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28 lipca odby³a siê nadzwyczajna X sesja
Rady Gminy Zgierz. Sesja w ca³oœci poœwiê-
cona by³a rozpatrzeniu nieuwzglêdnionych
przez Wójta Gminy Zgierz uwag do zmiany
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Zgierz.
Rozpatrzono 130 uwag.

q q q

XI sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
25 sierpnia 2011 r. Radni podjêli uchwa³y
w 24 sprawach:

q nadania nazwy boisku w Rosanowie
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Boisku w Oœrodku Rekreacyjno -
Sportowym w Rosanowie przy ul. D³ugiej
nadano imiê Leszka Jezierskiego;

q stwierdzenia zgodnoœci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla czêœci obrêbu S³owik
- Zachód z ustaleniami studium (12 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê)
oraz uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz dla czêœci obrêbu S³owik - Zachód
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³y w tych sprawach by³y przedmiotem
dyskusji i g³osowania radnych w lutym br.
Koniecznoœæ ponownego uchwalenia wynika
z zaleceñ Wojewody £ódzkiego;

q powo³ania sk³adu osobowego i ustalenia
przedmiotu dzia³ania doraŸnej Komisji
Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Zgierz
(10 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw,
2 wstrzymuj¹ce siê).

W Komisji zasiadaæ bêdzie troje radnych:
Gra¿yna Ojrzyñska, Dariusz Sêdzicki i Marek
Telenda. Zajmowaæ siê bêd¹ oni sprawami
dotycz¹cymi przeprowadzania inwentaryzacji
nieruchomoœci celem ich komunalizacji. Za
pracê w tej Komisji radnym nie przys³uguje
dieta;

q przyjêcia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz na II pó³rocze
2011 r. (8 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
1 przeciw, 4 wstrzymuj¹ce siê).

We wrzeœniu przedmiotem kontroli bêdzie
wykonanie bud¿etu w I pó³roczu 2011 r.,
w paŸdzierniku i listopadzie - dzia³alnoœæ
Gminnego Zak³adu Komunalnego, w grudniu
- dzia³alnoœæ Urzêdu Gminy Zgierz;

q powo³ania Zespo³u do spraw opiniowania
kandydatów na ³awników s¹dowych
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Zespó³ tworzyæ bêdzie troje radnych: Piotr
Gadomski, Halina Szymañska i Marek Telenda.
Zadaniem Zespo³u jest opracowanie i przedsta-
wienie podczas sesji Rady Gminy opinii o
zg³aszanych kandydatach do orzekania w latach
2012-2015, a w szczególnoœci w zakresie
spe³niania przez nich wymogów okreœlonych
w ustawie - Prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych;

q ustalenia wysokoœci i zasad wyp³aty
diety so³tysom za udzia³ w sesjach Rady
Gminy (13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Ka¿dy so³tys, który potwierdzi na liœcie
obecnoœci fakt uczestnictwa w sesji Rady
Gminy co najmniej raz w kwartale, otrzyma
8 diet krajowych za kwarta³ kalendarzowy,
czyli 184 z³ (1 dieta krajowa wynosi 23 z³).
Dieta wyp³acana jest po zakoñczeniu
kwarta³u na podstawie listy obecnoœci. Nie
przys³uguje so³tysowi, który pe³ni jedno-
czeœnie funkcjê radnego.

O zwiêkszenie diety so³tysów wniosko-
wa³a Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Zgierz. Zwiêkszenie wydatków na ten cel nie
spowoduje zmian w bud¿ecie.

Ostatnia uchwa³a w tej sprawie podjêta
by³a przez radnych w 2007 roku. Na jej
podstawie so³tysi otrzymywali 7 diet krajo-
wych za kwarta³ kalendarzowy, czyli 161 z³;

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

O 10.000 z³ zmniejszono pulê œrodków
zabezpieczonych w bud¿ecie na zadanie
inwestycyjne pn. „Poprawa warunków dla
wzrostu aktywnoœci spo³ecznej, rekreacyjnej
i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG
w Szczawinie - budowa ogólnodostêpnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego”.
Na realizacjê zadania zawarta zosta³a umowa
na kwotê ni¿sz¹ ni¿ zak³adano. 

Zwiêkszono natomiast wydatki na:
l oœwiatê i wychowanie o 5.000 z³. Pieni¹dze
przeznaczone zostan¹ na wymianê dwóch
trzyskrzyd³owych drewnianych okien w
budynku ZSG w Szczawinie. Spróchnia³e
ramy okienne zast¹pi¹ nowe, plastikowe.
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y),
l ochronê zdrowia o 5.000 z³. Pieni¹dze
przeznaczone zostan¹ na zmianê kot³a
centralnego ogrzewania w Oœrodku Zdrowia
w Smardzewie. (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê);

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

l Do bud¿etu gminy wp³ynê³o 30.000 z³.
Pieni¹dze stanowi¹ pomoc finansow¹ z Urzêdu
Marsza³kowskiego w £odzi dla OSP. Wniosek
o tak¹ pomoc z³o¿y³ w styczniu Wójt Gminy
Zgierz, pomys³odawcami byli druhowie
z Bia³ej. Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na
dofinansowanie zakupu sprzêtu s³u¿¹cego
ochronie ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska
przed po¿arem, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub innym
zagro¿eniem. (13 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

l W bud¿ecie gminy zabezpieczono 5.000 z³
na zadanie pn. „Urz¹dzenie przystanku
komunikacji publicznej w miejscowoœci
Podole”. Pieni¹dze pochodz¹ z ubezpieczenia
(4.148 z³ - odszkodowanie za dewastacjê
przystanku) oraz œrodków zarezerwowanych
w bud¿ecie na kulturê fizyczn¹ (852 z³ -
budowa boiska w Szczawinie). (12 g³osów za
przyjêciem uchwa³y);

q op³at za œwiadczenia w Przedszkolu
w Grotnikach (13 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Koniecznoœæ podjêcia uchwa³y w tej
sprawie wynika z przepisów ustawy o systemie
oœwiaty. 

Program wychowania przedszkolnego
uwzglêdniaj¹cy podstawê programow¹ reali-
zowany jest w grotnickim przedszkolu od
poniedzia³ku do pi¹tku przez piêæ godzin
dziennie, w godzinach okreœlonych w statucie
placówki. Za ten czas rodzic nie ponosi
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.
Op³aty dotycz¹ œwiadczeñ wykraczaj¹cych
poza podstawê programow¹, czyli m.in.
zajêæ z jêzyka angielskiego, plastycznych,
muzyczno-tanecznych i teatralnych oraz rytmiki
i gimnastyki korekcyjnej. P³atna jest równie¿
opieka nad dzieckiem sprawowana ponad
czas podstawowy.

Uchwalono, ¿e op³ata wynosiæ bêdzie
0,1 proc. minimalnego wynagrodzenia za
pracê za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê pobytu
dziecka w przedszkolu wykraczaj¹c¹ ponad
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czas przeznaczony na realizacjê podstawy
programowej (w 2011 r. bêdzie to 1,39 z³/godz.).
W przypadku korzystania z przedszkola przez
wiêcej ni¿ jedno dziecko z danej rodziny,
odp³atnoœæ miesiêczna wynosiæ bêdzie 0,08
proc. minimalnego wynagrodzenia za pracê
za ka¿de dziecko. Przy za³o¿eniu, ¿e dziecko
przebywa 4 godziny dziennie powy¿ej piêcio-
godzinnej podstawy programowej przez 20
dni w miesi¹cu - wysokoœæ op³at rodziców
wyniesie 111,20 z³ miesiêcznie. Rzeczywiste
koszty pobytu dziecka w przedszkolu s¹
wy¿sze. Ró¿nica pokryta zostanie z bud¿etu
gminy. Dodatkowe koszty stanowi op³ata za
wy¿ywienie;

q zmiany uchwa³y Nr XXXVI/345/09
Rady Gminy Zgierz z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez gminê
Zgierz (11 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Zwiêkszono wysokoœæ dodatków funk-
cyjnych dla dyrektorów szkó³ i ich zastêpców,
opiekunów sta¿u nauczyciela sta¿ysty
i nauczyciela kontraktowego, wychowawców
klas oraz nauczycieli konsultantów i dorad-
ców metodycznych.

Od wrzeœnia dyrektor szko³y licz¹cej do
8 oddzia³ów otrzyma miesiêcznie dodatek
funkcyjny w przedziale od 700 do 1.200 z³
(dotychczas 450 - 800 z³). Dyrektor szko³y
maj¹cej 9 - 16 oddzia³ów od 800 do 1.400 z³
(dotychczas 550 - 900 z³), a jego zastêpca od
450 do 900 z³ (dotychczas 350 - 600 z³).
Opiekun sta¿u nauczyciela - w granicach 60 -
90 z³ (dotychczas 55 - 65 z³). Wychowawca
klasy licz¹cej do 20 uczniów w przedszkolu
i szkole podstawowej dostanie od 80 do 105 z³,
jeœli klasa jest liczniejsza to od 105 do 125 z³
(dotychczas w obu przypadka by³o to 60 - 80 z³).
Dla wychowawców klas gimnazjalnych
licz¹cych do 20 uczniów przewidziano
dodatek w wysokoœci od 100 do 125 z³ oraz
od 125 z³ do 150 z³, jeœli klasa jest liczniejsza
(dotychczas w obu przypadka by³o to 80 - 100 z³).
Nauczyciel konsultant i doradca metodyczny
otrzymaj¹ od 300 do 500 z³ (dotychczas 200 -
400 z³).

Szacuje siê, ¿e z tegorocznego bud¿etu
wyp³ynie na ten cel 10.704 z³. Wydatek
pokryty zostanie z uwzglêdnionej w bud¿ecie
rezerwy oœwiatowej na wynagrodzenia;

q zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowoœci Grotniki (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Plan Odnowy Miejscowoœci jest doku-
mentem wymaganym w procesie ubiegania
siê o dofinansowanie unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013. Stanowiæ on bêdzie za³¹cznik
do wniosku sk³adanego przez gminê Zgierz
w ramach konkursu og³oszonego przez Urz¹d
Marsza³kowski w £odzi na projekty zgodne
z dzia³aniem „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina
zamierza, w przypadku otrzymania dofinan-

sowania, wybudowaæ wielofunkcyjne boisko
dla uczniów i spo³ecznoœci lokalnej przy
szkole w Grotnikach;

q wydzier¿awienia w drodze bezprzetar-
gowej:

l lokalu u¿ytkowego na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ pod nazw¹ Apteka w Giecznie. Lokal
o powierzchni 70,04 m2 znajduje siê w
budynku Oœrodka Zdrowia w Giecznie.
Zostanie wydzier¿awiony na okres 6 lat
na rzecz dotychczasowego dzier¿awcy
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y),
l dzia³ek o nr ewid. 220/1 i 220/3
po³o¿onych we wsi Grotniki przy ul.
Ozorkowskiej. Dzia³ki o ³¹cznej powierzchni
1,5971 ha przeznaczone s¹ dla celów
rybacko-wêdkarskich. Zostan¹ wydzier¿a-
wione na okres 10 lat na rzecz dotychcza-
sowego dzier¿awcy (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê),
l dzia³ki o nr ewid. 778 po³o¿onej w miej-
scowoœci Rosanów. Dzia³ka o powierzchni
1106 m2 wydzier¿awiona zostanie na okres
10 lat rodzinie, która j¹ dotychczas u¿ytkowa³a
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y);

q sprzeda¿y naniesieñ budowlanych oraz
oddanie w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki
numer 182/2 po³o¿onej w miejscowoœci
Jedlicze B - w drodze bezprzetargowej
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki o powierzchni
2446 m2, która jest w³asnoœci¹ gminy i na
której znajduje siê budynek mieszkalny.
Nabywc¹ jest rodzina, która tam zamieszkuje.

