


Podczas IX sesji Rady Gminy Zgierz, która
odby³a siê 30 czerwca 2011 r. radni podjêli
uchwa³y w dwunastu sprawach:

q zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego gminy Zgierz za 2010 r. (14 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Radni zatwierdzili jednomyœlnie sprawoz-
danie finansowe gminy Zgierz za 2010 rok
oraz sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy Zgierz za 2010 rok;

q udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Zgierz z tytu³u wykonania bud¿etu
gminy Zgierz za rok 2010 (14 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Radni po zapoznaniu siê ze sprawoz-
daniem Wójta z wykonania bud¿etu za rok
2010, informacj¹ o stanie mienia komunal-
nego, sprawozdaniem finansowym, opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w £odzi o
przed³o¿onym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu za 2010 r. oraz stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Zgierz udzielili jednomyœlnie absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz;

q zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2011 w zakresie zadañ w³asnych. 

Zaanga¿owano wolne œrodki zgroma-
dzone na rachunku bankowym gminy,
zwiêkszaj¹c bud¿et o 967.575 z³, z czego:
l w ramach kwoty 667.575 z³: l zmniejszono
przychody z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek o 298.914 z³, l zmniejszono
dochody z tytu³u subwencji oœwiatowej
z bud¿etu pañstwa o 68.335 z³, l zwiêkszono
wydatki na rozliczenia z bankami zwi¹zane
z obs³ug¹ d³ugu publicznego o 250.000 z³,
l zwiêkszono wydatki na pomoc spo³eczn¹
(przede wszystkim na zasi³ki sta³e) o 50.326 z³.
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y),
l o 48.000 z³ zwiêkszono wydatki na admini-
stracjê publiczn¹. Pieni¹dze przeznaczone
zostan¹ na pokrycie kosztów postêpowania

s¹dowego w zwi¹zku z apelacj¹ od nieko-
rzystnego dla gminy wyroku w sprawie
zakupu samochodu po¿arniczego dla OSP
w Bia³ej. (14 g³osów za przyjêciem uchwa³y),
l o 252.000 z³ zwiêkszono wydatki na drogi
publiczne gminne. (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y);

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011
w zakresie zadañ
w³asnych.

O 195.500 z³
zmniejszono pulê
œ r o d k ó w
zabezpieczonych
w bud¿ecie na
zadanie inwesty-
cyjne pn. „Poprawa
w a r u n k ó w  d l a
wzrostu aktywnoœci
spo³ecznej, rekrea-
cyjnej i sportowej
we wsi  Szczawin
przy ZSG w Szcza-
winie - budowa
ogólnodostêpnego,
wielofunkcyjnego
boiska sportowego”.
Na realizacjê zada-
nia podpisana zosta³a ju¿ umowa na kwotê
ni¿sz¹ ni¿ zak³adano. 

Zwiêkszono natomiast wydatki na:
l infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹
wsi o 150.500 z³. Pieni¹dze przeznaczone
zostan¹ na cztery zadania: l „Nabycie sieci
wodoci¹gowych na terenie gminy Zgierz”
(500 z³ - w zwi¹zku z coroczn¹ budow¹ sieci
wodoci¹gowych przez prywatnych inwes-
torów i przejmowaniem ich przez gminê),
l „Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w
Rosanowie” (40.000 z³ - na budowê oko³o
215 m sieci w ul. Kwiatowej), l „Rozbudowa
sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci Jedlicze
A i B” (60.000 z³ - na dokoñczenie budowy
oko³o 383 m sieci w ul. Szkolnej w Jedliczu A),

l „Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w miejs-
cowoœci Ustronie” (50.000 z³ - na budowê
oko³o 281 m sieci w ul. Dêbowej). (14 g³osów
za przyjêciem uchwa³y),
l gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska
o 45.000 z³. Pieni¹dze przeznaczone zostan¹
na opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadañ zwi¹zanych z budow¹ oœwietlenia
ulicznego w miejscowoœciach: l Ustronie,
ul. Borówkowa, l Rosanów, ul. D³uga (przy
boisku), l Gieczno (od Oœrodka Zdrowia do
stacji CPN). (10 g³osów za przyjêciem

uchwa³y, 1 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê,
1 osoba mimo obecnoœci w sali obrad nie
bra³a udzia³u w g³osowaniu). 

Ponadto, w ramach œrodków zarezerwo-
wanych w bud¿ecie gminy na ochotnicze
stra¿e po¿arne, przeniesiono 5.000 z³.
Zmniejszono wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ statutowych i zwiêkszono wydatki
maj¹tkowe. 

Do planu nak³adów inwestycyjnych
tegorocznego bud¿etu gminy wpisano zakup
pieca gazowego centralnego ogrzewania dla
jednostki OSP w D¹brówce Wielkiej. Koszty
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q Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja obradowa³a 28 czerwca. W posiedzeniu
uczestniczyli m.in.: Wójt, Zastêpca Wójta,
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Geodezji,
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami oraz
Kierownik Referatu Infrastruktury Techni-
cznej. Przedmiotem obrad by³a dyskusja na
temat porz¹dkowania stanu prawnego dróg
gminnych oraz projektów uchwa³ na IX sesjê
Rady Gminy. Radni rozpatrywali równie¿
pisma i skargi skierowane do komisji.

Obowi¹zek uporz¹dkowania stanu prawnego
nieruchomoœci nak³ada na samorz¹dy ustawa
z 2007 r. o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorial-
nego. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji przygotowa³o projekt
nowelizacji ww. ustawy. Wed³ug niego na
uzupe³nienie dotychczasowych wykazów
nieruchomoœci sektora publicznego i przeka-
zanie ich wojewodom, starostowie bêd¹ mieli
czas do 19 maja 2012 r. Dla usprawnienia
procesu uzupe³niania wykazów przewidziany
zosta³ obowi¹zek wspó³pracy marsza³ków
województw, wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast oraz innych ni¿ starostowie
organów reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa ze
starostami. Zaproponowany zosta³ tak¿e
nowy i szybszy sposób przekazywania przez
starostów i wojewodów danych oraz ich
gromadzenia przez G³ównego Geodetê Kraju,
koordynuj¹cego dzia³ania z zakresu zintegro-
wanego systemu informacji o nieruchomoœciach,
z wykorzystaniem infrastruktury teleinforma-
tycznej. Na podstawie powy¿szych danych
G³ówny Geodeta Kraju dokona uzupe³nienia
zestawienia krajowego dla obszaru ca³ego

kraju. Projekt daje przy tym wojewodom oraz
GGK mo¿liwoœæ ¿¹dania uzupe³nienia
niekompletnych wykazów oraz danych,
z okreœleniem terminu i zakresu uzupe³nienia.

Dzia³ania w kierunku uporz¹dkowania
stanu prawnego dróg w gminie Zgierz
prowadzone s¹ od kilku lat. Zadanie to jednak
nie nale¿y do prostych. Gmina musi wyszukaæ
dwóch wiarygodnych œwiadków na terenie
danej miejscowoœci, którzy poœwiadcz¹ w
s¹dzie, ¿e dana droga jest u¿ytkowana od
30-40 lat jako droga powszechnego korzystania.
W tym celu wysy³ane s¹ do so³tysów wnioski
o podanie takich osób. Na za³¹czonej do
wniosku mapie gmina wskazuje konkretne
drogi „do weryfikacji”.

Do tej pory uporz¹dkowano stan prawny
dróg w B¹dkowie, Czaplinku, D¹brówce
Strumiany, Grabiszewie, Jedliczu A, Skotni-
kach i Warszycach.

W tym roku gmina zwróci³a siê z proœb¹
o pomoc do mieszkañców so³ectw: Astacho-
wice, Bia³a, D¹brówka Wielka, Dzier¿¹zna,
Emilia, Gieczno, Grotniki, Jedlicze B, Józefów,
Kania Góra, Kêbliny, Luæmierz, £agiewniki
Nowe, Rosanów, S³owik, Szczawin i Ustronie.
Jest ju¿ po dwóch œwiadków w sprawie dróg
w Dzier¿¹znej, Józefowie i Ustroniu oraz
jeden w Bia³ej.

Do koñca bie¿¹cego roku gmina wyst¹pi
do pozosta³ych so³ectw o przedstawienie
œwiadków.

Wed³ug danych szacunkowych na terenie
gminy Zgierz znajduje siê obecnie oko³o 106
dróg o uregulowanym stanie prawnym.

Radni zapoznali siê z dwoma pismami.
Pierwsze to proœba mieszkañców Adolfowa
o naprawê nawierzchni ul. Piaskowej
i Ozorkowskiej wraz z drogami dojazdowymi.
Drugie - proœba o przejêcie przez gminê od
w³aœcicieli dwóch dzia³ek realizacji rozbu-
dowy sieci wodoci¹gowej w Kaniej Górze na
odcinku 337 metrów.

Podczas dyskusji wysuniête zosta³y
wnioski, ¿e naprawa dróg w Adolfowie
mo¿liwa jest tylko w ramach bie¿¹cego utrzy-
mania przez Gminny Zak³ad Komunalny
poprzez nawiezienie t³ucznia lub ¿wiru.
Utwardzenie asfaltem nie wchodzi w grê, bo
ulice s¹ za w¹skie. Kwestia, kiedy prace bêd¹
mog³y tam ruszyæ zale¿y od œrodków jakimi
dysponuje GZK, a trzeba zaznaczyæ, ¿e zadañ
czekaj¹cych w kolejce do realizacji jest du¿o.

Gmina realizuje zadania z zakresu
infrastruktury wodoci¹gowej w ramach
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W ubie-
g³ych latach wprowadzona zosta³a mo¿liwoœæ
przejmowania przez gminê rozpoczêtych
przez mieszkañców inwestycji wodoci¹-
gowych. Szacunkowe koszty budowy ww.
sieci wodoci¹gowej w Kaniej Górze to oko³o
60 tys. z³. Radni zaproponowali, by nie
burzyæ tegorocznego planu i w³¹czyæ to
zadanie do realizacji w przysz³ym roku.

Radni wys³uchali wyjaœnieñ Wójta w
zwi¹zku ze z³o¿on¹ skarg¹ na jego
dzia³alnoœæ. Projekt uchwa³y w sprawie
rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Wójta
Gminy Zgierz zosta³ skierowany pod
g³osowanie radnych na IX sesjê Rady Gminy.

W sprawach ró¿nych pojawi³ siê m.in. temat
kanalizacji w £agiewnikach Nowych oraz
propozycja za³o¿enia tzw. „karty mieszkañca”.

q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

Komisja obradowa³a 12 lipca. W posiedzeniu
uczestniczyli m.in. Zastêpca Wójta i Kierownik
Referatu Infrastruktury Technicznej. Przedmiotem
obrad by³a dyskusja na temat planowanych
remontów w oœrodkach zdrowia na terenie
gminy Zgierz oraz dostosowania ich do
wymogów unijnych. 

Z prac komisji 
Rady Gminy
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zakupu grzejników i pozosta³ej instalacji
pokryte zostan¹ ze œrodków w³asnych OSP. 
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y);

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 (14 g³osów za).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej oraz Wykazu przedsiêwziêæ do WPF
wynika z koniecznoœci dostosowania treœci
tych dokumentów do zapisów uchwa³y
bud¿etowej. W uchwale bud¿etowej nast¹pi³y
zmiany w zakresie: planowanego deficytu,
finansowania deficytu i rozchodów z tytu³u
sp³at zaci¹gniêtych wczeœniej zobowi¹zañ
z tytu³u kredytów i po¿yczek, zaanga¿owania
wolnych œrodków bud¿etu, zaktualizowania
wykazu przedsiêwziêæ;

q ustalenia stawek zwrotu kosztów
podró¿y s³u¿bowej radnego Rady Gminy
Zgierz (9 g³osów za, 5 przeciw).

Ustalono, ¿e stawka za 1 kilometr
przebiegu samochodu osobowego u¿ywanego
do celów s³u¿bowych nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ 0,5214 z³ dla samochodu o pojemnoœci
skokowej silnika do 900 cm3 oraz 0,8358 z³
dla samochodu o pojemnoœci skokowej silnika
powy¿ej 900 cm3.

Podró¿ s³u¿bowa musi mieæ bezpoœredni
zwi¹zek z wykonywaniem mandatu radnego.
Decyzjê o wyra¿eniu zgody na zwrot
kosztów podejmowaæ bêdzie, na wniosek
radnego, Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Przewodnicz¹cy bêdzie zwracaæ siê natomiast
z wnioskiem do Wiceprzewodnicz¹cego;

q rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz.

Radni rozpatrzyli dwie skargi na dzia³al-
noœæ Wójta. Obie, 9 g³osami za, uznano za
niezasadne. 

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

dokoñczenie na str. 4

Sk³adam podziêkowanie Radnym

Rady Gminy Zgierz za jednomyœlne

udzielenie mi absolutorium z tytu³u

wykonania bud¿etu gminy za 2010

rok. 

Dziêkujê wszystkim tym, którzy

wspierali ten bud¿et, którzy pracowali

nad jego wykonaniem - radnym,

so³tysom, pracownikom Urzêdu

Gminy i jednostek organizacyjnych

gminy.

