


Podczas VII sesji Rady Gminy Zgierz, która
odby³a siê 28 kwietnia 2011 r. radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011
w zakresie zadañ w³asnych (8 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 4 przeciw, 2 wstrzy-
muj¹ce siê).

Wprowadzono zmiany w planie wydatków
na zadania dotycz¹ce infrastruktury wodoci¹-
gowej i sanitacyjnej wsi.

10.000 z³ przeznaczone zostanie na wyko-
nanie niezale¿nego zasilania w energiê elek-
tryczn¹ stacji wodoci¹gowej w Luæmierzu.
Obecnie stacja posiada zasilanie ze Stacji
Doœwiadczalnej w Luæmierzu poprzez
podlicznik. 

Jednoczeœnie zmniejszono o 10.000 z³
pulê œrodków zarezerwowanych w bud¿ecie
na zadanie pn. „Budowa sieci wodoci¹gowej
na odcinku D¹brówka Strumiany - D¹brówka
Marianka”, którego realizacja zakoñczyæ ma
siê w 2013 r. Gmina zawar³a ju¿ umowê na
opracowanie dokumentacji projektowej tego
zadania. Koszt jej wykonania okaza³ siê
ni¿szy, ni¿ zak³adano;

q zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2011 w zakresie zadañ w³asnych (9 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 5 przeciw, 1 wstrzy-
muj¹cy siê).

Bud¿et gminy zasilony zosta³ kwot¹
53.842 z³, która przeznaczona zostanie na
pomoc materialn¹ o charakterze socjalnym
dla uczniów. Lwia czêœæ tej kwoty, czyli
49.042 z³, to dotacja celowa z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych, stanowi¹ca 80 proc. kosztów reali-
zacji zadania. Kolejne 4.800 z³ to niewyko-
rzystane w terminie œrodki na tzw. wydatki
niewygasaj¹ce wraz z up³ywem roku
bud¿etowego.

Równie¿ kwota 7.461 z³, o któr¹ zmniej-
szono wydatki na Urz¹d Gminy (odpisy na
zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych),
przeznaczona bêdzie na stypendia.

Wydatki w ramach edukacyjnej opieki
wychowawczej na pomoc materialn¹ dla
uczniów, które wprowadzono do bud¿etu,
stanowi¹ wiêc ³¹cznie 61.303 z³.

Stypendium szkolne przys³uguje uczniowi
zamieszka³emu na terenie danej gminy, znaj-
duj¹cemu siê w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w
rodzinie. Obecnie stypendium mo¿e otrzymaæ
uczeñ, w którego rodzinie miesiêczny dochód
na osobê nie przekracza 351 z³. Miesiêczna
wysokoœæ przyznawanego stypendium socjal-
nego mieœci siê w granicach od 72,80 z³ do
182 z³. Ta forma pomocy ma przede wszystkim
charakter rzeczowy i mo¿e byæ przeznaczona
m.in. na zakup podrêczników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innego

wyposa¿enia uczniów wymaganego przez
szko³ê. 

Ponadto w ramach tej uchwa³y zwiêk-
szono o 15.000 z³ wydatki na pomoc
spo³eczn¹. W zwi¹zku z uchwalonym Gmin-
nym Programem Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2011-2015 na terenie gminy
Zgierz, niezbêdne sta³o siê okreœlenie
œrodków finansowych na realizacjê zadañ
w nim zawartych. Zabezpieczona kwota
pozwoli pokryæ koszty: l szkolenia cz³onków
Zespo³u Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie,
cz³onków grup roboczych i pracowników
socjalnych, l kampanii informacyjno-promo-
cyjnej dotycz¹cej przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie, l zajêæ psychologiczno-terapeu-
tycznych z ofiarami przemocy w rodzinie,
l schronienia ofiar przemocy w rodzinie. 

Pieni¹dze pochodz¹ ze œrodków zarezer-
wowanych w bud¿ecie na ochronê zdrowia,
z czego o 6.000 z³ zmniejszono wydatki na
zwalczanie narkomanii i o 9.000 z³ na przeciw-
dzia³ania alkoholizmowi;

q zmiany uchwa³y Nr V/37/11 Rady
Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie 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).

Uchwa³ê rozszerzono o zapisy dotycz¹ce
finansowania Programu oraz harmonogram
dzia³añ. 

W bie¿¹cym roku na jego realizacjê
zaplanowano 15.000 z³, w kolejnych latach
przewidywane jest zwiêkszenie œrodków na
ten cel.

W harmonogramie uwzglêdniono:
l prowadzenie kampanii informacyjnej
dotycz¹cej obalenia mitów i stereotypów na
temat przemocy w rodzinie, usprawiedli-
wiaj¹cych jej stosowanie (w latach 2011-2015),
l prowadzenie w szko³ach zajêæ eduka-
cyjnych dotycz¹cych zapobiegania przemocy
wobec dzieci i osób doros³ych (w latach
2011-2015),
l utworzenie punktu konsultacyjnego dla
ofiar i œwiadków przemocy w rodzinie
(w 2011 r.),
l przeszkolenie w zakresie przyczyn i skutków
przemocy w rodzinie osób i pracowników
podmiotów okreœlonych w Programie,
zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem przemocy
w rodzinie (w 2011 r.),
l zawarcie porozumienia z instytucjami
zapewniaj¹cy pobyt ca³odobowy dla osób
chroni¹cych siê przed przemoc¹ w rodzinie,
w celu kierowania osób z terenu gminy
Zgierz chroni¹cych siê przed przemoc¹ w
rodzinie (w 2011 r.),
l prowadzenie dzia³añ korekcyjno-eduka-

cyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
(w latach 2011-2015);

q ustalenia poboru podatków w drodze
inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci
wynagradzania za inkaso w gminie Zgierz
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Za³¹cznik do uchwa³y stanowi nowy
wykaz inkasentów wykonuj¹cych czynnoœci
poboru nale¿noœci pieniê¿nych z tytu³u
podatków (rolnego, leœnego i od nierucho-
moœci od osób fizycznych). Zmiana wynika
z przeprowadzonych w tym roku wyborów
so³eckich. Inkasentami s¹ so³tysi poszczegól-
nych so³ectw gminy Zgierz.

Od zainkasowanych kwot z tytu³u podatków
so³tysom-inkasentom przys³uguje prowizja.
W poszczególnych so³ectwach wynosiæ ona
bêdzie: Astachowice - 9,5 proc., Bia³a - 6,5 proc.,
B¹dków - 8,5 proc., Besiekierz Nawojowy - 13
proc., Besiekierz Rudny - 9,5 proc., Brachowice
- 9,5 proc., Ciosny - 11 proc., Czaplinek - 8,5
proc., D¹brówka Strumiany - 6,5 proc.,
D¹brówka Wielka - 6,5 proc., Dzier¿¹zna -
9,5 proc., Emilia- 6,5 proc., Gieczno - 7,5 proc.,
Glinnik - 6,5 proc., Grabiszew - 11 proc.,
Grotniki - 7,5 proc., Ustronie - 6,5 proc.,
Jasionka - 9,5 proc., Jedlicze A - 7,5 proc.,
Jedlicze B - 7,5 proc., Józefów - 9,5 proc.,
Kêbliny - 6,5 proc., Kania Góra - 8,5 proc.,
Kwilno - 20 proc., Lorenki - 20 proc.,
Luæmierz - 20 proc., £agiewniki Nowe - 7,5
proc., Maciejów - 11 proc., RogóŸno - 8,5 proc.,
Rosanów - 7,5 proc., Skotniki - 11 proc.,
Œladków Górny - 11 proc., S³owik - 6,5 proc.,
Szczawin - 7,5 proc., Warszyce - 8,5 proc.,
Wiktorów - 13 proc., W³adys³awów - 20
proc., Wypychów - 9,5 proc., Wola Branicka
- 7,5 proc., Wola Rogoziñska - 13 proc.;

q ustalenia op³aty za wpis do rejestru
¿³obków i klubów dzieciêcych (12 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw).

Zgodnie z ustaw¹ o opiece nad dzieæmi w
wieku do lat 3, prowadzenie ¿³obka lub klubu
dzieciêcego jest dzia³alnoœci¹ regulowan¹ w
rozumieniu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.
Dla instytucji, które prowadzone bêd¹ na
terenie naszej gminy rejestr ten prowadzi
Wójt Gminy Zgierz. Wpis do rejestru podlega
op³acie, która stanowi dochód w³asny gminy.
Wysokoœæ op³aty ustala Rada Gminy, która
kieruj¹c siê obowi¹zuj¹cymi w tej kwestii
przepisami prawa mo¿e ustaliæ op³atê w
wysokoœci do 50 proc. minimalnego wyna-
grodzenia za pracê. Obecnie minimalne
wynagrodzenie wynosi 1.386 z³, a wiêc
maksymalna kwota, jak¹ mogli uchwaliæ
radni to 693 z³.

W wyniku g³osowania radni podjêli
decyzjê, ¿e op³ata za wpis do rejestru
¿³obków i klubów dzieciêcych wynosiæ
bêdzie 100 z³;

q wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla
cz³onka ochotniczej stra¿y po¿arnej
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(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzy-
muj¹cy siê).

Za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu
ratowniczym stra¿ak-ochotnik otrzyma 15 z³.
Natomiast jeœli bêdzie uczestniczy³ w szkole-
niu po¿arniczym, organizowanym przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê, bêdzie
przys³ugiwa³o mu 6 z³ za ka¿d¹ godzinê
szkolenia. Ekwiwalent wyp³acany jest z
bud¿etu gminy.

Do tej pory druhowie otrzymywali
z³otówkê mniej za godzinê udzia³u w

dzia³aniu ratowniczym. 
Maksymalna kwota, w œwietle obowi¹zu-

j¹cych przepisów, jak¹ radni mog¹ uchwaliæ
to 19,64 z³ za ka¿d¹ godzinê udzia³u w
dzia³aniu po¿arniczym lub szkoleniu
po¿arniczym.

Projekt uchwa³y w tej sprawie przygo-
towany zosta³ na wniosek Komisji Bud¿etu
i Infrastruktury Gospodarczej;

q zmiany uchwa³y Nr I/5/10 w sprawie
powo³ania sk³adów i okreœlenia przedmiotu

dzia³ania sta³ych komisji Rady Gminy
Zgierz (14 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Rozszerzono sk³ad osobowy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Zasiadaæ
w niej bêdzie dodatkowo piêciu radnych:
Piotr Gadomski, Barbara Kaczmarek, Maria
Migdalska, Pawe³ Pietrzak i Dariusz Sêdzicki.
Po zmianach komisjê tworzy 14 z 15 radnych.

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja obradowa³a 18 kwietnia.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele
stra¿y po¿arnej, policji oraz kolei. 

Zastêpca Komendanta Powiatowego PSP
w Zgierzu Waldemar Mrulewicz udzieli³
informacji na temat dzia³alnoœci ochotniczych
stra¿y po¿arnych w zakresie bezpieczeñstwa
na terenie naszej gminy. Omówi³ szerzej
temat jednostek ratowniczo-gaœniczych oraz
poda³ statystyki dotycz¹ce dzia³añ opera-
cyjnych. 

Analizê zagro¿eñ przestêpczoœci¹ na
terenie gminy w ubieg³ym roku, podpart¹
statystykami, oraz obecny stan bezpieczeñstwa
w gminie przedstawili radnym: Kierownik
Rewiru Dzielnicowych KPP w Zgierzu
Marek W³odarczyk i dzielnicowy Wojciech
Janicki.