Uchwalono, ¿e nabywcy udzielona
zostanie 90 proc. bonifikata od pierwszej
op³aty z tytu³u sprzeda¿y naniesieñ budowla-
nych oraz oddana w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœæ gruntowa. Ponadto udzielona
zostanie stopa procentowa sp³aty ratalnej
pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci gruntowej na
poziomie 1 proc. w skali roku;

q nadania nazw ulicom:

l w Kaniej Górze: ul. Marii Konopnickiej
(dla dzia³ki nr 414/5 stanowi¹cej drogê -
kontynuacja ul. Marii Konopnickiej w
Rosanowie), ul. Izabeli (dla dzia³ek nr 291/13
i 292/1 stanowi¹cych drogê odchodz¹c¹ od
drogi oznaczonej nr 414/5 do dzia³ek nr 291/1
i 292/2), ul. Radosna (dla dzia³ki nr 168/9
odchodz¹cej od ul. Podleœnej do ul.
Granicznej) oraz w Dêbniaku: ul. Jaworowa
(dla dzia³ki nr 475/7 stanowi¹cej drogê
odchodz¹c¹ od ul. Wiœniowej do ul.
Podleœnej). O nadanie nazw ulicom wnios-
kowali mieszkañcy So³ectwa Kania Góra.
(13 g³osów za przyjêciem uchwa³y),
l w Czaplinku: ul. Zacisze (dla dzia³ek nr
136/8 i 136/19 stanowi¹cych drogê wewnêtrzn¹
odchodz¹c¹ od drogi oznaczonej nr 101
biegn¹c¹ do granicy z obrêbem Józefów).
O nadanie nazwy ulicy wnioskowali w³aœciciele
tego gruntu. (13 g³osów za przyjêciem
uchwa³y);

q zaopiniowania projektów uchwa³ Rady
Miasta Zgierza.

l Pozytywnie zaopiniowano projekt w sprawie
ustalenia op³at za us³ugi przewozowe
miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu
oraz cen biletów okresowych w komunikacji
³¹czonej (autobus plus tramwaj na terenie
miasta Zgierza) w nastêpuj¹cej wysokoœci:
l miesiêczne imienne na wszystkie linie
autobusowe oraz linie tramwajowe: op³ata
normalna 85 z³, ulgowa 42,50 z³, l miesiêczne
imienne na jedn¹ liniê autobusow¹ oraz linie
tramwajowe: op³ata normalna 67 z³, ulgowa
33,50 z³, l trzymiesiêczne imienne na jedn¹
liniê autobusow¹ oraz linie tramwajowe:
op³ata normalna 160 z³, ulgowa 80 z³.
(11 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzy-
muj¹cy siê).

l Pozytywnie zaopiniowano projekt w sprawie
ustalenia op³at za us³ugi przewozowe
lokalnego transportu zbiorowego z bud¿etu
miasta Zgierza i Ozorkowa oraz gminy
Zgierz, ustalaj¹cy op³aty za przejazd w jednej
strefie liniami tramwajowymi 46 na trasie
£ódŸ (Helenówek) - Zgierz - Ozorków w
wysokoœci: l bilety jednorazowe na liniach
zwyk³ych: op³ata normalna 2,20 z³ (obecnie
1,80 z³), ulgowa 1,10 z³ (obecnie 0,90 z³),
l bilety miesiêczne imienne na jedna liniê:
op³ata normalna 41 z³, ulgowa 20,50 z³,
l bilety miesiêczne imienne dwustrefowe
na jedna liniê: op³ata normalna 82 z³, ulgowa
41 z³. (12 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
1 wstrzymuj¹cy siê).

Rada Gminy Zgierz obradowa³a nad dwiema
wersjami ka¿dego z ww. projektów uchwa³
Rady Miasta Zgierza. Oba zak³ada³y
podwy¿kê cen biletów. Radni odrzucili
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów projekty,
w których zapisano wiêksz¹ podwy¿kê. Jeden
projekt przewidywa³ wzrost ceny biletu
jednorazowego normalnego o 0,40 z³, drugi
- o 0,60 z³.

Rada Gminy Zgierz zajê³a negatywne
stanowisko w sprawie przedsiêwziêcia
„Leonardów VI”. W przyjêtym oœwiadczeniu
(10 g³osów za, 3 wstrzymuj¹ce siê), radni nie
wyrazili zgody na pog³êbienie istniej¹cej
kopalni kruszywa naturalnego do rzêdnej 153 m
n.p.m., czyli do g³êbokoœci 46 m. Zwrócili siê
te¿ z apelem do Wójta Gminy Zgierz
o wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach dla tego przedsiêwziêcia
„ze szczególn¹ starannoœci¹ i roztropnoœci¹,
uwzglêdniaj¹c zg³oszone uwagi do raportu”.
W uzasadnieniu do oœwiadczenia napisano:
„Przed³o¿ony raport o oddzia³ywaniu na
œrodowisko zawiera liczne b³êdy i nieprecy-
zyjne zapisy. Jest ma³o wiarygodny w kwestii
potencjalnego zanieczyszczenia 1-go poziomu
wodonoœnego, uci¹¿liwoœci zwi¹zanych
z transportem urobku oraz liczebnoœci
gatunków chronionych zwierz¹t”. 

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 17 sierpnia i 14 wrzeœnia.
Dyskutowano na temat funkcjonuj¹cych
i projektowanych w gminie Zgierz odkryw-
kowych kopalni kruszyw naturalnych
(piasek, ¿wir) oraz ich oddzia³ywania na
otoczenie. 

Impulsem do podjêcia dyskusji by³ z³o¿ony
do Urzêdu Gminy wniosek o wydanie decyzji
œrodowiskowej na wydobycie kruszywa
naturalnego ze z³o¿a „Leonardów VI”
w Leonardowie, na powierzchni 7,4 ha
do rzêdnej 153 metrów n.p.m., czyli do
g³êbokoœci 46 metrów. Niepokój radnych
wzbudzi³o potencjalne trzykrotne pog³êbienie
istniej¹cej w Leonardowie eksploatacji oraz
ewentualne konsekwencje takiego dzia³ania.
Wa¿nym sygna³em by³y te¿ pisma miesz-
kañców Józefowa i Leonardowa, jakie otrzy-
mali. Mieszkañcy wskazywali na uci¹¿liwoœæ

istniej¹cej kopalni - ci¹g³y py³ i ha³as.
Alarmowali, i¿ pog³êbienie odkrywki mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla hydroforni w Józe-
fowie, z której pompowana jest do ich
domów woda pitna. Równie¿ grunty w takiej
okolicy trac¹ na wartoœci.

Na sierpniowe posiedzenie radni zaprosili
przedstawiciela kopalni „Leonardów VI” oraz
autora raportu oddzia³ywania na œrodowisko
projektowanego przedsiêwziêcia. Z ramienia
urzêdu w obradach uczestniczyli Wójt Gminy
Zgierz oraz Kierownik Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej. Obecni byli równie¿ zainteresowani
spraw¹ mieszkañcy.

Radni wys³uchali ka¿dej ze stron. Analizo-
wali argumenty „za” i „przeciw”. Aspekty
ekonomiczne i spo³eczne. Zgodnie stwierdzili,
i¿ trzeba staæ na stra¿y interesu gminy i dobra
jej mieszkañców.

Na zakoñczenie posiedzenia cz³onkowie
komisji sformu³owali swoje negatywne
stanowisko w sprawie przedsiêwziêcia
„Leonardów VI”. Odnosz¹c siê do raportu
oddzia³ywania na œrodowisko projekto-

wanego przedsiêwziêcia, radni wskazali m.in.
na liczne b³êdy i niejasnoœci w dokumentacji.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e raport, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, opracowywany jest na
zlecenie inwestora przedsiêwziêcia.

We wrzeœniu cz³onkowie komisji wyjechali
w teren. Towarzyszyli im Zastêpca Wójta
oraz Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej.
Rozmawiali z w³aœcicielami kopalni kruszyw
w Leonardowie oraz D¹brówce Strumiany.
Spotkali siê te¿ z mieszkañcami.

q Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja obradowa³a 23 sierpnia. Przed-
miotem obrad by³o zapoznanie siê radnych ze
stanem zaawansowania realizacji inwestycji
gminnych zaplanowanych na ten rok oraz
dyskusja na temat projektów uchwa³ przygo-
towanych na XI sesjê Rady Gminy. 

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Skarbnik
Gminy Zgierz, kierownicy referatów Urzêdu
Gminy oraz przedstawiciel MUK w Zgierzu. 

Stan zaawansowania realizacji inwestycji
gminnych zapisanych w tegorocznym
bud¿ecie: 

q Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi: l „Rozbudowa stacji wodoci¹gowej
w Kaniej Górze”- inwestycja rozpoczêta w
roku ubieg³ym zakoñczona zosta³a w marcu.
Zosta³a dofinansowana po¿yczk¹ z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi. l „Budowa
sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie” - roboty
budowlano-monta¿owe trwa³y od kwietnia do
sierpnia. Inwestycja wspó³finansowana jest ze
œrodków unijnych. l „Budowa sieci wodoci¹-
gowej na odcinku D¹brówka Strumiany
- D¹brówka Marianka” - to zadanie wieloletnie,
którego zakoñczenie planowane jest na rok
2013. W marcu zawarto umowê na wykonanie
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.
Dokumentacja ma byæ gotowa do koñca
listopada. l Rozpoczêto dzia³ania zmierza-
j¹ce do rozbudowy sieci wodoci¹gowych w
Rosanowie (ul. Polna), Jedliczu A (ul. Szkol-
na) i Ustroniu (ul. Dêbowa). Trwa przygo-
towywanie ró¿nego rodzaju dokumentacji. 

q Drogi gminne publiczne: l „Etap III - Nr
120372E Luæmierz Las - Dabrówka Malice
- droga wojewódzka 702” - zadanie obejmuje
ul. Sadow¹ i £anow¹ w miejscowoœci Luæmierz
Las oraz ul. Kasztanow¹ w D¹brówce.
Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji
ma byæ gotowa do koñca wrzeœnia. l „Etap II
- ul. A. Szukalskiej, D¹brówka Strumiany -
D¹brówka Marianka” - trwaj¹ negocjacje
zwi¹zane z ustaleniem wysokoœci odszko-
dowañ w zwi¹zku z przeznaczeniem prywat-
nych nieruchomoœci pod drogê. 

q Oœwiata i wychowanie: l „Zwiêkszenie
dostêpnoœci do infrastruktury edukacyjnej
poprzez rozbudowê i doposa¿enie Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku” - to
zadanie wieloletnie, którego zakoñczenie
planowane jest na rok 2013. Roboty
budowlane rozpoczêto w ubieg³ym roku.
Z tegorocznego bud¿etu wydano na ten cel
ponad 469 tys. z³. Prace zosta³y przerwane ze
wzglêdu na wyczerpanie œrodków zaplano-
wanych na ten rok. 

q Ochrona zdrowia: l „Budowa nowego
Oœrodka Zdrowia w Bia³ej” - to zadanie
wieloletnie, którego zakoñczenie planowane
jest na rok 2014. Dokumentacja projektowa
dla tej inwestycji ma byæ gotowa w paŸdzier-
niku. l Trwaj¹ remonty w oœrodkach zdrowia
w Grotnikach i Giecznie. Odbiór obu inwes-
tycji przewidziany jest na marzec przysz³ego
roku. 

q Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska: l „Budowa gminnej sieci
przydomowych oczyszczalni œcieków”
- w roku bie¿¹cym oczyszczalniê budowano
w Maciejowie. Wartoœæ tej inwestycji, realizo-
wanej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,
wynios³a ponad 13.000 z³. Planowany termin
zakoñczenia prac to koniec sierpnia.
l Dokoñczenie budowy oœwietlenia w
Ustroniu na ul. Ozorkowskiej w kierunku
przejazdu PKP - zadanie realizowane jest w
systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Wartoœæ
inwestycji to 11.956 z³. Prace zakoñczone
maj¹ byæ do koñca paŸdziernika. l Budowa
oœwietlenia w: Rosanowie (ul. D³uga), Ustroniu
(ul. Borówkowa) i Giecznie (od Oœrodka
Zdrowia do stacji CPN) - dla tych trzech
zadañ trwaj¹ prace nad przygotowaniem
ró¿nego rodzaju dokumentacji. 

q Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego: l „Organizacja Centrum Kultury we
wsi Ustronie - remont œwietlicy wiejskiej”
- roboty trwa³y od czerwca do sierpnia.
Inwestycja wspó³finansowana jest ze œrodków
unijnych. l „Remont œwietlicy wiejskiej w
Jedliczu A” - w kwietniu zakoñczono prace nad
dokumentacj¹ projektow¹ dla tej inwestycji. 

q Kultura fizyczna i sport: l Budowa
ogólnodostêpnego, wielofunkcyjnego boiska
w Szczawinie - inwestycja wspó³finansowana
jest ze œrodków unijnych. Prace zakoñczono
w sierpniu.

Z prac komisji 
Rady Gminy

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

SAMORZ¥D
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Teren jednego ze ¿wirowisk, które wizytowali
14 wrzeœnia radni z Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska.



W Punktach Konsultacyjnych œwiadczona
bêdzie pomoc osobom indywidualnym,
parom, rodzinom z dzieæmi. 

Oferowane formy pomocy to:
l konsultacje i porady psychologiczne,
l indywidualna terapia psychologiczna,
l wsparcie psychologiczne w sytuacjach
trudnych i kryzysowych,
l pomoc terapeutyczna,
l spotkania rodzinne, z dzieæmi i m³odzie¿¹ .

Aby z porad i konsultacji psychologicznych
mog³o korzystaæ jak najwiêcej mieszkañców
gminy Zgierz, psycholog bêdzie przyjmowa³
w trzech miejscowoœciach gminy Zgierz:
w D¹brówce Sowice, Giecznie i S³owiku w
dniach i godzinach okreœlonych w harmono-
gramie. Planowane jest dalsze rozszerzenie
porad psychologicznych w pozosta³ych
rejonach gminy - w Grotnikach i Szczawinie. 