Wójt Gminy Zgierz

Zdzis³aw Rembisz
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W gminie Zgierz funkcjonuje szeœæ oœrodków
zdrowia - w Bia³ej, D¹brówce Sowice,
Giecznie, Grotnikach, S³owiku i Smardzewie.
Do koñca 2016 r. gmina zobowi¹zana jest
dostosowaæ je do wymogów fachowych i
sanitarnych ujêtych w obowi¹zuj¹cych
przepisach. 

W 2009 r. zakoñczone zosta³y prace projek-
towe dla obiektów w Giecznie, Grotnikach,
S³owiku i Smardzewie. Równie¿ wtedy zosta³y
wydane pozwolenia na budowê. W trakcie
prac projektowych jest natomiast budowa
nowego Oœrodka Zdrowia w Bia³ej. Projekt
ma byæ gotowy w paŸdzierniku. Koszt tego
opracowania to 39 tys. z³.

Aktualnie trwaj¹ prace w oœrodkach zdrowia
w Grotnikach i Giecznie.

W Grotnikach zakoñczono ju¿ roboty
budowlane wewn¹trz budynku, wykonano
instalacje elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹,
budynek jest te¿ czêœciowo ocieplony. Pozos-
ta³o dokoñczenie malowania i termomoder-
nizacji, wykonanie schodów, zadaszenia oraz
platformy dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach. Przed sezonem grzewczym gotowa
ma byæ kot³ownia. Odbiór inwestycji, zgodnie
z umow¹ z wykonawc¹, przewidziany jest w
marcu przysz³ego roku. 

Podobny zakres robót realizowany jest w
Giecznie. Zakoñczono ju¿ prace remontowe
w lewym skrzydle budynku. Na ukoñczeniu
s¹ prace termomodernizacyjne oraz przy
wejœciu do oœrodka. Inwestycja zakoñczona
zostanie w marcu.

Podczas dyskusji mówiono m.in. o z³ym
stanie budynku, w którym mieœci siê Oœrodek
Zdrowia w Smardzewie. Radni wskazywali
na zagrzybione mury z odpadaj¹cym tynkiem,
popêkane œciany, wyszczerbione schody i
problem z niewydolnym piecem w kot³owni.
Zastêpca Wójta poinformowa³ radnych, ¿e w
sierpniu bêd¹ prowadzone w kot³owni prace
maj¹ce na celu zabezpieczenie dostawy ciep³a
dla pomieszczeñ oœrodka na najbli¿szy sezon
grzewczy. Tymczasowo zainstalowane
zostan¹ dwa stare kot³y, u¿ywane dotychczas
w OSP w Ustroniu. Za³o¿eniem jest jednak,
¿e w ramach inwestycji w obiekcie w Smar-
dzewie, która ma rozpocz¹æ siê w przysz³ym
roku, kot³ownia zostanie w pe³ni zmoderni-
zowana, tzn. zamontowany zostanie tam nowy
kocio³ na opa³ sta³y - ekogroszek. Wed³ug
kosztorysu inwestorskiego gmina wy³o¿y na
remont budynku w Smardzewie oko³o
950 tys. z³. 

Równie¿ w przysz³ym roku rozpoczêty ma
zostaæ remont Oœrodka Zdrowia w S³owiku.

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 20 lipca. Program
posiedzenia obejmowa³ cztery tematy, które
omówili: Zastêpca Wójta, Dyrektor Gmin-
nego Zak³adu Komunalnego, Kierownik
Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami oraz Kierownik Referatu Ochrony

Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej.

l Problem z kanalizacj¹ sanitarn¹ w £agiew-
nikach Nowych

Kanalizacja w £agiewnikach Nowych
zosta³a przyjêta do eksploatacji w 2007 r.
Ustalono wtedy stawkê za 1 m3 odprowa-
dzanych œcieków w wysokoœci 5,50 z³.
Jeszcze tego samego roku okaza³o siê, ¿e do
kanalizacji wp³ywa kilkakrotnie wiêcej
œcieków ni¿ wskazuj¹ to urz¹dzenia pomia-
rowe w gospodarstwach pod³¹czonych do
sieci. Gminny Zak³ad Komunalny zacz¹³ te¿
wtedy czyniæ pierwsze kroki, by znaleŸæ
przyczynê tego stanu, pojawi³ siê m.in.
pomys³ monitoringu. 

W zwi¹zku z tym, ¿e koszty utrzymania
kanalizacji wzros³y, mieszkañcy otrzymywali
proporcjonalnie wy¿sze rachunki za odprowa-
dzane przez nich œcieki.

W maju 2009 r. Rada Gminy przyzna³a
pieni¹dze na zbadanie kanalizacji za pomoc¹
specjalnej kamery. Okaza³o siê, ¿e przyczyny
problemu s¹ dwie. Pierwsza to nieszczelnoœæ
instalacji, druga - nielegalne przy³¹cza. 

Gmina zwróci³a siê do wykonawcy
wadliwej kanalizacji o jej naprawienie,
ten jednak w wyznaczonym terminie usun¹³
tylko czêœæ usterek. Sprawa trafi³a do s¹du.
Wyrokiem s¹dowym wykonawca zosta³
zobligowany do zwrotu gminie Zgierz
poniesionych przez ni¹ kosztów zwi¹zanych
z udowodnieniem nieszczelnoœci kanalizacji.
Równie¿ na drodze s¹dowej gmina zamierza
dociekaæ od wykonawcy kanalizacji zadoœæ-
uczynienia za nieusuniêcie wszystkich
usterek. Cz³onkowie komisji wnioskowali, by
w pozwie s¹dowym zawarte zosta³o tak¿e
¿¹danie zadoœæuczynienia dla mieszkañców
za zawy¿one rachunki. 

Problem nielegalnych przy³¹czy zosta³
szybko wyeliminowany. Sprawy zosta³y
zg³oszone organom œcigania. 

Obecnie wszyscy u¿ytkownicy kanalizacji
posiadaj¹ urz¹dzenia pomiarowe (wodomierze,
œciekomierze) i maj¹ naliczane op³aty na
podstawie odczytów z tych urz¹dzeñ.
Wczeœniej rozliczano siê równie¿ w formie
rycza³tu. 

l Gminne grunty na sprzeda¿

Sprzeda¿ gruntów, których w³aœcicielem
jest jednostka samorz¹du terytorialnego, to jeden
ze sposobów na zasilenie bud¿etu gminy. 

Gmina posiada wiele gruntów. Te, które mog¹
zostaæ przeznaczone w najbli¿szych latach do
sprzeda¿y znajduj¹ siê w miejscowoœciach:
l Kwilno (79 dzia³ek o powierzchni oko³o
1000 m2 ka¿da, teren nieuzbrojony, bez planu
zagospodarowania przestrzennego), l Glinnik
(teren po spó³dzielni produkcyjnej, w s¹siedztwie
Czaplinka, w pobli¿u przystanku kolejowego,
oko³o 5 ha powierzchni, bez planu zagospo-
darowania przestrzennego), l Ustronie (oko³o
5 ha powierzchni, nieruchomoœæ bêd¹ca obecnie
w wieczystym u¿ytkowaniu), l Emilia (teren
po wyrobisku, na pograniczu Emilii i S³owika,

ponad 4 ha powierzchni, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przezna-
czony jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz us³ugowe, konieczny jest
wykup przez gminê gruntu od prywatnych
w³aœcicieli pod drogê dojazdow¹).

Radni wnioskowali, by dla atrakcyjnych
terenów gminnych, które nie posiadaj¹ jeszcze
planu zagospodarowania przestrzennego,
podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowania
takich planów. Mówiono te¿ o koniecznoœci
podejmowania dzia³añ w kierunku zapewnienia
m.in. dostêpu do sieci elektroenergetycznej
terenom jeszcze nieuzbrojonym.

l Kontrola w schronisku dla zwierz¹t 

23 maja urzêdnicy gminni dokonali kontroli
warunków, w jakich przetrzymywane s¹ bezdo-
mne psy od³owione z terenu naszej gminy.
Zwierzêta przebywaj¹ w Hotelu dla Zwierz¹t
i Ptactwa Domowego w £odzi przy ul. Koso-
drzewiny oraz Schronisku dla Bezdomnych
Zwierz¹t w Wojtyszkach. Kontrolê przeprowa-
dzono w £odzi. Wizytê w Wojtyszkach
zaplanowano na termin póŸniejszy. 

Urzêdnicy zapoznani zostali z dokumen-
tacj¹, jaka prowadzona jest dla ka¿dego psa.
W kartach identyfikacyjnych znajduj¹ siê
informacje na temat daty od³owu zwierzêcia,
jego zdjêcie i opis oraz wszystkie zabiegi
weterynaryjne, którym zosta³o poddane
(m.in. szczepienie przeciwko wœciekliŸnie,
sterylizacja). Ponadto ka¿de zwierzê podczas
rejestracji w schronisku ma wszczepiany czip,
którego numer znajduje siê równie¿ w karcie.
Opiekun zwierz¹t, wykorzystuj¹c czytnik
czipów, wskazywa³ psy, które od³owione
zosta³y z terenu gminy Zgierz, i których
pobyt w schronisku finansowany jest z
bud¿etu gminy. W tegorocznym bud¿ecie
zaplanowano na ten cel 150 tys. z³. 

W dniu kontroli w Hotelu w £odzi
przebywa³o 10 psów. Stwierdzono, ¿e warunki
ich przetrzymywania nie budz¹ zastrze¿eñ.
Boksy by³y czyste, zwierzêta wygl¹da³y na
zadbane, mia³y zapewniony dostêp do wody.
Urzêdnicy obejrzeli równie¿ nowo wybudo-
wane gabinety weterynaryjne, znajduj¹ce siê
na terenie Hotelu.

Hotel dla Zwierz¹t w £odzi wspó³pracuje
z oko³o 100 samorz¹dami i sprawuje opiekê
nad ponad 3 tysi¹cami psów. Przewodnicz¹ca
komisji stwierdzi³a, ¿e mo¿e warto by³oby
zastanowiæ siê nad stworzeniem miêdzy-
gminnego schroniska dla zwierz¹t, gdzie
s¹siednie samorz¹dy partycypowa³yby w
kosztach jego utrzymania. W takim schro-
nisku przebywa³oby mniej psów i ³atwiej
by³oby je póŸniej przystosowaæ do ¿ycia poza
nim. 

l Gospodarka odpadami komunalnymi

Od przysz³ego roku szykuje siê w Polsce
„rewolucja œmieciowa”. W³aœciciele nierucho-
moœci nie bêd¹ ju¿ sami podpisywaæ z firmami
umowy na odbieranie odpadów z posesji.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ o utrzymaniu czys-
toœci i porz¹dku, gminy w przetargach

dokoñczenie ze str. 3
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wybior¹ firmy, które bêd¹ odbieraæ odpady,
a w³aœciciele nieruchomoœci uiszcz¹ gminie
op³atê za gospodarowanie odpadami.
Uwzglêdnia ona koszty odbioru, transportu,
zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.
Stawka op³aty bêdzie okreœlana przez gminê
na podstawie kosztów zagospodarowania
odpadów. Obliczana bêdzie za osobê lub w
powi¹zaniu z powierzchni¹ lokali czy iloœci¹
zu¿ywanej wody. Gminy bêd¹ zobowi¹zane
stosowaæ stawki preferencyjne dla mieszkañ-
ców segreguj¹cych œmieci. Nowe rozwi¹zania
maj¹ przyczyniæ siê m.in. do tego, ¿e nie
bêdzie „op³aca³o siê” wyrzucaæ odpadów do lasu.

Ponadto gminy maj¹ stworzyæ regiony
gospodarki odpadami komunalnymi i bêd¹
zobowi¹zane do budowy i utrzymania insta-
lacji recyklingu i utylizacji.

Przewidywane wejœcie w ¿ycie ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
to styczeñ 2012 r., z okresami przejœciowymi
dla poszczególnych rozwi¹zañ, tak aby nowy
system zacz¹³ dzia³aæ w ca³ej Polsce od
1 lipca 2013 r. System, w którym samorz¹d
lokalny zarz¹dza odpadami obowi¹zuje ju¿
we wszystkich krajach Unii Europejskiej
poza Polsk¹ i Wêgrami. 

Zwi¹zek Miêdzygminny „Bzura”, którego
uczestnikiem jest m.in. gmina Zgierz, czyni
starania o to, by Zak³ad Zagospodarowania
Odpadów zbudowaæ we wsi Piaski Bankowe
(powiat ³owicki, gmina Bielawy). Obecnie
toczy siê w tej sprawie postêpowanie admini-
stracyjne. Rozpatrywane s¹ równie¿ ró¿ne
technologie zagospodarowania odpadów. 

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

WYDARZENIA

20 lipca nad Polsk¹ przetoczy³y siê
gwa³towne burze po³¹czone z silnym
wiatrem. Wszystkiemu winien ni¿ „Otto”,
który utworzy³ siê na pograniczu Zatoki
Biskajskiej i Francji, a do Polski dotar³ znad
Czech i S³owacji.