Przedstawiciel PLK Centrum Realizacji
Inwestycji Jerzy Szklarek omówi³ natomiast
plany PKP dotycz¹ce budowy ³ódzkiej kolei
aglomeracyjnej  na terenie gminy Zgierz oraz
remontu torów miêdzy Zgierzem a £owi-
czem. 

q Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja obradowa³a 26 kwietnia.
W posiedzeniu uczestniczy³y Skarbnik
Gminy oraz Kierownik Referatu Geodezji,
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami.
Omówi³y kolejno sprawozdanie z wykonania
bud¿etu gminy za ubieg³y rok oraz sprawê
op³aty adiacenckiej i renty planistycznej.
Radni dyskutowali te¿ nad projektami uchwa³
przygotowanymi pod obrady VII sesji Rady
Gminy.

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 10 maja. By³o to
wspólne posiedzenie z Komisj¹ Infrastruktury
Spo³ecznej. Radni rozpatrywali wnioski
zg³oszone do projektu „Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zgierz”.

Z prac komisji 
Rady Gminy

Wyrazy wspó³czucia

Pani

EWIE GRANOSIK
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 

MATKI

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Pani

EWIE GRANOSIK
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 

MATKI

sk³adaj¹ 

Przewodnicz¹cy Rady oraz Radni 

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy wspó³czucia

Pani

MA£GORZACIE KLAUZIÑSKIEJ

z powodu œmierci 

BABCI

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

MA£GORZACIE KLAUZIÑSKIEJ

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

i s³owa otuchy

z powodu œmierci

BABCI

sk³adaj¹ 

Kierownik i pracownicy

Referatu Rozwoju i Promocji Gminy

Urzêdu Gminy Zgierz

Na podstawie informacji 
Biura Rady Gminy

Urz¹d Gminy Zgierz czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00,
kasa w godz. 8.00 - 15.30.

Za³atw sprawê

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 9.00 - 11.00 oraz pi¹tki
w godz. 10.00 - 13.00 w budynku B, I piêtro,
wejœcie przez Sekretariat, tel. 42 716 25 15
wew. 109. Zastêpca Wójta - codziennie
w godz. 8.00 - 16.00 w ramach mo¿liwoœci
czasowych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
interesantów w œrody w godz. 10.00 - 11.00
w pok. 15, budynek B, II piêtro, tel. 42 716 25 15
wew. 116.
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Podczas rozpatrywania przez radnych wniosków
zg³oszonych do projektu „Studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz”, pomoc¹ s³u¿yli pracownicy Referatu
Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Gruntami.
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Jednym z punktów ka¿dego zebrania
wiejskiego by³o podjêcie przez mieszkañców
uchwa³y w sprawie okreœlenia liczby
cz³onków rad so³eckich. Zmiany zasz³y
w siedmiu so³ectwach: Kêbliny i Jedlicze B
(+ 2 osoby), Glinnik i Gieczno (+1), Ustronie
i Grotniki (-2), Warszyce (-1).

W wiêkszoœci so³ectw oby³o siê bez g³oso-
wania, bo zg³oszono jednego kandydata na
so³tysa i tyle kandydatur na cz³onków rad
so³eckich ile miejsc przeg³osowano wczeœniej
w radzie. Proponowano kandydatury dotych-
czasowych so³tysów, chyba, ¿e ci sami rezygno-
wali z powodów zdrowotnych czy zawodowych.
Niektórzy z ustêpuj¹cych so³tysów zdecy-
dowali siê w tej kadencji pe³niæ funkcjê
spo³eczn¹ w radzie so³eckiej. Tak jest w
Czaplinku, Jedliczu B, Maciejowie i RogóŸnie.
Wœród nowych so³tysów s¹ osoby, które w
poprzedniej kadencji zasiada³y w radzie
so³eckiej. To przyk³ad z Astachowic, Jedlicza B,
RogóŸna i Wiktorowa. 

G³osowanie odby³o siê w 10 so³ectwach. Po
dwóch kandydatów na so³tysa zg³oszono w
Ciosnach, Glinniku, Grotnikach, Jedliczu B,
Kaniej Górze, £agiewnikach Nowych
i Wiktorowie. Wiêcej kandydatur do rady
so³eckiej ni¿ okreœlona uchwa³¹ zebrania
wiejskiego liczba jej cz³onków zg³oszono w
Ciosnach, Emilii, Jedliczu B, Józefowie,
£agiewnikach Nowych i W³adys³awowie.

Nowych so³tysów maj¹ mieszkañcy 12
so³ectw: Astachowic, B¹dkowa, Ciosen,
Czaplinka, Glinnika, Jedlicza B, Maciejowa,
S³owika, Szczawina, RogóŸna, Wiktorowa
i W³adys³awowa.

W pe³ni nowa obsada rad so³eckich jest w
B¹dkowie, Ciosnach, Szczawinie i Józefowie.
Sk³ady rad so³eckich pozosta³y natomiast bez
zmian w Dzier¿¹znej, Lorenkach, Skotnikach
i Wypychowie.

Wa¿nym punktem zebrañ by³o te¿ g³oso-
wanie nad upowa¿nieniem wybranych osób
do dysponowania œrodkami finansowymi
so³ectwa. 

Wszystkie zebrania rozpoczyna³y siê od
z³o¿enia sprawozdania so³tysa z minionej
kadencji.

Najliczniej przybyli na wyborcze zebrania
wiejskie mieszkañcy so³ectw: £agiewniki
Nowe (114 osób), Ustronie (83) oraz
D¹brówka Wielka (51). Kilkadziesi¹t osób
zgromadzi³o siê te¿ w Kaniej Górze,
Maciejowie, Giecznie i D¹brówce Strumiany.
W pozosta³ych so³ectwach w zebraniach
uczestniczy³o od oœmiu do dwudziestu kilku
mieszkañców. A szkoda, bo przecie¿ zebranie
wiejskie to si³a so³ectwa.

Wyniki wyborów:
q So³ectwo Astachowice (obejmuje miejsco-
woœci: Astachowice i Kotowice). So³tys -
Ma³gorzata Bere¿ewska* (Kotowice). Rada
So³ecka: Dariusz Koœcian (Astachowice),
Anna Leœniewska* (Kotowice), Anna
Wasilewska* (Astachowice). q So³ectwo
B¹dków. So³tys - Andrzej Olczyk*. Rada
So³ecka: Micha³ B³aszczyk*, Przemys³aw
Leszczak*, Jerzy Olczyk*. q So³ectwo
Besiekierz Nawojowy. So³tys - Stanis³aw
Ignaczak. Rada So³ecka: Józef Ignaczak*,
Kamil Krzewina*, Bogdan Olejniczak.
q So³ectwo Besiekierz Rudny. So³tys -
Dariusz Sêdzicki. Rada So³ecka: Urszula
Olejniczak*, Damian Warszawski*, Ma³gorzata
Drozdalska. q So³ectwo Bia³a (Bia³a,
Cyprianów, Je¿ewo, Kolonia G³owa, Leonów).
So³tys - Wac³aw Zaj¹c (Bia³a). Rada So³ecka:
Wioleta G³owacka (Bia³a), Zbigniew
Klubowski (Bia³a), Bo¿ena Zdrojewska*

(Cyprianów). q So³ectwo Brachowice.
So³tys - Maria Kacela. Rada So³ecka: Henryk
Olejniczak*, Andrzej Brañski*, Andrzej
Dworczak. q So³ectwo Ciosny. So³tys -
Justyna Palmowska*. Rada So³ecka: Paulina
Urbañska*, Zbigniew Majchrzak*, Stanis³aw
Kubiak*. q So³ectwo Czaplinek. (Czaplinek,
Marcjanka, Podole). So³tys - Anna Potakowska*

(Czaplinek). Rada So³ecka: Tomasz Maciasz-
czyk* (Podole), Jadwiga Potakowska*

(Czaplinek), Grzegorz Kapusta (Czaplinek).
q So³ectwo D¹brówka Strumiany
(D¹brówka Strumiany, D¹brówka Marianka,
D¹brówka Sowice). So³tys - Agnieszka
Klimczak (D¹brówka Marianka). Rada
So³ecka: Anna Walczak* (D¹brówka Marianka),
Stefan Witkowski (D¹brówka Marianka),
Piotr Bratuszewski* (D¹brówka Strumiany).
q So³ectwo D¹brówka Wielka. So³tys -
Sabina Œniecikowska. Rada So³ecka:
Krzysztof Jagodziñski, Marek Pasternak,
Ma³gorzata Górecka*, Jolanta Michalska,
Tadeusz Gazewski*. q So³ectwo Dzier¿¹¿na
(Dzier¿¹zna, Ostrów, Swoboda). So³tys -
Marian Mamiñski (Dzier¿¹¿na). Rada
So³ecka: Grzegorz Kociszewski (Dzier¿¹zna),
Mariusz Matusiak (Swoboda), Andrzej
JóŸwiak (Dzier¿¹¿na). q So³ectwo Emilia.
So³tys - Jolanta Sieradzka. Rada So³ecka:
Miros³awa Rek-G³owacka, Joanna Andrzej-
czak*, Robert Wojda³a*. q So³ectwo Gieczno.
So³tys - Anna Majchrzak. Rada So³ecka:
Henryk Kuzañski, Jan Trzmielak, Piotr
Kowalewski*, Krzysztof Jab³oñski*. q So³ectwo
Glinnik (Glinnik, Palestyna, Samotnik,
Siedlisko, Wo³yñ). So³tys - Anna Jêdrzejczak*

(Wo³yñ). Rada So³ecka: Anna Kurpisz*

(Wo³yñ), Mieczys³aw Michalak (Glinnik),
Cezary Binkowski (Glinnik), Mieczys³aw
Partycki* (Wo³yñ). q So³ectwo Grabiszew.
So³tys - Marek Wojciechowski. Rada So³ecka:

Wies³aw Szczepaniak, W³odziemirz Wojtczak,
Pawe³ Karolak*. q So³ectwo Grotniki.
So³tys - Aldona Nowosiñska. Rada So³ecka:
Eliasz Sadowski*, Maciej Wrzesiñski, Marek
Kominiak. q So³ectwo Jasionka. So³tys -
Ewa Granosik. Rada So³ecka: Stanis³aw
Cylke*, El¿bieta Kluska, Jaros³aw Rogalski*.
q So³ectwo Jedlicze A. So³tys - Zbigniew
Dratkowicz. Rada So³ecka: Andrzej Gibki,
Anna Antczak, Maria Bratkowska*.
q So³ectwo Jedlicze B. So³tys - Lech
Janowski*. Rada So³ecka: Józef Bednarek*,
Gabriela Wo¿niewska, Maria ¯uraw*,
Agnieszka JóŸwik*, Jerzy Defiñski*.
q So³ectwo Józefów (Józefów, Janów,
Leonardów, Ukraina). So³tys - Marek Rajski
(Józefów). Rada So³ecka: Barbara Bienias*

(Józefów), Ma³gorzata Blew¹ska* (Leonardów),
Bo¿ena Bu³a* (Józefów). q So³ectwo Kania
Góra (Kania Góra, Adolfów, Dêbniak).
So³tys - Grzegorz Nyczaj (Kania Góra). Rada
So³ecka: Wies³aw Pruchniewski (Dêbniak),
Andrzej Rêbacz* (Kania Góra), Jolanta
Kosiorek* (Adolfów). q So³ectwo Kêbliny
(Kêbliny, Moszczenica). So³tys - S³awomir
Modliñski (Kêbliny). Rada So³ecka: Pawe³
Zamirski (Kêbliny), W³odzimierz Jarmusz
(Kêbliny), Jan Jarmusz (Kêbliny), Bronis³aw
Klimczak* (Kêbliny), Krzysztof Wójcik*