Harmonogram konsultacji i porad psycho-
logicznych dla mieszkañców gminy Zgierz:

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice:
l 13 paŸdziernika, godz. 9.00 - 14.00
l 10 listopada, godz. 14.00 - 19.00

l 8 grudnia, godz. 9.00 - 15.00

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno - Kultu-
ralnej i Sportowej w Giecznie:
l 10 paŸdziernika, godz. 9.00 - 14.00
l 24 paŸdziernika, godz. 13.00 - 19.00
l 7 listopada, godz. 9.00 - 14.00
l 21 listopada, godz. 13.00 - 19.00
l 5 grudnia, godz. 9.00 - 14.00
l 12 grudnia, godz. 13.00 - 19.00

q Zespó³ Szkolno - Gimnazjalny w S³owiku:
l 4 paŸdziernika, godz. 15.00 - 19.00
l 29 listopada, godz. 15.00 - 19.00
l 19 grudnia, godz. 15.00 - 19.00

INFORMACJE

Bezp³atna pomoc 
psychologa i terapeuty 
w Punktach Konsultacyjnych
na terenie gminy 

q dla przedsiêbiorczych rolników

Ponad 365 milionów z³otych przeznaczy³a
w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa na dofinansowanie projektów
zwiêkszaj¹cych dochody rodzin rolników
w ramach dzia³ania „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej”. Pomoc ta przezna-
czona jest dla rolników, ich wspó³ma³¿onków
lub domowników ubezpieczonych w KRUS,
którzy planuj¹ rozpoczêcie dzia³alnoœci innej
ni¿ rolnicza. Wiele rodzin rolniczych nie jest
w stanie utrzymaæ siê wy³¹cznie z rolnictwa
i takie wsparcie jest dla nich szans¹ na
dodatkowe dochody, poprawiaj¹ce ich
warunki ¿ycia. 

W tegorocznym naborze, od 27 wrzeœnia
do 14 paŸdziernika, bêdzie mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje
zwi¹zane z wytwarzaniem biogazu rolni-
czego lub energii elektrycznej z biogazu
rolniczego. Wysokoœæ wsparcia z ARiMR
dla jednego beneficjenta na realizacjê takiego
przedsiêwziêcia wynosi do 500 tysiêcy
z³otych, a poziom dofinansowania nie mo¿e
przekroczyæ 50 proc. poniesionych przez
niego kosztów inwestycji.

Nastêpnie, od 17 paŸdziernika do 4 listopada,
wnioski o pomoc mog¹ sk³adaæ wszyscy,
którzy planuj¹ inne inwestycje ni¿ zwi¹-
zane z wytwarzaniem biogazu lub energii

elektrycznej. W tym przypadku kwota dofinan-
sowania przyznanego przez ARiMR nie
mo¿e przekraczaæ 100 tysiêcy z³otych dla
jednego beneficjenta, a ARiMR mo¿e refun-
dowaæ do 50 proc. kosztów inwestycji
(w przypadku gospodarstw poszkodowanych
w wyniku klêsk ¿ywio³owych - do 80 proc).

Osoby zainteresowane takim wsparciem, ale
nie posiadaj¹ce w³asnych pieniêdzy, mog¹
skorzystaæ z zaliczki w wysokoœci do 50 proc.
wnioskowanej kwoty pomocy.

q na nowe miejsca pracy na wsi

Od 26 wrzeœnia do 7 paŸdziernika ARiMR
przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy
z dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siêbiorstw”. O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê osoby
fizyczne i prawne planuj¹ce utworzenie lub
rozwiniêcie istniej¹cych firm na obszarach
wiejskich oraz w gminach miejsko-wiejskich,
z wy³¹czeniem miast powy¿ej 5 tysiêcy
mieszkañców. Pomoc bêdzie przyznana, je¿eli
wnioskodawca utworzy nowe miejsca pracy
w „mikroprzedsiêbiorstwie”, którym jest
firma zatrudniaj¹ca mniej ni¿ 10 pracowni-
ków, a jej roczny obrót czy te¿ ca³kowity
bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. 

Za utworzenie jednego miejsca pracy bêdzie
mo¿na otrzymaæ 100 tysiêcy z³otych, za dwa
- 200 tysiêcy z³otych, a w przypadku powstania
trzech lub wiêcej nowych miejsc pracy bêdzie
mo¿na dostaæ 300 tysiêcy z³otych. Nowe
miejsca pracy musz¹ byæ utrzymane przez

przedsiêbiorcê przynajmniej przez dwa lata,
licz¹c od dnia dokonania przez ARiMR
ostatecznej p³atnoœci za ich utworzenie. 

Wiêcej informacji: 
l bezp³atna infolinia: 800 38 00 84 czynna
codziennie w godz. 7.00 - 21.00
l www.arimr.gov.pl, www.minrol.gov.pl
l w oddzia³ach regionalnych i biurach powia-
towych ARiMR.

Pieni¹dze z PROW 

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 4
18, 31

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

5
19

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

12
26

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

6
20

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

13
27

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

21

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

14
28

paŸdziernikmiejscowoœæ

10
24

listopad

14
28

15

2
16

9
23

3
17

10
24

18

4
25

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

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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Festyn w samo po³udnie rozpoczê³o uroczyste
„Przejœcie przez Symboliczne Drzwi”, powitanie
uczestników przez Prezesa Towarzystwa
Przyjació³ Niepe³nosprawnych oraz przemó-
wienia zaproszonych goœci. Wszyscy ¿yczyli
biegaczom osi¹gniêcia jak najlepszych
wyników, zaœ zgromadzonym dobrej zabawy.

Najwa¿niejszym punktem imprezy by³ Bieg
Solidarnoœci - Droga do Siebie pod has³em
„¯ycie jest CHAD-owe”. Zosta³ on zorganizo-
wany ju¿ po raz szósty i jak co roku przyci¹-
gn¹³ kilkuset uczestników: sportowców,
kibiców, osoby niepe³nosprawne, rodziny. 

Tradycyjnie jako pierwszy wystartowa³
integracyjny bieg na 1500 m, w którym
pobieg³y 82 osoby. Z uczestnikami tego biegu
wystartowa³ zgierzanin, zawodnik AZS £ódŸ
Piotr Kêdzia - lekkoatleta, sprinter, uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wraz z nim
bieg³a Joanna Chmiel - mistrzyni Polski w
Biegu Maratoñskim.

W biegu g³ównym na dystansie 11,4 km
(tradycyjnie by³o to 10 km, jednak w tym
roku inaczej poprowadzono koñcowy odcinek,
co wyd³u¿y³o trasê) wystartowa³o 106
zawodników: 95 mê¿czyzn i 11 kobiet.
Podczas pierwszych 5 km tego biegu, prowa-
dz¹cego asfaltowymi drogami, biegaczom
towarzyszy³ na wózku Mariusz W³odarski
ze Skierniewic.

Najm³odsi uczestnicy imprezy mogli wzi¹æ
udzia³ w Biegu Przedszkolaka na dystansie
200 m oraz Biegu klas I-III na dystansie
400 m. 

Organizatorzy przygotowali równie¿ wiele
poza sportowych atrakcji dla uczestników
pikniku. W oczekiwaniu na rozstrzygniêcia
zawodów mo¿na by³o obejrzeæ wystêpy
Zespo³u HE-YA, chóru szkolnego „Leœne
Nutki” dzia³aj¹cego w Zespole Szkolno
- Gimnazjalnym w Grotnikach, Harcerskiego
Zespo³u Artystycznego „Krajki” z £odzi,
zespo³u tanecznego „Go-Pomost” dzia³a-
j¹cego przy Stowarzyszeniu „Pomost” oraz
Teatru Ulicznego D-H.

Imprezie towarzyszy³y ponadto stoiska
promocyjne, poczêstunek (bigos i chleb ze
smalcem), oprowadzanki na kucyku oraz
konkursy i zabawy dla dzieci i doros³ych.

Organizatorzy przygotowali równie¿ punkt
konsultacyjny, w którym mo¿na by³o uzyskaæ
informacje o formach pomocy dla osób
choruj¹cych psychicznie i ich rodzin.

Podczas Dnia Solidarnoœci odby³o siê
tak¿e spotkanie eksperckie pn. „Samorz¹d
partnerem w ochronie Zdrowia Psychi-

cznego”, w którym uczestniczy³ Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz.

Obchody Dnia Solidarnoœci z Osobami
Choruj¹cymi Psychicznie oraz VI Bieg
Solidarnoœci „Droga do siebie” zakoñczy³o
og³oszenie wyników biegów i wrêczenie
nagród zwyciêzcom oraz koncert zespo³u
MAGISTER NINJA. Organizatorzy zaprosili
wszystkich do udzia³u w przysz³orocznej
imprezie.

Organizatorami „VI Biegu Solidarnoœci -
Droga Do Siebie” by³o Stowarzyszenie
„Dla Rodziny” oraz Towarzystwo Przyjació³
Niepe³nosprawnych w £odzi. Wydarzenie
wspiera³y tak¿e: Klub Biegacza „Arturówek”
- £ódŸ, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny im.
Jana Paw³a II w Grotnikach i Punkt Wolon-
tariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu
„Pomost” w £odzi.

Patronat honorowy nad „VI Biegiem
Solidarnoœci - Droga Do Siebie” objêli
m.in. Marsza³ek Województwa £ódzkiego,
Wójt Gminy Zgierz oraz Prezes Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.

q q q

Schizofrenia to grupa zaburzeñ psychicznych
klasyfikowana jako jedna z psychoz endogen-
nych, a wiêc takich, które powstaj¹ wewn¹trz
organizmu. Samo znaczenia s³owa „schizo-
frenia” to z jêzyka greckiego „rozszczepienie
umys³u”. Oznacza to brak powi¹zania pomiêdzy
myœlami, emocjami, a innymi zachowaniami
pacjenta. Zaburzenia te pojawiaj¹ siê przewa¿nie
w okresie nazywanym wczesn¹ doros³oœci¹
(20-28 lat u mê¿czyzn, którzy s¹ bardziej
zagro¿eni oraz 26-32 lat u kobiet), a czêstotli-
woœæ ich wystêpowania utrzymuje siê obecnie
na poziomie 0,4 - 0,6 proc. Osoby posiada-
j¹ce ten problem ze zdrowiem psychicznym
z regu³y nie potrafi¹ prawid³owo funkcjono-
waæ w spo³eczeñstwie. St¹d czêsto dotyka ich

ubóstwo czy bezdomnoœæ. Poza tym wys-
têpuj¹ u nich próby samookaleczeñ, a nawet
samobójstw. Wed³ug statystyk ¿ycie próbuje
sobie odebraæ co dziesi¹ta osoba cierpi¹ca na
schizofreniê. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e
schizofrenia poprzez pewnego rodzaju swoj¹
tajemniczoœæ i fakt, ¿e wœród zdrowych ludzi
kr¹¿y wiele b³êdnych faktów na temat choro-
by, jest interesuj¹cym tematem dla œwiata,
dlatego te¿ jej temat wielokrotnie pojawi³ siê
w ksi¹¿kach i filmach. Najbardziej chyba
znanym przyk³adem jest „Piêkny umys³”
opowiadaj¹cy o fenomenalnym ekonomiœcie
i matematyku amerykañskim Jonnym Nashu,
laureacie Nagrody Nobla z 1994 roku.
W Polsce równie¿ powsta³ film (tym razem
jednak z fikcyjn¹ histori¹) traktuj¹cy o takim
zaburzeniu psychicznym, a by³ to „Ogród
Luizy”. Oby tylko próby umieszczania
schizofrenii w produkcjach kultury masowej
przyczyni³y siê do jej spo³ecznego zrozu-
mienia.

Osoby z problemami psychicznymi s¹ czêsto
odrzucane przez spo³eczeñstwo, kontaktom
z chorymi nierzadko towarzyszy lêk, niepokój,
zak³opotanie. Postawa taka wynika z braku
odpowiedniej wiedzy, jak zachowaæ siê w
stosunku do chorego i mo¿e potêgowaæ u niego
uczucie opuszczenia, niechêci oraz wp³ywaæ
na dalsze unikanie kontaktów z otoczeniem. 

W celu zwrócenia wiêkszej uwagi na prob-
lematykê zdrowia psychicznego od 2006 r.
z Oœrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
„Zacisze” w Jedliczu A co roku startuje „Bieg
Solidarnoœci - Droga Do Siebie”. 

Pierwszy bieg zwi¹zany z obchodami
kampanii spo³ecznej „Schizofrenia - Otwórzcie
Drzwi”, której celem jest zwrócenie uwagi na
problemy z obszaru zdrowia psychicznego,
dodatkowo uœwietni³ uroczystoœæ otwarcia
Oœrodka Szkoleniowego „K³os” - pierwszej
firmy spo³ecznej w regionie ³ódzkim, wybu-
dowanej przy wspó³udziale œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego. 

