


Podczas V sesji Rady Gminy Zgierz, która
odby³a siê 24 lutego 2011 r. radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

q stwierdzenia zgodnoœci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla czêœci obrêbu Glinnik -
Maciejów - Józefów z ustaleniami studium
(15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Stwierdzono, ¿e plan jest zgodny z uchwa³¹
Nr XVI/149/1999 Rady Gminy Zgierz z dnia
2 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz”
w granicach okreœlonych uchwa³¹ Nr XXXVIII/
372/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 kwietnia
2009 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zgierz dla czêœci
obrêbu Glinnik - Maciejów - Józefów oraz
prognozy oddzia³ywania na œrodowisko;

q uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz
dla obszaru Glinnik - Maciejów - Józefów
(15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

W planie wyodrêbnione zosta³y tereny:
l zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
l lasu l zalesieñ l infrastruktury technicznej
- rów odprowadzaj¹cy wody opadowe l wód
powierzchniowych œródl¹dowych l komuni-
kacji (drogi lokalne i dojazdowe oraz ci¹gi
piesze i pieszo-jezdne).

Plan okreœla m.in., ¿e:
l minimalna wysokoœæ nowej lub rozbudo-
wywanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej nie mo¿e przekroczyæ 10 metrów,
a budynków gospodarczych i gara¿y - 6 metrów,
l maksymalna powierzchnia zabudowy
dzia³ki to 30 proc., a minimalna powierzchnia
biologicznie czynna dzia³ki - 50 proc.,
l wielkoœæ nowo wydzielonej dzia³ki nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 700, 900, 1000 lub 2000 m2,
w zale¿noœci od lokalizacji w terenie objêtym

planem, a minimalna szerokoœæ frontu dzia³ki
to 20 metrów,
l dla terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wymogiem s¹ dachy dwu- lub
wielospadowe o nachyleniu od 25 do 45 stopni.
W istniej¹cych obiektach o dachach mansardo-
wych, p³askich i ³amanych plan dopuszcza ich
remont i wymianê z mo¿liwoœci¹ zachowania
dotychczasowej formy,
l istnieje zakaz stosowania jaskrawych
kolorów elewacji budynków;

q stwierdzenia zgodnoœci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla czêœci obrêbu S³owik -
Zachód z ustaleniami studium (15 g³osów
za przyjêciem uchwa³y).

Stwierdzono, ¿e plan jest zgodny z uchwa³¹
Nr XVI/149/1999 Rady Gminy Zgierz z dnia
2 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz”
w granicach okreœlonych uchwa³¹ Nr XXXVII/
357/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca
2009 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz dla
czêœci obrêbu S³owik - Zachód oraz prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko;

q uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Zgierz
dla czêœci obrêbu S³owik - Zachód (14 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

W planie wyodrêbnione zosta³y tereny:
l zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
l zabudowy produkcyjnej, sk³adów i magazynów
l zieleni l urz¹dzeñ elektroenergetycznych
l dróg publicznych (istniej¹cych i projekto-
wanych) l ci¹gu pieszo-rowerowego.

Plan okreœla m.in., ¿e:
l maksymalna wysokoœæ nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej nie mo¿e
przekroczyæ 9 metrów, a budynków gospo-

darczych - 6 metrów,
l maksymalna powierzchnia zabudowy to
40 proc. powierzchni dzia³ki budowlanej lub
zespo³u dzia³ek budowlanych w ramach
jednej nieruchomoœci, a teren biologicznie
czynny - minimum 50 proc.,
l wielkoœæ nowo wydzielonej dzia³ki
budowlanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2,
a minimalna szerokoœæ jej krótszego boku
musi mieæ minimum 20 metrów, 
l dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wymogiem jest dach budynku
o spadku po³aci do 40 stopni,
l istniej ca³kowity zakaz stosowania
betonowych prefabrykatów w ogrodzeniach;

q przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie zadañ
w³asnych (13 g³osów za, 2 wstrzymuj¹ce siê).

Do bud¿etu gminy wpisane zosta³y wydatki

na zakup sprzêtu specjalistycznego dla
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
(5.000 z³) oraz na budowê przydomowej
oczyszczalni œcieków w Maciejowie (14.000 z³).
Zwiêkszono ponadto plan wydatków dla
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z/s
w Zgierzu na wynagrodzenia i ich pochodne
(30.000 z³).

Pieni¹dze pochodz¹ ze œrodków zaplano-
wanych w bud¿ecie na realizacjê zadania
inwestycyjnego zwi¹zanego z dostosowaniem
do wymogów fachowych i sanitarnych
Oœrodka Zdrowia w Grotnikach. Zmniejszenie
planu wydatków by³o mo¿liwe, gdy¿ czêœæ
kosztów robót zafakturowana zosta³a jeszcze
w 2010 roku i pokryta z zesz³orocznego
bud¿etu;

q zmiany uchwa³y Nr IV/27/11 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2011
-2022 (11 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
3 wstrzymuj¹ce siê).

Uchwa³a podjêta zosta³a w zwi¹zku ze
zmianami, jakie wprowadzono do bud¿etu
gminy.
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Radni podczas g³osowania. 
Od lewej: Zbigniew Draczyñski, Ewa Granosik, 

Dariusz Sêdzicki, Barbara Kaczmarek, 
Maria Migdalska, Halina Szymañska, 

Marian JóŸwiak, Stanis³aw Dynek, Janusz Chaber,
Piotr Gadomski, Pawe³ Pietrzak.
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Mo¿liwoœæ zakoñczenia jeszcze w tym
roku zadania inwestycyjnego w zakresie
dostosowania do wymogów fachowych i
sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Grotnikach
skutkuje wykreœleniem go z wykazu przed-
siêwziêæ na lata 2011-2014, stanowi¹cego
za³¹cznik do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Zadanie to planowano pierwotnie
zakoñczyæ w 2012 roku;

q zmiany uchwa³y Nr IV/26/11 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej
gminy Zgierz na 2011 rok (15 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy zmiany treœci punktu
uchwa³y bud¿etowej, który okreœla limity
zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek na pokrycie przejœciowego deficytu
wystêpuj¹cego w trakcie roku bud¿etowego.
Dodano 10.000 z³ na odsetki z tytu³u kredytu.
Po zmianach œrodki na ten cel wynosz¹
1.010.000 z³;

q wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie,
na okres piêciu lat, powierzchni 300 m2

z dzia³ki numer 353/3 po³o¿onej we wsi
Ustronie (8 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
5 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê).

Dzia³ka wydzier¿awiona zostanie firmie
u¿ytkuj¹cej ten teren od 2000 roku pod
urz¹dzenia instalacji telekomunikacyjnej dla
potrzeb telefonii komórkowej. Z tytu³u czynszu
wp³ynê³o w ubieg³ym roku do bud¿etu gminy
ponad 14.600 z³;

q uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2011-2015 na terenie gminy Zgierz
(15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Program zawiera analizê problemów
spo³ecznych na terenie gminy Zgierz oraz
cele i za³o¿enia, które nale¿y zrealizowaæ, by
zminimalizowaæ to zjawisko. 

Ze statystyk Komendy Powiatowej Policji
w Zgierzu wynika, ¿e na terenie miasta i gminy
Zgierz w ubieg³ym roku przeprowadzonych
zosta³o ponad 2 tysi¹ce interwencji domowych.
Policja nie prowadzi odrêbnej statystyki dla
terenu gminy, wiadomo jednak, ¿e za³o¿ono 10
tzw. „Niebieskich Kart” w zwi¹zku z przemoc¹ w
rodzinie z terenu gminy Zgierz. Ponadto do
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych wp³ynê³y 33 zg³oszenia w celu
podjêcia dzia³añ w zwi¹zku z nadu¿yciem
alkoholu przez cz³onka rodziny, 24 osoby
skierowano na leczenie odwykowe. 85 osób
skorzysta³o ze wsparcia Punktu Konsulta-
cyjnego z powodu problemów alkoholowych
w rodzinie i towarzysz¹cej temu przemocy.
Z pomocy Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej korzysta rocznie œrednio 8 proc.
mieszkañców gminy. Dane te nie ukazuj¹
pe³nego obrazu zjawiska, istnieje jeszcze
przemoc ukryta.

G³ówne cele programu to: budowanie
lokalnego systemu przeciwdzia³ania przemocy,
diagnozowanie zjawiska na terenie gminy,
podnoszenie kompetencji s³u¿b i instytucji
w tym zakresie, udzielanie pomocy ofiarom
i oddzia³ywanie na sprawców przemocy w
rodzinie. Realizacja tych celów zak³ada
uwra¿liwienie spo³ecznoœci lokalnej na
problemy przemocy w rodzinie, promowanie
modelu rodziny wolnej od przemocy,
a tak¿e edukacjê dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
oraz dzia³ania interdyscyplinarne w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy;

q trybu powo³ywania i odwo³ywania
cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego do
spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w
Rodzinie oraz szczegó³owych warunków
jego funkcjonowania (15 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Z inicjatywy Wójta Gminy Zgierz
powstanie Zespó³ Interdyscyplinarny, w sk³ad
którego wejd¹ przedstawiciele Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Gminnej

Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych, Komendy Powiatowej Policji w
Zgierzu, dyrektorów szkó³ i oœrodków
zdrowia z terenu gminy oraz S¹du Rejono-
wego w Zgierzu.

Do zadañ Zespo³u Interdyscyplinarnego
nale¿eæ bêdzie m.in. integrowanie i koordyno-
wanie dzia³añ jednostek wchodz¹cych w jego
sk³ad oraz specjalistów w zakresie przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie, przede
wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu,
podejmowanie dzia³añ w œrodowisku zagro-
¿onym przemoc¹ w rodzinie maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji i dzia³añ w stosunku
do osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i mo¿liwoœciach udzielenia pomocy
w œrodowisku lokalnym. 

Posiedzenia Zespo³u odbywaæ siê bêd¹ co
najmniej raz na trzy miesi¹ce. Obs³ugê organi-
zacyjno-techniczn¹ Zespo³u zapewni GOPS;

q przyjêcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz na
I pó³rocze 2011 (9 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 5 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Tematy kolejnych posiedzeñ to: l luty:
analiza i ocena zarz¹dzania w Gminnym
Zak³adzie Komunalnym, l marzec: ocena
funkcjonowania placówek oœwiatowych
gminy Zgierz, l kwiecieñ, maj: ocena
funkcjonowania Gminnego Oœrodka Kultury,
l czerwiec: analiza wykonania bud¿etu
gminy za 2010 r. oraz opracowanie wniosku
w sprawie absolutorium Wójta.