(Kêbliny). q So³ectwo Kwilno. So³tys -
Teresa Kacprzak. Rada So³ecka: Micha³
Stawiñski, Jaros³aw Leszczak, Marian
Wdowiak*. q So³ectwo Lorenki. So³tys -
Jan Manista. Rada So³ecka: Miros³aw
Rogalski, Henryk Szczepaniak, Jerzy Cieœlak.
q So³ectwo Luæmierz (Luæmierz, Luæmierz
Las). So³tys - Tomasz Marciniak (Luæmierz).
Rada So³ecka: Stanis³awa Lewiñska
(Luæmierz Las), El¿bieta Cichoszewska
(Luæmierz), Zbigniew Nowicki* (Luæmierz).
q So³ectwo £agiewniki Nowe. So³tys -
Zyta Przechodzeñ. Rada So³ecka: Jan Kuna,
Lucyna Katolik, Marian Dobrysiak, Wojciech
Zagozda*, Marek Piestrzeniewicz. q So³ectwo
Maciejów (Maciejów, Rozalinów, Smardzew).
So³tys - Maciej Z³otocha* (Maciejów). Rada
So³ecka: Józef Kosielski (Maciejów), Danuta
Pi¹tkowska (Smardzew), Jan B³aszczyk*

(Maciejów), Jadwiga Tarczyñska* (Maciejów),
Antoni Stawski* (Maciejów). q So³ectwo
RogóŸno. So³tys - Roman Królikowski*.
Rada So³ecka: Tadeusz Kociak*, Micha³
JóŸwiak, Mateusz Trzmielak*. q So³ectwo
Rosanów. So³tys - Pawe³ Pietrzak. Rada
So³ecka: Henryka Œwi¹tczak*, Krystyna
Czerwiñska, Marek Telenda*, Joanna Œwi¹-
tecka*, Piotr Gwarczyk*. q So³ectwo
Skotniki. So³tys - Ryszard Ko³odziejczak.
Rada So³ecka: Stanis³aw Dynek, Krzysztof
Grodzki, Edward Kaczmarek. q So³ectwo
S³owik. So³tys - Tadeusz Szmajewski*. Rada
So³ecka: W³adys³aw JóŸwiak, Jan Migdalski,
Miros³aw Pabich*. q So³ectwo Szczawin
(Szczawin Du¿y, Szczawin Ma³y, Szczawin
Kolonia, Szczawin Koœcielny). So³tys -
Jaros³aw Kosielski* (Szczawin Du¿y). Rada
So³ecka: Sylwia Królikowska* (Szczawin
Ma³y), Hanna Jêdrzejczak* (Szczawin Du¿y),
Zdzis³aw Jaszczak* (Szczawin Du¿y).
q So³ectwo Œladków Górny. So³tys -
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Nowa kadencja w so³ectwach
W kwietniu i maju odbywa³y siê w so³ectwach gminy Zgierz zebrania
wiejskie, podczas których dokonano wyboru so³tysów i rad so³eckich
na kolejn¹, czteroletni¹ kadencjê. 



Ma³gorzata Gawryszczak. Rada So³ecka:
Roman Jesionowski, Piotr Grabarczyk*,
Jadwiga Pa³czyñska*. q So³ectwo Ustronie.
So³tys - Zuzanna Marchewa. Rada So³ecka:
Jaros³aw Janicki*, Zbigniew Kausa, Anna
Rawska*. q So³ectwo Warszyce. So³tys -
Marian Wojtera. Rada So³ecka: Mieczys³aw
Kuzañski, Leszek Szczepaniak*, Zygmunt
Bednarek*. q So³ectwo Wiktorów (Wiktorów,
Zimna Woda). So³tys - Bogumi³a WoŸniak*

(Wiktorów). Rada So³ecka: El¿bieta Ostrowska*

(Wiktorów), Mariola Proksz* (Wiktorów),
Justyna Mañkowska* (Wiktorów). q So³ectwo
W³adys³awów. So³tys - Iwona Chachaj*.
Rada So³ecka: Zofia £apkowska, Tadeusz
M³odo¿eniec*, W³adys³awa £ugowska*.
q So³ectwo Wola Branicka (Wola Branicka,
Micha³ów). So³tys - Barbara Palmowska
(Wola Branicka). Rada So³ecka: Krzysztof
Modliñski* (Wola Branicka), Ryszard Cyga-
niak (Wola Branicka), Maria Wawrzyñczak*

(Wola Branicka). q So³ectwo Wola Rogo-

ziñska. So³tys - Marek Potakowski. Rada
So³ecka: Micha³ Chajdys, Zbigniew Pota-
kowski, Robert KuŸmiñski*. q So³ectwo
Wypychów. So³tys - Ryszard Barylski. Rada
So³ecka: Pawe³ Szczeœniak, Mieczys³aw
Wich, Miros³aw Matusiak.

* nowa osoba pe³ni¹ca tê funkcjê
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Spotkanie rozpocz¹³ Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, który przedstawi³ osoby
piastuj¹ce najwa¿niejsze stanowiska w
urzêdzie gminy. Mówi³ przy tym m.in. o
strukturze organizacyjnej urzêdu i specyfice
pracy samorz¹dowej. Przedstawiaj¹c swojego
zastêpcê Marka Kominiaka zaznaczy³, i¿ jest
on osob¹ upowa¿niona do reprezentowania
go we wszystkich sprawach zawi¹zanych
z gmin¹, w przypadku jego nieobecnoœci.
Na co dzieñ jednak do kluczowych zadañ
Zastêpcy Wójta nale¿y nadzorowanie spraw
zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹
(drogi, wodoci¹gi, oœwietlenie) oraz funkcjo-
nowaniem Gminnego Zak³adu Komunal-
nego. Kolejn¹ osob¹ decyzyjn¹ jest Skarbnik
Gminy Ewa Kubiak. To ona czuwa nad
prawid³ow¹ gospodark¹ finansami gminy,
bud¿etem i jego realizacj¹. Ma najwiêksz¹
wiedzê z zakresu finansów, ale i odpowie-
dzialnoœæ za pieni¹dze gminy. Niemniej
wa¿n¹ rolê pe³ni Sekretarz Gminy Bogus³awa
Szczeciñska. Zajmuje siê ona szeregiem
spraw zwi¹zanych z organizacj¹ pracy urzêdu. 

Wa¿nym elementem spotkania by³o omówie-
nie podstaw prawnych, na jakich funkcjonuje
so³ectwo oraz organizacji pracy w so³ectwach. 

W gminie Zgierz jest 40 jednostek pomoc-
niczych gminy. Przedstawiciele ka¿dej z nich
zobowi¹zani s¹ dzia³aæ zgodnie z wytycznymi
ustawy o samorz¹dzie gminnym, Statutu
Gminy Zgierz oraz statutu swojego so³ectwa.
Kompetencje do uchwalania i wprowadzania
zmian w statucie so³ectwa ma tylko rada
gminy, ale oczywiœcie mieszkañcy mog¹
zg³aszaæ potrzebê nowelizacji swojego statutu.
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawo-
wany jest na podstawie zgodnoœci podejmo-
wanych dzia³añ z prawem, ich celowoœci i
rzetelnoœci przez radê gminy, wójta i skarbnika.

So³ectwa, choæ nie s¹ jednostkami
samodzielnymi, posiadaj¹ tak samo jak w
strukturach samorz¹du gminnego w³adzê
uchwa³odawcz¹, czyli zebranie wiejskie
(odpowiednik rady gminy) oraz w³adzê
wykonawcz¹, czyli so³tysa (odpowiednik
wójta). Dodatkowo dzia³alnoœæ so³tysa wspo-
maga rada so³ecka (pracê wójta wspomagaj¹
urzêdnicy).

Najwa¿niejszym organem w³adzy w
so³ectwie jest wiêc zebranie wiejskie, które
stanowi¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy
so³ectwa. Zebranie podejmuj¹c uchwa³y
decyduje m.in. na co przeznaczone zostan¹
pieni¹dze so³eckie. Niestety zdarza siê, ¿e na
zebraniu wiejskim pojawiaj¹ siê tylko so³tys
i rada so³ecka. 

Kadencja so³tysa i rady so³eckiej trwa
cztery lata i koñczy siê w chwili wyboru
nowych osób na te funkcje. 

Do zadañ so³tysa nale¿y m.in. reprezen-
towanie zbiorowych potrzeb mieszkañców
so³ectwa, co w praktyce oznacza np. zg³osze-
nie do urzêdu koniecznoœci naprawy drogi
czy ustawienia dodatkowego znaku drogo-
wego. So³tys zobligowany jest te¿ do wykony-
wania uchwa³ zebrania wiejskiego, opiniowa-
nia wniosków mieszkañców o przyznanie
pomocy spo³ecznej oraz wniosków o ulgi
i umorzenia podatkowe, pobierania podatków
i op³at lokalnych, dbania o aktualnoœæ infor-
macji zamieszczanych na tablicach so³eckich
i dzia³ania jeszcze w wielu innych sprawach.
Katalog obowi¹zków so³tysa jest zatem
szeroki. 

Ponadto so³tys jest funkcjonariuszem
publicznym, w trakcie wykonywania obowi¹-
zków przys³uguje mu wiêc ochrona prawna.

Wójt podziêkowa³ so³tysom za podjêcie siê
pracy spo³ecznej, wymagaj¹cej poœwiêcenia
czasu prywatnego, zaanga¿owania i serca.
Wrêczy³ im przy tym „niezbêdnik so³tysa”,
czyli materia³y biurowe, informator telead-
resowy gminy i mapê gminy. So³tysi
otrzymali te¿ statuty swoich so³ectw.

– Pe³ni¹c tê funkcjê spo³eczn¹ zas³uguje-
cie pañstwo na wielki szacunek. Jesteœcie
prawdziwymi spo³ecznikami, bo idziecie
w kierunku reprezentowania mieszkañców,
nie kariery politycznej – mówi³ Wójt. –
Stanowicie przekrój ca³ej spo³ecznoœci
gminy, reprezentujecie ró¿ne zawody i zainte-
resowania. Sygnalizujecie o problemach
mieszkañców, ale i odzwierciedlacie ich
potrzeby.

Podczas spotkania Wójt zaznaczy³, ¿e w
naszej gminie jest wyj¹tkowo du¿o so³ectw, 

ale te¿ i taka jest potrzeba mieszkañców, aby
mieæ reprezentanta swojej wsi. 

Nastêpnie g³os zabra³a Skarbnik Gminy Ewa
Kubiak, która omówi³a zasady wspó³pracy
so³tysów z gmin¹ w zakresie finansów. W
gminie Zgierz so³tysi s¹ równie¿ inkasentami.
Skarbnik mówi³a wiêc m.in. o drukach
œcis³ego zarachowania, terminie rozliczenia
siê so³tysów z pobranych podatków i op³at
lokalnych, naliczaniu odsetek za zaleg³oœci
podatkowe oraz mo¿liwoœciach i zasadach
korzystania z pieniêdzy ujêtych w bud¿ecie
gminy przeznaczonych na potrzeby so³ectw.
Wspomnia³a równie¿ o koniecznoœci termi-
nowego odbierania diet za udzia³ w sesjach
Rady Gminy Zgierz oraz prowizji za pobór
podatków. Wynika to ze zmian jakie
niedawno zasz³y. Obecnie obrotem gotów-
kowym w kasie urzêdu zajmuje siê Bank
Spó³dzielczy w Zgierzu, nieodebrane pieni¹-
dze nie mog¹ wiêc za d³ugo tam zalegaæ.
Zalet¹ jest natomiast dokonywanie wszelkich
wp³at na konto gminy bez op³at i prowizji. 