Partnerem w projekcie Koalicji £amania
Oporów Spo³ecznych K£OS, zrealizowanym
z udzia³em œrodków programu EQUAL, by³a
m.in. gmina Zgierz. 

W³adzom gminy zale¿y na wyrównywaniu
szans i wsparciu cierpi¹cych na choroby
psychiczne oraz udzielaniu pomocy organiza-
cjom pracuj¹cym z tymi osobami. Walka ze
stygmatyzacj¹ choruj¹cych i dzia³ania na
rzecz ich pe³nej integracji ze spo³eczeñstwem
zawsze znajduj¹ poparcie gminnego samo-
rz¹du. St¹d te¿ aktywny udzia³ gminy Zgierz
w K£OS-ie, honorowy patronat Wójta
Gminy Zgierz nad wszystkimi edycjami
Biegu Solidarnoœci oraz wsparcie finansowe
z bud¿etu gminy.

WYDARZENIA

Samorz¹d Partnerem w Ochronie Zdrowia
Psychicznego

To has³o X edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
„Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”. 11 wrzeœnia, w ramach kampanii,
odby³y siê w Oœrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „Zacisze” 
w Jedliczu A ³ódzkie obchody Dnia Solidarnoœci z Osobami
Choruj¹cymi Psychicznie.

Fotoreporta¿ na str. 20.

MACIEJ WRZESIÑSKI

lwww.drogadosiebie.pl lwww.schizofrenia.eu
l informacje Urzêdu Gminy Zgierz

Ÿród³a:
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Funkcjonowanie Centrum Kultury przy
ul. Ustronie 10 umo¿liwi aktywizacjê i integracjê
mieszkañców wsi Ustronie oraz s¹siednich
miejscowoœci poprzez organizowanie w nim
spotkañ mieszkañców, imprez integracyj-
nych, zebrañ oraz pikników.

Korzystaæ bêd¹ mog³y z niego dzieci,
m³odzie¿ oraz doroœli cz³onkowie spo³ecznoœci
lokalnej, w tym cz³onkinie Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, druhowie z Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych i so³ectw z terenu gminy
Zgierz. Centrum to ma byæ przepustk¹ do
o¿ywienia spo³ecznoœci lokalnej i wzbogacenia
jej o kolejne mo¿liwoœci rozwoju, a tak¿e
uto¿samiania siê m³odych mieszkañców z ich
terenem, dziedzictwem kulturowym i history-
cznym. Imprezy organizowane w Centrum
przyczyni¹ siê równie¿ do promocji i podnie-
sienia atrakcyjnoœci wsi Ustronie, poniewa¿

przybywaj¹cy tu letnicy i turyœci równie¿
bêd¹ brali udzia³ w tych imprezach.

Projekt pn. „Organizacja Centrum Kultury we
wsi Ustronie - remont œwietlicy wiejskiej”
dofinansowany jest ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013, dzia³anie 413 „Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadaj¹cych warunkom przyznania
pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi”.

Zakres rzeczowy operacji obejmowa³ przepro-
wadzenie robót budowlanych zwi¹zanych
z remontem pokrycia dachowego, docieple-
niem stropodachu budynku i ociepleniem
œciany attykowej. Wykonany zosta³ remont
instalacji centralnego ogrzewania z zasto-
sowaniem grzejników stalowych dwup³ytowych.

W kot³owni wymieniono okna i drzwi oraz
zainstalowano nowy kocio³ centralnego
ogrzewania, opalany wêglem energetycznym
,,ekogroszek”. Ponadto w budynku  wymienione
zosta³y  instalacje elektryczna i odgromowa.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi
64.593 z³.

JADWIGA AFINIEC

Dziêki zamontowaniu nowego kot³a centralnego
ogrzewania, nawet w mroŸne dni bêdzie mo¿na
organizowaæ w Ustroniu spotkania integracyjne.

Centrum Kultury w Ustroniu

W gminie Zgierz mamy kolejny obiekt, który bêdzie s³u¿y³ ca³ej
spo³ecznoœci lokalnej jako miejsce integracji i kultywowania tradycji.
Centrum Kultury w Ustroniu powsta³o dziêki pozyskanym przez
gminê pieni¹dzom unijnym.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s
w Zgierzu realizuje projekt pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”,
wspó³finansowany przez Europejski Fundusz
Spo³eczny Program Operacyjny Kapita³
Ludzki. 

W lipcu i sierpniu osiemnastu uczestników
projektu zdoby³o nowe kwalifikacje zawodowe.
Osiem osób ukoñczy³o szkolenie zawodowe

w zakresie obs³ugi kas fiskalnych, piêæ osób
zdoby³o kwalifikacje uprawniaj¹ce obs³ugê
wózków jezdniowych z napêdem silniko-
wym, piêæ osób naby³o umiejêtnoœci zak³adania
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
po³¹czone ze zdobyciem prawa jazdy kat. B,
które jest niezbêdne do szybkiego za³atwiania
spraw w³asnej firmy. 

Podczas wakacji, w ramach realizowanego

projektu, odby³y siê cztery Konferencje
Grupy Rodzinnej. Na spotkaniach rodzinnych
osoby zaanga¿owane w rozwi¹zanie prob-
lemów rodzinnych opracowuj¹ plan dzia³añ
i pomocy rodzinie, którego realizacja ma na
celu skuteczne rozwi¹zanie istniej¹cych
problemów. 

Po trudach szkoleñ zawodowych i spotka-
niach rodzinnych wszyscy uczestnicy projektu
wyjad¹ na jednodniow¹ wycieczkê integra-
cyjn¹ do Warszawy. 

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu maj¹
zapewnion¹ pomoc psychologa, prawnika
i doradcy zawodowego. 

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu
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Serdecznie dziêkujê
mieszkañcom So³ectwa

Ciosny za pomoc 
w przygotowaniu stoiska

do¿ynkowego.

So³tys 
Justyna Palmowska

DO¯YNKI GMINNE

Dziêkujemy sponsorom Do¿ynek Gminnych 2011: l DALKIA £ÓDŸ S.A. - Energetyka £ódzka l REX-BUD SP. Z O.O. z £odzi
l KANCELARIA NOTARIALNA Barbara Jeziorska, Waldemar Jeziorski ze Zgierza l BANK SPÓ£DZIELCZY w Zgierzu
l CEGIELNIA „D¥BRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z D¹brówki, gmina Zgierz l Firma kurierska DPD POLSKA SP. Z O.O (dawny
Masterlink Express) l Firma STANDART Renata i Tomasz W³ostek SP. J. ze Zgierza l Firma „UTMAR” Marian W³ostek ze Zgierza
l TRAX SP. Z Z.O. filia w Zgierzu - Autoryzowany dealer Opel, Saab, Chevrolet l Prywatne Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „MAT”
Jan Matynia ze Zgierza l MIEJSKIE PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze Zgierza  l POLSKA WODA
SP. Z O.O. z Aleksandrii, gmina Ozorków l GALART S.C. Micha³ Toma, Maciej Nowosiad - Agencja Reklamowa ze Zgierza
l TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH „TUW” - Biuro Regionalne w £odzi l BANK GOSPODARKI ¯YWNOŒ-
CIOWEJ S.A. - Oddzia³ w Zgierzu l „KDT” Zak³ad Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzier¿¹znej, gmina Zgierz l TPnets.com
- Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak z £odzi l PIOTR MALINOWSKI I SPÓ£KA - sklep spo¿ywczy z Bia³ej, gmina Zgierz l Centrum
Nauki i Biznesu „¯AK” SP. Z O.O. - Oddzia³ Zgierz l Firma LIS z £odzi - producent ko³der i poduszek l Cukiernia „Szarlotka”
ze Zgierza l Biuro Podró¿y ALFA TOUR S.C. z Poznania l GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski - us³ugi geodezyjne i kartograficzne ze
Zgierza l „CAFE GDZIEKOLWIEK” CENTRUM KOMPUTEROWE w Zgierzu.



WYDARZENIA

Gminne œwiêto plonów tradycyjnie rozpocz¹³
korowód do¿ynkowy, na którego czele szli
Starostowie Do¿ynek - Bogus³awa Szczepaniak
z Warszyc i Tomasz Maciaszczyk z Podola
- nios¹cy chleb i miód. W œlad za nimi w
pochodzie sz³a Orkiestra Dêta Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina, poczty sztan-
darowe gminnych OSP, przedstawiciele
w³adz gminnych, cz³onkinie Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z wieñcami do¿ynkowymi oraz
przedstawiciele so³ectw, organizacji dzia³a-
j¹cych w gminie i mieszkañców.

Po przejœciu korowodu, zakoñczonym  ustawie-
niem wieñców przed scen¹, rozpoczê³a siê
polowa msza œwiêta, bêd¹ca dziêkczynieniem
za tegoroczne plony. Celebrowa³ j¹ ks. dr
Andrzej Blewiñski, dziekan dekanatu zgier-
skiego, proboszcz parafii pw. Matki Bo¿ej
Dobrej Rady w Zgierzu, by³y proboszcz
parafii pw. Œwiêtego Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika w Szczawinie.
Jak nakazuje tradycja mszy do¿ynkowej,
z³o¿one zosta³y dary o³tarza. Starostowie
Do¿ynek, przedstawiciele Kó³ Gospodyñ
Wiejskich i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
leœników, dzieci i m³odzie¿y oraz mieszkañców
gminy przynieœli chleb, kwiaty, owoce i wino,
miód oraz ampu³ki z wod¹ i winem. Dary
i wieñce do¿ynkowe zosta³y poœwiêcone.
Podnios³y charakter do¿ynkowej mszy
podkreœla³a jej oprawa - uczestniczy³ w niej
Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”, Orkiestra
Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina
oraz poczty sztandarowe gminnych jednostek
OSP. Po mszy orkiestra da³a koncert dla
uczestników do¿ynek.

Przekazanie chleba i miodu Gospodarzom
œwiêta plonów - Wójtowi Gminy Zgierz
Zdzis³awowi Rembiszowi i Przewodnicz¹-
cemu Rady Gminy Miros³awowi Burzyñskiemu
- przez Starostów Do¿ynek, by³o pocz¹tkiem
czêœci obrzêdowej. Starostowie tradycyjnie
prosili Gospodarzy o sprawiedliwy podzia³
do¿ynkowych darów. Podziêkowali te¿
rolnikom za ich ciê¿k¹ pracê oraz ¿yczyli
im lepszych zbiorów w przysz³ym roku.
Nastêpnie Starostowie i Gospodarze Do¿ynek
poczêstowali zgromadzonych chlebem
upieczonym z pierwszej m¹ki tegorocznych
zbiorów.

Tradycj¹ Do¿ynek Gminnych w gminie
Zgierz jest równie¿ przekazywanie przez
Ko³a Gospodyñ Wiejskich wykonanych
przez nie wieñców reprezentantom instytucji
i organizacji uczestnicz¹cych w uroczys-
toœciach. Ich wrêczaniu zawsze towarzysz¹
wiersze, dowcipne przyœpiewki i œpiewane

¿yczenia, a panie z Kó³ wrêcz przeœcigaj¹ siê
w tworzeniu swych okazjonalnych sentencji.
Wieñce otrzymali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz od KGW z Kêblin; Rada
Gminy Zgierz na rêce Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Zgierz Miros³awa Burzyñskiego
od KGW z Gieczna; Starostwo Powiatowe
w Zgierzu na rêce cz³onka Zarz¹du Powiatu
Zgierskiego Wojciecha Budziarskiego
i Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Józefa Dziemdzieli od KGW z Lorenek;
ks. dr Andrzej Blewiñski, dziekan dekanatu
zgierskiego od KGW z Rosanowa; Miasto
Zgierz na rêce Prezydent Miasta Iwony
Wieczorek, Zastêpcy Prezydenta Grzegorza
Leœniewicza, Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Jaros³awa Komorowskiego oraz Wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Grzegorza Maciñskiego
od KGW z Proboszczewic; Regionalny
Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w £odzi na rêce Przewodni-
cz¹cego Krzysztofa Banasiaka od KGW
z Bia³ej; £ódzki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach na rêce
Specjalisty do spraw Rozwoju Obszarów
Wiejskich £ODR Rejon Zgierz Teresy Tracz
od KGW z £agiewnik Nowych; Stowarzy-
szenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”
na rêce Prezesa Stowarzyszenia Piotra
Gilewskiego oraz Zbigniewa Jêdrzejczaka od
KGW z Dzier¿¹znej.

Nastêpnie wrêczono, przyznawane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom
dzia³aj¹cym na rzecz rolników i rolnictwa,
odznaki honorowe „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”.
W bie¿¹cym roku zostali nimi odznaczeni:
Jan Baranowski z Besiekierza Rudnego,
W³odzimierz Jab³oñski z Gieczna, Marzena
Kupis - Knyszka ze Szczawina Du¿ego,
Bogus³awa Szczepaniak z Warszyc i Leszek
Wojciechowski z Besiekierza Nawojowego.