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja obradowa³a 16 marca. W posie-
dzeniu uczestniczyli przedstawiciel Starostwa
Powiatowego z Wydzia³u Drogownictwa
oraz Zastêpca Dyrektora Gminnego Zak³adu
Komunalnego, którzy kolejno omówili
planowane prace na drogach powiatowych
i gminnych w bie¿¹cym roku.

Komisja dyskutowa³a ponadto na temat
przedstawionych podczas poprzedniego
posiedzenia dwóch koncepcji budowy
nowego Oœrodka Zdrowia w Bia³ej. Radni
opowiedzieli siê za wersj¹ obejmuj¹cej szerszy
zakres robót.

Kontynuowano tak¿e temat dotycz¹cy
dzia³añ prowadzonych w kierunku przejêcia
budynku po by³ym posterunku policji w

S³owiku. Wiêkszoœæ cz³onków komisji
ponownie wnioskowa³a o wyst¹pienie do
Starostwa Powiatowego o przekazanie obiektu
gminie Zgierz na cele spo³eczno-mieszka-
niowe. 

Ostatnim tematem by³ Plan Odnowy
miejscowoœci Jedlicze A, z którym zapozna³a
radnych Kierownik Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy. 

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 23 marca. W posie-
dzeniu uczestniczy³ Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci
Gospodarczej, który przedstawi³ radnym
projekty uchwa³ w sprawach: l uzgodnienia
prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody w stosunku do czterech drzew
rosn¹cych w „Alei klonów srebrzystych”,
na wysokoœci Skotnik w pasie drogi krajowej
nr 71 Stryków - Zgierz, l uzgodnienia wyko-

nania prac pielêgnacyjno-konserwacyjnych
w pomnikowej alei bukowo-lipowej w Glinniku,
l okreœlenia wymagañ, jakie powinien
spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o
uzyskanie zezwolenia na œwiadczenie us³ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoœci ciek³ych.

Dyskutowano na temat zapewnienia opieki
bezpañskim psom, kosztów ich utrzymania
oraz ewentualnego czipowania zwierz¹t. 

Omówiono tak¿e zbli¿aj¹ca siê wiosenn¹
akcjê sprz¹tania œwiata oraz sprawê odbioru
elektroœmieci i odpadów wielkogabary-
towych.

Radni zapoznali siê ponadto z pismami
skierowanymi do komisji.

Na podstawie informacji 
Biura Rady Gminy

VI sesja Rady Gminy Zgierz odbêdzie siê
30 marca 2011 r. w sali obrad Urzêdu Gminy
Zgierz. Rozpoczêcie o godz. 10.00.

Z prac komisji 
Rady Gminy



Od 1 kwietnia 2011 r. na terytorium ca³ego
kraju rozpocznie siê Narodowy Spis
Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ. Podczas
spisu, informacje bêd¹ zbierane wed³ug
stanu na dzieñ 31 marca 2011 r., godz.
24.00.

Spis bêdzie realizowany metod¹ mieszan¹,
tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych
oraz danych zebranych w badaniu pe³nym i
reprezentacyjnym.

Metody spisu:

l samospis internetowy – polegaj¹cy na
samodzielnym wype³nieniu formularza spiso-
wego, czyli zaakceptowaniu lub korekcie
danych pozyskanych z systemów informa-
cyjnych; trwaæ bêdzie w dniach od 1 kwietnia
do 16 czerwca 2011 r. Aby wype³niæ
formularz spisowy nale¿y wejœæ na stronê
http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl
i wybraæ zak³adkê „Formularze spisowe”.
Formularz mo¿na wype³niaæ przez 14 dni od
pierwszego zalogowania. Istnieje mo¿liwoœæ
uzupe³niania go etapami, dowolnego dnia,
o dowolnej porze. Wprowadzone dane s¹
zapamiêtywane. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
po up³ywie 14 dni dane do logowania trac¹
wa¿noœæ i w takim przypadku spis w danym
gospodarstwie domowym bêdzie dokoñczony
drog¹ telefoniczn¹ przez ankietera statysty-
cznego lub przez rachmistrza.

l wywiad telefoniczny – przeprowadzany
przez ankietera statystycznego; trwaæ bêdzie
w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

l wywiad przeprowadzany przez rach-
mistrza spisowego z wykorzystaniem
przenoœnego urz¹dzenia elektronicznego
(typu hand-held); trwaæ bêdzie w dniach
od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Infor-
macje zbierane w trakcie wywiadu bêd¹
wprowadzane bezpoœrednio do urz¹dzenia
przenoœnego i niezw³ocznie przekazywane do
bazy danych w GUS.
Do przeprowadzania wywiadów upowa¿nia
rachmistrzów specjalnie wydany identyfikator
zawieraj¹cy zdjêcie rachmistrza, jego imiê i
nazwisko, pieczêæ urzêdu statystycznego oraz
piecz¹tkê imienn¹ i podpis dyrektora urzêdu
statystycznego, który wyda³ identyfikator. 
Na terenie naszej gminy spis bêd¹ realizowaæ
nastêpuj¹ce osoby: Anna Adamska, Alicja
Karnicka, Krzysztof Klejps, Ma³gorzata Kotus
-Stêpniak, Maciej Malesa, Jadwiga Miszczak
i Magdalena Olejniczak.

NSP zostanie przeprowadzony równoczeœnie
jako badanie pe³ne i badanie reprezentacyjne,
na dwóch rodzajach formularzy. Badaniem
reprezentacyjnym, zawieraj¹cym d³u¿sz¹ listê
pytañ, objête zostan¹ osoby w wylosowanych
mieszkaniach. Pozosta³e osoby obejmowaæ
bêdzie badanie pe³ne.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w
2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277) zobowi¹zuje
wszystkich respondentów do udzielania
œcis³ych, wyczerpuj¹cych i zgodnych z prawd¹
odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolnoœci
respondenci mog¹ udzieliæ odpowiedzi na
pytania dotycz¹ce: pozostawania w zwi¹zku
nieformalnym, wyznania - przynale¿noœci
wyznaniowej, dzietnoœci oraz niepe³nospraw-
noœci.

W dniach od 15 do 16 kwietnia 2011 r.
przeprowadzony zostanie spis osób bezdom-
nych. Osoby bezdomne bêd¹ spisywane przez
rachmistrzów spisowych w miejscach ich
przebywania.

Wszystkie informacje zebrane podczas spisu
s¹ prawnie chronione tajemnic¹ statystyczn¹
na zasadach okreœlonych w art. 10 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publi-
cznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z póŸn. zm.).
Dane zebrane w spisie zostan¹ odpersonali-
zowane i bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane
jedynie do opracowañ, zestawieñ, analiz
statystycznych oraz do aktualizacji operatu do
badañ prowadzonych przez s³u¿by statystyki
publicznej. Udostêpnianie lub wykorzysty-
wanie danych uzyskanych w spisie do innych
celów ni¿ wy¿ej wymienione jest zabronione.
Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia
2011 r. zostanie uruchomiona infolinia, której
numer bêdzie dostêpny na stronie interne-
towej GUS. 

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r., na terenie
ca³ego kraju przeprowadzony zostanie - drog¹
wywiadu telefonicznego - spis kontrolny,
który obejmowaæ bêdzie osoby zamieszka³e
w wylosowanych mieszkaniach. Ma on na
celu sprawdzenie kompletnoœci przeprowa-
dzonego spisu, poprawnoœci uzyskanych
danych oraz ich zgodnoœci ze stanem fakty-
cznym.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Gmin-
nym Biurze Spisowym, mieszcz¹cym siê
w Urzêdzie Gminy Zgierz, pok. 32, a tak¿e na
stronach internetowych: www.spis.gov.pl,
spis@stat.gov.pl.

17 marca zakoñczy³ siê obchód przedspisowy, podczas którego 
rachmistrze weryfikowali w terenie istnienie pod wskazanymi
adresami budynków. Na terenie gminy Zgierz rachmistrze spisowi
napotykali na spore trudnoœci zwi¹zane ze zlokalizowaniem 
niektórych nieruchomoœci, poniewa¿ na wielu posesjach brakuje
tabliczek z numerami domów.

SPO£ECZEÑSTWO

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Ludnoœci i Mieszkañ 2011

Wyrazy wspó³czucia

Pani

MA£GORZACIE SZURPIK

z powodu œmierci 

OJCA

sk³adaj¹ 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy

Szko³y Podstawowej 
w Besiekierzu Rudnym

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

z powodu œmierci 

TADEUSZA CHYLIÑSKIEGO

d³ugoletniego Prezesa OSP w RogóŸnie

sk³adaj¹ 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy
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Wyrazy wspó³czucia

Pani

MONICE JAB£OÑSKIEJ

z powodu œmierci 

BABCI

sk³adaj¹ 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Pani

ANNIE £OPALEWSKIEJ

z powodu œmierci 

BRATA

sk³adaj¹ 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

z powodu œmierci 

JANA S£OMKI

by³ego So³tysa So³ectwa Œladków Górny

sk³adaj¹ 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy



Do koñca lutego br. przywilej taki przys³u-
giwa³ gminie i podleg³ym jej jednostkom
przy dokonywaniu wp³at na swoje konta
bankowe prowadzone przez Bank Spó³dzielczy
w Zgierzu.

W warunkach przetargu og³oszonego
w lutym na kompleksow¹ obs³ugê bankow¹,
gmina zastrzeg³a, ¿e zwolnienie z prowizji
ma dotyczyæ wszystkich osób dokonuj¹cych
wp³at podatków i innych op³at zarówno na
rzecz gminy, jak równie¿ jednostek podleg³ych,
tj. Gminnego Zak³adu Komunalnego, szkó³
oraz Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Przetarg wygra³ Bank Spó³dzielczy w
Zgierzu, który przez nastêpne 4 lata bêdzie
obs³ugiwa³ gminê i jej jednostki.

Tak wiêc od 1 marca we wszystkich placów-
kach Banku Spó³dzielczego w Zgierzu mog¹
Pañstwo bez ¿adnych op³at dokonywaæ
p³atnoœci na rzecz gminy i podleg³ych
jednostek. Jest to bardzo wa¿na i cenna infor-

macja, oznaczaj¹ca oszczêdnoœci w bud¿ecie
ka¿dej rodziny.

Dodatkow¹ korzyœci¹ dla mieszkañców,
wynikaj¹ca z og³oszenia przetargu, jest
powierzenie Bankowi obs³ugi kasowej. Dziêki
temu, zamiast dotychczasowej kasy w siedzibie
Urzêdu Gminy, funkcjonowaæ bêdzie kasa
Banku, wiêc za³atwiaj¹c sprawy urzêdowe
mo¿na przy okazji op³aciæ rachunki.

Kasa Banku bêdzie wyp³aca³a zasi³ki GOPS
oraz realizowa³a wszystkie operacje kasowe,
które dotychczas wykonywa³a kasa Urzêdu.