Sprawy zwi¹zane z prac¹ urzêdu przybli¿y³a
so³tysom Sekretarz Gminy Bogus³awa
Szczeciñska. Poinformowa³a m.in. o trwa-
j¹cych w³aœnie pracach nad zmianami Statutu
Gminy Zgierz. So³tysi otrzymaj¹ jednolity
dokument prawdopodobnie jesieni¹,
po przyjêciu przez radnych uchwa³y w tej
sprawie. Mówi³a o mo¿liwoœci zapoznania siê
z protoko³ami z sesji i posiedzeñ komisji
Rady Gminy, uchwa³ami Rady Gminy oraz
zarz¹dzeniami Wójta. Dokumenty dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej gminy oraz w Biurze
Obs³ugi Rady Gminy. Zachêca³a ponadto
so³tysów do uczestniczenia w sesjach
i posiedzeniach komisji Rady Gminy.
W porz¹dku obrad sesji znajduje siê punkt,
w którym osoby nie bêd¹ce radnymi mog¹
zg³aszaæ wolne wnioski i informacje. Maj¹
wiêc oni mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu
z w³adzami gminy i zwrócenia uwagi na
problemy trapi¹ce mieszkañców swojego
so³ectwa. Za udzia³ w sesji so³tys otrzymuje
raz na kwarta³ dietê w wysokoœci 161 z³
(czyli 7 diet krajowych, jedna dieta krajowa
wynosi obecnie 23 z³). Sekretarz Gminy
mówi³a te¿ o koniecznoœci dbania o tablice
so³eckie, wymianie tabliczek so³tysów,
piecz¹tkach dla so³tysów i zbli¿aj¹cej siê
corocznej pielgrzymce so³tysów do Lichenia.

Spotkanie z so³tysami
18 maja w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³o siê spotkanie 
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i urzêdników gminnych 
z nowo wybranymi so³tysami.

SAMORZ¥D
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Wójt Gminy zachêca³ so³tysów do skorzysta-
nia z wiedzy i pomocy urzêdników przy
rozwi¹zywaniu spraw so³eckich. Doda³
równie¿, ¿e pracê so³tysów z ramienia urzêdu
wspomaga Biuro Rady Gminy. Osobiœcie
zaprosili so³tysów do wspó³pracy: Ma³gorzata
Bibel - Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej (wspó³praca z pracowni-
kami socjalnymi w terenie), Wioleta G³owacka
- Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy (mo¿liwoœci pozyskania œrodków
zewnêtrznych dla so³ectw) oraz Andrzej
Gibki - Kierownik Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej (sprawy zwi¹zane z wycink¹ drzew
i ochron¹ œrodowiska oraz bezpañskimi
psami i pad³ymi zwierzêtami w pasie
drogowym).

Wœród pytañ jakie zadawali so³tysi pojawi³y
siê m.in. dotycz¹ce mo¿liwoœci podwy¿-
szenia diet i prowizji oraz ubezpieczenia
podczas pe³nienia funkcji inkasenta. So³tysi
wyrazili te¿ chêæ uczestniczenia w szkole-
niach organizowanych specjalnie dla nich
przez urz¹d.

W spotkaniu uczestniczyli równie¿ radni:
Gra¿yna Ojrzyñska oraz bêd¹cy te¿ so³tysami:
Dariusz Sêdzicki, Ewa Granosik i Ryszard
Barylski. Obie funkcje ³¹czy tak¿e Pawe³
Pietrzak.

SAMORZ¥D
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Gmina Zgierz uczestniczy³a w kwietniu w
III Miêdzynarodowych Targach Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
w Kielcach.

Na stoisku Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
nasz¹ gminê reprezentowa³y panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie. Serwo-
wa³y pyszne, doceniane na konkursach
produktów tradycyjnych potrawy - kluski
¿elazne „przyciorki” i sakiewki szczawiñskie.
Du¿ym powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych
cieszy³y siê te¿ podawana na gor¹co kapusta
„Bida” oraz ro¿ki serowe z jab³kiem, oponki
„Czesi” i p¹czki. Turyœci chêtnie siêgali
równie¿ po mapê naszej gminy.

Wa¿nym wydarzeniem targów by³a trwaj¹ca
dwa dni miêdzynarodowa konferencja pt.
„Wiejski produkt turystyczny - doœwiad-
czenia i wyzwania”. Uczestniczyli w niej
m.in. pracownicy Referatu Rozwoju i
Promocji Gminy Zgierz Jadwiga Afiniec
i Ma³gorzata Klauziñska oraz przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Agroturystycznego
Ziemi Zgierskiej.

W ramach konferencji odby³y siê warsztaty
dotycz¹ce kreowania marki lokalnej i pro-
mocji produktu lokalnego oraz mo¿liwoœci
pozyskania œrodków unijnych na dzia³ania
zwi¹zane z turystyk¹ wiejsk¹. Specjaliœci oraz
osoby na co dzieñ zwi¹zane z agroturystyk¹
wykazywali, ¿e obecnie obserwuje siê kreo-
wanie nowego wizerunku wsi, jako miejsca
nie tylko ciê¿kiej pracy, ale i wypoczynku,
regeneracji si³ oraz odskoczni od szybkiego
tempa ¿ycia w mieœcie. Kluczowym zagad-
nieniem debaty by³y kwestie wzmocnienia
marki wiejskiego produktu turystycznego.

Elementem konferencji by³ te¿ wyjazd
studyjny do zak¹tków województwa œwiê-
tokrzyskiego. Grupa z Fundacji „PRYM”
mia³a mo¿liwoœæ przypatrzeæ siê dokonaniom
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Wokó³ £ysej
Góry”, która realizuje projekt unijny maj¹cy
na celu promocjê produktów turystycznych
wokó³ Œwiêtego Krzy¿a, znanego te¿ jako
Góra £ysiec. Miejsce to s³ynie z klasztoru
pobenedyktyñskiego oraz przechowywanych
tam relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego.

Po sanktuarium oprowadzali Misjonarze
Oblaci, a zwiedzanie zakoñczono posi³kiem w
kuchni klasztornej. Wizyta w gminie Bielawy
obejmowa³a te¿ zwiedzanie Osady Œrednio-
wiecznej w Hucie Szklanej. To interaktywny
skansen z XII-XIV w., w którym turyœci
przenosz¹ siê w czasy pierwotnych osad-
ników Gór Œwiêtokrzyskich.

Konferencja, warsztaty i wyjazd studyjny
by³y doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiad-
czeñ miêdzy lokalnymi grupami dzia³ania,
które za swój g³ówny cel obra³y pobudzenie
do dzia³ania spo³ecznoœci lokalnej i rozwój
turystyki poprzez bazowanie na walorach
przyrodniczych i kulturowych. 

WYDARZENIA
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PODZIÊKOWANIA

Na targach turystyki
wiejskiej

Z³oty jubileusz

Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy udzielili mi
ponownego kredytu zaufania w wyborze so³tysa.

Sabina Œniecikowska
So³tys So³ectwa D¹brówka Wielka

Serdeczne podziêkowanie Mieszkañcom
So³ectwa £agiewniki Nowe za liczny udzia³
w wyborach So³tysa i Rady So³eckiej oraz
obdarowanie zaufaniem na najbli¿sz¹ kadencjê
sk³ada Zyta Przechodzeñ.
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Podczas targów pyszne dania serwowa³y panie 
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Szczawinie.

W towarzysz¹cej targom konferencji uczestniczyli
pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy Zgierz oraz osoby zajmuj¹ce siê agrotu-
rystyk¹ w naszej gminie.

Piêciu parom ma³¿eñskim z gminy Zgierz przyznane zosta³y w ubieg³ym
miesi¹cu przez Prezydenta RP Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie w
50. rocznicê œlubu. 

Szacowni jubilaci to: Lidia i Jerzy Amsolik z D¹brówki Wielkiej, Maria
i Mieczys³aw Knyszka ze Szczawina Ma³ego, Helena i Stanis³aw Koœcian
z Kolonii G³owy, Jan i Zofia Nolbrzak z Emilii oraz Helena i Jan Siuda
z Moszczenicy.

W jubileuszowym spotkaniu zorganizowanym 6 maja w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej przez gminê Zgierz uczestniczyli pañstwo Amsolik
oraz w imieniu pañstwa Siuda ich syn Krzysztof z ma³¿onk¹. Medale oraz
listy gratulacyjne odebrali z r¹k Wójta Gminy Zgierz Zdzis³awa Rembisza.
¯yczenia z³o¿y³ równie¿ Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Zgierzu.
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UNIA EUROPEJSKA

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s w
Zgierzu realizuje ju¿ czwart¹ edycjê projektu
pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na
lepsze jutro”. Projekt jest wspó³finansowany
przez Europejski Fundusz Spo³eczny
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. 

29 kwietnia w Klubie Integracji Spo³ecznej w
D¹brówce Sowice odby³o siê uroczyste
zakoñczenie pierwszego etapu szkolenia
uczestników projektu z grupy pierwszej oraz
inauguracja zajêæ grupy drugiej.

Dziewiêciu osobom wrêczono zaœwiadczenia
o ukoñczeniu szkolenia interpersonalnego.

Szkolenie obejmowa³o ³¹cznie 104 godziny
zajêæ dydaktycznych i warsztatowych w
ramach bloków psychologicznego, prawnego,
ekonomiczno-spo³ecznego, doradztwa
zawodowego oraz obs³ugi komputera.
Wszystkie zajêcia odbywa³y siê w KIS-ie,
gdzie uczestnicy mieli zapewniony catering.
Przed nimi indywidualne spotkania z psycho-
logiem, doradc¹ zawodowym i prawnikiem.
A w okresie letnim zostan¹ skierowani na
wybrane przez siebie szkolenia zawodowe.
Do wyboru s¹ trzy szkolenia: obs³uga kas
fiskalnych, obs³uga wózków jezdniowych z
napêdem silnikowym oraz prowadzanie

dzia³alnoœci gospodarczej wraz z kursem
prawa jazdy kat. B.

Dla kolejnej dziewiêcioosobowej grupy
zaplanowano identyczny przebieg szkolenia.
Pierwszy etap zakoñcz¹ 28 czerwca.

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

realizacja projektu

Na podstawie informacji 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

z/s w Zgierzu

Zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu 
interpersonalnego wrêcza Ma³gorzata Bibel,
kierownik GOPS

Gmina Zgierz rozpoczê³a realizacjê szkoleñ
komputerowych w ramach projektu „Kom-
puter - twój pomocnik” wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

19 kwietnia 2011 r. mia³o miejsce spotkanie
otwieraj¹ce etap realizacji szkoleñ. Benefi-
cjenci projektu, którymi jest 13 niezatrud-
nionych mieszkañców gminy Zgierz
(11 kobiet, 2 mê¿czyzn), poznali zasady
przeprowadzania szkolenia oraz warunki
uczestnictwa w nim. Pe³ni zapa³u i chêci do
nabywania nowych umiejêtnoœci rozpoczêli
naukê obs³ugi komputera. 

Podczas szkolenia uczestnicy projektu ucz¹
siê pracowaæ w edytorze tekstu, poznaj¹
podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego,
nabywaj¹ umiejêtnoœæ korzystania z Internetu
i poczty elektronicznej.

Zosta³y utworzone trzy grupy szkoleniowe,
dla których zajêcia odbywaj¹ siê w Pub-
licznych Punktach Dostêpu do Internetu w
Grotnikach i Szczawinie oraz Szkolnym
Internetowym Centrum Informacji Multime-
dialnej w SP w Bia³ej.

Celem projektu jest zwiêkszenie aktywnoœci
i atrakcyjnoœci na rynku pracy niezatrud-
nionych mieszkañców gminy Zgierz. Mamy
nadziejê, ¿e nabyte w czasie 40-godzinnego
szkolenia komputerowego umiejêtnoœci
przyczyni¹ siê do poprawy sytuacji osób
objêtych projektem. 