W miêdzyczasie trwa³o rozstrzygniêcie
dwóch konkursów. 
W jednym - na „Tradycyjny Wieniec
Do¿ynkowy” - wystartowa³o, podobnie jak
w ubieg³ym roku, dziewiêæ gminnych Kó³
Gospodyñ Wiejskich (Bia³a, Dzier¿¹zna,
Gieczno, Kêbliny, Lorenki, £agiewniki
Nowe, Proboszczewice, Rosanów, Szczawin).
Pierwsze miejsce zaj¹³ wieniec wykonany
przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Bia³ej,
drugie - Ko³o Gospodyñ Wiejskich z £agiewnik
Nowych, natomiast trzecie - Ko³o Gospodyñ

Wiejskich z Gieczna. Wszystkie Ko³a, które
uczestniczy³y w konkursie otrzyma³y nagrody
pieniê¿ne.
W drugim konkursie - na „Najlepsze Stoisko
Promocyjne So³ectwa” - wystartowali
mieszkañcy a¿ dziesiêciu so³ectw (Bia³ej,
Ciosen, D¹brówki, Dzier¿¹znej, Kêblin,
Lorenek, £agiewnik Nowych, Rosanowa,
Szczawina i Ustronia), czyli dwukrotnie
wiêcej, ni¿ rok temu. Podobnie jak w
ubieg³ych latach mo¿na by³o na nich obejrzeæ
i zakupiæ wyroby miejscowych przedsiê-
biorców i twórców, skosztowaæ lokalnych
specja³ów oraz poznaæ historiê i specyfikê
ka¿dego so³ectwa. Zwyciê¿y³o So³ectwo
Kêbliny, drugie miejsce zajê³o So³ectwo
Szczawin, trzecie - So³ectwo £agiewniki
Nowe, natomiast So³ectwo Dzier¿¹zna
otrzyma³o wyró¿nienie.
Wrêczenie dyplomów i nagród w obu
konkursach nast¹pi³o tu¿ po odznaczeniu
„Zas³u¿onych dla rolnictwa”.

Czêœæ obrzêdow¹ zakoñczy³o wrêczenie
dyplomów i podziêkowañ sponsorom
tegorocznych Do¿ynek Gminnych oraz
przemówienia zaproszonych goœci.

W czêœci rozrywkowej œwiêta plonów
g³ównym punktem by³ wystêp Zespo³u
Œpiewaczego „Giecznianki”, który w tym
roku obchodzi jubileusz dziesiêciolecia
dzia³alnoœci artystycznej. W zwi¹zku z
rocznic¹ panie otrzyma³y ¿yczenia i upominki
z r¹k Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Zgierz. PóŸniej goœciom œwiêta plonów czas
umila³y panie z Zespo³u Œpiewaczego
„Szczawinianki”, które poza piosenkami
ludowymi zaprezentowa³y goœciom repertuar
biesiadny i popularny. Z kolei swoje umiejêt-
noœci taneczne zaprezentowali cz³onkowie
Zespo³u Folklorystycznego przy Zespole
Szkó³ Publicznych w M¹kolicach z gminy
G³owno oraz dzia³aj¹cego pod patronatem
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
Zespo³u Tañca Nowoczesnego „Raindrops
- Junior”.

PóŸnym popo³udniem i wieczorem odby³y siê
koncerty zaproszonych gwiazd: Andrzeja
Rybiñskiego oraz Patrycji Markowskiej, na
które licznie przybyli mieszkañcy gminy
Zgierz i nie tylko. Do¿ynki zakoñczy³a
dyskoteka z DJ-em, która trwa³a do pó³nocy.

Podczas gminnego œwiêta plonów przybyli
goœcie mogli odwiedzaæ, oprócz stoisk
so³eckich, liczne punkty gastronomiczne
i wystawy twórczoœci artystów ludowych,
a tak¿e zapoznaæ siê z ofert¹ ró¿nych firm i
instytucji, w tym sponsorów do¿ynek.
Natomiast najm³odsi i ich opiekunowie
dobrze bawili siê w weso³ym miasteczku,
kupowali zabawki i pami¹tki w bogato zaopat-
rzonych kramach, chêtnie te¿ korzystali
z aquazorbingu, czyli chodzenia po wodzie w
du¿ej, dmuchanej kuli.

W ostatni¹ niedzielê sierpnia
mieszkañcy, goœcie i gospodarze
gminy Zgierz spotkali siê 
w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Dzier¿¹znej, aby wspólnie 
œwiêtowaæ i odpoczywaæ 
podczas Do¿ynek Gminnych. 

Do¿ynki gminne

MACIEJ WRZESIÑSKI

Fotoreporta¿ na str. 10-11.
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1 wrzeœnia plac szkolny w Szczawinie
wype³nili przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych gminy Zgierz, ³ódzkiego kuratorium
oœwiaty, dyrektorzy gminnych szkó³, urzêdnicy
gminni, wykonawcy boiska, przedstawiciele
spo³ecznoœci lokalnej Szczawina oraz
oczywiœcie spo³ecznoœæ szkolna - nauczyciele,
uczniowie, rodzice. Po wprowadzeniu sztandaru
szko³y, odegraniu hymnu pañstwowego
i hymnu szko³y, wszystkich powita³a Irena
Konsowicz - Dyrektor ZSG w Szczawinie. 

W wyst¹pieniu inauguracyjnym Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz ¿yczy³ uczniom
wielu sukcesów, równie¿ tych sportowych,
do których z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê treningi
na nowym boisku. Zaznaczy³, ¿e powsta³o ono
dziêki pozyskanym przez gminê pieni¹dzom
unijnym. Doda³, ¿e z boiska
korzystaæ bêd¹ nie tylko
uczniowie szczawiñskiej
szko³y. Bêdzie ono s³u¿yæ
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej
jako miejsce integracji
spo³ecznej i aktywizacji
mieszkañców.

- Kiedy ten rok szkolny
bêdzie dobiega³ koñca,
Po l ska  p rze¿ywaæ
bêdzie rozgrywki Euro
2012. W Szczawinie
m o ¿ n a  r o z g r y w a æ
pasjonuj¹ce mecze ju¿
od dziœ - powiedzia³
P r z e w o d n i c z ¹ c y
Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski.
- Tradycyjne formy
rozrywki  m³odego
pokolenia, takie jak
spor t  czy ks i¹¿kê,
nierzadko wypiera
telewizja i komputer.
Miejmy nadziejê, ¿e

oddane do u¿ytku boisko sprawi, ¿e dzieci
i m³odzie¿ z okolicznych miejscowoœci bêd¹
spêdzaæ czas w³aœnie tutaj, w sposób
bezpieczny, po¿yteczny dla zdrowia oraz
sprzyjaj¹cy integracji i przyjaŸni.

Ciep³e s³owa w nowym roku szkolnym
skierowali do uczniów tak¿e Maria Jasiñska
z Kuratorium Oœwiaty w £odzi oraz proboszcz
parafii w Szczawinie ks. Ryszard Szymacha. 

Boisko otwarte zosta³o przez symboliczne
przeciêcie wstêgi. Ceremonii tej dokonali
Wójt Gminy Zgierz, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zgierz, Dyrektor ZSG w Szczawinie
oraz przedstawicielka Kuratorium Oœwiaty w
£odzi. Nastêpnie poœwiêcone zosta³o przez
proboszcza szczawiñskiej parafii.

Na zakoñczenie dyrektor szko³y oraz uczniowie
podziêkowali wszystkim tym, którzy przyczy-
nili siê do powstania boiska w Szczawinie. 

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp Szkolnego
Zespo³u Ludowego „Szczawiniacy”, który
obchodzi w tym roku swoje 10-lecie.

Inauguracji roku szkolnego w Szczawinie
towarzyszy³a wystawa „UchodŸcy polscy u
przyjació³ Wêgrów w okresie po¿ogi
wojennej (1939-1945)”.

Projekt „Poprawa warunków dla wzrostu aktywnoœci spo³ecznej, rekreacyjnej i sportowej
we wsi Szczawin przy ZSG w Szczawinie - budowa ogólnodostêpnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
dzia³anie „Odnowa i rozwój wsi”. 

OŒWIATA

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Nowe boisko na nowy rok szkolny
Gminna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 odby³a siê w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie. Na uczniów tej szko³y czeka³o
po wakacjach mi³e wydarzenie. Podczas uroczystego apelu otwarte
zosta³o nowe, wielofunkcyjnego boisko. Rozgrywane bêd¹ na nim
mecze pi³ki no¿nej, rêcznej, siatkowej, koszykówki oraz tenisa 
ziemnego. Inwestycja zosta³a sfinansowana dziêki pozyskanym 
przez gminê Zgierz pieni¹dzom unijnym. 
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU
SPORTOWEGO W SZCZAWINIE:
q Wymiary areny: 22 x 44 m. q Nawierz-
chnia: poliuretanowa, natryskowa, na
podbudowie asfaltobetonowej. Charakte-
ryzuje siê wysok¹ elastycznoœci¹, jest jedn¹
z najbezpieczniejszych nawierzchni
sportowych pod wzglêdem urazowoœci.
q Ogrodzenie: boisko jest obwodowo
ogrodzone ekranami ochronnymi o wysokoœci
4 m, spe³niaj¹cymi funkcje pi³kochwytów
oraz wymagania wytrzyma³oœciowe i ochrony
przed ha³asem. Ma furtkê i bramê wjazdow¹.
q Rodzaje boisk: l boisko uniwersalne
do pi³ki rêcznej/no¿nej 20 x 40 m l dwa
boiska do koszykówki 18 x 31 m (wymiary
w liniach 15 x 28) l boisko do tenisa
ziemnego 10,97 x 23,77 m l boisko do
siatkówki 9 x 18 m. q Elementy wyposa-
¿enia: l dwie bramki pi³karskie 3 x 2 m
l cztery kosze do koszykówki o wysiêgu
165 cm l s³upki z siatk¹ do tenisa ziemnego
l stanowisko sêdziowskie uniwersalne
l s³upki z siatk¹ do siatkówki. q Zaplecze
socjalne: szatnie przy istniej¹cej sali gim-
nastycznej w szkole.
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Œwiêto Wojska Polskiego to œwiêto pañstwowe
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
obchodzone 15 sierpnia, na pami¹tkê zwyciê-
skiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Nawi¹zuje
ono do tradycji œwiêta ¿o³nierza, ustanowio-

nego w 1923 r. dla
uczczenia chwa³y orê¿a
polskiego i pamiêci
¿o³nierzy poleg³ych w
walkach o niepodleg³oœæ
Polski.

15 sierpnia w gminie
Zgierz, podobnie jak na
terenie ca³ej Polski,
odby³y siê uroczystoœci
patriotyczne. Pamiêæ
poleg³ych w obronie
ojczyzny tradycyjnie
uczczono sk³adaj¹c
kwiaty i zapalaj¹c znicze

na mogile ¿o³nierzy 28. pu³ku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu parafialnym
w Bia³ej. W po³udnie w koœciele pod wezw.
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a odprawiona
zosta³a msza œwiêta w intencji poleg³ych na

polu chwa³y. Po mszy uczestnicy uroczystoœci,
na czele których przesz³y poczty sztandarowe
OSP oraz orkiestra dêta OSP ze Szczawina,
przemaszerowali pod pomnik Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, gdzie parlamentarzyœci,
przedstawiciele organizacji kombatanckich,
w³adz samorz¹dowych gminy, miasta
i powiatu zgierskiego, reprezentanci wojska,
policji, zawodowej i ochotniczych stra¿y
po¿arnych, delegacje instytucji, stowarzyszeñ
i gminnych szkó³ oraz mieszkañcy gminy
z³o¿yli wi¹zanki kwiatów. W³odarze gminy
Zgierz i zaproszeni goœcie wyg³osili okolicz-
noœciowe przemówienia. Gminne jednostki
OSP wystawi³y poczty sztandarowe, zaœ
warty honorowe pe³nili ¿o³nierze jednostek
wojskowych nr 4474 i 2573 ze Zgierza,
cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi
oraz Sekcji Kolarskiej „Szwadron” przy
Oddziale PTTK w Ozorkowie.

Gminne obchody Œwiêta Wojska Polskiego

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

Nowy rok szkolny z uczniami Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w S³owiku powitali Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz oraz
Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu
Cezary Piotrowski. Podczas apelu Wójt
wrêczy³ nominacjê na stanowisko dyrektora
szko³y. Otrzyma³a je Ewa Osówniak,
dotychczasowy dyrektor, która na mocy
zarz¹dzenia Wójta sprawowaæ bêdzie tê
funkcjê do 31 sierpnia 2016 roku. Równie¿
stanowisko wicedyrektora pozostaje bez
zmian, piastowaæ bêdzie je nadal Anna
Œlêzowska.