Adresy placówek Banku Spó³dzielczego,
w których mo¿na bezprowizyjnie dokonywaæ
wp³at na rzecz gminy Zgierz i jednostek
podleg³ych gminie: q w Zgierzu: l Centrala
- D³uga 62 A l Filia - Parzêczewska 21
l POB Nr 1 - D³uga 16 l POB Nr 2 -
Popie³uszki 8 l POB Nr 3 - D³uga 49
l POB Nr 4 - Boya ¯eleñskiego 45 l POB
Nr 5 - Plac Jana Paw³a II 17 q w Giecznie -
ul. G³ówna 25 q w Strykowie - ul. Targowa 12
qw £odzi: l Filia, Plantowa 1 l ul. Zachod-
nia 47 l ul. Œw. Teresy 105 l ul. 6 Sierpnia
84/86 l ul. Wróblewskiego 10.

Bez prowizji
Mieszkañcy naszej gminy nie musz¹ ju¿
p³aciæ prowizji za podatki i inne op³aty
dokonywane na rzecz gminy Zgierz 
i jednostek podleg³ych gminie. 
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Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej Urzêdu Gminy
Zgierz zwraca siê do wszystkich, którym le¿y
na sercu dobro œrodowiska, aby wziêli udzia³
w tej wspania³ej akcji, maj¹cej na celu wyro-
bienie postaw i zachowañ, które powinny staæ
siê stylem naszego ¿ycia. To, jak wygl¹da
nasza okolica, miejsce rekreacji, a co za tym
idzie, jak jesteœmy postrzegani, przez odwie-

dzaj¹cych nasz¹ gminê, zale¿y w du¿ej
mierze od nas.

Wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u
w akcji serdecznie zapraszamy do Referatu
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³al-
noœci Gospodarczej Urzêdu Gminy Zgierz
(pok. nr 11) po worki oraz rêkawice jednora-
zowego u¿ytku.

Gwarantujemy wywóz zgromadzonych
œmieci z miejsc wczeœniej ustalonych.

Bli¿szych informacji udzielamy pod numerem
telefonu 42 716 25 15 w. 111.

W gminie Zgierz przeprowadzona zostanie
w dniach 10, 13 i 14 czerwca.

Kwalifikacja wojskowa pojawi³a siê po
likwidacji obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej
i ma na celu ocenê predyspozycji do s³u¿by
w wojsku. Osoby stawiaj¹ce siê przed
komisjami lekarskimi s¹ przenoszone
automatycznie do rezerwy, jednak zaintereso-
wani s³u¿b¹ w armii bêd¹ mogli uzyskaæ
odpowiednie informacje.

W tym roku kwalifikacja obejmie przede
wszystkim mê¿czyzn urodzonych w 1992 r.,
mê¿czyzn urodzonych w latach 1987-1991,
którzy nie maj¹ jeszcze okreœlonej kategorii
zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej, ale
tak¿e na przyk³ad kobiety urodzone w latach
1987-1992, które posiadaj¹ kwalifikacje
przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej.

Wiosenne sprz¹tanie

W dniach 8 - 10 kwietnia na terenie
naszej gminy zostanie przeprowadzona
„Wiosenna Akcja Sprz¹tanie Œwiata”.

Kwalifikacja wojskowa

Od 4 kwietnia do 30 czerwca odbêdzie 
siê w tym roku kwalifikacja wojskowa 
- informuje MSWiA. Zostanie przeprowa-
dzona m.in. przy wspó³udziale starostów,
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uczcili pamiêæ Marsza³ka. 19 marca w po³udnie
odby³a siê w Zgierzu uroczystoœæ upamiêtnia-
j¹ca Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W dniu
imienin Marsza³ka z³o¿ono kwiaty i zapalono
znicze pod tablic¹ pami¹tkow¹ na czeœæ jego
matki, Marii Pi³sudskiej z Bilewiczów,
umieszczon¹ na budynku Urzêdu Miasta
Zgierza. Uroczystoœæ zorganizowa³ Zwi¹zek
Strzelecki „Strzelec” Zgierz. Uczestniczy³a w niej

m.in. delegacja z gminy Zgierz: Gra¿yna
Ojrzyñska - Radna Rady Gminy Zgierz,
Cezary Piotrowski - Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu w Urzêdzie Gminy
Zgierz oraz Magdalena Hauke - Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Bia³ej.

Pamiêæ o Stu Straconych. 20 marca minê³a
69. rocznica rozstrzelania przez niemieckie
w³adze okupacyjne Stu
Polaków. Do egzekucji dosz³o
20 marca 1942 roku na Placu
Stodó³ w Zgierzu. W odwecie
za zabicie przez ¿o³nierza
podziemia - Józefa Mierzyñ-
skiego dwóch funkcjonariuszy
Gestapo, Niemcy przepro-
wadzili masow¹ egzekucjê.
Hitlerowcy zmusili okoliczn¹ ludnoœæ do

ogl¹dania przebiegu masakry. Na zgierzanach
wywar³o to wstrz¹saj¹ce wra¿enie. Rozstrze-
lanych pochowano w zbiorowych mogi³ach
w Lesie Luæmierskim.

W uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych
tragediê na obecnym Placu
Stu Straconych w Zgierzu
oraz w Lesie Luæmierskim
uczestniczyli m.in. Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz i Zastêpca Wójta
Marek Kominiak.

Uroczystoœci patriotyczne

WYDARZENIA

EL¯BIETA ZYTEK
Prezes Banku Spó³dzielczego 

w Zgierzu
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23 lutego dokonano odbioru technicznego
sieci wodoci¹gowej w ulicy Morelowej w
Ustroniu, realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Ustronie”.
Wykonano dwa odcinki o ³¹cznej d³ugoœci
blisko 354 metrów; jeden w kierunku ul.
Grunwaldzkiej, drugi do ul. Ustronie. Gmina
wyda³a na ten cel ponad 52 tysi¹ce z³otych.
Na koszty sk³ada siê opracowanie dokumen-
tacji projektowej oraz wykonanie robót
budowlano-monta¿owych. Sieæ przekazana
zosta³a do u¿ytkowania Gminnemu Zak³adowi
Komunalnemu z/s w D¹brówce Wielkiej.
Dziêki temu mo¿liwa bêdzie budowa
przy³¹czy wodoci¹gowych przez zaintere-
sowanych mieszkañców ul. Morelowej.

Inwestycje w gminie

INWESTYCJE

EWA LEWIÑSKA

IWONA MARZEC

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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W Polsce mamy ponad 40 tysiêcy so³ectw, czyli
zorganizowanych wspólnot, które mog¹ we
wspó³pracy ze swoimi gminami podejmowaæ
decyzje w sprawach istotnych dla siebie.
Aktywnoœæ jednostek pomocniczych, czyli
so³ectw na wsiach œwiadczy dobitnie o stanie
samorz¹dnoœci mieszkañców, rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz o tym,
jak odradzaj¹ siê spo³ecznoœci lokalne w
naszym kraju.

Funkcja so³tysa znana jest w Polsce od XII
wieku, a wiêc ma wiekow¹ tradycjê, mocno
ugruntowan¹ w œwiadomoœci mieszkañców
wsi. Oczywiœcie bycie so³tysem nie zawsze
znaczy³o w historii to samo. W œredniowieczu
so³tys by³ przedstawicielem pana feudalnego,
dobrze op³acanym zarz¹dc¹ du¿ego gospo-
darstwa, a jego stanowisko by³o dziedziczne.
Dzisiejszy so³tys ma pod opiek¹ wieœ, czasem
kilka. Nie jest wynagradzany. Wybierany jest
przez mieszkañców wsi na 4-letni¹ kadencjê.
Ma wiêksz¹ swobodê dzia³ania, ni¿ chocia¿by
jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale dzia³al-
noœæ wspó³czesnego so³tysa podlega wiêkszej
krytyce samych mieszkañców wsi, jak i kontroli
w³adz lokalnych - rady gminy czy wójta, które
sprawuj¹ nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa.

q So³ectwo - jednostka pomocnicza
samorz¹du gminnego

So³ectwo jako jednostka pomocnicza samo-
rz¹du podlega organom w³adzy gminnej.
To rada gminy - po konsultacjach z mieszkañ-
cami lub na ich proœbê - powo³uje w drodze
uchwa³y konkretne so³ectwo do ¿ycia,
wyznacza mu zakres terytorialny, a tak¿e
zadania do spe³nienia oraz ustala zasady, na
jakich bêd¹ mu przekazywane œrodki finan-
sowe z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ
w³asnych. W gminie Zgierz utworzonych jest
40 so³ectw.

Dzia³alnoœæ so³ectwa jako wyodrêbnionej
jednostki gminy musi byæ spójna z dzia³al-
noœci¹ gminy; z jednej strony wspomagaæ
gminê w realizacji jej zadañ, z drugiej -
organizowaæ samopomoc mieszkañców i
wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania. 

Ka¿de so³ectwo posiada w³asny statut, a w nim
zapisane wszystkie zadania. So³ectwo nie ma
jednak odrêbnej osobowoœci prawnej. Nie
posiada w³asnego bud¿etu ani konta, nie
mo¿e samodzielnie podpisywaæ umów. Jest
wyodrêbnion¹ czêœci¹ gminy i musi dzia³aæ
w jej ramach prawnych.

q Organy w³adzy w so³ectwie

Choæ nie jest jednostk¹ samodzieln¹,
so³ectwo posiada w³asne organy w³adzy:
w³adz¹ wykonawcz¹ so³ectwa jest so³tys,
uchwa³odawcz¹ - zebranie wiejskie.
Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga rada so³ecka,
jako pomocniczy organ opiniodawczo
-doradczy.

q Zebranie wiejskie - si³a so³ectwa

Zebranie wiejskie gromadzi wszystkich
zainteresowanych mieszkañców so³ectwa. Na
zebraniu mieszkañcy mog¹ podejmowaæ
uchwa³y o wykonaniu prac na rzecz swojej
wsi, wyra¿aæ uwagi i wnioski pod adresem
so³tysa i w³adz gminnych, a tak¿e instytucji
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To
tak¿e zebranie wiejskie wybiera raz na cztery
lata so³tysa i radê so³eck¹, w g³osowaniu
tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograni-
czonej liczby kandydatów. Uprawnionymi do
g³osowania s¹ pe³noletni mieszkañcy
so³ectwa stale przebywaj¹cy jego terenie.

Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹
wszystkie sprawy istotne dla mieszkañców,
w szczególnoœci uchwalenie do koñca wrzeœnia
ka¿dego roku wniosku w sprawie zapotrze-
bowania na œrodki finansowe, który zostanie
rozpatrzony przez radê gminy i ewentualnie
uwzglêdniony w bud¿ecie gminy na nastêpny
rok.