Województwo ³ódzkie by³o jednym
z najmocniej dotkniêtych skutkami nawa³nic.
Jak informuje Komenda Wojewódzka
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £odzi, spowo-
dowa³y one znaczne szkody w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, drzewostanie
i sieciach energetycznych na terenie 8 powiatów
i 17 gmin. W dniach 20-21 lipca odnotowano
618 zdarzeñ zwi¹zanych z usuwaniem
skutków nawa³nicy. Tylko 20 lipca w prowa-
dzonych dzia³aniach ratowniczych zaanga¿o-
wanych by³o 448 samochodów po¿arniczych
i 1750 stra¿aków z Pañstwowej i Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, w tym 98 samo-
chodów i 250 stra¿aków z PSP.

Jednym z najbardziej poszkodowanych
obszarów w województwie by³ powiat zgierski,
a w nim, niestety, gmina Zgierz. 

- Na terenie powiatu najwiêcej zdarzeñ
spowodowanych nawa³nic¹ mia³o miejsce w
Rosanowie. Zosta³o tam powalonych wiele
drzew, które wyrz¹dzi³y du¿e szkody w
postaci uszkodzeñ pokryæ dachowych,
elewacji, ogrodzeñ oraz infrastruktury
energetycznej i teleinformatycznej - mówi
m³. bryg. Waldemar Mrulewicz, Zastêpca
Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu. - Dzia³ania
Pañstwowej i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
polega³y przede wszystkim na zabezpiecze-
niu miejsc zdarzeñ, usuwaniu powalonych
drzew z budynków i dróg oraz niebezpiecznie
pochylonych drzew nad budynkami i liniami
energetycznymi.

Z informacji Komendy Powiatowej Pañst-
wowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu wynika, ¿e
w dniach 20-23 lipca w usuwaniu skutków
nawa³nicy w Rosanowie bra³o udzia³ 140
stra¿aków, w tym 32 z PSP, 92 druhów
z OSP bêd¹cych w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaœniczym oraz 16 z OSP spoza
systemu. W akcji uczestniczyli stra¿acy
z OSP w Bia³ej, D¹brówce Wielkiej, Dzier¿¹-
znej, Kaniej Górze i Ustroniu-Grotnikach,

a tak¿e spoza gminy - z Aleksandrowa
£ódzkiego i Popowa oraz z Jednostek
Ratowniczo-Gaœniczych ze Zgierza, Strykowa
i Ozorkowa. W dzia³aniach ratowniczych
bra³o udzia³ 45 pojazdów (w tym 24 z OSP),
a prowadzono je z u¿yciem podnoœników,
drabin przenoœnych, mechanicznych pi³ do
ciêcia drewna oraz agregatów pr¹dotwór-
czych i sprzêtu oœwietleniowego.

Stra¿acy usuwali skutki wichury w 71 miejs-
cach na 32 ulicach w Rosanowie. Najwiêcej
zdarzeñ zanotowano na ulicach: G³ównej
- 10, Wies³awy - 8 i Zofii - 7. Przy usuwaniu
skutków nawa³nicy stra¿acy z OSP i PSP
przepracowali prawie 41 godzin. Straty
spowodowane nawa³nic¹ to oko³o 210 tys. z³,
natomiast wartoœæ uratowanego mienia to
blisko 1 mln 300 tys. z³. W poszczególnych
przypadkach straty wynios³y od 200 z³ do
30 tys. z³. Szczêœliwie w wyniku burzy
nie ucierpieli ludzie ani zwierzêta. Podczas
prowadzonych dzia³añ uszkodzeniu uleg³
kosz podnoœnika z OSP w Aleksandrowie
£ódzkim.

O wszystkich zdarzeniach w gminie wywo-
³anych nawa³nic¹, interweniuj¹ce s³u¿by
poinformowa³y Wójta Gminy Zgierz
Zdzis³awa Rembisza. 23 lipca Wójt wraz
z pracownikami Urzêdu Gminy odwiedzi³
najbardziej poszkodowanych mieszkañców
oraz stra¿aków pracuj¹cych przy usuwaniu
skutków wichury w Rosanowie. Podczas
wizyty zosta³a wykonana dokumentacja
fotograficzna najwiêkszych strat.

- Zrobi³o siê ciemno i zacz¹³ wiaæ bardzo
silny, porywisty wiatr - mówi Andrzej
£uczyñski, mieszkaniec Rosanowa, którego
posesja ucierpia³a najbardziej. - W nieca³e
pó³torej minuty wichura przewróci³a siedem
drzew na mojej dzia³ce. Trzy z nich spad³y na
dom i zniszczy³y dachówkê. Jedno drzewo
dos³ownie „przelecia³o” nad budynkiem,
uszkadzaj¹c dach po obu stronach oraz
komin. Na szczêœcie pomoc dotar³a w tych
warunkach bardzo szybko - pierwsi stra¿acy
przyjechali nieca³¹ godzinê po odebraniu
zg³oszenia.

Nawa³nica przesz³a nad gmin¹

Dziêkujemy wszystkim bior¹cym udzia³ w akcji usuwania skutków nawa³nicy, która w dniu
20 lipca przesz³a przez teren naszej gminy.

Stra¿akom Pañstwowej i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, którzy dzieñ i noc pracowali
pomagaj¹c mieszkañcom, dziêkujemy za trud i wysi³ek w³o¿ony w walkê z ¿ywio³em.
Gdyby nie Wy, straty w gminie, a przede wszystkim w Rosanowie, by³yby jeszcze wiêksze.

Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e mieszkañcom za wszelk¹ pomoc udzielon¹ w usuwaniu
skutków nawa³nicy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski

Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

Wyrazy wspó³czucia

Pani

BARBARZE MAJCHRZAK
z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

BARBARZE BUDZA£EK
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

i s³owa otuchy

z powodu œmierci

MÊ¯A
sk³adaj¹ 

Rada Pedagogiczna, pracownicy

rodzice, uczniowie

Szko³y Podstawowej 

w Besiekierzu Rudnym

KONDOLENCJE



14 lipca w Pa³acu Prezydenckim przedsta-
wiciele urzêdów marsza³kowskich oraz
lokalnych grup dzia³ania z ca³ego kraju
dyskutowali na temat mo¿liwoœci rozwoju
obszarów wiejskich. Spotkanie pod has³em
„Ma³e projekty - wielka sprawa. Stan
wdra¿ania ma³ych projektów oraz mo¿liwoœæ
usprawnienia ich realizacji” odby³o siê w
ramach Forum Debaty Publicznej, które jest
form¹ konsultacji spo³ecznych maj¹cych na
celu wypracowanie propozycji konkretnych
zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju
kwestiach.

W Forum uczestniczyli m.in. przedstawiciele
LGD Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:
Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Piotr
Kuropatwa (Wójt Gminy Wartkowice)

oraz cz³onek Zarz¹du Fundacji Wioleta
G³owacka (Kierownik Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy Zgierz).

Tematem dyskusji by³o wdra¿anie tzw.
ma³ych projektów w gminach. Chodzi o
inicjatywy, które podejmuj¹ lokalne grupy
dzia³ania (LGD), aby poprawiæ atrakcyjnoœæ
swojego œrodowiska lub móc wspólnie
uczestniczyæ w jakiejœ imprezie. Mog¹ wiêc
np. zaproponowaæ budowê obiektów turysty-
cznych, zorganizowaæ œwietlicê wiejsk¹,
zorganizowaæ festyn czy do¿ynki, odnowiæ
zabytek znajduj¹cy siê we wsi, czy odbyæ
spotkanie z weteranem lub z okazji Dnia
Dziecka. 

Lokalne Grupy Dzia³ania opieraj¹ siê o
partnerstwo trzech sektorów: spo³ecznego,
gospodarczego i publicznego. W sk³ad takiej
grupy mo¿e wchodziæ np. samorz¹d gminny,
lokalny przedsiêbiorca np. w³aœciciel sklepu
i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna - jako organizacja

pozarz¹dowa, mog¹ do niej nale¿eæ te¿ osoby
fizyczne. Taka grupa musi byæ sformali-
zowana, najczêœciej przybiera ona formê
stowarzyszenia lub fundacji. W ca³ej Polsce
jest ich oko³o 360. 

LGD dzia³aj¹ w ramach programu Leader,
który jest czêœci¹ Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jest
finansowany z unijnych pieniêdzy. Wnioski
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wsparcia grupa
musi z³o¿yæ do urzêdu marsza³kowskiego na
swoim terenie. Na ma³e projekty grupa mo¿e
dostaæ od 4,5 tys. do 25 tys. z³. 

- Ma³e projekty s¹ kluczem do wielkich
przemian na wsi, wyzwalaj¹ du¿o entuzjazmu
u mieszkañców, którzy siê w nie zaanga¿uj¹,
aczkolwiek system, w którym funkcjonuj¹
ma wiele wad - podkreœlali uczestnicy Forum. 

SPO£ECZEÑSTWO

W Pa³acu Prezydenckim 
- o lokalnych inicjatywach
mieszkañców wsi
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oprac. na podst. informacji PAP
www.prezydent.pl

Dotacje przyznawane s¹ nie tylko na zakup
urz¹dzeñ, ale tak¿e na ich monta¿ oraz
odwierty. Mog¹ one pokryæ nawet 40 proc.
inwestycji. Program priorytetowy pozwalaj¹cy
zdobyæ dop³atê do urz¹dzeñ bazuj¹cych na
odnawialnych Ÿród³ach energii realizowany
bêdzie na terenie woj. ³ódzkiego do 2013 r.
Fundusz przeznaczy na ten cel 3.150.000 z³.
Nabór wniosków prowadz¹ partnerskie banki
w systemie ci¹g³ym do 30 wrzeœnia ka¿dego
roku lub do wyczerpania puli zaplanowanych
œrodków. 

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu
dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.wfosigw.lodz.pl .

Pompa ciep³a to urz¹dzenie wykorzystuj¹ce
do ogrzewania domu energiê odnawialn¹
(tj. tak¹, za któr¹ nie musimy p³aciæ). Z samej
natury jej eksploatacja jest wiêc tañsza ni¿
zakup paliwa. 

Wed³ug obliczeñ fachowców, koszt budowy
instalacji z gruntow¹ pomp¹ ciep³a dla 200-
metrowego domu, w którym mieszka
czteroosobowa rodzina wynosi obecnie oko³o
64,5 tys. z³. Budowa kot³owni gazowej w takim
samym obiekcie to wydatek na poziomie
54 tys. z³, a kot³owni olejowej - a¿ 74 tys. z³.

Okazuje siê wiêc, ¿e s¹ to koszty porówny-
walne, a instalacja pompy ciep³a mo¿e byæ
nawet bardziej op³acalna ni¿ tradycyjny
system grzewczy.

Najdro¿szymi elementami systemu opartego
na pompie ciep³a jest bowiem samo urz¹dze-
nie wraz z budow¹ wêz³a grzewczego, zbiornik
ciep³ej wody u¿ytkowej oraz wykonanie
przy³¹cza dolnego, tzn. kolektora pionowego
b¹dŸ poziomego. Dziêki systematycznemu
spadkowi cen odwiertów, kolektor pionowy
jest dro¿szy ju¿ tylko o kilka procent od pozio-
mego. W zamian oszczêdzamy powierzchniê
dzia³ki i, co wa¿niejsze, zyskujemy znacznie
stabilniejsze Ÿród³o energii. Warto te¿ pamiê-
taæ, ¿e - w przeciwieñstwie do systemów
opartych na wêglu, gazie lub oleju opa³owym
- pompa nie wytwarza ¿adnych spalin.
W kosztorysie nie uwzglêdnia siê zatem
wydatków zwi¹zanych z budow¹ komina.

To, co powinno przekonaæ nas do korzystania
z energii odnawialnej, uzyskiwanej z natural-
nych i powtarzaj¹cych siê procesów przyrod-
niczych, to znacznie ni¿sze koszty ogrzewania
domu (paliwo jest darmowe). Pompa ciep³a
umo¿liwia obni¿enie wydatków na ten cel
nawet o 80 proc., redukuj¹c przy tym emisjê
szkodliwych dla œrodowiska zwi¹zków, dziêki
czemu jej u¿ytkownicy zyskuj¹ podwójn¹
korzyœæ.

Pompy ciep³a 
z dofinansowaniem

Prezydent Miasta £odzi, Pani Hanna Zdano-
wska, pismem EDiT.TT.40350-2-6/2011
z dnia 27.07.2011 r. wypowiedzia³a Porozu-
mienie Komunalne zawarte w dniu 1 grudnia
1993 r. w sprawie miêdzygminnej komu-
nikacji tramwajowej. Stronami Porozumienia
by³y: Gmina Miasto £ódŸ, Gmina Miasto Zgierz,
Gmina Zgierz i Gmina Miasto Ozorków.
Porozumienie obejmowa³o przewóz osób i baga¿u
komunikacj¹ tramwajow¹ na miêdzygmin-
nych liniach oznaczonych numerami 46 i 16.
Szeœciomiesiêczny okres wypowiedzenia
oznacza, ¿e od dnia 01.01.2012 r. komunikacja

tramwajowa na terenie naszych gmin przestanie
istnieæ. 

Aby tak siê nie sta³o, prowadzone s¹ prace
pod kierownictwem Zarz¹du Dróg i Trans-
portu w £odzi nad nowym zaproponowanym
przez Gminê Miasto £ódŸ Porozumieniem
Miêdzygminnym. Uczestnikami rozmów s¹
wszystkie strony Porozumienia z 1993 r. 