Nominacja na stanowisko
dyrektora szko³y w S³owiku

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
Miros³aw Burzyñski

Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz
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Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, 
Pracownikom Administracji i Obs³ugi Szkó³ 

Nauczanie i wychowanie m³odzie¿y to zadania bardzo
wa¿ne, wymagaj¹ce rzetelnej wiedzy, talentu i ¿mudnej,
systematycznej pracy. 

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Edukacji Narodowej
¿yczymy Pañstwu, aby trudowi wk³adanemu w edukacjê
m³odego pokolenia towarzyszy³y zawsze zaufanie
i szacunek uczniów. Aby m¹droœæ, uczciwoœæ i odpowiedzialnoœæ by³y ich dewiz¹ ¿yciow¹.
Niech Wasza praca przyczyni siê do budowania autorytetu szko³y wœród uczniów, rodziców
i œrodowiska lokalnego. 

¯yczymy równie¿, aby nie³atwa misja nauczyciela i wychowawcy przynios³a jeszcze lepsze
efekty oraz œwiadomoœæ, ¿e buduj¹ Pañstwo fundamenty pomyœlnej i lepszej przysz³oœci. 

Dziêkujemy za wra¿liwoœæ na potrzeby m³odych ludzi, za poœwiêcenie i zaanga¿owanie
w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. ¯yczymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwa³oœci
w codziennych dzia³aniach dydaktycznych. 

Proszê przyj¹æ tak¿e nasze najlepsze ¿yczenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu oraz wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. 

Szczególne ¿yczenia sk³adamy emerytowanym nauczycielom i pracownikom oœwiaty,
którzy przez ca³e swoje ¿ycie przyczyniali siê do godnego wychowania i przysposobienia do
¿ycia kolejnych pokoleñ. 



Wyrazy wspó³czucia

Panu

BOLES£AWOWI GOŸDZIKOWI
z powodu œmierci 

¯ONY
œ.p. Jadwigi GoŸdzik

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

7 sierpnia 2011 r.

odesz³a od nas nasza kole¿anka

œ.p. JADWIGA GOŸDZIK

Za³o¿ycielka Sekcji Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego przy Gminie Zgierz

i jej przewodnicz¹ca w latach 1983 - 1986. D³ugoletnia przewodnicz¹ca Ko³a Plastycznego

„Paleta” przy Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Zgierzu. Uczestniczka ogólnopolskich wystaw

plastycznych w Zielonej Górze i Tarnowie. Prace jej by³y wyró¿niane. Uczestniczka wystaw artystów

amatorów w Domu Kultury w „SEM”-ie w Zgierzu. Wspania³a kole¿anka i skromny cz³owiek.

JEJ MÊ¯OWI
Boles³awowi GoŸdzikowi

sk³adamy wyrazy wspó³czucia

Kole¿anki i koledzy z Ko³a Emerytów i Rencistów ZNP przy Gminie Zgierz

q Ho³d ofiarom

10 wrzeœnia 1939 r. odcisn¹³ szczególne piêtno
na mieszkañcach RogóŸna. Tego dnia
hitlerowski Wehrmacht bestialsko zamor-
dowa³ dwudziestu jeden mieszkañców
tej miejscowoœci. Niemieccy ¿o³nierze, chc¹c
zemœciæ siê za œmieræ jednego z nich
i zastraszyæ Polaków, przemierzali RogóŸno
od domu do domu, a napotykanych w nich
mê¿czyzn wyprowadzali na podwórza
i rozstrzeliwali.

Tragiczne wydarzenia upamiêtnia wzniesiony
tu w 1970 r. pomnik i tablica z nazwiskami
rozstrzelanych.

W krótkiej, lecz przejmuj¹cej uroczystoœci,
która odby³a siê rankiem 16 wrzeœnia br.,
uczestniczyli potomkowie ofiar, Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Zgierz Miros³aw
Burzyñski, Kierownik Referatu Oœwiaty,
Kultury i Sportu Cezary Piotrowski, So³tys
So³ectwa RogóŸno Roman Królikowski
oraz Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjal-
nego w Giecznie Marek Stangreciak wraz
z uczniami.

Pamiêæ ofiar uczczono chwil¹ ciszy oraz
z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze pod pomni-
kiem.

q Ho³d bohaterom

Od kilku lat odbywa siê we wrzeœniu „Rajd
Edukacyjny Szlakiem Walk Wrzeœniowych
28 pu³ku Strzelców Kaniowskich i Kresowej
Brygady Kawalerii w gminie Zgierz”.
To ¿ywa lekcja historii. W rajdzie uczestniczy
przede wszystkim m³odzie¿ zgierskich
i gminnych szkó³. Na 13 km trasie poszcze-
gólne epizody walk obrazuj¹ cz³onkowie
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy” z £odzi oraz pasjonaci
i badacze dziejów wrzeœniowych bitew i
potyczek w powiecie zgierskim.

W nocy z 7 na 8
wrzeœnia 1939 r.
28 pu³k Strzelców
Kaniowskich stoczy³
w Kêblinach bój
z wojskami hitlero-
wskimi. W wyniku
ciê¿kich walk polscy
¿o³nierze otworzyli
sobie drogê odwrotu
do miejsca koncen-
tracji wojsk pod
G³ownem. Zginê³o
wtedy od 90 do 200
Polaków (Ÿród³a historyczne podaj¹ ró¿ne
liczby). Spoczywaj¹ oni w zbiorowej,
bezimiennej mogile na cmentarzu parafial-
nym w Bia³ej.

W gminie Zgierz mamy dwa miejsca
upamiêtniaj¹ce ¿o³nierzy 28 pSK i bitwê jak¹
tu stoczyli. To wspomniana mogi³a w Bia³ej
oraz posadowiony w 2006 r. obelisk w Kêbli-
nach.

Razem z uczestnikami rajdu, 16 wrzeœnia br.,
ho³d bohaterom oddali Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz, Radny Rady Gminy
Zgierz Dariusz Sêdzicki, Kierownik Refe-
ratu Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary
Piotrowski oraz Dyrektor Szko³y Podsta-
wowej w Bia³ej Magdalena Hauke.

WYDARZENIA

Pamiêci Wrzeœnia
1939 roku
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RogóŸno

Bia³a

Kêbliny



Mi³oœnicy motocykli z Polski i zagranicy ju¿
po raz trzeci spotkali siê na terenie naszej
gminy. Jest to jedyny miêdzynarodowy zlot
motocykli trójko³owych w Polsce. Impreza
jest organizowana w ramach integracji
miêdzynarodowej i jest wpisana w kalendarz
imprez Polskiego Ruchu Motocyklowego.

Organizatorzy zlotu przygotowali bogaty w
atrakcje program. By³y m.in. wyjazdy trajkami
na przeja¿d¿kê krajoznawcz¹ po okolicach
oraz na basen w Ozorkowie, zawody w ³owieniu
karpia, zwiedzanie hodowli strusi afrykañskich
oraz koncerty muzyki country i rockowej.

W sobotê 6 sierpnia odby³y siê g³ówne punkty
imprezy. Przed po³udniem uczestnicy zlotu
zebrali siê pod scen¹ w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej do pami¹tkowej
fotografii. Nastêpnie wrêczono puchary

ufundowane przez Wójta Gminy Zgierz
dla Amazonek za przejechanie najd³u¿szej
trasy z zagranicy (1400 km) i w kraju (350 km).
W imieniu Wójta Gminy Zgierz puchary wrêczy³a
Wioleta G³owacka - Kierownik Referatu Rozwoju
i Promocji Gminy. 

PóŸniej motocykliœci wyruszyli do Ozorkowa
na paradê motocykli ulicami miasta z postojem
na Placu Jana Paw³a II. Tam najstarsi uczest-
nicy zlotu otrzymali pami¹tkowe puchary,
a licznie zgromadzeni mieszkañcy mogli
porozmawiaæ z amatorami takiej formy

p o d r ó ¿ o w a n i a ,
nie zabrak³o równie¿
okazji do pami¹tko-
wych zdjêæ. 

P o  p o w r o c i e  d o
Dzier¿¹znej zosta³y
p r z e p r o w a d z o n e
ró¿ne konkurencje
sprawnoœciowe, m.in.
sprawdzian umiejêt-
noœci jazdy na trajce
(pchan ie  beczk i ) ,
si³owanie na rêkê, rzut
beczk¹ w dal, wbijanie
gwoŸdzia parami na

czas (kobiety), przeci¹ganie liny. Ich zwyciêzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody, zaœ wieczorem
wszyscy bawili siê podczas koncertów muzyki
country i rockowej. 

Zlot zakoñczy³ siê w niedzielê, gdy oko³o
po³udnia jego uczestnicy rozjechali siê w
ró¿ne strony kraju i Europy, mówi¹c sobie
„Do zobaczenia za rok”.

Zlot motocykli

W dniach 5-7 sierpnia w Dzier¿¹znej
goœci³o ponad 150 motocyklistów,
uczestników IV Miêdzynarodowego
Zlotu Motocykli Trójko³owych 
i Turystycznych.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Festiwale muzyczne w miejscowoœciach
wczasowych i letniskowych s¹ ju¿ spraw-
dzon¹ form¹ ¿ycia kulturalnego w czasie
wakacji. Mimo, ¿e najstarszy w Polsce - Festiwal
Chopinowski w Dusznikach odbywa siê w
tym roku po raz 66, to wcale nie znaczy, ¿e
organizatorzy przedsiêwziêæ o krótszym sta¿u
maj¹ wpadaæ w kompleksy.

W pod³ódzkich Grotnikach po raz osiemnasty
mo¿na by³o wys³uchaæ koncertów w ramach
„Lata z muzyk¹” - imprezy tradycyjnie
organizowanej przez £ódzkie Towarzystwo
Muzyczne pod artystycznym kierownictwem
Witolda Kacprzaka. Cotygodniowe, niedzielne
prezentacje trwa³y od 3 lipca do 7 sierpnia,
a ich miejscem by³, jak poprzednio, koœció³
parafialny p.w. Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, w ostatnich latach
rozbudowany i maj¹cy bardzo dobr¹ akustykê. 

Podczas szeœciu w sumie wieczorów
wyst¹pili tym razem wy³¹cznie artyœci
³ódzcy. Muzyka wokalna, w poprzednich
edycjach w szerszym zakresie uwzglêdniana,
rozbrzmiewa³a jedynie podczas koncertu
inauguracyjnego, wype³nionego religijnymi
kompozycjami chóralnymi z ró¿nych epok
(od Palestriny po Góreckiego) w wykonaniu
oœmioosobowego zespo³u wokalnego „All'
Antico”. Znana dobrze melomanom formacja
zaprezentowa³a wyrównane brzmienie, m.in.
w polifonii, wzorow¹ intonacjê i dykcjê.
Wirtuozowski recital, obejmuj¹cy transkrypcje

muzyki dawnej (Bacha, D. Scarlattiego) oraz
oryginalne dzie³a wspó³czesne, da³ akordeo-
nista Zbigniew Ignaczewski. Maestria tech-
niczna ³¹czy³a siê z bogactwem dynamiki
i szlachetnym kszta³towaniem frazy.

Siln¹ dawkê energii przekaza³o s³uchaczom
„Czardasz Trio” w sk³adzie: Lech Gutowski -
skrzypce, Waldemar Zyba³a - akordeon oraz
S³awomir Biernacki - gitara. Wiolinista,
bêd¹cy w tym wypadku zdecydowanie
wykonawc¹ pierwszoplanowym, zaim-
ponowa³ nie tylko wyborn¹ technik¹ gry, ale i
autentyzmem ekspresji. „Szaleñczy” w tempie
„Czardasz” Montiego stanowi³ jedn¹ z kulmi-
nacji popisu. 

W nastêpnym, interesuj¹cym pod wzglêdem
repertuarowym i wykonawczym, spotkaniu
szczególnie wyeksponowano altówkê.
Altowiolistki Jolanta Kuku³a-Kopczyñska
i Dorota Stanis³awska wykona³y duety Rolli

i Spisaka, po czym pierwsza z nich, wraz
z wiolonczelist¹ Piotrem Sobczakiem, zagra³a
kompozycje Beethovena i Lutos³awskiego
(„Bukoliki”). By³a to kameralistyka na
wysokim poziomie.

Kolejne trio - „MusicCare” (Ma³gorzata
Pniak - skrzypce, Maksymilian Pelczarski
- akordeon, Bartosz Stêpieñ - kontrabas)
skutecznie „rozgrzewa³o” publicznoœæ
dynamicznymi miniaturami z krêgu muzyki
klasycznej („Taniec wêgierski” Brahmsa,
„Habanera” Bizeta itp.), a tak¿e popularnej. 