Zebranie wydaje opinie w takich sprawach,
jak: plany miejscowego zagospodarowania,
lokalizacje inwestycji, czy te¿ zmiany przezna-
czenia obiektów oœwiaty, s³u¿by zdrowia,
kultury, sportu i rekreacji, znajduj¹cych siê na
terenie so³ectwa. 

Zebranie podejmuje równie¿ uchwa³y w
sprawie dysponowania mieniem so³ectwa,
w sk³ad którego wchodziæ mo¿e wiele
obiektów spo³ecznych, takich jak szko³y,
przedszkola, œwietlice, boiska sportowe, place
zabaw, parki wiejskie, zadrzewienia, drogi
gminne, rowy przydro¿ne, urz¹dzenia
wodno-kanalizacyjne i przeciwpo¿arowe,
oœwietlenie uliczne, przystanki autobusowe,
tablice i s³upy og³oszeniowe itp. Mienie
gminne to tak¿e okreœlone u¿ytki rolne,
wy³¹czone z produkcji rolnej, o które trzeba
dbaæ, i które mo¿na zagospodarowaæ na
potrzeby so³ectwa.

Zebranie wiejskie to si³a so³ectwa. Im wiêcej
konstruktywnych spotkañ, tym wiêcej
dobrego wydarza siê na wsi. Mieszkañcy
so³ectwa za pomoc¹ zebrania wiejskiego

i swojego so³tysa mog¹ reprezentowaæ
interesy spo³ecznoœci so³eckiej wzglêdem
organów gminy i organów administracji
rz¹dowej. Mog¹ tak¿e organizowaæ wspóln¹
dzia³alnoœæ mieszkañców w sprawach
publicznych, maj¹cych znaczenie dla so³ectwa
i gminy; podejmowaæ inicjatywy kulturalne,
z zakresu opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji,
wypoczynku, bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, a tak¿e podtrzymania lokalnych
tradycji. 

Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys i on musi
zadbaæ o to, by uczestniczy³ w nim wójt.
Wiele zale¿y tutaj od aktywnoœci so³tysa,
m.in. ile tych spotkañ wiejskich zorganizuje
w roku i jaki uzgodni program spotkania
(porz¹dek obrad).

q Kim jest so³tys i co od niego zale¿y?

Co prawda so³ectwo nie ma w³asnego
bud¿etu, ale mo¿e zabiegaæ o odpowiednie
œrodki na potrzebne dzia³ania w swojej miejs-
cowoœci z bud¿etu gminnego. To g³ówne
zadanie so³tysa, który musi pilnowaæ, aby
postulaty zebrania wiejskiego znalaz³y swoje
odzwierciedlenie w projekcie bud¿etu gminy
i planie jej rozwoju.

So³tysi mog¹ zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym uczestniczyæ na zasadach okreœlo-
nych w statucie danej gminy w pracach rady
gminy. Choæ nie mog¹ braæ udzia³u w g³osowa-
niu i podejmowaæ decyzji w sprawie uchwa³
rady, to ich aktywna obecnoœæ na posiedzeniach
rady decyduje o tym, w jakim zakresie interesy
spo³ecznoœci lokalnej bêd¹ w polu widzenia
organów gminy.

So³tys spe³nia zatem 3 podstawowe funkcje:
³¹cznika, organizatora i administratora. So³tys
jest ³¹cznikiem miêdzy mieszkañcami a
organami gminy (wójtem oraz rad¹ gminy),
co oznacza, ¿e z jednej strony powinien
sygnalizowaæ organom gminy potrzeby i
problemy mieszkañców swojej wsi, a z drugiej
przekazywaæ treœci uchwa³ rady gminy,
decyzji i zarz¹dzeñ wójta mieszkañcom
swojego so³ectwa. Po drugie so³tys jest
organizatorem zebrañ wiejskich, na których
omawiane s¹ wspólne sprawy dotycz¹ce
so³ectwa. To on przygotowuje program
zebrania, to on zbiera pomys³y i pilnuje
porz¹dku obrad. So³tys te¿ organizuje
wspólne prace mieszkañców so³ectwa,
uzgodnione na zebraniu wiejskim i stara siê je
koordynowaæ. A wreszcie so³tys to adminis-
trator, który pilnuje, aby ustawy, rozporz¹-
dzenia, zarz¹dzenia i uchwa³y organów
gminy, powiatu, województwa by³y znane
w so³ectwie i wykonywane. Do powszechnych
zadañ so³tysa nale¿y te¿ zbieranie podatków
czy zawiadamianie o obowi¹zkowych
szczepieniach zwierz¹t. 

Wype³nianie tych funkcji mo¿e w ka¿dym
so³ectwie wygl¹daæ inaczej i z regu³y tak siê
dzieje, gdy¿ du¿o zale¿y od woli samego
so³tysa, jego cech charakteru i podejœcia do
swojej funkcji. 

Wybory so³tysów i rad so³eckich

Zbli¿a siê czas organizowania zebrañ wiejskich w gminie Zgierz, 
na których wybierani bêd¹ so³tysi i rady so³eckie na kadencjê 
2011-2015. Wybory so³eckie, choæ nie maj¹ ogólnopolskiej medialnej
oprawy ani rozg³osu, to dla umacniania samorz¹dnoœci w kraju 
s¹ równie istotne, jak te na szczeblu gminy czy powiatu. 
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So³tys nie jest wynagradzany za swoj¹ pracê,
choæ rada gminy mo¿e ustaliæ zasady, na
jakich bêdzie mu przys³ugiwa³a dieta oraz
zwrot kosztów podro¿y s³u¿bowej na posie-
dzenia rady. So³tysowanie to praca przede
wszystkim spo³eczna, daj¹ca du¿e mo¿liwoœci
tym, którzy naprawdê chc¹ coœ dla swojej
miejscowoœci zrobiæ, ale stawiaj¹ca przed
kandydatem na so³tysa bardzo du¿e wyma-
gania.

Jakim cz³owiekiem powinien byæ so³tys?
Pewne jest to, ¿e powinien przede wszystkim
potrafiæ s³uchaæ i rozmawiaæ z ludŸmi,
zmotywowaæ ich do dzia³ania spo³ecznego na
rzecz swojego miejsca zamieszkania, ³¹czyæ
ludzi, integrowaæ ich, budowaæ porozumienie
w kwestiach dra¿liwych i konfliktowych.
Powinien te¿ mieæ odwagê reprezentowaæ
mieszkañców i ich postulaty na posiedzeniach
rady gminy i przed wójtem. Przed wyborem
osoby na tê funkcjê warto zastanowiæ siê
równie¿, czy jest ona otwarta na nowe
pomys³y dotycz¹ce rozwoju wsi. Czy chce siê
uczyæ i wspó³pracowaæ z lokalnymi organiza-
cjami, które mog¹ nie tylko pomóc w jego
pracy, ale zasadniczo zmieniæ jakoœæ ¿ycia
mieszkañców wsi? A wreszcie, czy jest w
stanie polubiæ swoj¹ pracê, która jest przede
wszystkim prac¹ spo³eczn¹, wymagaj¹c¹
poœwiêcenia czasu prywatnego, zaanga¿owania
i serca?

Zakres dzia³ania so³tysa to m.in.:
l reprezentowanie mieszkañców so³ectwa
na zewn¹trz,
l zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz
posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie im,

l dzia³anie stosowne do wskazañ zebrania
wiejskiego, rady gminy i wójta,
l udzia³ w naradach i szkoleniach organi-
zowanych przez wójta oraz uczestniczenie w
sesjach rady gminy,
l opiniowanie wniosków mieszkañców
o przyznanie pomocy spo³ecznej oraz
wniosków o ulgi i umorzenia podatkowe,
l pobieranie podatków i op³at lokalnych,
l organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
l informowanie spo³ecznoœci lokalnej
poprzez rozwieszenie og³oszeñ i zarz¹dzeñ
wójta na tablicach og³oszeñ i w miejscach
ogólnie dostêpnych, przekazywanie og³oszenia
poprzez tzw. „kurendê”, czyli od posesji do
posesji,
l w terminie do 15 wrzeœnia przedk³adanie
preliminarza wydatków na nastêpny rok oraz
wniosków do bud¿etu gminy,
l coroczne przedk³adanie informacji z
dzia³alnoœci swojej i rady so³eckiej zebraniu
wiejskiemu.

q Rada so³ecka

Rada so³ecka nie ma uprawnieñ do samo-
dzielnego dzia³ania i mo¿e byæ okreœlana
wy³¹cznie jako podmiot o uprawnieniach
doradczych oraz opiniodawczych. Rada
so³ecka nie podejmuje uchwa³ o skorzystaniu
ze œrodków prawnych przys³uguj¹cych
so³ectwu jako ewentualnej stronie w postê-
powaniu administracyjnym, nie dysponuje te¿
kompetencj¹ do organizowania wykonania
takiej uchwa³y i do reprezentowania so³ectwa
na zewn¹trz. Nie oznacza to, i¿ rada so³ecka
nie mo¿e posiadaæ ¿adnych kompetencji

wspieraj¹cych dzia³anie organów gminy czy
jednostki pomocniczej. Zakaz dotyczy
jedynie przenoszenia na radê so³eck¹ kompe-
tencji nale¿¹cych do organów so³ectwa lub
gminy. Nie jest jednak wy³¹czone przyzna-
wanie radzie so³eckiej kompetencji o charak-
terze uzupe³niaj¹cym wobec uprawnieñ
organów gminy, jak np. przygotowywania
projektów aktów prawnych zebrania wiejs-
kiego i so³tysa. Przygotowanie projektu nie
stanowi bowiem rozstrzygniêcia w sprawie.

Rady so³eckie w gminie Zgierz sk³adaj¹ siê
z 3 do 5 osób. 

Zadanie rady so³eckiej to m.in.:
l wspomaganie dzia³alnoœci so³tysa poprzez
doradztwo i wydawanie opinii,
l opracowywanie i przedk³adanie zebraniu
wiejskiemu projektów uchwa³ w sprawach
bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez
zebranie,
l opracowywanie i przedk³adanie zebraniu
wiejskiemu projektów programów pracy rady
so³eckiej, w tym w sprawie wydatkowania
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji
so³ectwa,
l wystêpowanie wobec zebrania wiejskiego
z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-
kañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu jego
problemów,
l organizowanie wykonania uchwa³ zebrania
wiejskiego oraz uchwa³ organów gminy
dotycz¹cych so³ectwa.
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lustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym l statuty so³ectw gminy Zgierz
l „So³tys i so³ectwo - historia i wspó³czesnoœæ”,
UM Maszewo, 2004 l „Informator So³tysa”,
UMG K³ecko, 2002 lwww.samorzad.infor.pl
lwww.wspolnota.org.pl

Ÿród³a:

Na podstawie uchwa³y Nr XLVIII/404/06
Rady Gminy Zgierz z dnia 28 wrzeœnia 2001
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami,
przeprowadzone zostan¹ konsultacje w
so³ectwach, których mieszkañcy s¹ pacjen-
tami NZOZ „VIGOR” w Smardzewie, tj.:
£agiewniki Nowe, Maciejów, Glinnik,
Czaplinek, Józefów, Skotniki i Szczawin. 