Pierwszy, najwa¿niejszy krok w drodze do
wskazanego celu zosta³ ju¿ wykonany przez
uczestników projektu. Z w³asnej inicjatywy
podjêli siê oni poszerzania swych kwali-
fikacji. 

Komputer - twój pomocnik

szkolenia w toku
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Cz³owiek -  naj lepsza inwestycja
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KULTURA

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
informuje, ¿e tegoroczna Noc Œwiêtojañska
bêdzie realizowana w ramach projektu
„Organizacja imprezy kulturalnej Noc
Œwiêtojañska w Dzier¿¹znej” o przyznanie
pomocy Oœ 4 Leader w ramach PROW 2007
- 2013, dzia³anie 413 Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju dla ma³ych projektów, tj.
operacji, które nie odpowiadaj¹ warunkom
przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3
ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi. 

Widowisko obrzêdowe odbêdzie siê
18 czerwca, w godz. 17.00 - 24.00 na terenie
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. 

Noc Œwiêtojañska bêdzie realizowana przez

pracowników GOK w Dzier¿¹znej przy
aktywnym wspó³udziale mieszkañców wsi
Dzier¿¹zna.

Program imprezy: q godz. 17.00 - 19.00:
l warsztaty w wyplataniu wianków œwiêto-
jañskich l wystêpy amatorskich zespo³ów
œpiewaczych i tanecznych (m.in. „Raindrops
Junior”, Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona Rudnic-
kiego, Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki” ze
Szczawina) q godz. 19.00 - 21.00: l czêœæ
obrzêdowa Nocy Œwiêtojañskiej prowadzona
przez Zespó³ Pieœni i Tañca „Anilana”
l og³oszenie wyników konkursu Regionalna
Potrawa „Kupalnocka” q godz. 21.00 - 22.00:

l koncert zespo³u £UKASH q godz. 22.00
- 24.00: l dyskoteka z DJ-em.

Liczne atrakcje podczas imprezy: l konkurs
Regionalna Potrawa „Kupalnocka” l korowód
œwiêtojañski z pochodniami l spektakl ognia
i wody l poszukiwanie kwiatu paproci
l prezentacja twórczoœci artystów ludowych
l kiermasze, stoiska i bufety.

Zapraszamy na Noc Œwiêtojañsk¹ 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
wystawieniem swoich stoisk podczas Nocy
Œwiêtojañskiej. Zg³oszenia przyjmujemy w dniach
13-17 czerwca w godz. 9.00 - 14.00 i w dniu
trwania imprezy, tj. 18 czerwca od godz. 13.00.
Zg³oszenia przyjmuje i przydziela miejsca
Adela Regu³a - Gospodarz Oœrodka w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej. Cennik
dostêpny w siedzibie GOK i na stronach
internetowych: www.dzierzazna.pl, www.
gmina.zgierz.pl. 

Informacja 
dla wystawców stoisk i straganiarzy

Niczym ma³e, cichutkie niekiedy, lecz czêœciej
radoœnie graj¹ce œwierszczyki - zapowiedŸ
wiosny i radoœci - s¹ nasze najm³odsze
pociechy. Dzieci z zapa³em deklamuj¹ce
„Zosiê Samosiê”, „Okulary”, „Paw³a i Gaw³a”,
„Lokomotywê” i inne mniej lub bardziej
znane wiersze. 

„Œwierszczykowe wierszyki” - konkurs recy-
tatorski dla dzieci od lat cieszy siê ogromnym
powodzeniem. W tym roku organizowany
jedynie na szczeblu rejonowym, gdy¿ Wielki
Fina³ w £ódzkim Domu Kultury ma siê odby-
waæ teraz co dwa lata. Szkoda. Niemniej, jako
organizator tegorocznego konkursu, Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej postawi³
sobie za zadanie zorganizowanie go tak, aby
dzieci wynios³y z uczestnictwa poetycki zapa³
i twórcz¹ radoœæ. I kawa³ek dobrego œwiata.

Œwierszczykowe spotkanie - 18 maja -
rozpoczêliœmy od krzepi¹cego i zabawnego
przedstawienia pt. „Nie ma tego z³ego” w
wykonaniu cz³onków Ko³a Teatralnego,
dzia³aj¹cego pod kierunkiem Anety Pilarskiej
w Szkole Podstawowej w D¹brówce Wielkiej.
To ciekawy, weso³y, œwietnie zagrany przez
uczniów spektakl. Uchylimy r¹bka tajemnicy,
zdradzaj¹c, ¿e pewnego dnia nagle z bajek
poznika³y wszelkie czarne charaktery.
K³opot, jaki sprawi³ brak wawelskiego
smoka, czarownicy czy z³ych sióstr Kop-
ciuszka, spowodowa³ niez³e zamieszanie. Ta
satyryczna wersja bajek ma zaskakuj¹co
trafny i interesuj¹cy mora³. Wystêp rozbawi³
nasz¹ œwierszczykow¹ publicznoœæ. Jeœli
kiedyœ bêdziecie mieli okazjê, gor¹co polecamy
obejrzeæ spektakl.

Po wystêpie nadesz³a pora na prezentacje
konkursowe. Wierszyki dla najm³odszych
w wykonaniu dzieci by³y przepiêkne, wzru-
szaj¹ce, kolorowe i weso³e, a z wnikliw¹
uwag¹ przys³uchiwa³o siê im jury w sk³adzie:
Marcin Wartalski - Kierownik Oœrodka
Teatralnego £ódzkiego Domu Kultury,
Katarzyna Leszczak i Anna Wosiecka -
pracownicy GOK w Dzier¿¹znej.

Po burzliwej naradzie, przyznano nagrodê za
I miejsce nastêpuj¹cym m³odym deklama-
torom: Kseni Olejniczak z SP w Besiekierzu
Rudnym, Natalii Jab³oñskiej z SP w Bia³ej,
Paulinie Lewandowskiej z SP w Bia³ej,
Kindze Nejman z ZSG w S³owiku, Amandzie
Neuman z ZSG w Szczawinie, Julicie
Wyrembskiej z ZSG w S³owiku, Kindze
Raczyñskiej z SP w Bia³ej, Mi³oszowi
Warszawskiemu z SP w Besiekierzu Rudnym.

Przyznano tak¿e nagrodê specjaln¹ dla
najm³odszego uczestnika - Marianny Suskiej
z SP w Besiekierzu Rudnym.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej.
Podczas obrad jury, nasze pociechy zajada³y
siê s³odkimi p¹czkami, ufundowanymi jako
poczêstunek przez firmê INTER-BANKIET
oraz GOK w Dzier¿¹znej.

konkurs recytatorski dla dzieci

ANNA WOSIECKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

informacje na str. 10 i 16

Wiêcej informacji na stronie internetowej
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej:
www.dzierzazna.pl

Œwierszczykowe wierszyki

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej dziêkuje
wszystkim uczestnikom konkursu, goœciom,
rodzicom i opiekunom oraz fundatorom nagród za
udzia³ w œwierszczykowej imprezie.
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OŒWIATA

5 kwietnia na terenie Za³êczañskiego Parku
Krajobrazowego odby³ siê fina³ wojewódzki
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Wziê³o w nim udzia³ siedem dru¿yn.
Ka¿da reprezentowa³a jeden z siedmiu
parków krajobrazowych znajduj¹cych siê na
terenie województwa ³ódzkiego. Rywalizacja
by³a du¿a, a poziom wysoki.

Dru¿yna ze szko³y w S³owiku w sk³adzie
Milena NiedŸwiecka, Paulina Zió³kowska,
Amadeusz Kowalczyk i Mateusz Stañczyk,
która reprezentowa³a Park Krajobrazowy
Wzniesieñ £ódzkich, zajê³a IV miejsce
zdobywaj¹c 131,75 pkt. Do miejsca na podium
zabrak³o tylko 0,75 pkt.

Nagrod¹ dla uczestników konkursu by³a
czterodniowa „zielona szko³a” na terenie
Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego.
Atrakcj¹ by³y dwie wycieczki przyrodnicze:

do Kopalni Wêgla Brunatnego w Be³cha-
towie i po ziemi wieluñskiej (kamienio³om
Lisowice, rezerwat Wê¿e, pomnik przyrody
¯abi Staw, Góra Œw. Genowefy, Wieluñ).
Uczniowie uczestniczyli tak¿e w warsztatach:
„Podstawy fotografii cyfrowej”, „Badanie
czystoœci wód”, „Pieczenie chleba”, „¯yj
zdrowo”.

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski” znajduje siê na liœcie konkursów
punktowanych przez Kuratorium Oœwiaty w
£odzi. Jego uczestnicy dostan¹ wiêc dodat-
kowe punkty na œwiadectwo ukoñczenia
gimnazjum, co pomo¿e w rekrutacji do
wybranej szko³y œredniej.

Eliminacje wojewódzkie konkursu swoj¹
obecnoœci¹ uœwietnili Regionalny Konserwa-
tor Przyrody oraz przedstawiciel £ódzkiego
Kuratora Oœwiaty. 

O w³os od podium

ANETA MIROWSKI
ZSG w S³owiku

12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Besie-
kierzu Rudnym odby³ siê Gminny Konkurs
Dotycz¹cy Zdrowia oraz podsumowanie
konkursu plastycznego o tematyce zdrowot-
nej pt. „Zdrowie nikomu nie spadnie z nieba,
o zdrowie trzeba wci¹¿ zabiegaæ”. Konkurs
przeznaczony by³ dla uczniów klas I-III szkó³
podstawowych oraz oddzia³ów przedszkol-
nych. 

W konkursie wiedzy laureatami zostali
uczniowie szko³y w Giecznie, II miejsce
zajê³a dru¿yna ze szko³y w D¹brówce
Wielkiej, III miejsce - dru¿yna gospodarzy,
czyli uczniowie ze szko³y w Besiekierzu
Rudnym.

W konkursie plastycznym I miejsce zdobyli
ex aequo: Kasia Andrzejczak -  uczennica
SP w D¹brówce Wielkiej oraz Rafa³
Bartosiewicz - uczeñ SP w Besiekierzu
Rudnym, II miejsce: Martyna Kwiatkowska
- uczennica SP w D¹brówce Wielkiej,
III miejsce: Angelika Kowalczyk - uczennica
SP w Besiekierzu Rudnym.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy.

Na zakoñczenie, ko³o teatralne z Besiekierza
Rudnego wystawi³o przedstawienie o tema-
tyce zdrowotnej. Na wszystkich czeka³
równie¿ zdrowy poczêstunek.

Organizatorem konkursu by³a Katarzyna
Sikorska, nauczycielka nauczania zintegro-
wanego.

Gminny konkurs o zdrowiu

SP w Besiekierzu Rudnym
informacja:

Beatyfikacjê Jana Paw³a II uczcili godnie
uczniowie z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w S³owiku. W ramach zajêæ artystycznych
Akademii Wiedzy i Umiejêtnoœci, prowadzo-
nych przez Laurê So³ek i Wiktora KaŸmier-
czaka, przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny
oraz prezentacjê multimedialn¹ poœwiêcon¹
pontyfikatowi Jana Paw³a II.

Podczas apelu szkolnego, który odby³ siê
4 maja, uczniowie odœpiewali m.in. „Bogu-
rodzicê”, ,,Nasz Ojcze”, ,,Nieœcie chwa³ê”,
„Wstañcie, chodŸmy”. G³êbokie wzruszenie
wywo³a³y wiersze poœwiêcone naszemu
Papie¿owi oraz fragmenty filmów z piel-
grzymek, które tak chêtnie odbywa³ podczas
swej pos³ugi na Tronie Piotrowym.