Oryginalne, niew¹tpliwie, okaza³o siê
zakoñczenie imprezy. Mo¿na by³o zapoznaæ

siê z brzmieniem instru-
mentu egzotycznego - erhu,
czy l i  dwus t runowych
„chiñskich skrzypiec”,
na których z ogromn¹
sprawnoœci¹, nie unikaj¹c
fla¿oletów, Kamila Wójcicka
interpretowa³a zarówno
melodie chiñskie, jak i
utwory Vivaldiego, Piazzolli
oraz przeboje filmowe.
Akompaniowa³ na keyboar-
dzie Tomasz Maciaszczyk.

„Pe³noletnie” ju¿, grotnickie
„Lato z muzyk¹” dorobi³o
siê swojej wiernej publi-

cznoœci, z³o¿onej ze sta³ych mieszkañców
miejscowoœci oraz letników. Byæ mo¿e
niektórzy „dojrzewali” do muzyki powa¿nej
wraz z propaguj¹cym j¹ festiwalem.

Grotnickie 
„Lato z muzyk¹”

JANUSZ JANYST

MusicCare

KULTURA
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8. Jarmark Wojewódzki Mixer Regionalny
£ódzkie 2011 odby³ siê w dniach 2-4 wrzeœnia.

Jego inauguracja odby³a siê w Teatrze
Wielkim. Po oficjalnym otwarciu Jarmarku
przez Marsza³ka Województwa £ódzkiego
Witolda Stêpnia, zaproszeni goœcie wys³uchali
koncertu, w którym wyst¹pi³ Grzegorz Turnau
wraz z przyjació³mi. 

W imprezie, zorganizowanej na ul. Piotrkow-
skiej przez Urz¹d Marsza³kowski w £odzi,
wziê³o udzia³ ponad stu wystawców -
powiatów, miast, gmin oraz instytucji z terenu
województwa, a tak¿e innych województw
i regionów partnerskich ³ódzkiego. 

Na Jarmarku nie zabrak³o równie¿ gminy
Zgierz. Nasze stoisko, zlokalizowane w pobli¿u
Pasa¿u Schillera, mo¿na by³o odwiedziæ 3 i 4
wrzeœnia. To ju¿ szósty Jarmark Wojewódzki,
w którym uczestniczyliœmy. 

Podczas tegorocznej edycji imprezy
ul. Piotrkowska zosta³a podzielona na piêæ
stref: Kulinarn¹, Turystyki i rekreacji (w której
znajdowa³ siê nasz domek wystawienniczy),
Kultury i folkloru, Unijn¹ oraz Sportow¹. 

Nasze stoisko cieszy³o siê du¿ym powodze-
niem! Wœród odwiedzaj¹cych byli m.in.
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk,
Marsza³ek Województwa £ódzkiego Witold
Stêpieñ, Komendant Wojewódzki Policji
w £odzi insp. Marek Dzia³oszyñski, Komedant

Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w £odzi nadbryg. Andrzej Witkowski, Prezy-
dent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek wraz
z Wiceprezydentem Grzegorzem Leœnie-
wiczem oraz Zastêpca Dyrektora Regionalnej

Organizacji Turystycznej Województwa
£ódzkiego Tomasz Koralewski. Goœcie
zwracali szczególn¹ uwagê na wycinanki
³owickie, a niektórzy próbowali nawet swych
si³ w ich wykonaniu. 

Wszystkim zainteresowanym wrêczaliœmy
ulotki z ofert¹ gospodarstw agroturysty-
cznych i propozycj¹ programu edukacji
regionalnej, mapê gminy z opisem tras

rowerowych i szklaków turystycznych,
gad¿ety z logo gminy oraz informatory
o naszej partnerskiej gminie Hollókõ na
Wêgrzech. Odwiedzaj¹cy nasz¹ ekspozy-
cjê mogli dowiedzieæ siê wszystkiego
o gminie - swoj¹ wiedz¹ s³u¿yli im
pracownicy Referatu Rozwoju i Pro-
mocji Gminy - a tak¿e przyjrzeæ siê pracy
twórców ludowych i kupiæ wyroby
rêkodzie³a artystycznego oraz rêcznie
zdobion¹ czekoladê. 

Gmina Zgierz by³a równie¿ obecna poza
stoiskiem - w sobotnie popo³udnie na
scenie w Pasa¿u Schillera wyst¹pi³ Zespó³
Œpiewaczy „Szczawinianki”.

Gmina Zgierz na Jarmarku Wojewódzkim 

W przysz³ym roku jubileusz zespo³u…
Tak. To ju¿ 10 lat piêknego œpiewania
przecudnych, moich kochanych pañ. 10 lat
wspólnej, wytê¿onej pracy, wyborów, zmian.
To czas bardzo aktywny.

Ka¿dy jubileusz jest dobr¹ okazj¹ do
wspomnieñ, podsumowañ. Opowiedzmy
wiêc o pocz¹tkach zespo³u.
Zespó³ powsta³ wiosn¹ 2002 roku z inicjatywy
Przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Szczawinie Alicji Jêdrzejczak. Na pocz¹tku
tworzy³o go piêæ pañ, obecnie osiem. Niektóre

œpiewa³y wczeœniej w chórze koœcielnym
szczawiñskiej parafii. By³y ju¿ wiêc przygo-
towane wokalnie, kiedy zaprosi³y mnie do
wspó³pracy i zaproponowa³y poprowadzenie
zespo³u. 

„Szczawinianki” to…
To panie: Urszula Kupis, Maryla Królikowska,
Sabina Królikowska, Katarzyna Królikowska,
Barbara Majchrzak, Zofia Sibiñska, Genowefa
Szurpik i Renata Niszczak. Nasz¹ jedno-
osobow¹ kapel¹ jest profesjonalny, zawodowy
muzyk Grzegorz Niszczak.

Wasz repertuar jest bardzo bogaty i uroz-
maicony. To piosenki ludowe, biesiadnie,
z gatunku muzyki rozrywkowej. Sk¹d
inspiracje na kolejne utwory?

Piosenki pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³.
Przyznam, ¿e lubiê wyszukiwaæ zapomniane
ju¿ teksty pieœni ludowych ze starych
œpiewników. Dziêki nowym aran¿acjom
zespó³ rozwija siê wokalnie, a przy okazji
kultywuje tradycje ludowe. 

Publicznoœæ na tegorocznym Jarmarku
Wojewódzkim nagrodzi³a was gromkimi
brawami…
Cieszy nas, ¿e w³aœnie taka koncepcja zespo³u,
biesiadno - ludowa, sprawdza siê. Wykonu-
jemy utwory wielog³osowe, w oryginalnych
aran¿acjach, st¹d brzmi¹ one atrakcyjnie
równie¿ dla m³odszej publicznoœci. Wystêpu-
jemy na ró¿nych uroczystoœciach, festynach,
konkursach. W tym roku zespó³ zaj¹³
pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki
w Dzier¿¹znej. To motywuje do dalszej
pracy.

Jak czêsto odbywacie próby, aby byæ w tak
dobrej formie?
Próby odbywaj¹ siê raz w tygodniu. Dziêki
uprzejmoœci Dyrektor Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w Szczawinie Ireny
Konsowicz, spotykamy siê w jednej z sal
szkolnych.

Czy w zwi¹zku z jubileuszem planujecie
wydanie p³yty?
Mamy taki zamiar. To bêdzie nasza wspólna
pami¹tka. Byæ mo¿e pos³uchaæ nas bêdzie
mo¿na równie¿ w Internecie.

jubileusz zespo³u tu¿, tu¿

Rozmawiamy z Renat¹ Niszczak,
kierownikim muzycznym Zespo³u
Œpiewaczego „Szczawinianki” 
ze Szczawina.

Szczawinianki

MACIEJ WRZESIÑSKI

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Nasze stoisko odwiedzi³ m.in.
Marsza³ek Województwa
£ódzkiego.
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KULTURA

q „Jedlickie spotkania z kultur¹ i tradycj¹”
- 25 czerwca organizowane przez Gminny
Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Jedlicza A i B oraz
So³tysa i Radê So³eck¹ Jedlicza A.

Spotkanie z kultur¹ i tradycj¹ w Jedliczu
zawsze up³ywa pod znakiem dobrej zabawy.
Zapewnione jest smaczne jedzenie, gry,
zabawy i konkursy oraz tañce-hulañce.

GOK zorganizowa³ konkursy i zabawy dla

dzieci oraz dla doros³ych. Do najciekawszych
nale¿a³o wyginanie siê pod kijem i karmienie
kisielem swoich rodziców przez najm³odsze
pociechy. 

Zwi¹zek Strzelecki „Strzelec” zaprezentowa³
po¿yteczny pokaz wynoszenia rannego z pola
bitwy i udzielania pierwszej pomocy.

Panie z KGW zapewni³y przepyszne posi³ki,
a So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej atrakcjê
w postaci loterii fantowej. 

Zabawê taneczn¹ poprowadzi³ zespó³ Marka
Krzeœlaka, a do póŸnych godzin nocnych
trwa³a zabawa z DJ-em.

q Piknik wiejski w Ustroniu - 13 sierpnia
zorganizowany przez Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ Ustronie-Grotniki, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich Grotniki-Ustronie, radnych,
So³tysa i Radê So³eck¹ Ustronia oraz GOK
w Dzier¿¹znej.

Znów nie zabrak³o ciekawych konkursów,
w tym sprawnoœciowych i zrêcznoœciowych,
organizowanych przez GOK. Hitem okaza³o
siê przeci¹ganie liny. Dla dzieci przezna-
czono odpowiedni k¹cik - zabawy plastyczne
typu graffiti.

Podczas pikniku trwa³ konkurs na
„Najsmaczniejsze ciasto ustroñskie”, którego
zwyciêzc¹ okaza³ siê „metrowiec”. 

Udan¹ zabawê taneczn¹ poprowadzi³ zespó³
pañstwa Niszczaków, a póŸniej w najlepsze
trwa³a zabawa z DJ-em.

Takie oto by³y propozycje piknikowe
minionego ju¿ niestety lata. Do zobaczenia za
rok!

Letni wiatr, czyli pikniki w Jedliczu 
i Ustroniu

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

q Gminna Biblioteka w Bia³ej

Jak ka¿dego roku, biblioteka w Bia³ej
zaproponowa³a wakacyjny cykl zajêæ kultu-
ralno-oœwiatowych dla dzieci i m³odzie¿y.
Spotykaliœmy siê codziennie od 18 lipca do
12 sierpnia w godzinach od 11.00 do 14.00.
Wakacyjny pobyt w bibliotece to przede
wszystkim przemi³a, radosna atmosfera. 

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
poniedzia³kowe zabawy w „Klubie Kota Piotrka”.
Uczestnicy poznali kocie zwyczaje, wykony-
wali ilustracje i rozwi¹zywali zagadki

o zwierzêtach, stworzyli swoje w³asne
opowieœci o przygodach Kota Piotrka.

Przedszkolaki gromadzi³y siê we wtorki
i czwartki na „Porankach w bibliotece”. Bra³y
udzia³ w zajêciach plastycznych i grach
rozwijaj¹cych spostrzegawczoœæ. Z uciech¹
œpiewa³y piosenki, œmia³y siê i figlowa³y.

Wakacyjna atmosfera panowa³a tak¿e
podczas „Kulinarnych Œród”. Bibliotekarka
Aneta Wojciechowska czyta³a przepisy
z utworów dla dzieci i omawia³a zasady
zdrowego ¿ywienia. Wspólnie przygo-
towywano smakowite potrawy, dekoruj¹c je
wed³ug indywidualnych upodobañ. (A.W.)

q Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie

Podczas minionych wakacji nie zabrak³o
atrakcyjnych zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y
tak¿e w bibliotece  w Szczawinie. 

Plan zajêæ, jak co roku, by³ ciekawy i uroz-
maicony, dlatego te¿ ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie. We wtorki odbywa³y siê waka-
cyjne gry i zabawy planszowe, w œrody
ekscytuj¹ce „Magiczne podró¿e do najdal-
szych zak¹tków œwiata”. Ka¿dy czwartek

up³ywa³ pod has³em „Wirtualny wszechœwiat”
- zajêcia z wykorzystaniem Internetu cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem. Pi¹tki to czas
na „Wakacyjne zdjêcia” - ciekawe i pasjo-
nuj¹ce zajêcia z fotografowania.

Podczas wakacji w bibliotece w Szczawinie
mo¿na by³o tak¿e rywalizowaæ w grach
stolikowych, uk³adaæ bajkowe puzzle,
rozwi¹zywaæ krzy¿ówki i rebusy. Zajêcia
trwa³y pierwsze dwa tygodnie lipca i sierpnia. 
(W.O.)

Wakacje w bibliotece

Czas letnich imprez, szaleñstw, gor¹cych wieczorów i rodzinnych weekendów. 
Zastanawiamy siê - Gdzie by tu wyskoczyæ? - myœlimy o propozycjach kulturalnych,
ale te¿ o rozrywce. I trafione proszê Pañstwa - oto pikniki w gminie Zgierz. Znakomita
propozycja na spêdzenie wakacyjnego popo³udnia z rodzin¹, radosnej randki 
z dziewczyn¹, zabawy z kole¿ankami z podwórka czy wolnego czasu z wnuczkiem.
Dla ka¿dego coœ mi³ego.