Konsultacje dotyczyæ bêd¹ sprzeda¿y lokali
w budynku Oœrodka Zdrowia w Smardzewie
wraz z jednoczesnym oddaniem w u¿ytko-
wanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
u³amkowej czêœci dzia³ki numer 245/50
o pow. 3190 m2, po³o¿onej w miejscowoœci
Smardzew, obrêb Maciejów, na rzecz
dr Anety Stankowskiej, z przeznaczeniem
na podstawowe us³ugi medyczne.

Konsultacje przeprowadzone zostan¹ po
zebraniach wiejskich zwo³ywanych w

zwi¹zku z wyborami so³tysa i rady so³eckiej.
Planowany termin zebrañ w wymienionych
wy¿ej so³ectwach to 4 - 7 kwietnia 2011 r.
O dok³adnej dacie, godzinie i miejscu
zebrania mieszkañcy so³ectwa powiadomieni
zostan¹ przez so³tysa i og³oszenia rozwie-
szone na tablicach so³eckich 

Konsultacje prowadzone bêd¹ przez powo³any
zarz¹dzeniem Wójta Gminy Zgierz zespó³
konsultacyjny, któremu przewodniczy
Bogus³awa Szczeciñska - Sekretarz Gminy
Zgierz. Konsultacje przeprowadzone zostan¹
poprzez zajêcie stanowiska na specjalnie dla
tego celu przygotowanym formularzu.
Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy w dniu
konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady
Gminy Zgierz.

Konsultacje z mieszkañcami Terminy zebrañ wiejskich w poszczególnych
so³ectwach uzgadniane bêd¹ w najbli¿szych
dniach z so³tysami. Przewiduje siê, ¿e odbywaæ
siê bêd¹ od 4 do 15 kwietnia. 

Informacje o dok³adnych terminach zebrañ
przekazane zostan¹ m.in. w formie kurendy
oraz na plakatach wywieszonych na tablicach
so³eckich.

Kiedy zebrania
wiejskie? 

BOGUS£AWA SZCZECIÑSKA

Komunikat dla mieszkañców £agiewnik Nowych, Maciejowa, 
Glinnika, Józefowa, Skotnik i Szczawina
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W dniach 25-27 lutego w ³ódzkiej Hali Expo
odby³y siê XVII Miêdzynarodowe Targi
- Regiony Turystyczne Na Styku Kultur.
Uczestniczy³o w nich ponad 170 wystawców
z Polski i z zagranicy m.in. z Czech, Rosji,
Niemiec, Ukrainy i Wêgier.

Udzia³ w targach wziê³a równie¿ gmina
Zgierz, która wraz z Fundacj¹ Rozwoju Gmin
„PRYM” prezentowa³a swoj¹ ofertê na
wspólnym stoisku województwa ³ódzkiego,
pod szyldem „£ódŸ i Region £ódzki”.

Odwiedzaj¹cy targi otrzymywali materia³y
informuj¹ce o atrakcjach i ofertach turysty-
cznych z obszaru dzia³ania Fundacji, w tym
gminy Zgierz. 

Pierwszego dnia targów pracownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy Zgierz oraz
pracownicy Fundacji, ubrani w ludowe stroje,
udzielali zainteresowanym szczegó³owych
informacji, zachêcali do odwiedzenia naszych
gmin i wymieniali siê doœwiadczeniami
z przedstawicielami innych samorz¹dów
i organizacji.

WYDARZENIA

Wœród 45 uczestników by³a 12-osobowa
delegacja gminy Zgierz w sk³adzie: Teresa
Zamirska z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Kêblinach, Urszula Pleczuk, Teresa
B³achowicz i Maria Michalak z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Proboszczewicach,
Stanis³aw Stañczyk i Marek Pasternak
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
D¹brówce Wielkiej, Bernard
Palmowski - So³tys So³ectwa
Ciosny, Jolanta Alves-Cunke
i Magdalena Stañczak ze
Stowarzyszenia Agroturystycznego
Ziemi Zgierskiej, Agnieszka
Kwiatkowska i Katarzyna
Leszczak z Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej oraz
Maciej Wrzesiñski - pracownik
Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy.

Pierwszym przystankiem by³a
wieœ Witos³aw w gminie Mrocza.
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji w
Mroczy, Kierownik Wiejskiego
Domu Kultury w Witos³awiu oraz pracownik
Biura Stowarzyszenia przybli¿yli uczest-
nikom wyjazdu gminê i realizowane w niej
przedsiêwziêcia. Grupa obejrza³a te¿ wystêp
dzieci z ogniska przedszkolnego oraz zwiedzi³a
pomieszczenia przedszkolne.

Wiejski Dom Kultury w Witos³awiu jest
miejscem realizacji m.in. „Witos³awskich
Impresji Ludowych” i Warsztatów Muzycz-
nych „Krajeñska Jesieñ Muzyczna” oraz
uczestnikiem programu „Kultura+”. W gminie
Mrocza dzia³a ponadto trzynaœcie œwietlic
wiejskich, z czego dwanaœcie to obiekty
wybudowane od podstaw lub zaadaptowane
na ten cel dziêki dofinansowaniu ze œrodków
zewnêtrznych.

PóŸniej grupa uda³a siê do „Mlecznej
Krainy”, czyli wsi Karnówko w gminie
Nak³o nad Noteci¹. Wieœ s³ynie w regionie z
produkcji mleka i przetworów mlecznych.
Mieszkañcy w 2010 r. po raz pierwszy zorga-
nizowali Œwiêto Mleka. Wykonali równie¿
„witacze” „Mlecznej Krainy” przy wjazdach

do wsi, urz¹dzili plac zabaw dla dzieci,
rozpoczêli budowê placu rekreacyjnego oraz
doprowadzili do budowy chodników.

We wsi Olszewka w gminie Nak³o grupa
odwiedzi³a pole golfowe. Ma ono 5 hektarów
powierzchni, a do obs³ugi goœci gospodarz
zaadaptowa³ star¹ stodo³ê i obecnie dobu-
dowuje kolejne budynki.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili te¿ Niepub-
liczn¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Józefa Blechacza
w Olszewce. Prowadzi j¹ Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza.
Organizacja wykona³a remonty w budynku,
a dziêki pomocy finansowej gminy dobudo-
wana zosta³a salka gimnastyczna oraz zain-
stalowano piec i instalacjê c.o. Stowarzyszenie

zrealizowa³o te¿ szereg projektów, m.in.
szkolenia dla nauczycieli, warsztaty tañca
regionalnego i wokalne oraz kursy jêzyka
angielskiego. W 2009 r. w szkole powsta³
zespó³ dzieciêcy, którego reprezentantki
wyst¹pi³y przed uczestnikami wyjazdu.
Spotkanie zakoñczy³a uroczysta kolacja.

Drugi dzieñ wyjazdu studyjnego rozpoczê³a
wizyta w Urzêdzie Miasta i Gminy Mrocza.
Wiceburmistrz i Sekretarz opowiedzieli m.in.
o budowie obwodnicy Mroczy. Gmina ponosi
50 proc. kosztów jej budowy, szacowanych
na prawie 17 mln z³.

Z urzêdu uczestnicy wyjazdu udali siê do
siedziby Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Mroczy, gdzie obejrzeli prace wykonane
przez niepe³nosprawnych podopiecznych
placówki i wys³uchali krótkiego wystêpu
wokalnego.

Nastêpnym przystankiem by³ Szubin. W Szubiñ-
skim Domu Kultury uczestnicy wyjazdu obejrzeli
wystawê obrazów, zrealizowan¹ w ramach
projektu wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ i spotkali siê z Burmistrzem.
Grupa odwiedzi³a te¿ Bibliotekê Publiczn¹,
gdzie obejrza³a wystawê fotografii podwodnej
i spotka³a siê z dyrektorem placówki, oraz
Muzeum Ziemi Szubiñskiej, gdzie zwiedzi³a
salê regionaln¹ z eksponatami zakupionymi
dziêki dofinansowaniu ze œrodków unijnych.

Z Szubina grupa uda³a siê do siedziby Stowa-
rzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”
w Nakle, gdzie odby³o siê spotkanie z jego
w³adzami. Prezes organizacji przybli¿y³a
goœciom historiê za³o¿enia Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz zrealizowane i wdra¿ane projekty.

Wizyta w siedzibie Lokalnej Grupy Dzia³ania
by³a ostatnim punktem bogatego programu
wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez
Fundacjê Rozwoju Gmin „PRYM” dla
dzia³aj¹cych na jej terenie podmiotów i urzêdów.
By³a to znakomita okazja do wymiany
doœwiadczeñ i podpatrzenia pomys³ów, które
byæ mo¿e uda siê wcieliæ w ¿ycie na naszym
terenie.

wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl

Gmina Zgierz na targach turystycznych

MACIEJ WRZESIÑSKI

Wyjazd studyjny do powiatu nakielskiego

MACIEJ WRZESIÑSKI

Szlakiem dobrych praktyk
W dniach 17-18 marca odby³ siê wyjazd studyjny do powiatu 
nakielskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazd 
zorganizowa³a Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” w celu wymiany
doœwiadczeñ, poznania dobrych praktyk i nawi¹zania kontaktów 
z liderami Lokalnej Grupy Dzia³ania - Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”.

10 MARZEC 2011



UNIA EUROPEJSKA

Na realizacjê projektu w latach 2010-2012
pozyskano 211.669 z³. 

G³ównym celem projektu jest stworzenie
szans rozwoju uczniom zdolnym i umo¿li-
wienie wyrównywania szans osi¹gaj¹cym
s³absze wyniki w nauce, maj¹cym trudnoœci
w dostêpie do edukacji w zakresie rozwoju
kompetencji kluczowych nauk matematy-
czno-przyrodniczych, informatycznych
i jêzyków obcych. 

W ramach programu organizowane s¹ dla
gimnazjalistów zajêcia wyrównawcze i
rozwijaj¹ce z matematyki, jêzyka niemiec-
kiego, fizyki, chemii i informatyki. Rekrutacja
uczniów do projektu odbywa siê we wrzeœniu
2010 i 2011 roku. 

Podczas zajêæ wyrównawczych z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych uczniowie
doskonal¹ stosowanie niezbêdnych wiado-
moœci i umiejêtnoœci przydatnych w ¿yciu
codziennym, rozwi¹zuj¹ testy kompetencji i
zadania koreluj¹ce wiedzê z tych dziedzin.
Uczniowie maj¹ szansê nie tylko nadrobiæ
braki, ale równie¿ przygotowaæ siê do egzaminów
zewnêtrznych. 