B³ogos³awiony S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II

oprac. MARIOLA SZCZEPANIAK
DOROTA MACCZAK

ZSG w S³owiku

20 kwietnia w Szkole Podstawowej w
D¹brówce Wielkiej odby³o siê rozstrzyg-
niêcie II Gminnego Konkursu Nowatorskich
Metod Plastycznych pt. „Ju¿ Pachnie Wiosn¹”,
zainicjowanego i przygotowanego przez
Joannê Redzisz. 

W tym roku dzieci przygotowa³y prace
technik¹ collage. Jest to technika polegaj¹ca
na tworzeniu ró¿norodnych prac za pomoc¹
nowych, ciekawych elementów tj. korel, filc,
papier karbowany, bibu³a i inne. Prace
przes³ane na konkurs by³y bardzo ciekawe i
innowacyjne. Spoœród wszystkich prac jury
wybra³o oraz nagrodzi³o najlepsze. 

W kategorii klas II - III: I miejsce zdoby³a
Aleksandra Olejniczak ze SP w Besiekierzu
Rudnym, II miejsce - Anna Œwi¹tkiewicz
ze SP w Besiekierzu Rudnym, III miejsce -
Katarzyna Andrzejczak ze SP w D¹brówce
Wielkiej. Wyró¿nieni zostali: Mateusz
Dêbowski ze SP w D¹brówce Wielkiej i Paulina
B³achowicz ze szko³y w Giecznie. 

W kategorii klas 0 - I: I miejsce zajê³a
Marysia Szpakowska ze SP w D¹brówce
Wielkiej, II miejsce - Natalia Janicka ze SP
w D¹brówce Wielkiej, III - Julia Pawlak ze
szko³y w Giecznie. Wyró¿nienia otrzyma³y:
Zuzia Wo³owska i Weronika Kubiak ze
szko³y w Szczawinie. 

Gminny konkurs plastyczny

16 kwietnia odby³ siê Powiatowy Turniej
o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym.
W turnieju wziê³y udzia³ szko³y podstawowe
i gimnazja z powiatu zgierskiego. Konkurs
sk³ada³ siê z dwóch etapów: w pierwszym
uczestnicy musieli wykazaæ siê wiedz¹ teore-
tyczn¹ z przepisów ruchu drogowego,
w drugim pokonaæ tor przeszkód. 

W efekcie zmagañ dru¿yna Szko³y Podsta-
wowej w D¹brówce Wielkiej pod opiek¹
Iwony Dêbowskiej w sk³adzie: Patrycja
Stawska, Bartosz Zdrojewski, £ukasz
Wodras zdoby³a najwiêcej punktów i zajê³a
I miejsce w powiecie. Tym samym awanso-
wa³a do Turnieju Wojewódzkiego, który
odby³ siê 13 maja w Piotrkowie Trybunalskim.

Najlepsi w powiecie

IWONA DÊBOWSKA
SP w D¹brówce Wielkiej

JOANNA REDZISZ
SP w D¹brówce Wielkiej



SPO£ECZEÑSTWO

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ z dniem 31 grudnia
2011 roku kadencj¹ ³awników zachodzi
koniecznoœæ przeprowadzenia wyborów.
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U.
Nr 98 poz. 1070 z póŸ. zm.) nakazuj¹, aby
w³aœciwe terenowo rady gmin dokona³y
wyboru ³awników najpóŸniej w paŸdzierniku
roku kalendarzowego, w którym up³ywa
kadencja dotychczasowych ³awników.

£awnikiem mo¿e zostaæ osoba, która posiada
obywatelstwo polskie i korzysta w pe³ni z praw
cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitel-
nego charakteru, ukoñczy³a 30 lat, jest
zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu
kandydowania co najmniej od roku, nie
przekroczy³a 70 lat, jest zdolna, ze wzglêdu
na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków
³awnika, posiada co najmniej wykszta³cenie
œrednie.
£awnikiem nie mo¿e byæ: osoba zatrudniona
w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz
prokuraturze, osoba wchodz¹ca w sk³ad
organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ
skierowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego, funkcjonariusz Policji oraz inna
osoba zajmuj¹ca stanowisko zwi¹zane ze
œciganiem przestêpstw i wykroczeñ, adwokat
i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant

radcowski, duchowny, ¿o³nierz w czynnej
s³u¿bie wojskowej, funkcjonariusz S³u¿by
Wiêziennej, radny gminy, której rada
dokonuje wyboru ³awników.

Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom
gmin: prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organi-
zacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców,
inne organizacje zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa z wy³¹czeniem partii
politycznych oraz co najmniej 25 obywateli
maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamiesz-
kuj¹cych stale na danym terenie.
Kandydatów na ³awników do orzekania w

sprawach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹
zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców.

Termin zg³aszania kandydatów do
30  czerwca  2011 r.

Wiêcej informacji uzyskaj¹ Pañstwo w Biurze
Obs³ugi Rady Gminy, pok. 16 w Urzêdzie
Gminy Zgierz oraz na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl. Dostêpna jest tam
równie¿ Karta zg³oszenia kandydata na
³awnika.

Wybory ³awników

W dniach 8-10 kwietnia na terenie naszej
gminy zosta³a przeprowadzona Wiosenna
Akcja Sprz¹tanie Œwiata. Akcj¹ zosta³y
objête wsie, które s¹ najbardziej nara¿one na
zaœmiecenie, tj. Grotniki, Ustronie, Jedlicza
A i B, £agiewniki Nowe, Smardzew, Bia³a,
Dzier¿¹zna, Ciosny, S³owik, Besiekierz Rudny,
D¹brówka, Szczawin, Gieczno, Kêbliny i
Wypychów.

W akcji wziêli udzia³ uczniowie szkó³ pod-
stawowych oraz gimnazjów z terenu gminy
Zgierz, stali mieszkañcy gminy oraz dzia³ko-
wicze. Wszyscy z wielkim zapa³em porz¹dko-
wali tereny przyleg³e do szkó³, tereny leœne i
przydro¿ne. W tegorocznej akcji uczest-
niczy³o ok. 800 osób. £¹cznie zebrano ok. 10
ton œmieci. Wszystkie odpady zosta³y
przewiezione przez Gminny Zak³ad Komu-
nalny na wysypisko. Koszty zwi¹zane z
usuniêciem œmieci zosta³y pokryte z bud¿etu
gminy.

Wiosenne sprz¹tanie

IWONA MARZEC

Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej pragnie wszystkim
uczestnikom akcji bardzo serdecznie podziê-
kowaæ za to, ¿e znaleŸli czas i serce, aby uczyniæ
nasz¹ gminê bardziej czyst¹.

28 kwietnia dokonano odbioru technicznego
sieci wodoci¹gowej w ulicy Dolnej w
Ustroniu, realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Ustronie”.
Wykonano odcinek o d³ugoœci 431,71 m
od ulicy Stara Droga w kierunku ul. Ustronie.
Gmina wyda³a na ten cel ponad 62 tys. z³.
Na koszty sk³ada siê opracowanie dokumen-
tacji projektowej oraz wykonanie robót
budowlano-monta¿owych. Sieæ przekazana
zostanie do u¿ytkowania Gminnemu Zak³a-
dowi Komunalnemu z/s w D¹brówce
Wielkiej. Dziêki temu mo¿liwa bêdzie
budowa przy³¹czy wodoci¹gowych przez
zainteresowanych mieszkañców ul. Dolnej.

17 maja zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane
z realizacj¹ zadania inwestycyjnego pn.
„Nak³adka asfaltowa na ul. Ogrodowej w
£agiewnikach Nowych na istniej¹cej podbu-
dowie, na odcinku od ulicy Smardzewskiej
do ulicy Skotnickiej”. Zadanie realizowano w
systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonano
nawierzchniê asfaltow¹ o d³ugoœci 325,26 m
i szerokoœci 3 m. Na przebudowanej drodze
wprowadzona zosta³a sta³a organizacja ruchu.
Wartoœæ wykonanych robót wynios³a ponad
109 tys. z³.

Inwestycje w gminie

INWESTYCJE

oprac. BOGUS£AWA SZCZECIÑSKA

W dniach 4-7 kwietnia odby³y siê konsultacje
z mieszkañcami so³ectw: Czaplinek, Glinnik,
Józefów, £agiewniki Nowe, Maciejów,
Skotniki i Szczawin. Ich przedmiotem by³a
sprzeda¿ lokali w budynku Oœrodka Zdrowia
w Smardzewie z jednoczesnym oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste czêœci dzia³ki,
po³o¿onej w miejscowoœci Smardzew, obrêb
Maciejów, z przeznaczeniem na podstawowe
us³ugi medyczne.

Konsultacje zosta³y przeprowadzone w nastê-
puj¹cych terminach: 4 kwietnia w so³ectwach
Józefów i Skotniki; 5 kwietnia w £agiewnikach
Nowych i Maciejowie; 6 kwietnia w Szczawinie
oraz 7 kwietnia w Czaplinku i Glinniku.

Uprawnionych do g³osowania w konsultacjach
by³o 2.437 mieszkañców.

W konsultacjach uczestniczy³o 235 osób
(9,6% uprawnionych). Zdecydowana wiêk-
szoœæ, bo a¿ 179 osób (76,2%) opowiedzia³a
siê przeciw sprzeda¿y, 54 mieszkañców
(22,9%) by³o za sprzeda¿¹, a 2 osoby nie
wyrazi³y opinii.

Wyniki konsultacji zosta³y przekazane
Radzie i Wójtowi Gminy Zgierz.