O losach miêdzygminnej komunikacji
tramwajowej na terenie Gminy Zgierz
poinformujemy po ustaleniu treœci nowego
Porozumienia.

Co z tramwajem 46 ?

KRZYSZTOF DZIADOWICZ
Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej

w Urzêdzie Gminy Zgierz

DOTACJA KROK PO KROKU:
q Formularz wniosku z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w siedzibie wybranego banku. Wykaz
placówek, które maj¹ zawart¹ umowê o wspó³pracy w zakresie realizacji postanowieñ programu
- dofinansowania odnawialnych Ÿróde³ energii znajduje siê na stronie internetowej:
www.wfosigw.lodz.pl. W wykazie znajduje siê m.in. Bank Spó³dzielczy w Zgierzu, ul. D³uga 62a.
q Bank wstêpnie ocenia zdolnoœæ kredytow¹ wnioskodawcy i przekazuje wniosek do
WFOŒiGW w £odzi. q Po decyzji Funduszu o dofinansowaniu wnioskodawca podpisuje
umowê kredytow¹ z bankiem. q Kredytobiorca realizuje zadanie i rozlicza je w banku.
q Po zrealizowaniu zadania i przed³o¿eniu stosownych dokumentów przez beneficjenta,
bank w jego imieniu wystêpuje do Funduszu o dokonanie czêœciowej sp³aty kapita³u
zaci¹gniêtego kredytu.

Do 30 wrzeœnia Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w £odzi przyjmuje wnioski 
na dofinansowania do pomp ciep³a 
dla osób fizycznych.



Obecnie ka¿dy przedsiêbiorca rozpoczy-
naj¹cy dzia³alnoœæ mo¿e zarejestrowaæ firmê,
a nastêpnie zg³osiæ zmiany, zawieszenie,
wznowienie i zakoñczenie dzia³alnoœci przez
Internet za poœrednictwem formularza
elektronicznego dostêpnego na stronie inter-
netowej CEIDG, w BIP Ministra Gospodarki
oraz za poœrednictwem elektronicznej
platformy us³ug administracji publicznej, o ile
posiada kwalifikowany podpis elektroniczny
lub profil zaufany w systemie ePUAP.
System teleinformatyczny przeœle wniosko-
dawcy potwierdzenie z³o¿enia wniosku.
W przypadku braku podpisu elektronicznego
wniosek mo¿na wype³niæ za poœrednictwem
formularza elektronicznego i nastêpnie
opatrzony kodem wydrukowaæ lub wype³niæ
odrêcznie i z³o¿yæ w wybranym urzêdzie
gminy. Wniosek sk³adany osobiœcie powinien
byæ podpisany w obecnoœci pracownika
urzêdu, a w przypadku przes³ania poczt¹
w³asnorêcznoœæ podpisu potwierdza
notariusz. Organ gminy po potwierdzeniu
to¿samoœci wnioskodawcy wystawia potwier-
dzenie przyjêcia wniosku i najpóŸniej nastêp-
nego dnia roboczego przekszta³ca wniosek
papierowy w formê dokumentu elektro-
nicznego i przesy³a go do CEIDG. Wpis do
CEIDG jest dokonywany, je¿eli wniosek jest
z³o¿ony przez osobê uprawnion¹ i jest
poprawny. Weryfikacja wniosku dokony-
wana jest za poœrednictwem systemu CEIDG.
Je¿eli wniosek nie jest poprawny, to system
zwróci go sk³adaj¹cemu lub organowi gminy
ze wskazaniem nieprawid³owoœci. Gdy
wniosek z³o¿ony w formie papierowej jest
niepoprawny wójt gminy wzywa wniosko-
dawcê do skorygowania wniosku pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoz-
nania. Organ gminy nie wydaje tu ¿adnej
decyzji z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia odwo³ania.
W przypadku wniosków sk³adanych
elektronicznie to na przedsiêbiorcy ci¹¿y
obowi¹zek kontrolowania czy wniosek zosta³
zweryfikowany poprawnie. Istotn¹ zmian¹
jest fakt, ¿e zaœwiadczenia o wpisie w
CEIDG nie bêd¹ mia³y formy pisemnej, do
jakiej wszyscy jesteœmy przyzwyczajeni, ale
tylko formê dokumentu elektronicznego lub
wydruku ze strony internetowej CEIDG.
Uaktualnienie wpisu b¹dŸ jego wykreœlenie
nie podlega op³acie.

Nowa ewidencja jest ogólnodostêpnym
rejestrem publicznym, w którym mo¿na
potwierdziæ fakt istnienia przedsiêbiorstwa. 

Do koñca 2011 roku dotychczasowe wpisy
przedsiêbiorców przenoszone bêd¹ z prowa-
dzonych przez gminy ewidencji do bazy
CEIDG.

W okresie przejœciowym, od 1 lipca do 31
grudnia, istnieje mo¿liwoœæ rejestracji
dzia³alnoœci gospodarczej w dotychczasowej
ewidencji prowadzonej przez wójta poprzez
z³o¿enie wniosku papierowego w urzêdzie
gminy.

Zmiany we wpisach, informacje o zawieszeniu
i wznowieniu dzia³alnoœci lub wnioski o
wykreœlenie wpisu za³atwiane bêd¹ na
dotychczasowych zasadach do czasu
przekazania przez gminê danych do CEIDG.

Po 31 grudnia w ten sam sposób bêdzie mo¿na
zg³osiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zmianê,
zawieszenie, wznowienie lub likwidacjê
dzia³alnoœci lecz ewidencje gminne nie bêd¹
wniosków rejestrowaæ. Pracownik urzêdu
przekszta³ci wniosek w wersjê elektroniczn¹
i przeœle do CEIDG .

Korespondencja z CEIDG odbywaæ siê
bêdzie za pomoc¹ poczty internetowej wiêc
konieczne jest posiadanie w³asnego adresu
e-mail.

Dane ewidencyjne obejmuj¹ce wczeœniejsze
wpisy, od lat nieaktualizowane przez przed-
siêbiorców w wielu przypadkach s¹ niekom-
pletne w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów.
Przed przekazaniem wpisów przedsiêbiorców
do Ministerstwa Gospodarki uzupe³niæ nale¿y
brakuj¹ce informacje. Najczêœciej wystê-
puj¹ce braki to: brak PESEL lub NIP,
niekompletne dane adresowe, brak kodów
PKD.

Uwaga! Osoby posiadaj¹ce takie wpisy
powinny zg³osiæ siê do gminy celem
uzupe³nienia danych. Prosimy o sprawdzenie
swoich wpisów i dokonanie niezb¹dnej
aktualizacji.

Szczegó³owe informacje udzielane s¹ w
Biurze Obs³ugi Klienta - stanowisko 4 oraz
telefonicznie pod nr 42 716 25 15 wew. 304
lub 112.

Przedsiêbiorco, nie przegap zmian!

1 lipca wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
powo³uj¹ce Centraln¹ Ewidencjê i Informacjê o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG )
prowadzon¹ przez Ministra Gospodarki. Firmê, bez wzglêdu na jej siedzibê, mo¿na
teraz zarejestrowaæ w dowolnym urzêdzie gminy w Polsce oraz korzystaj¹c 
z Internetu. Obowi¹zuj¹ nowe formularze wniosku do rejestracji dostêpne na stronie
internetowej www.firma.gov.pl oraz w ka¿dym urzêdzie gminy. Dziêki nowej,
powszechnej ewidencji znikaj¹ te¿ zaœwiadczenia wydawane w dotychczasowej
formie - ich miejsce zajmuj¹ wydruki komputerowe z centralnej bazy. 

SPO£ECZEÑSTWO

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
AGNIESZKA CIESIELSKA

Przypominamy zatem zapisy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613):

q Osoby fizyczne maj¹ obowi¹zek z³o¿yæ
informacjê o nieruchomoœciach i obiektach
budowlanych, sporz¹dzon¹ na formularzu
wed³ug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni
od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadnia-
j¹cych powstanie albo wygaœniêcie obowi¹zku
podatkowego w zakresie podatku od nieru-
chomoœci.

q Obowi¹zek podatkowy od budynków lub
ich czêœci powstaje z dniem 1 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym budowa
zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto
u¿ytkowanie budynków lub ich czêœci przed
ich ostatecznym wykoñczeniem.

Bli¿sze informacje uzyskaj¹ Pañstwo w
Referacie Finansowym Urzêdu Gminy
Zgierz - Wymiar Podatków, pok. 13,
tel. 42 716 25 15 wew. 113. 

Urz¹d Gminy Zgierz maj¹c na wzglêdzie
dba³oœæ o œci¹ganie podatków 
zintensyfikuje dzia³ania zwi¹zane 
z prowadzeniem kontroli prawid³owoœci
opodatkowania nieruchomoœci 
znajduj¹cych siê na obszarze gminy.
Kontrole bêd¹ dotyczy³y opodatkowania
nieruchomoœci przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe oraz
zwi¹zanych z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej.
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Wzmo¿one kontrole

Gmina Zgierz bierze udzia³ w konkursie „100
placów zabaw na 100 lat NIVEA”.

Plac zabaw zlokalizowany bêdzie na terenie
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej.
Brakuje tam odpowiednio zaaran¿owanego
miejsca, z którego mog³yby skorzystaæ
zarówno miejscowe dzieci, jak i przyjezdni,
a tak¿e zorganizowane grupy. Konkurs daje
nam wyj¹tkow¹ szansê na wybudowanie
przez firmê NIVEA placu zabaw na terenie
naszej gminy, pod warunkiem znalezienia siê
w gronie 100 finalistów. 

Zwracamy siê zatem z proœb¹ do mieszkañ-
ców i sympatyków gminy Zgierz oraz waszych
znajomych o oddawanie swoich g³osów na
nasz plac zabaw.

By wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, nale¿y zareje-
strowaæ siê na stronie naszej lokalizacji
http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/2069.
Link znajduje siê równie¿ na stronie interne-
towej gminy Zgierz. Ka¿da zarejestrowana
osoba mo¿e oddaæ g³os raz na dobê. 

G³osowanie trwa do 31 paŸdziernika 2011 r. 

Zag³osuj na gminny plac
zabaw w Dzier¿¹znej
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Tegoroczny wyjazd kolonijny zorganizowany
przez Fundacjê Oœwiatow¹ „Pomoc Szkole”
w Zgierzu rozpocz¹³ siê 2 lipca. Pierwsza
czêœæ pobytu zosta³a zaplanowana w Zako-
panem. 

Wspólnie z 42-osobow¹ grup¹ uczestników
i opiekunów z naszego rejonu wypoczywali
uczniowie z Pañstwowego Polskiego
Gimnazjum w Rezekne na £otwie. Warto
przypomnieæ, ¿e Rezekne to miejscowoœæ,
z któr¹ gmina Zgierz podpisa³a 15 lat temu
partnersk¹ umowê o wspó³pracy. Przyk³adem
wzajemnych kontaktów jest wymiana
m³odzie¿y naszych szkó³. £otwesk¹ grup¹
kierowa³a Walentyna Szyd³owska - dyrektor
szko³y, wspania³y pedagog i przyjaciel
m³odzie¿y. 

Przed wyjazdem do Zakopanego goœci oraz
pozosta³ych uczestników kolonii powita³
i ¿yczy³ udanego wypoczynku Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz. Pañstwo Barbara

i Tomasz Abramczykowie prowadz¹cy
restauracjê „TABB-u” zaprosili, bêd¹cych ju¿
od 17 godzin w podró¿y £otyszy, na smaczne
kanapki i gor¹c¹ herbatê. Dziêkujemy za ten
wspania³y gest serca. 

Po wyjeŸdzie ze Zgierza opiekê nad ³otewskimi
przyjació³mi przejê³a Teresa Kulesza - nauczy-
cielka Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w
Szczawinie. W godzinach popo³udniowych
wszyscy zostali zakwaterowani w Pensjo-
nacie „Piotr” na zakopiañskiej Harendzie
i rozpoczê³a siê wspólna tygodniowa realizacja
programu kolonijnego. 

Pierwszym etapem by³o poznanie najbli¿szej
okolicy - zabytkowego, XVIII-wiecznego
koœció³ka na Harendzie i Muzeum Jana
Kasprowicza. W nastêpnych dniach uczestnicy
kolonii wyruszyli dalej. Byli w du¿ym
kompleksie basenów na Anta³ówce w
Zakopanem, obejrzeli stoki zjazdowe na
Nosalu oraz skocznie narciarskie - Ÿród³o

wielu emocji polskich kibiców. Wreszcie
nadszed³ czas na samo miasto, w tym
zwiedzanie Starego Cmentarza na Pêksowym
Brzyzku, spacer po Krupówkach oraz wjazd
na Guba³ówkê. Potem d³u¿sze spojrzenie na
piêkne Tatry, godzinna wêdrówka do
wyci¹gu krzese³kowego i zjazd na obiad. Nie
zabrak³o te¿ wêdrówek pieszych. By³ spacer
Dolin¹ Koœcielisk¹ do W¹wozu Kraków, ze
zwiedzaniem po drodze Jaskini MroŸnej
i odpoczynkiem na bacówce. Druga wyprawa
obejmowa³a spacer na Rusinow¹ Polanê,
wejœcie na Gêsi¹ Szyjê (dla chêtnych),
odpoczynek na placu przy koœciele na
Wiktorówkach i zejœcie od Zazadniej na
parking do autokaru. Uczestnicy kolonii byli
tak¿e na wycieczce autokarowej z przewod-
nikiem w Pieniny. Trasa wyprawy obej-
mowa³a: Dêbno na Podtatrzu, Niedzicê

OŒWIATA

Budapeszt

Do Zakopanego i do Egeru

relacja z kolonii

Zakopane
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Bogus³awa Szczepaniak ma 42 lata.
Ukoñczy³a szko³ê rolnicz¹ w Brato-
szewicach. Dzieciñstwo spêdzi³a w
Besiekierzu Rudnym.