Zajêcia rozwijaj¹ce z przedmiotów œcis³ych
to mo¿liwoœæ dla uczniów zdobycia wiedzy
wykraczaj¹cej poza podstawê programow¹.
W ramach zajêæ uczniowie rozwi¹zuj¹ zadania

problemowe, przeprowadzaj¹ ciekawe ekspe-
rymenty chemiczne oraz przygotowuj¹ siê do
konkursów przedmiotowych ró¿nego szczebla.
W tym roku szkolnym gimnazjaliœci bior¹
udzia³ w Miêdzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur” oraz w Woje-
wódzkim Przedmiotowym Konkursie Matema-
tycznym i Chemicznym. W szkole zostanie
zorganizowany równie¿ konkurs „Najlepszy
Matematyk Gimnazjum” i „Najlepszy Uczeñ
Nauk Œcis³ych Gimnazjum”. Du¿ym zaintere-
sowaniem wœród uczniów cieszy³ siê wyjazd
do Eksperymentarium do £odzi. 

Zajêcia rozwijaj¹ce z jêzyka niemieckiego
daj¹ mo¿liwoœæ uczniom utrwalania umiejêt-

noœci rozumienia ze s³uchu, rozumienia tekstu
pisanego oraz stosowania ciekawych, nietypo-
wych struktur gramatyczno-leksykalnych.
Uczniowie przygotowuj¹ siê do Powiatowego
Konkursu Jêzyka Niemieckiego. Na zajêciach
opracowano album kolêd bo¿onarodze-
niowych niemieckiego obszaru jêzykowego
wraz z poradnikiem dla nauczyciela. 

W ramach zajêæ informatycznych uczniowie
przygotowuj¹ prezentacje multimedialne,
poznaj¹ mo¿liwoœci przegl¹darek interne-
towych i zastosowanie sieci komputerowych.
Szczególnie ciekawe s¹ dla gimnazjalistów
prace z programem Photoshop do obróbki
zdjêæ. 

W ramach projektu zakupiono do zajêæ laptopy,
noœniki pamiêci USB, liczne pomoce i gry
dydaktyczne oraz wielopoziomowe programy
multimedialne wspieraj¹ce przyswajanie
wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych, do nauki jêzyków obcych i program
Photoshop. Wszystkie pomoce dydaktyczne
i programy w po³¹czeniu z tablic¹ interaktywn¹
uatrakcyjniaj¹ zajêcia i zwiêkszaj¹ aktywnoœæ
uczniów. 

Dajmy sobie szansê

ZSG w S³owiku realizuje projekt unijny

Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w S³owiku realizuje projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej. Projekt „Dajmy sobie szansê” stwarza gimnazjalistom
mo¿liwoœæ uczestniczenia w wielu zajêciach pozalekcyjnych od
wrzeœnia 2010 r. do lutego 2012 r. W ofercie projektu znajduj¹ siê
ko³a zainteresowañ i zajêcia wyrównawcze z matematyki, jêzyka
niemieckiego, fizyki, chemii i informatyki. 

Zajêcia z jêzyka niemieckiego.

Podczas przeprowadzania eksperymentu
chemicznego. MARIETTA MACIAK

asystent koordynatora projektu

12 marca w Pa³acu M³odzie¿y w £odzi odby³
siê II etap (wojewódzki) konkursu recyta-
torskiego „Strofy o OjczyŸnie”. Wziê³y w nim
udzia³ uczennice kl. III Gimnazjum w S³owiku:
Karolina Chrzanowska, Ma³gorzata Kochanek
i Milena NiedŸwiecka. Konkurencja by³a
bardzo du¿a, poziom wysoki.

Milena NiedŸwiecka zachwyci³a jury sw¹
recytacj¹ i zakwalifikowa³a siê do ogólnopol-
skiego fina³u, który odbêdzie siê 9 i 10 kwietnia
w £odzi. 

ZSG w S³owiku
informacja:

Gimnazjalistka ze S³owika
w finale ogólnopolskim
konkursu recytatorskiego

OŒWIATA

W pi¹tkowy wieczór 4 marca w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w S³owiku odby³ siê
kolejny wieczorek poezji œpiewanej pt.:
„Porozmawiajmy o ¿yciu s³owami Agnieszki
Osieckiej”.

Tym razem uczniowie klas III i I gimnazjum
zachwycili publicznoœæ interpretacjami
s³owno-muzycznymi ponadczasowych
utworów znanej polskiej poetki, Agnieszki
Osieckiej. Opiekunem artystycznym m³odych
wykonawców by³ Wiktor KaŸmierczak,
a wyj¹tkow¹ scenografiê przygotowa³a
Gra¿yna Kuœ. 

Goœæmi wieczorku byli m.in. kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu w

Urzêdzie Gminy Zgierz Cezary Piotrowski
oraz proboszcz parafii Sokolniki ks. Zbig-
niew Zgoda. Publicznoœæ swoje wra¿enia
wyrazi³a gromkimi brawami i pami¹tkowymi
wpisami do kroniki szkolnej. 

Poezja œpiewana w szkole
w S³owiku
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ROLNICTWO

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 5
19

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, Je¿ewo,
Palestyna, D¹brówka
Strumiany, £agiewniki,
Wo³yñ, Józefów 

6
20

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

13
27

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

7
21

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

14
28

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

15

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

8
22

kwiecieñmiejscowoœæ

12
26

maj

10
24

2
17

4
18

11
25

5
19

12
26

21

13
27

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

tel. 42 717 80 76, tel./faks: 42 717 82 53

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

3 kwietnia odbêd¹ siê wybory do samorz¹du
rolniczego. 

Prawo wyborcze w wyborach powszechnego
samorz¹du rolniczego maj¹ cz³onkowie Izby,
którymi s¹: 
l podatnicy podatku rolnego posiadaj¹cy
powierzchniê gruntów powy¿ej 1 hektara, 
l podatnicy podatku dochodowego z dzia³ów
specjalnych produkcji rolnej, 
l cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produk-
cyjnych posiadaj¹cych w nich wk³ady gruntowe.

Spis osób uprawnionych do g³osowania
udostêpniony jest do wgl¹du od 18 marca do
1 kwietnia 2011 r. w Biurze Obs³ugi Klienta
UGZ, stanowisko nr 4.

Lokal wyborczy dla terenu gminy Zgierz
znajdowa³ siê bêdzie w Szkole Podsta-
wowej w Bia³ej. G³osowanie odbêdzie siê
w dniu 3 kwietnia, w godz. 8.00-18.00.

Wybory do izb
rolniczych
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KOMUNIKATREKLAMA

Tegoroczny nabór wniosków jest ju¿ ósmym
z kolei. Podobnie jak w latach ubieg³ych,
dopuszczalne jest tak¿e z³o¿enie wniosku w
terminie 25 dni kalendarzowych po tym
terminie, czyli do 10 czerwca. W takim
wypadku za ka¿dy dzieñ opóŸnienia nale¿na
rolnikowi dop³ata bêdzie pomniejszana o 1
procent. 

W 2011 r. po raz pierwszy od chwili
wst¹pienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy
bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski o dop³aty bezpo-
œrednie zarówno na formularzach papierowych,
jak i przez Internet. Rolnicy, którzy bêd¹
chcieli skorzystaæ z elektronicznej drogi
sk³adania wniosków bêd¹ musieli mieæ login

i kod dostêpu do systemu informatycznego
ARiMR. W tym celu trzeba bêdzie z³o¿yæ do
biura powiatowego ARiMR, w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce zamieszania lub siedzibê
rolnika, wype³niony formularz o nadanie
loginu i kodu dostepu, który bêdzie udostêp-
niony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. 

Ponadto w 2011 r. p³atnoœci w ramach
wsparcia bezpoœredniego bêdzie móg³ otrzymaæ
nastêpca „rozwi¹zanego„ lub „przekszta³-
conego” rolnika. 

ARiMR zwraca te¿ uwagê, ¿e od 1 stycznia
2011 r. obowi¹zuj¹ dodatkowe normy i
wymogi wzajemnej zgodnoœci. Wszyscy
rolnicy otrzymali wys³an¹ im za poœred-
nictwem poczty broszurê o tych wymogach,
a ponadto wykaz norm i wymogów dostêpny
jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
oraz biurach powiatowych i oddzia³ach
regionalnych ARiMR. 

Komunikat ARiMR

Od 15 marca do 16 maja rolnicy mog¹ 
sk³adaæ w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich,
ONW i rolnoœrodowiskowych za 2011 r.

www.arimr.gov.pl
Ÿród³o:



KULTURA

Atmosfera VII Powiatowej Biesiady
Karnawa³owej by³a szampañska. Z iœcie
polsk¹ goœcinnoœci¹ przywitali nas w R¹bieniu
organizatorzy imprezy: Rejonowy Zespó³
Doradców £ódzkiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Zgierzu, który reprezentowa³a
kierownik Anna D¹browska oraz Burmistrz
Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski.

Po uroczystym otwarciu i przemówieniach
zaproszonych goœci nadszed³ niezwykle
wa¿ny moment - prezentacja sto³ów biesiad-
nych. Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, i¿
ugina³y siê one pod rozmaitymi smako³ykami.
Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, reprezen-
tuj¹c swoje gminy, wykaza³y siê niezwyk³ymi
zdolnoœciami kulinarnymi. W sumie by³o
trzynaœcie sto³ów biesiadnych. Z terenu gminy
Zgierz lokalne pysznoœci wystawi³y cz³onkinie
KGW z Bia³ej i KGW z D¹brówki Wielkiej.

Kibicowa³a i towarzyszy³a naszym paniom
swoista dru¿yna, sk³adaj¹ca siê z przedstawi-
cielek pozosta³ych KGW z terenu gminy oraz
dyrektora i pracownika Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej - organizatora wyjazdu.
Gminê Zgierz reprezentowa³y tak¿e lokalne
w³adze: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,
Zastêpca Wójta Marek Kominiak i kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Zgierz
Wioleta G³owacka. 

Wymieniæ zapewne nie zdo³am wszelkich
pysznoœci - ciast rozmaitych, przek¹sek,
swojskich dañ miêsnych, wymyœlnych
pieczeni, s³odkich deserów, gor¹cych potraw
i zimnych przystawek, wieloœci zak¹sek i
likierów domowej roboty. Z pewnoœci¹
zadowoli³oby siê najbardziej wybredne i
najdelikatniejsze podniebienie.

