - Pawe³ Pietrzak
i zawodnicy dziêkuj¹ Panu Zbigniewowi
Zawadzkiemu, w³aœcicielowi „Cegielni -
D¹brówka”, hurtowni „BUD-MAR” i firmie
„JUNIKOST” za zakup sprzêtu sportowego.

KAROLINA PIETRZAK

LKS Rosanów

Koniec rundy jesiennej

¯ó³to-czarni pocz¹tek halowych zmagañ
maj¹ bardzo udany, zwyciê¿yli trzy pierwsze

spotkania i s¹ bliscy wywalczenia miejsca
premiowanego gr¹ w I lidze, w dalszej fazie
rozgrywek (pierwsza faza sk³ada siê z 19
zespo³ów podzielnych na 2 grupy, pierwsze
5 miejsc z obu grup stworzy I ligê, pozosta³e
zespo³y utworz¹ II ligê).

Dotychczasowe wyniki:
l Zamek Skotniki - EZG Team 11 : 1
l Zamek Skotniki - MKA Skorupa 7 : 5
l Zamek Skotniki - Panda Zgierz 5 : 3
l Zamek Skotniki - Invest Bud 5 : 6 

Dalszy plan gier Zamka prezentuje siê
nastêpuj¹co:
l 13 grudnia, godz. 17.00
Zamek Skotniki - Prowent 
l 19 grudnia, godz. 19.20
Zamek Skotniki - DPD
l 20 grudnia, godz. 14.00
Zamek Skotniki - Colex
l 27 grudnia, godz. 18.40
Zamek Skotniki - PGE 

PAWE³ DYNEK

LKS Zamek
Skotniki

W paŸdzierniku Wiejski Uczniowski Klub
Sportowy „GROT” by³ organizatorem
pierwszego turnieju halowego pi³ki siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Zgierz. Do turnieju
zg³osi³o siê 8 zespo³ów dwuosobowych.
Klasyfikacja koñcowa pierwszego halowego
turnieju przedstawia siê nastêpuj¹co:
l I miejsce - Grzegorz KaŸmierczak
i Damian Bednarek (wychowankowie
Pañstwowego Domu Dziecka w Grotnikach),
l II miejsce - Adam Stasiak i Adrian
Cieœlak (absolwenci ZSG w Grotnikach),
l III miejsce - Tomek Libucki i Arkadiusz
KaŸmierczak (uczniowie ZSG w Grotnikach).

Zaproszeni goœcie, Radni Rady Gminy
Zgierz: Lechos³aw Wojcieszek i Zbigniew

Draczyñski oraz Prezes WUKS „GROT”
Teresa Socalska na na zakoñczenie turnieju
wrêczyli puchary, medale i dyplomy. Gratu-
lujemy uczestnikom i zapraszamy za rok.

KRZYSZTOF WÊ¿YK

WUKS „GROT”

Tradycj¹ sta³o siê, 
¿e zespó³ Zamka
zim¹ bierze udzia³ 
w halowym turnieju
„Hal-Kop” rozgrywanym w zgierskiej
hali MOSiR.

Mistrzostwa gminy 
w tenisie sto³owym
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Wyrazy szczerego wspó³czucia
Koledze

HIERONIMOWI 
LUDWICKIEMU

z powodu œmierci 
¯ONY

œ.p. KATARZYNY LUDWICKIEJ

dzia³aj¹cej w Radzie So³eckiej w Luæmierzu

sk³adaj¹ 
So³tys, Rada So³ecka 

i mieszkañcy Luæmierza

K o n d o l e n c j e

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Pani

MARII GWARCZYK
Przewodnicz¹cej KGW Rosanów

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
cz³onkinie KGW Rosanów

i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy wspó³czucia
Pani

JADWIDZE 
TARCZYÑSKIEJ
So³tys So³ectwa Maciejów

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
mieszkañcy So³ectwa Maciejów

Radni i So³tysi

Do serca przytul psa...

PóŸny wieczór, jedna z miejscowoœci w gminie Zgierz. Na poboczu zatrzymuje siê
samochód, otwieraj¹ siê drzwi i ze œrodka wypada „coœ”. Drzwi siê zamykaj¹ i samochód
odje¿d¿a z piskiem opon, a wyrzucone „coœ” biegnie za nim z ca³ych si³. W³aœnie ktoœ pozby³
siê k³opotu - psa. Jedyny plus w tym, ¿e nie przywi¹za³ go do drzewa lub s³upa.

Takie nieludzkie sytuacje zdarzaj¹ siê niestety czêsto, a okrutnie potraktowane przez drug¹
istotê (kogoœ takiego nie mo¿na nazwaæ cz³owiekiem) psy b³¹kaj¹ siê po okolicy przera¿one,
g³odne i nierozumiej¹ce tego, co im siê przytrafi³o. Mog¹ liczyæ tylko na dobrych ludzi,
którzy dadz¹ im jeœæ i napoj¹, niekiedy przygarn¹ pod swój dach lub poinformuj¹ Urz¹d
Gminy o bezdomnym zwierzêciu. W tym ostatnim przypadku psem zajmuje siê firma, której
pracownicy ³api¹ go i przewo¿¹ do wspó³pracuj¹cego z gmin¹ schroniska.

Gmina Zgierz ma w tym celu zawart¹ umowê z „Hotelem dla zwierz¹t” przy ul. Koso-
drzewiny 56 w £odzi. Obecnie pod opiek¹ tej placówki znajduje siê 61 psów z naszego
terenu. Koszty ich utrzymania ponosi gmina. Maj¹ co jeœæ i gdzie spaæ, ale nie jest to dla nich
dom.

Dlatego zwracamy siê do wszystkich, którzy chcieliby przygarn¹æ psa i zmieniæ jego „psi¹
dolê”, by odwiedzili Hotel. Mo¿e znajdziecie tam wiernego towarzysza dla siebie. Psy ze
schroniska potrafi¹ w dwójnasób odwzajemniæ okazane im uczucie i zaufanie.

Chêtnych zapraszamy do Hotelu na ul. Kosodrzewiny 56 w £odzi. Mo¿na wczeœniej
umówiæ siê telefonicznie: 0 42 671 34 49 lub 0 501 066 519.

O g ³ o s z e n i a

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Pani

JADWIDZE LESZCZAK 
z powodu œmierci 

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

kole¿anki z KGW w Wypychowie
i M-G Rada KGW w Zgierzu

p ³ a t n e

Sprzedam
n pogodne siano + koñczyna 
n burak pastewny cyklop 

+ goliat 
042 710 18 26