Od 24 lat jest mê¿atk¹. Wspólnie
z mê¿em Leszkiem prowadzi w
Warszycach gospodarstwo rolne po
jego rodzicach. Powierzchnia gospo-
darstwa pañstwa Szczepaniak ma
11 hektarów.

Gospodarstwo specjalizuje siê
w produkcji warzyw w tunelach

foliowych na rynek hurtowy i detaliczny. Przede wszystkim kapusty,
kalafiora, rzodkiewki, szpinaku, kopru, sa³aty, ogórków i pomidorów.
Uprawa ziemniaka zajmuje oko³o 3 hektarów powierzchni gospodarstwa.
Ponadto od 15 lat w gospodarstwie produkuje siê sezonowo oko³o
2,5 tysi¹ca doniczek chryzantemy drobno- i grubokwiatowej. 

- Jestem typow¹ Matk¹ Polk¹ - mówi pani Bogus³awa. - Ca³e moje
¿ycie skupione jest na wychowaniu dzieci i pracy w gospodarstwie.
Trudno wygospodarowaæ trochê czasu dla siebie, o d³u¿szym urlopie
mo¿na zapomnieæ. Moj¹ pasj¹ s¹ góry. Dwa razy by³am na Giewoncie.
Tam odpoczywam, nabieram energii. Od ostatniej wyprawy minê³o
8 lat. Moim marzeniem jest, by jeszcze kiedyœ móc podziwiaæ z bliska
górskie krajobrazy.

Pañstwo Szczepaniak maj¹ czworo dzieci, córki: Agatê (23 lata),
Aleksandrê (11 lat), Zuzannê (5 lat) i syna Dariusza (22 lata).

Tomasz Maciaszczyk ma 32 lata.
Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Kupieck¹.
Ma wykszta³cenie wy¿sze ekono-
miczne. 

Od 7 lat jest ¿onaty. Wspólnie z ¿on¹
Sylwi¹ prowadzi na Podolu gospodar-
stwo przekazane przez jego rodziców.
Powierzchnia gospodarstwa pañstwa
Maciaszczyk ma 7 hektarów, z czego
5 hektarów przeznaczone jest pod
produkcjê sadzonek wierzby energe-
tycznej.

Pan Tomasz swoj¹ drogê zawodow¹
zaczyna³ od pracy rzeŸnika. Przez kilka lat pracowa³ jako handlowiec.
Od 4 lat prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zajmuje siê
us³ugowo zak³adaniem i utrzymywaniem plantacji energetycznych na
bazie wierzby. 

Ten rok pan Maciaszczyk mo¿e zaliczyæ do wyj¹tkowo udanych.
W³aœnie uzyska³ 300 tys. z³ dofinansowania unijnego z PROW
w ramach dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”
na zakup specjalistycznego ci¹gnika z nietypowym wyposa¿eniem
(m.in. uk³ad jazdy do ty³u, moc 200 KM), który mo¿na okreœliæ jako
kombajn do koszenia wierzby. Na ukoñczeniu ma kolejny wniosek,
tym razem o dofinansowanie zakupu maszyn typowo uprawowych.

Plany na przysz³oœæ to dokoñczenie rozbudowy domu oraz rozwój
firmy.

- Najmilej spêdzony wolny czas to rodzinne, kilkudniowe wyjazdy
w ró¿ne zak¹tki Polski. Podró¿e zagraniczne to jednak jeszcze zbyt
du¿y wydatek - mówi pan Tomasz. - Interesuj¹ mnie nowinki
techniczne zwi¹zane z wierzb¹ energetyczn¹, czytam du¿o prasy
bran¿owej. Lubiê dobr¹ ksi¹¿kê, ale na to zwykle brakuje czasu.
Na pó³ce wci¹¿ czeka kilka powieœci Paulo Coelho.

Pañstwo Maciaszczyk maj¹ dwie córki: Klaudiê (6 lat) i Basiê (4 lata).

OŒWIATA

Do¿ynki to prastara tradycja koñcz¹ca ¿niwa. Wyra¿a radoœæ 
i dziêkczynienie za zebrane plony. Szczególne miejsce zajmuj¹
w nich Starostowie Do¿ynek, którzy s¹ przedstawicielami
wszystkich rolników i pe³ni¹ odpowiedzialn¹ rolê gospodarzy.
Tegoroczni Starostowie Do¿ynek w gminie Zgierz to Bogus³awa
Szczepaniak z Warszyc i Tomasz Maciaszczyk z Podola.

Starostowie Do¿ynek

MA£GORZATA KLAUZIÑSKArozmawia³a

DO¯YNKI GMINNE

(zamek z XI wieku oraz jezioro i zapora na
Dunajcu) i Szczawnicê Zdrój. Niestety Trzy
Korony zas³oni³a mg³a. Ostatni¹ wycieczk¹
polsko-³otewsk¹ by³ wyjazd na baseny
termalne do Oravicy na S³owacji. Natomiast
wieczory spêdzali koloniœci na dyskotekach,
brali udzia³ w konkursach, zorganizowany
zosta³ pokaz fotografii trójwymiarowej
prezentuj¹cej przyrodê i kulturê Podhala,
mia³a miejsce degustacja potraw przygo-
towanych przez poszczególne grupy
kolonistów. 

Nadszed³ dzieñ po¿egnania grupy ³otewskiej -
9 lipca w godzinach porannych odjechali do
Rezekne. Wczeœniej by³y podziêkowania za
wspólny pobyt, wymiana drobnych upomin-
ków, zapewnienia o nastêpnych spotkaniach
i ¿yczenia szczêœliwego powrotu do domu.
Nie da³o siê ukryæ nostalgii za tym, co
minê³o, a ju¿ przechodzi³o do historii naszych
partnerskich dzia³añ. £otysze odjechali do
domu, a grupa polska nastêpnego dnia
wyruszy³a na Wêgry do Egeru - popularnego
za spraw¹ œwietnego k¹pieliska termalnego
otoczonego parkiem francuskim oraz bêd¹cego

ojczyzn¹ „byczej krwi”, czyli czerwonego
wytrawnego Egri Bikaver, ale to ju¿ informacja
dla doros³ych. Kilka godzin jazdy i ju¿ da³
o sobie znaæ klimat z temperatur¹ ponad
35°C. Jeszcze tego samego dnia koloniœci
zwiedzili miasto - Plac Dobo, Budynek
Liceum, wie¿a Minaret, bry³a zamku, bazylika.
Kolejne dni przynios³y godziny spêdzone na
basenach termalnych w Egerze i okolicach.
Uzupe³nieniem programu by³a ca³odzienna
wycieczka autokarowa z przewodnikiem do
Budapesztu. Po upalnych dniach m³odzie¿
wieczory chêtnie spêdza³a w kinie kolonij-
nym ogl¹daj¹c projekcje przygotowane przez
opiekunów. 

Czas wakacyjnego pobytu dobiega³ koñca
i 15 lipca wieczorem bezpiecznie i planowo
wrócili wszyscy do Zgierza. 

W czasie pobytu na koloniach opiekê
pedagogiczn¹ sprawowali Krzysztof Wê¿yk
- kierownik, na Wêgrzech zast¹piony przez
Teresê Kuleszê, wychowawcy - Miros³awa
Brzeziñska i Piotr Gralak, a opiekê medyczn¹
Bogus³awa Stopczyk. Pilotem i wspania³ym

przewodnikiem na Wêgrzech by³a Beata
Osmulska. Przewóz uczestników zapewni³a
Firma Transportowa Jana Nyczaja, który
osobiœcie kierowa³ kolonijnym autobusem. 

Zarz¹d Fundacji „Pomoc Szkole” w Zgierzu
wyra¿a uznanie i podziêkowanie ca³ej kadrze
za zaanga¿owanie, sprawowan¹ opiekê i
serdeczn¹ troskê o wypoczywaj¹c¹ m³odzie¿.

Od redakcji: Cezary Piotrowski - od 1978 r.
wspó³organizator lub organizator obozów
harcerskich, zimowisk i kolonii letnich,
harcmistrz. Przez ponad 30 lat przeprowadzi³
60 turnusów zorganizowanego wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. W 2008 r. Kapitu³a
Dzieciêco-M³odzie¿owa w £odzi przyzna³a
Cezaremu Piotrowskiemu Medal „Serce
Dziecku” jako symbol szczególnego uznania
za mi³oœæ, pracê i poœwiêcenie dla dzieci.

CEZARY PIOTROWSKI
Prezes Zarz¹du Fundacji 

i organizator wyjazdu



KULTURA

Festiwal jest prób¹ inspirowania i kultywo-
wania amatorskiej twórczoœci artystycznej
oraz tradycji regionalnych. Przegl¹d jest
doskona³¹ form¹ stwarzaj¹c¹ muzykom
amatorom mo¿liwoœæ zaprezentowania siê,
wymiany pomys³ów i doœwiadczeñ, a tak¿e
integracji tego œrodowiska. 

Podczas tegorocznego festiwalu mogliœmy
us³yszeæ 9 prezentacji piosenek znanych
i lubianych w wykonaniu solistów, duetu
oraz zespo³ów z województwa ³ódzkiego.
W festiwalu udzia³ wziê³y: Zespó³ „TRIO”
z Moszczenicy (powiat piotrkowski), Zespó³
Akordeonistów dzia³aj¹cy przy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Andrespolu (powiat ³ódzki
wschodni), Zespó³ Folklorystyczny dzia³aj¹cy
przy Zespole Szkó³ Publicznych w M¹kolicach
(gmina G³owno), Zofia Mycka z £owicza
(powiat ³owicki) oraz Zespó³ Œpiewaczy
„Szczawinianki” i Zespó³ Œpiewaczy „Giecz-
nianki” z kapel¹ ludow¹ Zenona Rudnickiego
reprezentuj¹ce Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej.

W komisji konkursowej tegorocznego
festiwalu zasiadali: Henryka Swiet³ana
Niewiadomska - absolwentka Konserwatorium
Muzycznego w £odzi, wieloletni nauczyciel,
Aldona Pluciñska - etnografka, pasjonatka
wszystkiego co wi¹¿e siê z nasz¹ kultur¹,
Agnieszka Kwiatkowska - wieloletni
pracownik Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej i Wojciech Miedzianowski
- od 24 lat animator kultury, instruktor teatralny,
gitarzysta, inicjator wielu przegl¹dów i festi-
wali muzycznych.

Po wys³uchaniu wszystkich uczestników
konkursu komisja przyzna³a nagrody
w dwóch kategoriach:
l soliœci i duety: I miejsce: duet Gabriela
Skopiak i Jerzy Kluska, II miejsce: Renata
Niszczak, III miejsce: Gabriela Skopiak,
IV miejsce: Zofia Mycka;
l zespo³y: I miejsce: Zespó³ Œpiewaczy
„Szczawinianki”, III miejsce ex aequo:
Zespó³ Akordeonistów i Zespó³ Œpiewaczy
„Giecznianki”, IV miejsce Zespó³ Folklo-
rystyczny, V miejsce: zespól „TRIO”.

Drugiego miejsca komisja konkursowa
postanowi³a nie przyznawaæ.

Mi³¹ niespodziank¹ by³ fakt, ¿e ka¿dy z wystê-
puj¹cych otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹
ufundowan¹ przez Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej.

Po zakoñczeniu prezentacji festiwalowych
na scenie pojawi³y siê zagraniczne zespo³y
folklorystyczne z Francji - „Lou Trelus”,
Turcji - „Folklor Kurumu” i Serbii
- AKUD „Jovan Popowic”, które odwiedzi³y
GOK w ramach XXIX Miêdzynarodowych
Warsztatów Folklorystycznych organizo-
wanych, co dwa lata, przez Widzewskie
Domy Kultury. 

Piêkna pogoda tego dnia pozwoli³a
wszystkim na dobr¹ zabawê. Wystêpy
naszych rodzimych wykonawców rozgrza³y
publicznoœæ, natomiast piêkne stroje i
wspania³y porywaj¹cy taniec zespo³ów
prezentuj¹cych folklor spoza granic naszego
kraju pozostawi³ niezapomniane wspom-
nienia z nutk¹ niedosytu w oczekiwaniu na
nastêpny festiwal.

17 lipca na terenie Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej odby³
siê Plenerowy Festiwal Piosenki Znanej i Lubianej WYKA'2011,
zorganizowany przez GOK. 