Podczas prezentacji niespodziewanie na

salê wtargnêli przebierañcy, przerywaj¹c
prowadz¹cej niemal w pó³ s³owa. No tak,
wszak to Ostatki! Weso³ym g³osem zaœpiewali
szlagier: Przyszliœmy na Ostatki, nie mamy
ojca ani matki, jakby Pani dobra by³a, to by
p¹czkiem podzieli³a. Organizatorzy nie
odmówili tak gor¹cej proœbie barwnych
goœci. Imprezê odwiedzi³ ¿o³nierz, który
z³o¿y³ meldunek Burmistrzowi, kusz¹ce
i powabne arabki, Czerwony Kapturek, klaun,
kowboj z akordeonem i tajemnicze damy w
maskach. Po poczêstunku i wspólnym
œpiewie dokoñczono prezentacji sto³ów
biesiadnych. 

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy lokalnych
grup artystycznych: Zespo³u Wokalno
-Tanecznego „Kolorowe Nutki”, Zespo³u
Tañca Ludowego „Podskok”, Kapeli Ludowej
„Aleksandrowianie” oraz goœcinnie Zespo³u
Pieœni i Tañca „M¹kolice” z gminy G³owno. 

Walor estetyczny biesiady podkreœli³y
wyroby rêkodzie³a lokalnych twórców
ludowych. Uwiecznieniem dnia by³a
oczywiœcie wspólna biesiada - degustacja
pysznych potraw i ³akoci oraz huczne tañce
z przytupem. 

Powiatowa Biesiada Karnawa³owa 

Swojskie pysznoœci, czyli...

To wydarzenie kulturalne, promuj¹ce lokaln¹ kuchniê i twórczoœæ
ludow¹, odby³o siê 8 marca w R¹bieniu (gmina Aleksandrów £ódzki).
Z terenu gminy Zgierz lokalne pysznoœci wystawi³y cz³onkinie 
Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Bia³ej i D¹brówki Wielkiej. 

Organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Zgierz,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich oraz Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Wypychowie, Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej, Regionalny
Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w £odzi oraz Miejsko-Gminna
Rada Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Zgierzu,
zapewnili ciekaw¹, radosn¹ rozrywkê. 

Na samym „wejœciu” swoimi przebraniami
zaskoczyli nas przybyli goœcie. Trudno by³o
niekiedy rozpoznaæ, kto siê pod mask¹ kryje.
Szczególne wyrazy uznania nale¿¹ siê
cz³onkiniom KGW z D¹brówki. Panie co roku
wyró¿niaj¹ siê niepowtarzalnym, oryginalnym
strojem. Tym razem wkroczy³y na salê jako
goœcie z Czarnego L¹du. W przebraniu
gor¹cych murzyñskich tancerek wygl¹da³y
znakomicie. Tak¿e inni goœcie nie zawiedli.
Mieliœmy okazjê podziwiaæ barwne stroje
cyganek, muszkieterów z muszkieterk¹, klauna,
szejka, kowboja, egzotycznego przybysza z
Persji, kusz¹cego diab³a i zwodniczych
czarownic. W t³umie dojrzano tak¿e tajemni-
czego czarnego kota i bliŸniaczki Indianki zza
oceanu. Warto podkreœliæ fantazjê rozmaitych
dam - panie olœniewa³y w d³ugich sukniach,
barwnych chustach, bogatych perukach,
z kolorowymi maskami na twarzy. Niespo-
dziewanie pojawi³a siê te¿ Dama z £asiczk¹,

czy¿by zesz³a do nas wprost z obrazu Leonarda
da Vinci? 

Przywitania, kwiaty, ¿yczenia… Przedsta-
wiciele w³adzy nie zapomnieli o uhonorowaniu
Œwiêta Kobiet. Na rêce Przewodnicz¹cej
KGW z Wypychowa Marii Sobczak zosta³
z³o¿ony prezent od Wójta Gminy Zgierz
Zdzis³awa Rembisza oraz kwiaty od Prezesa
Regionalnego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i
Organizacji Rolniczych w £odzi Krzysztofa
Banasiaka. Wszystkim kobietom zebranym
w sali rozdano tak¿e kwiaty od mêskiej czêœci
Rady Gminy Zgierz z Przewodnicz¹cym
Miros³awem Burzyñskim na czele. 

Równie¿ stra¿acy z OSP w Wypychowie
ofiarowali ka¿dej z pañ po ró¿yczce oraz
- jak na prawdziwych mê¿czyzn przysta³o -
podawali paniom napoje i us³ugiwali przy
stole. Kapela zagra³a huczne „Sto lat”, które
mêska czêœæ zebranych gromko odœpiewa³a. 

Ostatki, ostatki… Nie odby³yby siê bez
wystêpów artystycznych, swojskiego biesiado-
wania i hucznych tañców. 

Przepyszne jad³o, wszelkie napoje i napitki
zosta³y przygotowane przez panie z KGW
z Wypychowa. Oprawê muzyczn¹ zapewni³y
natomiast: Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona
Rudnickiego oraz grupa Urszuli Paku³y. 

Radosne wybuchy œmiechu towarzyszy³y
zorganizowanym zabawom tanecznym.
Tañce karaibskie, w sombrerach, jazda na
drewnianych konikach, zabawy w kó³eczku,
wê¿e, uk³ady choreograficzne z rekwizytami,
fruwaj¹ce pompony chearlederek - oto atrakc-
je minionych ju¿ niestety ostatków.

Przyszliœmy na Ostatki... 

Bal Ostatkowy i Gminny Dzieñ Kobiet. Huczna impreza, bêd¹ca
po¿egnaniem karnawa³u, tego roku odby³a siê w sali OSP 
w Wypychowie. Tradycyjnie zwykliœmy œwiêtowaæ obydwie 
uroczystoœci ³¹cznie, tym razem dopomóg³ nam nawet kalendarz 
- 8 marca sta³ siê dniem weso³ych ostatkowych przytupów 
i uœmiechu na twarzach wszystkich Pañ. 
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Wiêcej informacji na stronie internetowej
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej:
www.dzierzazna.pl

Gminny Oœrodek Kultury zaprasza doros³ych
mieszkañców gminy Zgierz do samodziel-
nego wykonania palemek i œwi¹tecznych
dekoracji. 

W programie warsztatów: l wykonywanie
palm i stroików wielkanocnych l dekorowanie
pisanek l wyroby z sizalu. 

Uczestników prosimy o przyniesienie wydmu-
szek, bazi, bukszpanu, mchu, borówek itp.

Warsztaty pe³ne barw wiosny, œwi¹tecznej
atmosfery i niesamowitej twórczoœci naszych
goœci ciesz¹ siê rosn¹cym z roku na rok
zainteresowaniem. 

Z przyjemnoœci¹ powitamy Pañstwa 15 kwietnia
o godz.16.00 w siedzibie GOK, Dzier¿¹zna 4.

Warsztaty wielkanocne

zdjêcia na str.16

zdjêcia na str.16

ANNA WOSIECKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

informacje na stronie:



W rundzie jesiennej mieliœmy do rozegrania
6 spotkañ. Jad¹c na pierwszy mecz do
Koluszek wszyscy mieli w g³owach jeszcze
poprzednie pora¿ki i marzyli o jak najmniej-
szej tym razem. Okaza³o siê, w co wierzy³em
od samego pocz¹tku, ¿e w ch³opcach drzemie
spory potencja³. Mimo przegranej 0 : 4,
zaprezentowali siê na tyle korzystnie, ¿e
mogli byæ dumni ze swojej postawy. Wyniki

kolejnych spotkañ to: l 2. kolejka - zwyciêstwo
nad Andrespoli¹ Wiœnowa Góra 4 : 1, l 3. kolejka
- pora¿ka z LKS Pi¹tkowisko 1 : 2, l 4. kolejka
- zwyciêstwo z Poloni¹ Andrzejów 6 : 2,
l 5. kolejka - pora¿ka z LKS Ró¿yca 1 : 5
(zespó³ przeciwników, jak siê póŸniej okaza³o,
nie gra³ fair, korzystaj¹c ze starszych ch³opców),
l 6. kolejka - wygrana 3 : 0 z Pogoni¹
Rogów (niestety zwyciêstwo nie na boisku,
poniewa¿ zespó³ z Rogowa nie dojecha³). Tak
wiêc, po jesieni zajmujemy czwarte miejsce,
trac¹c 3 punkty do miejsca drugiego, które
daje awans do ligi wojewódzkiej.

W trakcie ca³ej rundy do treningów
przyst¹pi³o oko³o 25 ch³opców z Rosanowa,
Gieczna, Bia³ej, D¹brówki Wielkiej, S³owika,
Ozorkowa oraz Zgierza. Zaczynaliœmy z 14
ch³opcami, teraz mamy 25 czynnie
trenuj¹cych. 

Po lidze braliœmy udzia³ w turnieju zorgani-
zowanym przez MKS 2000 Tuszyn, w którym
maj¹c w grupie gospodarzy, Widzew £ódŸ,
ChKS £ódŸ, Poloniê Andrzejów, niewiele
zabrak³o nam do awansu do fina³owej czwórki
i ostatecznie zajêliœmy pi¹te miejsce. 

Powoli o dru¿ynie z Rosanowa zaczyna byæ
coraz g³oœniej. Przede wszystkim za spraw¹
warunków, jakie maj¹ do treningów ch³opcy
oraz ciê¿kiej pracy osób zarz¹dzaj¹cych LKS
Rosanów (prezesa klubu i kierownika
dru¿yny LKS Rosanów oraz trenera dru¿yny
m³odzie¿owej i jej kierownika Arkadiusza
Markiewicza), którzy niejednokrotnie organi-
zuj¹ przewóz m³odzie¿y na treningi. 

Warto zape³niæ czas m³odym i pokazaæ im, ¿e
sport to lepsza alternatywa ni¿ komputer,
dopalacze czy inne u¿ywki, od których chcemy
nasz¹ m³odzie¿ uchroniæ. Dlatego z ka¿dej
strony szukamy chêtnych do wspierania
dru¿yny. Jednym z pierwszych sponsorów
jest firma, która ubra³a nas w piêkne z³ote
stroje na turniej w Tuszynie. 

Dru¿yna ma swoj¹ stronê w Internecie:
www.rosanowlks.futbolowo.pl. Tam mo¿na
uzyskaæ wszystkie informacje o sukcesach,
pora¿kach i codziennych dzia³aniach klubu. 