Konsultacje w sprawie
Oœrodka Zdrowia 
w Smardzewie

KOMUNIKAT

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 7
21

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

1
15

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

8
22

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

2
16

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

9
28

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

17

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

10
24

czerwiecmiejscowoœæ

13
27

lipiec

11
25

5
19

6
20

13
27

7
21

14
28

15

8
22

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
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q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las, miejscowoœæ
Luæmierz przy ul. Klonowej 12, zapisana w KW 47960, oznaczona
numerem ewidencyjnym 255/29, o powierzchni 1428 m2.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo
us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 87.000 z³ /s³ownie z³otych:
osiemdziesi¹t siedem tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
Wadium w wysokoœci: 4.350 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las, miejscowoœæ
Luæmierz przy ul. Klonowej 12a, zapisana w KW 47960, oznaczona
numerem ewidencyjnym 255/30, o powierzchni 1420 m2.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo
us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 86.200 z³ /s³ownie z³otych:
osiemdziesi¹t szeœæ tysiêcy dwieœcie/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 4.310 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las, miejscowoœæ
Luæmierz przy ul. Kasztanowej 9, zapisana w KW 47960, oznaczona
numerem ewidencyjnym 255/31, o powierzchni 1456 m2.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo
us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 89.000 z³ /s³ownie z³otych:
osiemdziesi¹t dziewiêæ tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 4.450 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz-Las, miejscowoœæ
Luæmierz przy ul. Kasztanowej 9a, zapisana w KW 47960, oznaczona
numerem 255/32, o powierzchni 1453 m2.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo
us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 88.500 z³ /s³ownie z³otych:
osiemdziesi¹t osiem tysiêcy piêæset/ w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
Wadium w wysokoœci: 4.425 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny, miejscowoœæ Kêbliny przy
ul. Leœnych Duszków 16, zapisana w KW 35914, oznaczona
numerem ewidencyjnym 556/12, o powierzchni1000 m2.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy znak: GP 7331/510/2008/09
z dnia 2.02.2009 r. teren dzia³ki numer 556/12 przeznaczony zosta³
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 65.000 z³ /s³ownie z³otych:
szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 3.250 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy ul. Modrzewiowej 21,
oznaczona numerem ewidencyjnym 140/53, o powierzchni 660 m2,
zapisana w KW 35082.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy znak: GP 7331/107/2008
z dnia 28.05.2008 r. przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 64.000 z³ /s³ownie z³otych:
szeœædziesi¹t cztery tysi¹ce/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 3.200 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kania Góra, miejscowoœæ Kania
Góra przy ul. Po³udniowej nr 35, oznaczona numerem 336/1,
o powierzchni 1107 m2, zapisana w KW 37045.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy znak: GP 7331/384/2008
z dnia 19.12.2008 r. przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê rekreacji indywidualnej.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 90.000 z³ /s³ownie z³otych:
dziewiêædziesi¹t tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 4.500 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie S³owik przy ul. Gdañskiej 120,
oznaczona numerem ewidencyjnym 5/2, o powierzchni 6345 m2,
zapisana w KW LD1G/00042151/7.
Przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie, dla którego brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zgierz, uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/149/99 Rady Gminy
Zgierz z dnia 2 grudnia 1999 r., przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona
jest w jednostce planistycznej 8U S³owik o przewidywanej funkcji
wiod¹cej na tym terenie - strefa urbanizacji.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 510.100 z³ /s³ownie z³otych:
piêæset dziesiêæ tysiêcy sto/ w tym podatek VAT wg stawki 23%. 
Wadium w wysokoœci: 25.505 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie S³owik przy ul. Gdañskiej, oznaczona
numerem ewidencyjnym 5/4, o powierzchni 606 m2, zapisana w KW
LD1G/00042151/7.
Przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie, dla którego brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zgierz, uchwalonego uchwa³¹ Nr XVI/149/99 Rady Gminy
Zgierz z dnia 2 grudnia 1999 r., przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona
jest w jednostce planistycznej 8U S³owik o przewidywanej funkcji
wiod¹cej na tym terenie - strefa urbanizacji.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 48.800 z³ /s³ownie z³otych:
czterdzieœci osiem tysiêcy osiemset/ w tym podatek VAT wg stawki 23 %.
Wadium w wysokoœci: 2.440 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów, oznaczona numerem
ewidencyjnym 733/2, o powierzchni 2905 m2, zapisana w KW 37042.
Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy znak: GP 7331/96/2010
z dnia 25.05.2010 r. przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 234.000 z³ /s³ownie z³otych:
dwieœcie trzydzieœci cztery tysi¹ce/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 11.700 z³.

q Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Grotniki przy ul. Zielonej 9, oznaczona
numerem ewidencyjnym 79/2, o powierzchni 778 m2, zapisana w KW
LD1G/00031208/2.
Gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego terenu. Zgodnie z danymi w ewidencji gruntów dzia³ka zakwali-
fikowana jest jako tereny mieszkaniowe o symbolu - B.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 100.000 z³ /s³ownie z³otych:
sto tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium w wysokoœci: 5.000 z³.

Przetargi na wymienione nieruchomoœci odbêd¹ siê w dniu
17 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz
przy ul. £êczyckiej 4, sala nr 18.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie
Urzêdu Gminy Zgierz gotówk¹ do dnia 13 czerwca 2011 r. do godz.
15.00. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika,
który przetarg wygra³, od zawarcia umowy.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przys³uguje
prawo odwo³ania przetargu.
Bli¿szych informacji udziela siê w pokoju numer 7, tel. 42 716 25 15
wew. 107.
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Wójt Gminy Zgierz og³asza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz



SPORT

Formacja ofensywna, na czele z napastnikami
- kapitanem Robertem Karolakiem i Kamilem
Kozickim znajduje siê wiêc w znakomitej
formie, ale nie mo¿na zapominaæ o obroñcach
i bramkarzach, którzy równie¿ nie maj¹ sobie
nic do zarzucenia, trac¹c w tak du¿ej iloœci

spotkañ zaledwie 12 bramek. Nale¿y zatem
wyró¿niæ bramkarzy Adama Ryñca i Roberta
Michalaka oraz doœwiadczonych obroñców
Jaros³awa Franczaka, Arkadiusza Majchrzaka
i Jana Adamczyka, jak równie¿ ich m³odszych
kolegów - znakomitych obroñców bocznych
Kamila „Bobo” Bartosiaka i £ukasza Kornac-
kiego. 

Jak wiadomo na sukces pracuje ca³a dru¿yna
i pozostali zawodnicy równie¿ prezentuj¹
bardzo wysoki poziom sportowy - Kamil
Domañski, Kamil Gortat, Rados³aw Sokó³,
Rafa³ Pawlak, Piotr Bekrycht, Robert Kulesza,
Karol Osiecki, Zbigniew Ko³at, Arkadiusz
Domasiewicz, £ukasz Józefiak, Jacek Tworski,
Micha³ Zakrzewski, Pawe³ Jaskólski, Damian
Majchrzak, Jakub Kosiewicz, Krzysztof
Dzierbicki. 

Wspomniane wy¿ej wyniki powoduj¹, ¿e
dru¿yna zajmuje w tabeli drugie miejsce z
wysok¹ przewag¹ nad nastêpnym zespo³em,
zmierzaj¹c pewnie do wicemistrzostwa B
klasy. Niestety szanse na awans s¹ znikome,
bo w jeszcze lepszej dyspozycji znajduje siê

dru¿yna LKS Sarnów, która wiele poprzed-
nich lat spêdzi³a w wy¿szej klasie rozgryw-
kowej i obecnie jest na najlepszej drodze do
powrotu do A klasy. Nie zmienia to faktu, ¿e
œcis³y zarz¹d LKS D¹brówka w osobach
prezesa Marka Gortata oraz wiceprezesów
Remigiusza Kaczmarka i Krzysztofa
Kosiewicza, jest bardzo usatysfakcjonowany,
¿e kilkuletnia praca z zawodnikami przynosi
ci¹g³y wzrost poziomu pi³karskich umiejêt-
noœci technicznych i taktycznych. Ten fakt
po³¹czony z umiejêtn¹ polityk¹ personalno
- wychowawcz¹ z roku na rok skutkuje coraz
wy¿szymi miejscami w tabeli na zakoñczenie
rozgrywek. Mo¿na spokojnie z optymizmem
zak³adaæ, ¿e awans do A klasy jest bardzo
bliski i nast¹pi w perspektywie 1-2 lat. 

Oczywiœcie w sukcesach zespo³u maj¹ swój
du¿y udzia³ wierni kibice, licznie odwiedza-
j¹cy coraz lepiej prezentuj¹cy siê obiekt LKS
D¹brówka znajduj¹cy siê w D¹brówce
Sowice przy ulicy Ogrodowej 32.

Pi³karskie sukcesy
LKS D¹brówka

pi³ka no¿na

Sezon pi³karski 2010/2011 jest niezwykle
udany dla dru¿yny LKS D¹brówka. Zespó³
wystêpuj¹cy w rozgrywkach klasy B, grupa
£ódŸ I, mo¿e poszczyciæ siê doskona³ym
bilansem rozegranych spotkañ. Bior¹c
pod uwagê wszystkie mecze jesienne 
i szeœæ wiosennych, ekipa z D¹brówki
zanotowa³a w 16 spotkaniach o punkty
ligowe 9 zwyciêstw, 6 remisów i tyko
jedn¹ pechow¹ pora¿kê. Dru¿yna zdoby³a
ju¿ wiêc imponuj¹c¹ liczbê 33 punktów,
bêd¹c jednoczeœnie najskuteczniejszym
teamem w swojej grupie rozgrywkowej,
strzelaj¹c a¿ 49 bramek. 

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes Zarz¹du LKS D¹brówka

q Wyniki meczów LKS Rosanów w rundzie
wiosennej:
l LKS Malina Pi¹tek - LKS Rosanów 0 : 2
l LKS Rosanów - Zjednoczeni Stryków II 5 : 0
l LKS Kalonka-Kopanka - LKS Rosanów 1 : 4 
lLKS Witonianka Witonia -  LKS Rosanów 0 : 4
l LKS Rosanów - LKS Zamek Skotniki 5 : 1
/lokalne derby/
l KS AMII Nowosolna - LKS Rosanów 1 : 2
(Bramki zdoby³ Rafa³ Paw³owski. Po tym
meczu w tabeli grupy LKS Rosanów jest
wiceliderem, tu¿ za GLKS Andrespolia
Wiœniowa Góra, maj¹c 3 punkty straty). 

q Przebieg spotkania z GLKS Andrespolia
Wiœniowa Góra

14 maja na boisku w Rosanowie dru¿yna
LKS Rosanów spotka³a siê z GLKS
Andrespolia Wisniowa Góra - liderem kl. A,
gr.II. 

Pierwsza po³owa meczu przebiega³a pod
dyktando pi³karzy z Rosanowa. Ju¿  w 7 minucie

spotkania pierwszego gola dla Rosanowa
zdoby³ po piêknym uderzeniu g³ow¹ Mateusz
Sobczak, a w 16 i 44 minucie - Rafa³ Paw³owski.
Do przerwy Rosanów prowadzi³ wiêc 3 : 0. 

Po przerwie, graj¹ca fatalnie Andrespolia
obudzi³a siê i zdoby³a kontaktowego gola.
W 58 minucie meczu, po kontrze zawodników
Rosanowa, na polu karnym faulowany zosta³
Rafa³ Paw³owski. Sêdzia podyktowa³ rzut
karny, którego skutecznie wykona³ Bartosz
Koñczarek.
Andrespolia nie da³a jednak za wygran¹
i zdoby³a jeszcze dwa gole.

Ostatecznie mecz wygra³ Rosanów 4 : 3.

Sk³ad LKS Rosanów podczas meczu: Maciej
Klimczak, Bartosz Karwacki, Adam Gauden,
Bartosz Koñczarek, Kamil Wiktorski, Bartosz
Janicki, Marek Milczarek/46, Damian Ba³abuch,
Ernest Lisiak, Dawid Boratyñski/70, £ukasz
Klimczak, Mateusz Sobczak/88, £ukasz
Huæko, Rafa³ Paw³owski/70, Maciej Kralkowski.

Do koñca rozgrywek pozosta³y cztery
mecze. Pi³karze z Rosanowa chc¹c uzyskaæ
awans musz¹ je koniecznie wygraæ. 

Z trybun dopingowa³o zawodników oko³o
250 widzów. 

q Spotkanie z Kotanem Ozorków

21 maja na stadionie MOSiR w Ozorkowie
LKS Rosanów pokona³ zespó³ Kotana
Ozorków 3 : 1 (do przerwy 1 : 0). Zawodnik
LKS Rosanów, super strzelec Rafa³
Paw³owski zdoby³ trzy bramki.

Sk³ad LKS Rosanów podczas meczu: Maciej
Klimczak, Micha³ Dziuba, Adam Gauden,
Kamil Wiktorski, Marcin Krzewina, Bartosz
Janicki, Bartosz Koñczarek, Damian
Ba³abuch, Dawid Boratyñski/70, £ukasz

Koœny, Rafa³ Paw³owski/88, Piotr D¹browa,
Mateusz Sobczak/89, Maciej Kralkowski.

LKS Rosanów
- niepokonani

pi³ka no¿na

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik dru¿yny LKS Rosanów

W imieniu Zarz¹du LKS Rosanów chcê podziê-
kowaæ wszystkim kibicom za wspania³y doping
oraz dzia³aczom i naszym sponsorom, przede
wszystkim firmom: Junikost JóŸwiccy, Cegielnia
D¹brówka Z. Zawadzki, Betoniarstwo S. Kubus
oraz hurtowni materia³ów budowlanych „Budmar”
ze Zgierza.