Rozœpiewana Dzier¿¹zna 

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Fotoreporta¿ na str. 16.

17 wrzeœnia na terenie Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie £ódzkim
odbêdzie siê V Regionalny Przegl¹d Kapel
i Œpiewaków Ludowych „Siedlisko”. Na scenie
wyst¹pi¹ zespo³y i kapele ludowe z terenu
województwa ³ódzkiego, które rywalizowaæ
bêd¹ o Grand Prix przegl¹du - nagrodê specjaln¹
„Aleksandrowska Malwa”. Goœcinnie wyst¹pi
Zespó³ Pieœni i Tañca „Mazowsze”. Przegl¹-
dowi towarzyszyæ bêdzie Jarmark Rêkodziel-
ników Regionu £ódzkiego, gdzie twórcy
ludowi z ca³ego województwa bêd¹ prezen-
towaæ i sprzedawaæ swoje wyroby.

Szczegó³y we wrzeœniu na stronach interne-
towych www.aleksandrow-lodzki.pl oraz
www.gmina.zgierz.pl.

Regionalny Przegl¹d Kapel 
i Œpiewaków Ludowych
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W ostatni¹ niedzielê wakacji zapraszamy na Do¿ynki do Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej. 

Jak co roku przygotowaliœmy dla Pañstwa wiele atrakcji i niespodzianek, swoistego
po³¹czenia folkloru i tradycji ze wspó³czesn¹ imprez¹ plenerow¹. Program jak
najbardziej tradycyjny, a jednoczeœnie jak zawsze zaskakuj¹cy i niepowtarzalny:
korowód  do¿ynkowy z wieñcami wyplecionymi przez cz³onkinie KGW, polowa
msza œwiêta, stoiska so³eckie, które ciesz¹ siê wci¹¿ rosn¹cym powodzeniem,
wystêpy lokalnych zespo³ów, coœ na ruszcie, czyli punkty gastronomiczne, liczne
atrakcje w postaci kramów, weso³ego miasteczka i oczywiœcie wystêpy
zaproszonych gwiazd (o tym na razie cicho sza - bêdzie niespodzianka) i szalona
zabawa z DJ-em. Czy s¹ ju¿ Pañstwo zainteresowani? Dodajmy, ¿e nie zabraknie
pomocy mieszkañców gminy Zgierz (koloryt lokalny) i sponsorów tak wspania³ej
uroczystoœci (wk³ad finansowy).

Szczegó³y imprezy na stronach internetowych: www.dzierzazna.pl, www.gmina.zgierz.pl
oraz plakatach.

28 sierpnia w Dzier¿¹¿nej

Do¿ynki

11.30 - z³o¿enie kwiatów na mogile ¿o³nierzy 28. pu³ku Strzelców             
Kaniowskich na cmentarzu parafialnym 

12.00 - msza œw. w koœciele pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a
13.00 - przejœcie pocztów sztandarowych i uczestników uroczystoœci 

z koœcio³a pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, przemówienia   
okolicznoœciowe, sk³adanie wieñców i wi¹zanek

q

q

q

Program uroczystoœci, które odbêd¹ siê 15 sierpnia w Bia³ej:

Zapraszamy na uroczystoœci patriotyczne w gminie Zgierz

Œwiêto Wojska Polskiego

Uwaga! W zwi¹zku z uroczystoœciami zostanie zamkniêta droga powiatowa nr 5105 E
relacji Kania Góra - Bia³a - Kêbliny na odcinku Bia³a - Kêbliny w godz. 12.50 - 14.20
(na odcinku od koœcio³a do pomnika).



KULTURA

Pewnego kwietniowego dnia w 2001 roku
grupa pasjonatów œpiewania rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ jako zespó³ œpiewaczy.
Sta³o siê to z inicjatywy Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej i do dziœ „Giecznianki”
dzia³aj¹ pod jego patronatem.

W zespole œpiewa szeœæ pañ - mieszkanek
Gieczna. Warto podkreœliæ, ¿e wokalistki s¹
ubrane w oryginalne ³owickie stroje ludowe:
lniane koszule, we³niane spódnice, haftowane
gorsety, czerwone korale i chusty, we³niane
pasiaki i sznurowane trzewiki z cholewami
podkreœlaj¹ klimat i atmosferê prezento-
wanych utworów.

Kapela ludowa Zenona Rudnickiego,
która przygrywa zespo³owi, sk³ada siê z trzech
panów, tak¿e ubranych na ludowo: pomarañ-
czowe spodnie w pod³u¿ne, kolorowe pr¹¿ki,
czarne lejbiki i spencery z czarnego sukna,
wysokie trzewiki i ozdobne kapelusze rodem
z £owicza. Kapela przygrywa dŸwiêcznie
i z mocnym przytupem na akordeonie,
klarnecie i bêbnie.

Koncerty zespo³u ubranego w oryginalne
stroje ludowe zawsze tworz¹ niepowtarzaln¹
atmosferê. 

Przyjrzyjmy siê bli¿ej repertuarowi
„Giecznianek”. Trzeba przyznaæ, ¿e bogactwo

utworów jest niezwyk³e. Zespó³ œpiewa
piosenki z regionu zgierskiego, ³êczyckiego
i ³owickiego. Melodie znane i popularne,
biesiadne i ludowe, ciekawe przyœpiewki,
utwory porywaj¹ce do tañca, ostre wizgi,
mocne przytupy i soczysta gwara przyci¹gaj¹
na koncerty fanów folkloru i staropolskiej
biesiady. Przyk³adem mo¿e byæ wystêp
„Giecznianek” na Festiwalu Folklorysty-
cznym w Kazimierzu nad Wis³¹ w 2002 roku.
Zespó³ tak spodoba³ siê publicznoœci
i krytykom, ¿e zosta³ zaproszony na nagrania
do radia lubelskiego.

Ciekawostk¹ jest te¿ to, ¿e w I Programie
Polskiego Radia podczas jednej z niedziel-
nych audycji „Pod Kogutkiem” s³uchacze
mogli us³yszeæ takie utwory jak: „£owickie
ch³opaki”, „Rybecki”, „Za las ch³opcy, za
las”.

„Giecznianki” maj¹ na swoim koncie
liczne koncerty w czasie do¿ynek, festynów i
imprez okolicznoœciowych na terenie ca³ego
województwa ³ódzkiego. Uœwietniaj¹ swoimi
wystêpami wiele uroczystoœci gminnych i
powiatowych oraz bior¹ udzia³ w przegl¹dach
i festiwalach polskich i zagranicznych, gdzie
promuj¹ nasz rodzimy folklor, kulturê i
tradycjê. Na Miêdzynarodowym Festiwalu
Kultury „Lingaudala” w Kupiszkis na Litwie
w 2005 roku zespó³ zaprezentowa³ ciekawy
obrzêd oczepin wesela ³owickiego, a w 2007
roku oprócz piosenek, charakterystyczne dla
Polski centralnej tañce: mazurkowe (oberek,
kujawiak), polonezowe (chodzony), klapok
i oczywiœcie polkê. „Giecznianki” odwiedzi³y
tak¿e w 2008 roku Hollókõ na Wêgrzech,
gdzie wystêpowa³y podczas „Œwiêta Wino-
brania”. 

Zespo³owi gratulujemy wystêpów i ¿yczymy
sukcesów, a Pañstwa „œpiewaj¹co” zapraszamy
na koncerty, na przyk³ad podczas lokalnych
imprez okolicznoœciowych i plenerowych.

10 lat dzia³alnoœci zespo³u

I raz na ludowo! Z charakterystycznym ludowym wizgiem i mocnym
przytupem przedstawiamy niezwykle aktywny amatorski Zespó³
Œpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona 
Rudnickiego.  

Giecznianki z kapel¹
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ANNA WOSIECKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej
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Program unijny Leader to szczególne
narzêdzie, którego celem by³o aktywowanie
i wspomaganie ju¿ aktywnych œrodowisk
w niewielkich miasteczkach i wsiach. Przez
kilka lat istnienia tego programu na polsk¹
wieœ wp³ynê³o wiele milionów z³otych dla
u³atwienia dzia³ania ma³ych przedsiêbiorstw
oraz dla wsparcia finansowego aktywnych
ludzi na wsi, którzy maj¹ pomys³ na nowe,
atrakcyjniejsze jutro swoich ma³ych
œrodowisk.

Warto zadaæ sobie pytanie - co jest powodem
i istot¹ dzia³alnoœci spo³ecznej mieszkañców
ma³ych œrodowisk wiejskich? Dlaczego czêœæ
ludzi chce jeszcze poza swoimi codziennymi
obowi¹zkami zrobiæ coœ dla innych? Czym
kieruj¹ siê wiejscy dzia³acze w swojej pasji
i zami³owaniach do poszukiwania „siebie”,
chc¹c daæ przy tym wiele dobrego innym?

Choæ dziœ „dzia³acz spo³eczny” jest mo¿e
reliktem z poprzedniej epoki, to jednak
niezale¿nie jak by to nazywaæ, nadal ludzie
poszukuj¹ swojego miejsca na ziemi, istniej¹
i bêd¹ istnieæ. W czasie dzia³ania Leadera
pojawia siê ich wielu, bo i warunki dzia³ania
s¹ bardziej sprzyjaj¹ce. S¹ to dzia³acze groma-
dz¹cy bogate ekspozycje muzealne, ludzie
kultywuj¹cy tradycje regionalne, zajmuj¹cy
siê folklorem czy bezpoœrednio zaintereso-
wani promowaniem swojego regionu jako
tego najlepszego, w którym wspólnie dzia³aj¹
m³odzi i starsi mieszkañcy wsi. Warto jednak
zauwa¿yæ, ¿e od kilkudziesiêciu lat na wsiach
dzia³aj¹ ko³a gospodyñ wiejskich i ochotnicze
stra¿e po¿arne. I choæ gromadz¹ g³ównie
doros³ych mieszkañców wsi, to jednak oni s¹
pewnie prekursorem idei Leadera. Ze statystyk
wynika, ¿e te¿ oni korzystaj¹ ze œrodków
unijnych, najwiêcej aplikuj¹c o œrodki finan-
sowe poprzez LGD (lokalne grupy dzia³ania). 

Wêdruj¹c ostatnio po gminach Ma³opolski
i spotykaj¹c siê z dzia³aczami Stowarzyszenia

„Pó³nocna Korona Krakowa” napotka³em
wielu ludzi z pasj¹, otwartych na inicjatywy
innych.

Rozmawiaj¹c z ks. Ryszardem Honkiszem,
proboszczem parafii œw. Jakuba w Wiêc³a-
wicach i zwiedzaj¹c teren przykoœcielny
zobaczy³em, jak jednoœæ spo³eczna,
pomys³owoœæ i zaanga¿owanie ludzi mo¿e
zrobiæ wiele dobrego w swoim œrodowisku.
Pytaj¹c o powód takiej szerokiej wspó³pracy
ze œrodowiskiem lokalnym, us³ysza³em
odpowiedŸ: - Staramy siê robiæ to, co
cz³owiek powinien robiæ, czyli zajmowaæ siê
duszpasterstwem i prowadzeniem jakiegoœ
¿ycia kulturalnego na wsi. Tak zawsze by³o,
¿e ksiê¿a siê zajmowali tutaj i gospodark¹
roln¹ i by³y takie tradycje, ¿e proboszcz uczy³
ludzi sadownictwa, uczy³ rolnictwa (…)
Staramy siê te¿ coœ takiego robiæ. Gdy tutaj
przyszed³em, zobaczy³em, ¿e brak takiego
¿ycia kulturalnego, ¿e ludzie poza ciê¿k¹
prac¹ nie maj¹ nic, bo nie by³o tu ani
œwietlicy, ani domu kultury (…) Zaczêliœmy
wiêc organizowaæ ¿ycie kulturalne. To
bardzo jednoczy wspólnotê ludzi. Jest parafia
sk³adaj¹ca siê z 12 wiosek i ka¿da wioska
¿y³a jakby swoim ¿yciem. Natomiast dziêki
tym dzia³aniom, oczywiœcie poza liturgi¹, te
œrodowiska ludzi scalaj¹ siê i jednocz¹. 

Nale¿y wyjaœniæ, ¿e w Wiêc³awicach obok
piêknego drewnianego XVIII-wiecznego
koœció³ka, dok³adnie na jego zapleczu,
znajduje siê plac wspólnoty, na którym pobu-
dowano piêkny wiejski amfiteatr, plac zabaw
dla dzieci, postawiono du¿¹ letni¹ kuchniê
i jadalniê oraz kilka gustownie wykonanych
drewnianych altan, które w czasie spotkañ
mieszkañców s³u¿¹ jako stoiska wystawowe
lub sklepiki. Pieniêdzy na organizacjê takich
imprez inicjatorzy poszukuj¹ w samorz¹dach,
ale nie tylko. Ks. Honkisz powiedzia³: - My
wspó³dzia³amy z samorz¹dami bardzo

mocno, od pocz¹tku z w³adzami gminy,
z lokaln¹ grup¹ dzia³ania. Staram siê te¿
w³¹czaæ we wszystkie inicjatywy, jakie s¹
tutaj w œrodowisku.