Kadra dru¿yny m³odzie¿owej LKS
Rosanów: 
l bramkarze: 
Daniel Janiak, Piotr Dziaæko 
l obroñcy: 
Dominik Pruszkowski, Daniel Mucha,
Mateusz Rogalski, Marcin Konieczny 
l obroñcy/pomocnicy: 
Dawid Wierzbowski, Adam Ostrowski,
Wojciech Romañski, Marcin Michaœ, Piotr
Brañski, Krystian Markiewicz, Rafa³
Wierzbowski, Adrian Gruszkowski, Damian
Rudnicki, Damian Jaworski 
l pomocnicy: 
Marcin Gwarczyk, Konrad Wojda³a, Jakub
Andrzejewski, Adrian Ostrowski, Dominik
Duda 
l pomocnicy/napastnicy: 
Damian Kêdzierski, Natan Leœniewski 
l napastnicy: 
Patryk Doœpia³, Pawe³ Klimecki 

pi³ka no¿na

Pocz¹tki zespo³u to inicjatywa ludzi
zwi¹zanych z Rosanowem oraz klubem
LKS Rosanów - prezesa Paw³a Pietrzaka
oraz kierownika dru¿yny Sylwestra
Witczaka. Sebastian Szczepaniak pracê
trenera dru¿yny m³odzie¿owej LKS
Rosanów rozpocz¹³ w zesz³ym roku, 
po nieudanym sezonie debiutuj¹cej
wtedy dru¿yny. Nie uda³o siê jej wygraæ
¿adnego meczu w lidze, zaledwie jeden
remisuj¹c. Zbli¿aj¹cy siê sezon te¿ 
w pocz¹tkowej fazie nie napawa³
optymizmem. Kadra by³a w¹ska, czasu
ma³o, ale zaczê³a siê ciê¿ka pracê nad
budow¹ zespo³u i treningami. I tak,
wystartowali w lidze organizowanej 
przez £ZPN, w grupie B, tzw. pucharze
Micha³owicza.   

SPORT

LKS Rosanów - dru¿yna m³odzie¿owa

SEBASTIAN SZCZEPANIAK
Trener dru¿yny

q Remis z Or³em Parzêczew

26 lutego, w trakcie przygotowania do sezonu
wiosna 2011, LKS Rosanów rozegra³ na
sztucznym boisku CHKS £ódŸ mecz
sparingowy z Or³em Parzêczew. Mecz
zakoñczy³ siê remisem 1 : 1. 

Bramkê dla Rosanowa strzeli³ Damian
Ba³abuch. 

Dru¿yna Rosanowa gra³a w sk³adzie: 
I po³owa: Klimczak M. - Przyby³, Dziuba,

Krzewina - Klimczak £., Lisiak, Boratyñski,
Wiktorski, Ba³abuch, Sobczak, Paw³owski. 
II po³owa: Sielski - Karwacki, Gauden,
Stró¿ewski - Koñczarek, Mielczarek, Koœny,
Janicki - Sobczak, Gil, Wiktorski. 

q Zwyciêstwo nad Laktoz¹ £yszkowice

1 marca LKS Rosanów rozegra³ kolejny
sparing na sztucznym boisku CHKS £ódŸ.
Mecz z dru¿yn¹ Laktoza £yszkowice
zakoñczy³ sie zwyciêstwem Rosanowa 4 : 3. 

Bramki zdobyli: 
12 minuta - Ernest Lisiak piêknym uderze-
niem g³ow¹ 
55 i 66 minuta - Dawid Boratyñski
82 minuta - Koñczarek

Dry¿yna gra³a w sk³adzie: 
I po³owa: Sielski, Gauden, Przyby³, Dziuba,

Kornacki, Mielczarek, Lisiak, Kralkowski,
Ba³abuch, Janicki, Paw³owski. 
II po³owa: Sielski, Gauden, Dziuba,
Stró¿ewski, Przby³, Kralkowski, Klimczak Z.,
Huæko, Koñczarek, Boratyñski, Koœny, Gil. 

q Remis z MKT Boruta

5 marca na boisku bocznym w Rosanowie,
w ramach przygotowania do sezonu rundy
wiosennej, LKS Rosanów rozegra³ mecz
sparingowy z IV ligowym zespo³em MKT
Boruta Zgierz. Mecz zakoñczy³ siê remisem
3 : 3. 

Bramki dla Rosanowa zdobyli: 
25 minuta - Rafa³ Paw³owski
37 minuta - kapitan dru¿yny Marek
Milczarek 
67 minuta - Dawid Boratyñski 

LKS Rosanów

pi³ka no¿na

Sparingi
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W 35 minucie sêdzia podyktowa³ rzut karny
dla LKS Rosanów, którego nie wykorzysta³
Damian Ba³abuch strzelaj¹c wprost w
bramkarza. 

Dru¿yna gra³a w sk³adzie: Sielski, Przyby³,
Gauden, Dziuba, Wiktorski, Milczarek,
Klimczak, Ba³abuch, Janicki, Sobczak,
Paw³owski. Na zmianê po przerwie na boisko
weszli: D¹browa, Koœny, Boratyñski, Huæko.

q Pokonali LKS Ksawerów

19 marca, w kolejnym meczu sparingowym
LKS Rosanów pokona³ LKS Ksawerów 4 : 2. 

Bramki dla Rosanowa zdobyli:
12, 22 i 40 minuta - Paw³owski
35 minuta - Milczarek

Ponadto w 48 minucie karnego dla Rosanowa
nie strzeli³ Sobczak. LKS Ksawerów
2  bramki zdoby³ z rzutów karnych w
pierwszej po³owie. W przekroju ca³ego
meczu LKS Rosanów by³ dru¿yn¹ lepsz¹.

Dru¿yna gra³a w sk³adzie:
Klimczak M., Sielski, Przyby³, Karwacki,
Klimczak £., Krzewina, Boratyñski,
Kralkowski, Milczarek, Huæko, Ba³abuch,
Janicki, D¹browa, Paw³owski, Sobczak,
Koœny.
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q 3 marca
Bia³a, ul. Wypoczynkowa - nieznany sprawca
w³ama³ siê do komórki i domku letniskowego.
Jego ³upem pad³y elektronarzêdzia, sprzêt
RTV i inne drobne przedmioty.
Wola Branicka - policjanci z „drogówki”
zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego
rowerzystê. Mê¿czyzna mia³ 3,3 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Bia³a, ul. Koœcielna - policjanci z „drogówki”
zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego
rowerzystê. Mê¿czyzna mia³ 0,42 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. Okaza³o
siê, ¿e posiada równie¿ orzeczony czynny
zakaz prowadzenia pojazdów. Za z³amanie
s¹dowego zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerów grozi do roku
pozbawienia wolnoœci, podobnie jak za
kierowanie rowerem po „kilku g³êbszych”.

q 8 marca
Jedlicze A - tu¿ po godz. 20.00 w okolicach
trakcji kolejowej dosz³o do tragicznego
wypadku samochodowego. Kieruj¹cy
volkswagenem golfem straci³ nad nim
panowanie na ³uku drogi tu¿ przed
przejazdem. Samochód wje¿d¿aj¹c na
tory uderzy³ w nasyp. Si³a uderzenia by³a
tak ogromna, ¿e pojazd podbi³o do góry.
Auto dachowa³o i na pobliskim polu
stanê³o w p³omieniach. P³on¹cy wrak sta³
siê œmierteln¹ pu³apk¹ dla trzech osób.
Dwójka kolejnych pasa¿erów (dziewczyna
i mê¿czyzna) wypad³a z samochodu,
kiedy ten uderzy³ w nasyp torów. Ciê¿ko
ranni trafili do szpitala. Niestety lekarzom
nie uda³o siê uratowaæ ¿ycia mê¿czyzny.
Dziewczyna w stanie ciê¿kim nadal prze-
bywa w szpitalu. Policjanci na podstawie
szcz¹tkowych informacji uzyskanych z
wraku ustalili wspó³w³aœcicieli auta na
³ódzkich tablicach rejestracyjnych. 

q 23 marca 
£agiewniki Nowe, ul. Smardzewska
- oko³o godz. 7.00 dy¿urny zgierskiej
policji otrzyma³ zg³oszenie o podejrza-
nym pakunku. Z relacji zg³aszaj¹cego
wynika³o, ¿e mo¿e to byæ przedmiot
zagra¿aj¹cy ¿yciu i zdrowiu mieszkañców
tamtego terenu. Na ogrodzeniu jednej
z posesji wisia³a bia³a plastikowa rekla-
mówka, z której wystawa³y przewody
elektryczne. Natychmiast na miejsce udali
siê zgierscy policjanci, którzy wygrodzili
strefê ochronn¹ i przyst¹pili do ewakuacji
ludzi mieszkaj¹cych w pobli¿u znaleziska.
Pojawi³y siê tam te¿ dwa zastêpy stra¿y
po¿arnej oraz pogotowie ratunkowe.
Droga prowadz¹ca ze Strykowa do
Zgierza na tym odcinku zosta³a ca³kowicie
wy³¹czona z ruchu. Zorganizowane zosta³y

trzy objazdy, dziêki 
którym kieruj¹cy
mogli bezpiecznie
omin¹æ strefê poten-
cjalnego zagro¿enia.
Na miejsce przyby³a
trzyosobowa grupa 
rozpoznania minersko
-piroteczniczego 
Samodzielnego Pododdzia³u
Terrorystycznego Policji
KWP w £odzi, która przy
pomocy specjalistycznego
sprzêtu przeprowadzi³a
rozpoznanie przedmiotu 
i jego neutralizacjê. 
Wewn¹trz plastikowej
reklamówki znajdowa³y siê dwa pojemniki
z nieznan¹ ciecz¹. Ze szklanej, pêkniêtej
butelki s¹czy³a siê substancja. Ca³oœæ
znaleziska zosta³a zabezpieczona do badañ.
Prowadzone s¹ czynnoœci ustalaj¹ce, kto i w
jakim celu umieœci³ te przedmioty.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

NA SYGNALE

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik dru¿yny LKS Rosanów

20 marca dru¿yna LKS D¹brówka rozegra³a
drugi z trzech zaplanowanych przed rund¹
wiosenn¹ sparingów. Przeciwnikiem by³ tym
razem zespó³ Startu Szczawin. Po ciekawym
meczu dru¿yna D¹brówki uleg³a goœciom ze
Szczawina.

Terminarz rozgrywek w grupie I ³ódzkiej
klasy B seniorów w rundzie wiosennej
sezonu 2010/2011 - spotkania pi³karskie
dru¿yny LKS D¹brówka:

l kolejka 13
10.04.2011 (niedziela), godz. 13.00   
LKS D¹brówka - UKS Hetman £ódŸ  

l kolejka 16 
08.05.2011 (niedziela), godz. 13.00
LKS D¹brówka - GLKS D³utów  

l kolejka 18
22.05.2011 (niedziela),  godz. 13.00
LKS D¹brówka - GKS Pisia Zygry  

l kolejka 20
05.06.2011 (niedziela), godz. 13.00  
LKS D¹brówka - GLKS Sarnów/Dalików  

l kolejka 22 
19.06.2011 (niedziela),  godz. 17.00
LKS D¹brówka - LKS Sazan Pêczniew

LKS D¹brówka

pi³ka no¿na

MAREK GORTAT
Prezes LKS D¹brówka

SPORT

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

Znalezisko w £agiewnikach Nowych

Wypadek w Jedliczu A