ANETA WOJCIECHOWSKA
WIOLETTA OLCZAK - HUT

Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej
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Zapraszamy do Gminnego Oœrodka Kultury
na zajêcia kulturalne. Propozycje interesu-
j¹cych zajêæ ju¿ czekaj¹ :

q Ko³o hobbystyczne, czyli robótki, dzier-
ganie, szaliczki, narzutki, serwetki, anio³ki,
i inne cuda wytwarzane z w³óczki.

Zajêcia odbywaj¹ siê pod kierunkiem pani
Teresy W³odarek - absolutnej mistrzyni
szyde³ka - co 2 tygodnie w œrodê.

q Zespó³ Tañca Nowoczesnego RAINDROPS,
czyli radosne, czadowe tañce-wygibañce
w absolutnie odlotowym stylu.
Zajêcia prowadzi instruktor Miros³aw
Bednarkiewicz w ka¿dy czwartek. Pierwsze

spotkanie ju¿ 6 paŸdziernika. 
Zapraszamy zarówno najm³odsze pociechy
(6-12 lat - Raindrops-Junior), jak starsz¹ ju¿
nieco m³odzie¿ (13-17 lat Raindrops-Kadra).

Wiêcej informacji na www.dzierzazna.pl oraz
w Gminnym Oœrodku Kultury, Dzier¿¹zna 4,
tel. 42 717 84 66. 

q 27 sierpnia w Rosanowie LKS Rosanów
rozegra³ mecz I kolejki o mistrzostwo
³ódzkiej kl. A gr. II ze Startem Brzeziny
pokonuj¹c go 8 : 3 (do przerwy 3 : 0). 

LKS Rosanów wyst¹pi³ w sk³adzie: Maciej
Klimczak (w bramce) - Rafa³ Stró¿ewski
/80 minuta/ - Micha³ Dziuba - Bartosz
Karwacki - Adam Guden - Kamil Wiktorski

- Damian Ba³abuch - Ernest Lisiak /50 minuta/
- £ukasz Huæko - Dominik  Bajon - Piotr
Lewandowski - Dawid Boratyñski /80 minuta/
- Piotr D¹browa - Mateusz Sobczak /75 minuta/
- Maciej Kralkowski.

q W meczu o Puchar Polski LKS Rosanów
pokona³ W³ókniarz Konstantynów II 7: 0.

q 4 wrzeœnia w wyjazdowym meczu na
boisku w Witoni LKS Rosanów pokona³
LKS Witonianka Witonia 2 : 1.

Bramki dla Rosanowa strzelili: £ukasz
Klimczak i Kamil Wiktorski. 

LKS Rosanów zagra³ w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Maciej Klimczak (w bramce),
Kamil Wiktorski, Adam Gauden, Bartosz
Karwacki, Rafa³ Stró¿ewski, Dawid Bora-
tyñski, £ukasz Klimczak, Damian Ba³abuch,
Dominik Bajon, Piotr Lewandowski, Mateusz
Sobczak, (od 75 minuty)  Maciej Kralkowski.

Na ³awce rezerwowych byli: Kamil Bartczak,
£ukasz Huæko, Piotr D¹browa, Micha³
Grabarczyk. 

LKS Rosanów

pi³ka no¿na

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik dru¿yny LKS Rosanów

KULTURA

Zapraszamy na zajêcia 

SPORT

11 wrzeœnia na terenie MOSiR
w Zgierzu odby³y siê VII
Powiatowe Zawody Sportowo
- Po¿arnicze Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Powiatu
Zgierskiego. Uczestniczy³o
w nich 11 dru¿yn mêskich,
cztery kobiece i jedna
m³odzie¿owa. By³y to najlep-
sze dru¿yny reprezentuj¹ce
OSP z terenu ca³ego powiatu
zgierskiego, wy³onione w
ramach zawodów gminnych.

Gminê Zgierz reprezentowali
druhowie z OSP w Wypy-
chowie: Marek Manista,
Pawe³ Szczeœniak, Bart³omiej
Tomczak, Dawid Tomczak, Krzysztof Wich,
Tomasz Rudnicki, Bart³omiej Matusiak,
Damian Œwi¹tczak, Jerzy Leszczak. 

Rywalizowano w dwóch konkurencjach:
sztafety po¿arniczej oraz æwiczenia
bojowego. M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
(poni¿ej 16 roku ¿ycia) startowa³a na
podstawie odrêbnego regulaminu. 

W tegorocznych zawodach na szczeblu
powiatu nasi druhowie zajêli ósme miejsce.
Wœród mê¿czyzn najlepsi okazali siê stra¿acy
z Popowa, G³owna i Aleksandrowa £ódzkiego,
zaœ panie z Domaradzyna pokona³y przed-
stawicielki z OSP Lipka i Opole. Zwyciêzcy
tych eliminacji bêd¹ reprezentowaæ powiat
zgierski na szczeblu wojewódzkim.

Druhom z Wypychowa kibicowa³ m.in. Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca
Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak,
Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP w Zgierzu Andrzej JóŸwiak,
Prezes OSP Wypychów Stanis³aw Szczeœ-
niak oraz Katarzyna Cieœlak - pracownik w
Urzêdze Gminy Zgierz na samodzielnym
stanowisku ds. zamówieñ publicznych i OSP.

Zmagania stra¿aków ochotników

16 wrzeœnia w Miejskiej Krytej P³ywalni
„Wodnik” w Ozorkowie odby³y siê I Samo-
rz¹dowe Zawody P³ywackie. Gminê Zgierz
reprezentowa³a trzyosobowa dru¿yna
w sk³adzie: Agnieszka Brzosko i Waldemar
Gorzak - pracownicy Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej oraz Jacek Felczak
- Kierownik Referatu Informatyzacji w
Urzêdzie Gminy Zgierz. 

Nasza dru¿yna rywalizowa³a z szeœcioma
innymi samorz¹dami w nastêpuj¹cych

konkurencjach: l sztafeta p³ywacka stylem
dowolnym na dystansie 50 m; l zjazd ca³ego
zespo³u ze zje¿d¿alni na czas; l dru¿ynowy

mecz wodnej pi³ki siatkowej; l sztafeta
z przeszkodami „na weso³o”; l wyœcigi na
rowerkach stacjonarnych. 

Zawody by³y zorganizowane z humorem,
a dziêki nim samorz¹dowcy mogli siê lepiej
poznaæ. 

Nasza dru¿yna zajê³a pi¹te miejsce. Zwyciê-
ski puchar trafi³ do dru¿yny z Miasta G³owna.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
prezenty od Burmistrza Ozorkowa i Dyrektora
P³ywalni „Wodnik” - organizatorów zawodów.

Samorz¹dowe Zawody
P³ywackie 

WIOLETA G£OWACKA

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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q 19 sierpnia o godz. 3.55 na drodze lokalnej
w Kaniej Górze wydarzy³ siê tragiczny
w skutkach wypadek. 23-letni mieszkaniec
Ozorkowa kieruj¹cy hond¹ civic jad¹c
ul. Stra¿ack¹ w kierunku Sokolnik z nieusta-
lonych przyczyn na ³uku drogi zjecha³ na lewe
pobocze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
W wyniku wypadku mê¿czyzna zgin¹³ na
miejscu. 

q Zatrzymano sprawców co najmniej trzech
w³amañ do przyczep kempingowych i altan
na terenie Adolfowa. Na trop w³amywaczy
wpadli zgierscy kryminalni, którzy 4 wrzeœnia
prowadzili czynnoœci w sprawie kolejnego
w³amania w Adolfowie. W rozmowie
z pokrzywdzonym policjanci ustalili, ¿e
sprawcy pomiêdzy 3 a 4 wrzeœnia weszli na
teren posesji i z altany skradli dywan, pompê
wodn¹, radioodtwarzacz. W toku podjêtych
czynnoœci na miejscu zdarzenia funkcjonar-
iusze ustalili ¿e z przedmiotow¹ kradzie¿¹
mo¿e mieæ zwi¹zek dwóch mê¿czyzn
zamieszkuj¹cych opuszczony od kilku lat
budynek mieszcz¹cy siê w Adolfowie. Krymi-
nalni jeszcze tego samego dnia udali siê w
to miejsce, gdzie po krótkiej obserwacji
dostrzegli w oknie 

budynku zerkaj¹cego 
zza firanki mê¿czy-
znê. W zwi¹zku 
z podejrzeniem, ¿e 
w budynku mog¹ 
przebywaæ osoby 
maj¹ce zwi¹zek 
z w³amaniami policjanci 
podjêli decyzjê o koniecz-
noœci wejœcia do budynku.
Pomimo wielokrotnych 
pukañ i informowania, i¿ s¹ 
z policji nie zostali 
wpuszczeni do œrodka. 
Wtedy zapad³a decyzja
o koniecznoœci si³owego

wejœcia przez okno ³azienkowe do wnêtrza
domu. Podczas przeszukiwania pomieszczeñ
mieszkalnych policjanci zauwa¿yli kuca-
j¹cych za œcian¹ dwóch mê¿czyzn. Zapytani
o to co robi¹ w tym miejscu - jeden z nich
odpowiedzia³, ¿e opiekuje siê tym domem,
który jest w³asnoœci¹ jego kolegi ze Zgierza.
Po sprawdzeniu danych okaza³o siê, ¿e
starszy mê¿czyzna jest mieszkañcem £odzi w
wieku 32 lat, wczeœniej karany za kradzie¿e z
w³amaniem. Drugi to nieletni w wieku 14 lat,
równie¿ z £odzi. Po dok³adnym ustaleniu
powi¹zañ miêdzy nimi okaza³o siê, ¿e
14-latek jest synem konkubiny 32-latka.
W zajmowanym przez nich domu policjanci
znaleŸli wiele narzêdzi, elektronarzêdzi,
przedmiotów kuchennych, budowlanych,
sprzêt AGD i RTV. Wszystkie te przedmioty,
z uwagi na fakt, i¿ mog¹ pochodziæ
z przestêpstwa zosta³y zabezpieczone
i przewiezione do zgierskiej komendy.
„Opiekunowie domu” zostali zatrzymani

i przewiezieni do zgierskiego aresztu. Nieletni
trafi³ do Policyjnej Izby Dziecka. Dotychczas
zebrany materia³ pozwoli³ na przedstawienie
doros³emu trzech zarzutów kradzie¿y z
w³amaniem, nieletni odpowie przed S¹dem
Rodzinnym i Nieletnich za dwa w³amania. 

q 5 wrzeœnia
Skotniki, ul. Zgierska - nieznany sprawca
z domu w budowie, stoj¹cego na nieogro-
dzonej dzia³ce, skrad³ metalowe drzwi
wraz z oœcie¿nic¹. Straty oszacowano na
1.950 z³otych.

q 6 wrzeœnia
B¹dków - nieznany sprawca w³ama³ siê
do dwóch skrzynek akumulatorowych,
a nastêpnie skrad³ cztery akumulatory o
wartoœci 2.720 z³otych na szkodê firmy.

q 7 wrzeœnia
Szczawin, ul. Koœcielna - policjanci
z „drogówki” zatrzymali do kontroli drogowej

kierowcê volkswagena passata.
Okaza³o siê, ¿e 55-latek ma
2,78 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

q 10 wrzeœnia
Grotniki ul. Ozorkowska -
policjanci z „drogówki” zatrzy-
mali do kontroli drogowej
rowerzystê. 44-latek mia³ oko³o
1 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

q 14 wrzeœnia
Szczawin - mê¿czyzna powiado-
mi³ zgiersk¹ policjê o ujawnieniu
w zagajniku leœnym pocisku
artyleryjskiego kalibru 75 mm
z okresu II wojny œwiatowej. Na
miejscu wystawiono posterunek
sta³y do czasu przybycia jednostki
minerskiej z Tomaszowa Mazo-
wieckiego. Nastêpnego dnia

pocisk zosta³ przez nich zabrany.

q 15 wrzeœnia
Grotniki, ul. Leœna - policjanci z „drogówki”
zatrzymali do kontroli drogowej kierowcê
daewoo tico. Siedz¹ca za kó³kiem 38-letnia
kobieta mia³a oko³o 2 promili alkoholu
w wydychanym powietrzu.

q 17 wrzeœnia
Glinnik, ul. Janowska - nieznany sprawca
w³ama³ siê do budynku w budowie. Jego
³upem pad³y ró¿nego rodzaju narzêdzia oraz
wk³ady kominkowe. Straty oszacowano na
6.000 z³otych.

NA SYGNALE

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

Zabezpieczone przez policjê ³upy z³odziei, którzy w³amywali siê
do przyczep kempingowych i altan w Adolfowie.
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INFORMACJE

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