Sam ksi¹dz Ryszard jest równie¿ cz³onkiem
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Pó³nocna Korona
Krakowa”, co u³atwia mu dostêp do infor-
macji o mo¿liwoœciach pozyskiwania
pieniêdzy, jak i uczestniczenia w innych
przedsiêwziêciach œrodowiskowych.

Inn¹ ciekaw¹ form¹ aktywizowania
œrodowisk lokalnych jest prowadzenie przez
nich dzia³alnoœci dochodowej, która pozwala
na utrzymanie posiadanych budynków i
placów. Najlepszym przyk³adem w naszym
œrodowisku s¹ oczywiœcie ochotnicze stra¿e
po¿arne, które w du¿ej mierze utrzymywane
s¹ (w niektórych œrodowiskach) z w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej. 

We wspomnianym regionie ma³opolskim
spotka³em w miejscowoœci Luborzyca piêkny
oœrodek œrodowiskowo-hotelowy, który
prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Rodzina B³. Adolfa Kolpinga w Luborzycy.
Organizowane w nim s¹ ró¿ne przyjêcia
okolicznoœciowe, posi³ki dla grup zorgani-
zowanych oraz udostêpniane s¹ miejsca
noclegowe dla ponad 40-osobowych grup
wycieczkowych. Podstawow¹ jednak dzia³al-
noœci¹ jest prowadzenie ¿ycia kulturalno
- oœwiatowego wœród doros³ych i dzieci.
Wystêpuje tu lokalny kabaret, jest zespó³
muzyczny oraz dzia³aj¹ w tym oœrodku ko³a
gospodyñ wiejskich. Organizuje siê tu
równie¿ coroczne imprezy i widowiska
regionalne.

Co wiêc daj¹ prê¿nie dzia³aj¹ce LGD swoim
œrodowiskom i jakie oczekiwania powinny
byæ do nich kierowane ze strony miesz-
kañców?

Wydaje siê ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e
pojawienie siê w gminach lokalnych grup
wspomog³o dzia³ania gminnych oœrodków
kultury, uzupe³niaj¹c ich dzia³alnoœæ o sforma-
lizowane przedsiêwziêcia finansowane ze
œrodków europejskich. Same równie¿ domy
kultury korzysta³y z tych œrodków poprzez
LGD. Jeœli zaœ chodzi o oczekiwania miesz-
kañców w stosunku do LGD to jest to przede
wszystkich wsparcie merytoryczne w przygo-
towywaniu aplikacji o finansowanie drobnej
dzia³alnoœci gospodarczej na wsi czy pomoc
we wsparciu finansowym kulturotwórczych
inicjatyw. Moim zdaniem LGD powinny
jednoczeœnie kreowaæ (na ile to mo¿liwe)
politykê wsparcia finansowego dla tych
inicjatyw, które nie tylko s¹ cenne, ale
i spójne ze strategi¹ regionu. Warto bowiem
zachowaæ od zapomnienia nie tylko to, co
materialne, ale i duchowe, nie tylko co jest
„na topie”, ale i to, co dziœ tak powszechne,
oczywiste (chocia¿by przyroda), a za
kilkanaœcie lat mo¿e byæ ju¿ rzadkoœci¹.

SPO£ECZEÑSTWO

Inicjatywy ma³ych spo³ecznoœci

relacja z wyjazdu studyjnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego £ódzkiej Sieci LGD
do Ma³opolskiej Sieci LGD (30 czerwca - 1 lipca).

BRONIS£AW MATUSZ
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Centrum Obs³ugi Przedsiêbiorcy w £odzi jako
jednostka poœrednicz¹ca w przyznawaniu
œrodków unijnych og³osi³o w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego konkurs dla
mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw z regionu
³ódzkiego dzia³aj¹cych na rynku d³u¿ej ni¿
12 miesiêcy. 

Na dofinansowanie mog¹ liczyæ projekty
polegaj¹ce na bezpoœrednich inwestycjach
w mikro- i ma³ych przedsiêbiorstwach oraz
ich partnerstwach, rozumiane jako projekty
inwestycyjne, w tym: l dzia³ania moderniza-
cyjne w przedsiêbiorstwach prowadz¹ce
do wprowadzenia na rynek nowych lub ulep-
szonych produktów/us³ug; l dokonywanie
zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
lub sposobu œwiadczenia us³ug; l unowo-
czeœnienie wyposa¿enia niezbêdnego do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorstwa; l modernizacjê œrodków
produkcji; l wdra¿anie wydajnych systemów
zarz¹dzania œrodowiskiem oraz wdra¿anie i
stosowanie technologii zapobiegania zanie-
czyszczeniom œrodowiska. 

W ramach konkursu przedsiêbiorca mo¿e
otrzymaæ do 300 tys. dofinansowania. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
prowadzony bêdzie do 29 sierpnia 2011 r. 

Szczegó³y: Punkt Informacyjny COP w £odzi
przy ul. Roosevelta 15, tel. 42 230 15 55,
230 15 56, e-mail: info@cop.lodzkie.pl oraz
www.cop.lodzkie.pl.

Unijna dotacja 
dla przedsiêbiorców

Informujemy, ¿e Muzeum
Powstania Warszawskiego
prowadzi prace nad przygo-
towaniem wydawnictwa w
postaci „S³ownika biogra-
ficznego uczestników
Powstania Warszawskiego”.

Zamiarem pracowników Muzeum jest
dotarcie do wszystkich uczestników Powstania
Warszawskiego, w celu opracowania ich
¿yciorysów. W zwi¹zku z tym chc¹ zebraæ
informacje o jak najwiêkszej liczbie osób,

miejsc, Ÿróde³ i zbiorów archiwalnych,
w których znajduj¹ siê informacje o uczest-
nikach Powstania.

Prosimy Pañstwa o udzielenie informacji i
wszelkich mo¿liwych danych, czy na terenie
gminy Zgierz zamieszkuj¹ lub zamieszkiwa³y
osoby bêd¹ce uczestnikami Powstania Warszaw-
skiego. Prosimy równie¿ o informacje na
temat ewentualnych miejsc pochówków
uczestników Powstania Warszawskiego.

Osoby, które mog¹ udzieliæ informacji
autorom „S³ownika...” prosimy o zg³aszanie
siê bezpoœrednio do Muzeum Powstania
Warszawskiego lub do Urzêdu Gminy
Zgierz. Ka¿da informacja jest bardzo wa¿na.
Z góry dziêkujemy za wszelk¹ pomoc.

Kontakt: l Muzeum Powstania Warszaw-
skiego: Tymoteusz Pruchnik - Kierownik
Archiwum i Szef Projektu „S³ownik biografi-
czny uczestników Powstania Warszawskiego”,
tpruchnik@1944.pl; Dominika Smoczyñska,
dsmoczynska@1944.pl, tel. 22 539 79 31
l Urz¹d Gminy Zgierz: Maciej Wrzesiñski,
Referat Rozwoju i Promocji Gminy, tel. 42
716 25 15 wew. 244, ug-promocja@gmina.
zgierz.pl.

Powstaje „S³ownik
biograficzny uczestników
Powstania Warszawskiego” 
- autorzy prosz¹ o informacje

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 2
16

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

3
17

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

10
24

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

4
18

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

11
25

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

19

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

12
26

sierpieñmiejscowoœæ

8
22

wrzesieñ

12
26

6
20

7
21

14
28

1
15

8
22

16

9
23

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

Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu
znajduj¹ siê w miejscowoœciach:
l Dzier¿¹zna 4 
(budynek Gminnego Oœrodka Kultury),
l Gieczno, ul. G³ówna 43 
(budynek Oœrodka Zdrowia),
l Grotniki, ul. Brzozowa 4 
(budynek Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego),
l S³owik, ul. Gdañska 42 
(budynek Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego),
l Szczawin Koœcielny, ul. Koœcielna 21 
(budynek Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego).

Punkty czynne s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 9.00-19.00. 

Uwaga! lPPDI w Giecznie w dniach 8 - 9
sierpnia czynny w godz. 17.00 - 19.00, w dniach
10 - 12 sierpnia bêdzie nieczynny, l PPDI
w S³owiku bêdzie nieczynny 8 sierpnia,
natomiast w dniach 9 - 12 sierpnia czynny
w poniedzia³ek i czwartek w godz. 12.00 - 17.00,
l PPDI w Szczawinie w zwi¹zku z przebu-
dow¹ pomieszczeñ jest nieczynny od 25 lipca
do odwo³ania. Informacje o innych ewentu-
alnych zmianach godzin otwarcia PPDI
wywieszone bêd¹ przed budynkami oraz na
stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl.

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.

Urz¹d Gminy Zgierz zwraca siê z proœb¹
o zg³aszanie par ma³¿eñskich z terenu gminy,
które obchodz¹ jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego do odznaczenia „Medalem za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.

Informacje nale¿y sk³adaæ w Zespole ds.
Obywatelskich w Urzêdzie Gminy Zgierz,
pok. 26, tel. 42 716 25 15 wew. 226.

Jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego
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Gminna Biblioteka w Bia³ej
Bia³a, ul. Koœcielna 2
tel. 42 717 82 49
pon 8.30-15.30, wt - pt 10.30-17.30

Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie
Szczawin Koœcielny, ul. Koœcielna 21
tel. 42 716 94 17
pon - wt 8.30-15.30, œr - pt 10.30-17.30

Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu
Ustronie, ul. Ustronie 10
tel. 42 717 95 15
wt - œr 10.00-16.00, czw - sob 13.30-19.00

godziny wypo¿yczeñ

Biblioteki 

Nie masz pod³¹czonego Internetu
w domu? Skorzystaj z niego 
w jednym z Publicznych Punktów
Dostêpu do Internetu. Za darmo!



SPORT

Osi¹gniête wicemistrzostwo grupy oraz
statystyka rozgrywek mówi¹ same za siebie.
12 na 20 spotkañ zespo³ z D¹brówki zakoñczy³
zwyciêstwem, zremisowa³ 7 meczów, zaledwie
jeden raz przegrywaj¹c, w kontrowersyjnych
okolicznoœciach i z³ych warunkach atmosfery-
cznych. Dru¿yna zdoby³a 43 punkty, a taka

ich liczba w poprzednich latach zawsze
zapewnia³a awans do wy¿szej klasy rozgryw-
kowej. Pech teamu z D¹brówki polega³ na
tym, ¿e jeszcze lepszy bilans zanotowa³ LKS
Sarnów, który z 20 meczów wygra³ 18.

Jedynym zespo³em, który nie da³ siê pokonaæ
liderowi i dwukrotnie zremisowa³ 0 : 0 i 2 : 2
by³ w³aœnie LKS D¹brówka, co stanowi
dodatkowy pozytywny element zakoñczo-
nego sezonu.

Najwiêksza liczba strzelonych bramek - 67
i najmniejsza straconych -16, to kategorie w
których równie¿ nie mia³a sobie równych
dru¿yna z D¹brówki.

Znakomit¹ kadrê zespo³u stanowili w minio-
nym sezonie nastêpuj¹cy zawodnicy: Jan
Adamczyk, Kamil Bartosiak, Piotr
Bekrycht, Kamil Domañski, Arkadiusz
Domasiewicz, Krzysztof Dzierbicki,

Jaros³aw Franczak, Kamil Gortat, Pawe³
Jaskólski, £ukasz Józefiak, Robert
Karolak, Zbigniew Ko³at, £ukasz Kornacki,
Jakub Kosiewicz, Kamil Kozicki, Robert
Kulesza, Arkadiusz Majchrzak, Damian
Majchrzak, Robert Michalak, Karol
Osiecki, Rafa³ Pawlak, Adam Ryniec,
Rados³aw Sokó³, Jacek Tworski, Artur
Wolkiewicz, Micha³ Zakrzewski.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ekip¹ z D¹brówki
trzeci¹ kolejn¹ kadencjê zarz¹dzaj¹ „trzej
przyjaciele z boiska”, zawodnicy z poprzed-
niego okresu œwietnoœci klubu na prze³omie
lat 80/90 minionego stulecia. S¹ to prezes
Marek Gortat i wiceprezesi - Remigiusz
Kaczmarek i Krzysztof Kosiewicz.

Ich kilkuletnia praca na polu sportowym
i personalno-wychowawczym przynosi
doskona³e efekty zadowalaj¹ce ich samych,
jak równie¿ kibiców i ca³e otoczenie dru¿yny.
W dzisiejszych czasach postêpuj¹cego
rozpadu wiêzi miêdzyludzkich, zbudowanie
sukcesu i wspó³dzia³ania grupy 30-40 osób,
jest niezmiernie trudne, ale jak siê okaza³o na
przyk³adzie LKS D¹brówka wykonalne
i przynosz¹ce du¿o satysfakcji.

25 czerwca na boisku LKS D¹brówka odby³a
siê doroczna impreza podsumowuj¹ca sezon.
Omówione zosta³y statystyki zespo³u oraz
osi¹gniêcia indywidualne poszczególnych
zawodników. Wrêczono statuetki dla najlep-
szego strzelca oraz najlepszego zawodnika.
Królem strzelców zespo³u, jak i ca³ej B klasy,
zosta³ kolejny rok z rzêdu Robert Karolak -
kapitan dru¿yny, zdobywca 24 bramek.
Natomiast za najlepszego zawodnika uznano

Kamila Bartosiaka, doskona³ego prawego
obroñcê m³odszego pokolenia.