Sylwester Witczak
kierownik klubu LKS Rosanów
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M³odzi zawodnicy LUKS „Czerniawka”
£agiewniki Nowe, którzy w dniach 29-30
kwietnia wziêli udzia³ w Wojewódzkich
Zawodach „Otwarcie sezonu 2011” w
³ucznictwie w £odzi, zajêli nastêpuj¹ce
miejsca: l kat. junior m³odszy: VI miejsce -
Patrycja Olesiñska l kat. m³odzik: III
miejsce - Paulina Kowalewska, IV miejsce -
Jêdrzej Gutbier l kat. dzieci: II miejsce -
Wiktoria Piestrzeniewicz, III miejsce - Julia
Rosik, IV miejsce - Krystian Karolak.

LUKS „Czerniawka”
³ucznictwo

EWA SIEMOÑSKA
LUKS „Czerniawka” £agiewniki Nowe



q 14 kwietnia
£upem z³odzieja, który zakrad³ siê na teren
dzia³ki w Kaniej Górze przy ul. Podleœnej
pad³y urz¹dzenia do giêcia blachy. Poszko-
dowany oszacowa³ szkody na 5 tys. z³.

q 16 kwietnia 
Oko³o godz. 16.00 w Woli Rogoziñskiej na
drodze wojewódzkiej nr 702 dosz³o do
powa¿nego zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy
skod¹ octavi¹ na prostym odcinku drogi na
skutek oœlepienia przez s³oñce zjecha³ na
s¹siedni pas ruchu, gdzie doprowadzi³ do
zderzenia z volkswagenem golfem. Si³a
uderzenia spowodowa³a, ¿e golf dachowa³.
W pojeŸdzie oprócz 27-letniej kieruj¹cej znaj-
dowa³y siê jeszcze trzy osoby, w tym jedno
dziecko w wieku 2 lat. Obra¿eñ cia³a dozna³a
kieruj¹ca golfem i jej 48-letnia pasa¿erka.
Obie kobiety trafi³y do szpitala.

q 23 kwietnia 
Do groŸnego wypadku dosz³o na drodze
wojewódzkiej nr 702 w okolicach Warszyc
tu¿ przed godzin¹ 13.00. Kierowca volkswa-
gena polo w wyniku nadmiernej prêdkoœci
utraci³ panowanie nad pojazdem, wjecha³ do
przydro¿nego rowu i uderzy³ w betonowy
przepust. W chwili kiedy na miejsce przybyli
policjanci kieruj¹cego nie by³o. Uciek³ z
miejsca zdarzenia, ale zbytnich trudnoœci nie
przysporzy³ funkcjonariuszom. Skry³ siê
bowiem w pobliskich krzakach. Zaszkodzi³ za
to powa¿nie swojemu 55-letniemu pasa¿erowi,
który ze z³amaniem krêgos³upa oraz piêty, a
tak¿e innymi obra¿eniami trafi³ do zgierskiego
szpitala. Badanie wykaza³o, ¿e zatrzymany
38-letni mê¿czyzna, mieszkaniec gminy
Zgierz, mia³ blisko 3 promile alkoholu we
krwi. 

q 27 kwietnia
Z zaparkowanego w S³owiku przy ul. Szkolnej
fiata uno ukradziono armaturê ³azienkow¹.

q 28 kwietnia
Policjanci z 
„drogówki” zatrzy-
mali w Besiekierzu
Nawojowym pijanego
rowerzystê. 46-latek mia³
0,92 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

q 2 maja
Wiele nie natrudzi³ siê
w³amywacz, aby dostaæ siê
do pomieszczenia gospodar-
czego w S³owiku przy ul.
Gdañskiej. Klucze mia³ na
parapecie. I tak z³odziej
wzbogaci³ siê o elektrona-
rzêdzia, a nieuwa¿nemu poszkodowanemu
pozosta³o liczyæ straty. Wartoœæ skradzionych
rzeczy oszacowa³ na 1.590 z³.
Gieczno, ul. G³ówna - ³upem z³odzieja pad³y
dwie tablice rejestracyjne od opla zafiry.
Poszkodowany oszacowa³ straty na 170 z³.

q 4 maja
Na teren dzia³ki leœnej w Dzier¿¹znej zakrad³
siê z³odziej, którego ³upem pad³o 28 krzewów
(tuje). Poszkodowany oszacowa³ straty na 840 z³.

q 7 maj
52-latek uszkodzi³ œwiadomie samochód
marki ford escord zaparkowany w Kêblinach
przy ul. Dobrej Wró¿ki. Mê¿czyzna
prawdopodobnie dzia³a³ w afekcie. Szkody
oszacowano na 1.000 z³.

q 11 maja 
Oko³o godz. 16.00 w Dzier¿¹znej kierowca
jad¹cy fiatem punto z kierunki Bia³ej w stronê
Kaniej Góry straci³ panowanie na pojazdem,
zjecha³ na lew¹ stronê jezdni i uderzy³ w barierkê.
48-letniego mê¿czyznê z urazami klatki
piersiowej i g³owy przewieziono do szpitala.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
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W pierwszym kwartale 2011 roku Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne z terenu gminy Zgierz interwe-
niowa³y 16 razy, w tym 11 razy do po¿arów
i piêciokrotnie do miejscowych zagro¿eñ,
czyli sytuacji awaryjnych lub zdarzeñ innych
ni¿ po¿ary wymagaj¹cych interwencji s³u¿b
ratowniczych. W dzia³aniach uczestniczy³o
³¹cznie 88 stra¿aków - ochotników. Nie zanoto-
wano ¿adnego fa³szywego alarmu.

Najwiêcej wyjazdów wykona³a Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Bia³ej, która interweniowa³a
szeœciokrotnie (4 po¿ary, 2 miejscowe zagro¿enia)

w Besiekierzu Rudnym, Je¿ewie, Kolonii
G³owie, Ostrowie i Rosanowie. W likwidacji
zagro¿eñ bra³o udzia³ 38 stra¿aków. Po trzy
interwencje mia³y OSP z: Dzier¿¹znej
(2 po¿ary, 1 miejscowe zagro¿enie; Besiekierz
Rudny, Je¿ewo, Wola Branicka; 18 stra¿aków),
Kaniej Góry (1 po¿ar, 2 miejscowe zagro¿enia;
Kania Góra, S³owik; 16 stra¿aków) i Ustronia
-Grotnik (po¿ary; Grotniki, Jedlicze A, Ustronie;
12 stra¿aków). Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Skotnikach uczestniczy³a w gaszeniu po¿aru w
Skotnikach. W akcji wziê³o udzia³ 4 stra¿aków.

Jednostki z
D ¹ b r ó w k i
W i e l k i e j ,
K ê b l i n ,
R o g ó Ÿ n a ,
Szczawina 
i Wypychowa
nie bra³y udzia³u w dzia³aniach ratowniczo
-gaœniczych w tym czasie.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Pañstwowej 

Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu

K r o n i k a  O S P

NA SYGNALE

- Jeœli ktoœ jeszcze zadaje sobie pytanie,
czy warto zaufaæ swojemu szczêœciu, to ten
przypadek powinien rozwiaæ jego w¹tpliwoœci
- przekonuje Piotr Gawron, Rzecznik
Prasowy Totalizatora Sportowego. - Otó¿
nasz gracz kupi³ trzy zak³ady na chybi³ trafi³
na jedno losowanie i trafi³ „szóstkê” (10, 12,
13, 14, 27, 47) w Lotto wart¹ dok³adnie
7.241.577,40 z³otych. 

Szczêœliwa kolektura, w której zawarto
zak³ad na sobotnie losowanie 7 maja, mieœci
siê w Grotnikach. 

To ju¿ dwudziesta wysoka wygrana w Lotto
w tym roku. Zajê³a dziewi¹te miejsce na
liœcie najwy¿szych wygranych w Lotto w
tym roku, jest te¿ pierwsz¹ „szóstk¹” trafion¹
w województwie ³ódzkim w tym czasie. 

Obecnie na liœcie Lottomilionerów jest 781
osób. 

W gminie Zgierz pad³a ponad
7-milionowa wygrana w Lotto

RÓ¯NE

Autorka scenariusza, re¿yserka i producentka
filmu dokumentalnego pt. „Nie wolno siê
brzydko bawiæ” - Urszula Sochacka,
poszukuje osób, które posiadaj¹ dokumenty
na temat Hitlerowskiego obozu dla dzieci i
m³odzie¿y przy ulicy Przemys³owej w £odzi
oraz jego filii w Dzier¿¹znej lub chcia³yby siê
podzieliæ swoimi wspomnieniami i przemy-
œleniami na temat obozu. 
Kontakt e-mail: urszula.sochacka@interia.pl

Powstaje film dokumentalny 

Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pu³ku
Szwole¿erów Rokitniañskich przy Oddziale
PTTK w Ozorkowie zwraca siê do
mi³oœników jazdy konnej i kawaleryjskiego
munduru z propozycj¹ wst¹pienia do
formuj¹cej siê Sekcji Konnej, która na terenie
powiatu zgierskiego bêdzie kontynuowa³a
tradycje polskiej kawalerii i broni.
Kontakt w sprawie rekrutacji: 
Krzysztof Szymañski, e-mail: ata5@o2.pl,
tel. 605 050 310.

Komunikat mobilizacyjny



Na temat macierzyñstwa mo¿na by mówiæ
d³ugo. Snuæ rozwa¿ania i refleksje z ³ezk¹
w oku, bardziej patetyczne i podnios³e, ale
te¿ pe³ne humoru i ciep³a. Jak wielkim bólem
jest brak matki, wiedz¹ tylko ci, którzy
matczynego ciep³a s¹ pozbawieni. Co czuje
kobieta na widok swojego dziecka wie tylko
ona. Ile radoœci i trosk przysparza pociecha,
jak wiele daje szczêœcia, ale i wymaga
odpowiedzialnoœci.

Mama - w wielu jêzykach œwiata brzmi
podobnie. Choæ dla ka¿dego z nas to s³owo
co innego znaczy, ma ró¿ne odcienie i barwy,
tonacje ciep³a i serdecznoœci, uœmiechu
i nadziei, ma wspólny mianownik - dobroæ
i mi³oœæ. Dzieñ Matki powinien byæ czasem
odpoczynku dla wszystkich mam. Statystyczna
matka nie pamiêta o swoich potrzebach w
nawale obowi¹zków i pracy. A szkoda. Mo¿e
warto zafundowaæ sobie odrobinê przyjem-
noœci, odstawiæ na bok codzienne sprz¹tanie
i gotowanie, uciec z domowych pieleszy, aby
pralka, kuchnia i ¿elazko nie kusi³y? 

Przyjê³o siê, ¿e polski Dzieñ Matki przypada
26 maja. My to œwiêto obchodziliœmy
21 maja w Jedliczu. W odpowiedni nastrój
wprowadzi³y nas piêkne, nostalgiczne
piosenki i wiersze - specjalny repertuar dla
wszystkich mam - w wykonaniu naszych
zespo³ów: Zespo³u Œpiewaczego „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona Rudnic-
kiego i Zespo³u Œpiewaczego „Szczawinianki”
ze Szczawina.

Przyby³ym na uroczystoœæ mamom w imieniu
Wójta Gminy Zgierz kwiaty i upominek na
rêce Janiny Podstawki - Przewodnicz¹cej
KGW w Jedliczu, wrêczy³a Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta
G³owacka, a Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zgierz Miros³aw Burzyñski wrêczy³ czekolady.
Do póŸnej nocy trwa³a weso³a zabawa z DJ-em. 

Serdecznie dziêkujemy goœciom za przybycie,
a wszystkim mamom ¿yczymy pogody
ducha, radoœci, cierpliwoœci i uœmiechu
ka¿dego dnia.

Gminny Dzieñ Matki

Uœmiechnij siê mamo! 

Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej

tekst i fot.