Dziêki staraniom zarz¹du, a w szczególnoœci
prezesa Marka Gortata, obiekt LKS-u jest
jednym z najlepszych i naj³adniej po³o¿onych
w ca³ej B klasie, wyposa¿ony w szatnie
-kontenery, ³awki dla kibiców, zadaszone
boksy dla zawodników rezerwowych i
nowoczesne ³apacze pi³ek za bramkami.
Marzenia zarz¹du siêgaj¹ w³asnego,
niewielkiego budynku klubowego z szatniami
i natryskami, ale na dzieñ dzisiejszy taka
inwestycja przekracza zdecydowanie
mo¿liwoœci finansowe klubu.

W drugiej, mniej oficjalnej czêœci tej
imprezy, przy grillu omawiano najciekawsze
momenty rozegranych meczów, nie zabrak³o
równie¿ planów sportowych na przysz³oœæ
i g³oœnych, boiskowych przyœpiewek pi³kar-
skich. Jedna z nich pojawia³a siê najczêœciej
i niech bêdzie dobr¹ wró¿b¹ na przysz³y
sezon, a wiêc „Kto wygra mecz - LKS
D¹brówka!!!”.

LKS D¹brówka

podsumowanie sezonu 2010/2011

19 czerwca zakoñczy³ siê sezon pi³karski
w klasie B, grupa £ódŸ I. Przejdzie on 
do historii jako najlepszy dla klubu LKS
D¹brówka w ci¹gu ostatnich kilku lat.

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes Zarz¹du LKS D¹brówka

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê w³adzom gminy Zgierz, na czele z Panem Wójtem Zdzis³awem
Rembiszem i Rad¹ Gminy, które od lat w ramach zadania publicznego zapewniaj¹ finansowe
funkcjonowanie klubu.
Bezwzglêdnie ogromne s³owa uznania skierowaæ trzeba pod adresem Kierownika Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu, Pana Cezarego Piotrowskiego oraz Pani Bo¿eny Frank, za ¿yczliwe doradztwo
i dbanie o stronê merytoryczn¹ dzia³añ podejmowanych przez zarz¹d LKS D¹brówka.
Wœród wielkich przyjació³ klubu znajduj¹ siê bez w¹tpienia Pani Jadwiga Stopczyk, która jako mieszkanka
D¹brówki z niezwyk³¹ sympati¹ s³u¿y pomoc¹ w sprawach ksiêgowych oraz Panowie Krzysztof
Niewiadomski, Ireneusz Tworski i Tadeusz JuŸwicki, od wielu lat wspieraj¹cy dru¿ynê.
W sprawach medycznych nieoceniona by³a profesjonalna pomoc Pani Doktor Ma³gorzaty Kotkowskiej
oraz Pañ Jolanty Michalskiej i Bogus³awy Stopczyk.
Podziêkowaæ nale¿y równie¿ mieszkañcom D¹brówki, którzy bardzo ¿yczliwie odnosz¹ siê do
corocznej akcji zbierania z³omu na rzecz klubu. Œrodki uzyskane w ten sposób przeznaczane s¹ na
podstawowe, bie¿¹ce potrzeby - np. napoje dla pi³karzy, czy paliwo do kosiarki.

30 lipca w Rosanowie odby³ siê turniej
z okazji zakoñczenia kariery pi³karskiej
prezesa Zamku Skotniki Andrzeja Œlêzaka.
W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny: Boruta
Zgierz, W³ókniarz Zgierz, LKS Rosanów,
W³ókniarz Konstantynów £ódzki, Zjedno-
czeni Stryków, LKS D¹brówka oraz LKS
Zamek Skotniki.

Andrzej Œlêzak
karierê pi³karza
rozpocz¹³ w wieku
11 lat w zespole
Oskar Przysucha.
Po piêciu latach
gry w dru¿ynach
juniorskich zade-
biutowa³ w 1977

roku w dru¿ynie seniorów wystêpuj¹cej
w V lidze. W 1980 roku zanotowa³ sportowy
awans przenosz¹c siê do III ligowego
09 Mys³owice. W trakcie pobytu w Mys³o-
wicach odby³ testy w Górniku Zabrze
niestety nie przekona³ do siebie dzia³aczy
wtedy jednego z najlepszych klubu w Polsce.
W 1983 roku powróci³ do macierzystego
Oskara Przysucha, by rok póŸniej trafiæ do
Or³a Wierzbica. W Wierzbicy spêdzi³ jednak
zaledwie sezon i ponownie ubra³ trykot
Oskara. W 1986 roku, z powodu kontuzji,
w wieku 25 lat przerwa³ karierê. W 2004
roku wznowi³ karierê graj¹c w AKS Skotniki,
po trzech latach przekszta³ci³ zespó³ w LKS
Zamek Skotniki, zosta³ jego prezesem
i zg³osi³ do rozgrywek. 

PAWE£ DYNEK

Prezes klubu zakoñczy³ karierê
pi³karsk¹

LKS Zamek Skotniki
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q 29 czerwca
Zgierscy policjanci zatrzymali nastoletnich
chuliganów dzia³aj¹cych na cmentarzu
w Szczawinie. Do zdarzenia dosz³o oko³o
godz. 22.30. Dy¿urny zgierskiej policji przyj¹³
zg³oszenie, z którego wynika³o, ¿e grupa
m³odych mê¿czyzn przebywaj¹cych na cmen-
tarzu t³ucze szk³o. Na miejscu natychmiast
pojawili siê policjanci, którzy ustalili, ¿e w
wyniku dzia³ania sprawców na jednym grobie
ca³kowicie sp³onê³y wi¹zanki kwiatów i krzy¿.
S¹siedni grób, obrzucony zniczami, równie¿
uleg³ nadpaleniu. Dodatkowo sprawcy
uszkodzili p³ytê nagrobn¹ w trzecim nagrobku.
Na czêœci cmentarza le¿a³o kilkadziesi¹t
pot³uczonych zniczy. Takie same œlady by³y
równie¿ przed cmentarzem i ci¹gnê³y siê a¿ do
ul. Dzia³kowej. Z uwagi na fakt, ¿e trop
urywa³ siê przed jedn¹ z dzia³ek, na której
akurat trwa³a impreza - mundurowi podejrze-
waj¹c, ¿e tam ukryli siê sprawcy, weszli na
teren posesji. Wœród siedemnastoosobowej
grupy m³odych ludzi, którzy grillowali tego
wieczora, znaleŸli siê sprawcy. Jeden z nich na
odzie¿y i w³osach mia³ jeszcze œlady stearyny
od zniczy, a w pobliskim stawie p³ywa³
st³uczony znicz nagrobkowy. Swoje haniebne

zachowanie 
t³umaczyli tym, ¿e 
przyszli po znicze 
niezbêdne do 
oœwietlenia miejsca 
grillowej imprezy 
na pobliskiej dzia³ce. Po
wylegitymowaniu okaza³o
siê, ¿e trzech sprawców to
nieletni w wieku 16 lat.
Czwarty jest osob¹ doros³¹ 
w myœl kodeksu karnego
- ukoñczy³ 17 lat. Wszyscy
zostali poddani badaniu 
trzeŸwoœci z wynikami:
0,42 promila, 0,56 promila,
1,16 promila i najstarszy
0,80 promila. Z uwagi na stan nietrzeŸwoœci
nieletnich wszyscy trafili do policyjnego
aresztu. Jedynie stan zdrowia najstarszego
z grupy w ocenie lekarza nie pozwoli³ na
osadzenie go w komendzie. Wszyscy us³yszeli
zarzuty zniewa¿enia miejsca spoczynku
zmar³ych za co grozi kara do dwóch lat
pozbawienia wolnoœci. Decyzjê w sprawie
nieletnich podejmuje S¹d Rodzinny i Nielet-
nich. 

q 3 lipca
Do domku letniskowego w £agiewnikach
Nowych przy ul. S³onecznej w³ama³ siê
z³odziej. Jego ³upem pad³o wyposa¿enie
o szacunkowej wartoœci 1.500 z³.

q 8 lipca 
Policjanci otrzymali zg³oszenie od dyspozytora
zgierskiej stra¿y po¿arnej o po¿arze budynku
gospodarczego we W³adys³awowie. Ogieñ
zaprószony zosta³ podczas remontu dachu.
Spali³a siê stodo³a oraz czêœæ obory. Stary
oszacowano na co najmniej 30 tys. z³.
W RogóŸnie na drodze wojewódzkiej nr 702
dosz³o do karambolu. 28-letni kierowca
mercedesa z naczep¹ nie zachowa³ nale¿ytej
odleg³oœci i uderzy³ w ty³ fiata albero,
kierowanego przez 53-letniego ³odzianina.
Ten z kolei uderzy³ w opla vectrê, za którego
kierownic¹ siedzia³a 41-letnia mieszkanka
powiatu zgierskiego. W wyniku zderzenia
ogólnych obra¿eñ dozna³ kierowca fiata, który
zosta³ hospitalizowany. 

q 11 lipca
Policjanci z „drogówki” zatrzymali w Koloni
G³owie do kontroli drogowej 27-letniego
rowerzystê. Mê¿czyzna mia³ 2,54 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

q 12 lipca
Policjanci z „drogówki” zatrzymali
w Luæmierzu do kontroli drogowej kierowcê
fiata ducato. Okaza³o siê, ¿e 32-latek posiada
orzeczony czynny zakaz prowadzenia
pojazdów i nie ma sta³ego miejsca zamiesz-
kania. Mê¿czyzna by³ trzeŸwy.

17 lipca
W Kêblinach ³upem z³odzieja pad³a
metalowa skrzynka, w której znajdowa³ siê
akumulator s³u¿¹cy do zasilania sygnalizatora
œwietlnego. Starty oszacowano na 1 tys. z³.

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 drugim kwartale 2011 roku Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne z terenu gminy Zgierz interwe-
niowa³y 32 razy, w tym 24 razy do po¿arów,
siedmiokrotnie do miejscowych zagro¿eñ
(czyli sytuacji awaryjnych lub zdarzeñ innych
ni¿ po¿ary wymagaj¹cych interwencji s³u¿b
ratowniczych) i raz przy zabezpieczeniu
rejonu. Nie zanotowano ¿adnego fa³szywego
alarmu.

Najwiêcej wyjazdów wykona³a Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Bia³ej, która interweniowa³a
12 razy (9 po¿arów, 3 miejscowe zagro¿enia)
- w Bia³ej (dwukrotnie), Besiekierzu Nawojo-
wym, D¹brówce Sowicach (dwukrotnie),
Giecznie, Józefowie, Kêblinach (dwukrotnie),
Warszycach, W³adys³awowie i Woli Rogo-
ziñskiej. £¹czny czas interwencji wyniós³ 14
godzin. 

Po szeœæ wyjazdów mia³y OSP z: D¹brówki
Wielkiej (po¿ary; D¹brówka Sowice (trzy-
krotnie), D¹browka Strumiany, D¹brówka
Wielka, Kêbliny; 9 godz.), Dzier¿¹znej (po¿ary;
Ciosny, D¹brówka Sowice (dwukrotnie),
Dzier¿¹zna, Kêbliny, Swoboda; 8 godz. 20 min)
i Ustronia-Grotnik (3 po¿ary, 3 miejscowe
zagro¿enia; Grotniki, Jedlicze B, Ustronie;
7 godz. 40 min).

Piêæ razy wyje¿d¿a³a OSP w Kaniej Górze
(4 po¿ary, 1 zabezpieczeniu rejonu; Luæmierz
- Las, Kania Góra, Sokolniki - Las, Wiktorów,
Zgierz; 5 godz. 40 min). 

Po dwie interwencje mia³y OSP z: Kêblin
(po¿ary; Kêbliny; 4 godz.) i Szczawina
(po¿ary; Szczawin Du¿y, Szczawin Koœcielny;
2 godz. 35 min).

Jeden
wyjazd 
zanotowa³a
OSP w
Wypychowie
(miejscowe
zagro¿enie;
Grabiszew; 1 godz. 30 min).

Jednostki z RogóŸna i Skotnik 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

kolejny numer gazety zostanie przekazany do druku pod koniec wrzeœnia

Za nami sezon 2010/2011, w którym Zamek
by³ beniaminkiem w A-Klasie. Ten rok by³
dla zespo³u ze Skotnik bardzo chaotyczny
i charakteryzowa³ siê huœtawkami formy oraz
nastrojów.

W po³owie lipca zespó³ Zamka wznowi³
treningi, które odbywaj¹ siê na obiekcie
W³ókniarza Zgierz wraz z zawodnikami tego
kluby. Sparingpartnerzy ¿ó³to-czarnych to:
Kanarki Ma³achowice (23 lipca), Sparta
Leœmierz (6 sierpnia), Magnat Sierpów
(13 sierpnia, godz. 17.00 w Rosanowie), LKS
Ga³kówek (20 sierpnia, godz. 17.00 w
Rosanowie).

SPORT

LKS Zamek Skotniki

PAWE£ DYNEK




