


XII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
29 wrzeœnia 2011 r. Radni podjêli 11 uchwa³
w sprawach:

q zasiêgniêcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ³awników (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Uchwa³a wynika z art. 162 § 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
upowa¿niony zosta³ do przes³ania Komen-
dantowi Wojewódzkiemu Policji w £odzi
danych osobowych kandydatów na ³awników
w celu zasiêgniêcia o nich informacji.

Osoby z terenu gminy Zgierz zg³oszone na
³awników s¹dowych na kadencjê w latach
2012 - 2015 to: Barbara Bienias, Urszula
Stanis³awa Brzozowska-Gabara, Iwona
KaŸmierczak, Agnieszka Klimczak, Halina
Kubiak. 

£awnik to niezawodowy cz³onek sk³adu
orzekaj¹cego (s¹du), stanowi¹cy czynnik
spo³eczny w wymiarze sprawiedliwoœci;

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

Zwiêkszono wydatki na:

l wy³apywanie i hotelowanie bezpañskich
psów o 90.000 z³. 

Gmina w tegorocznym bud¿ecie przez-
naczy³a na ten cel 150.000 z³, z czego do
koñca sierpnia wydano 136.800 z³. Pozosta³e
œrodki (13.200 z³) nie wystarcz¹ do koñca
roku bud¿etowego. Koszt utrzymania
bezpañskich psów w schronisku, przy przeby-
waj¹cych tam obecnie 115 zwierzêtach, to
wydatek oko³o 22.000 z³ miesiêcznie. Koszty
te zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od liczby psów.
Trzeba zaznaczyæ, i¿ w okresie wakacyjnym
znacznie zwiêkszy³a siê iloœæ interwencyjnie
od³awianych bezpañskich zwierz¹t, które
niejednokrotnie przez swoje agresywne

usposobienie stanowi³y zagro¿enie dla ludzi.
(8 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 4 wstrzy-
muj¹ce),

l selektywn¹ zbiórkê odpadów oraz wywóz
nieczystoœci sta³ych z terenów publicznych
nale¿¹cych do gminy o 73.000 z³. 

W bie¿¹cym roku znacznie zwiêkszy³a siê
iloœæ zbieranych opakowañ plastikowych oraz
st³uczki szklanej z pojemników na selekty-
wn¹ zbiórkê odpadów. Wiêcej œmieci pojawi³o
siê równie¿ w koszach ulicznych. Powsta³y
te¿, niestety, kolejne nielegalne wysypiska.
Gmina na selektywn¹ zbiórkê odpadów oraz
opró¿nianie koszy ulicznych i likwidowanie
„dzikich” wysypisk wydaje miesiêcznie
œrednio 18 tys. z³. Do koñca roku œrodków
zabezpieczonych na te dzia³ania w bud¿ecie

pozosta³o oko³o 4,7 tys. z³. Utrzymanie
porz¹dku i czystoœci w gminie wymaga³o
wiêc zwiêkszenia nak³adów finansowych.
(8 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 4 wstrzy-
muj¹ce siê),

l rolnictwo i ³owiectwo o 800 z³.
Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na

dzia³ania podejmowane w zwi¹zku z zaistnie-

niem zdarzeñ losowych typu: potr¹cenie
zwierzêcia na drogach publicznych, wywóz
zwierzêcia, pomoc lekarza weterynarii.
(10 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 2 wstrzy-
muj¹ce siê),

l kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
o 20.000 z³. 

Do bud¿etu gminy wprowadzono zadanie
pn. „Rozbudowa i remont œwietlicy wiejskiej
w Kaniej Górze”. Zadanie realizowane bêdzie
w przypadku pozyskania przez gminê dofi-
nansowania ze œrodków unijnych. Przesuniête
w planie wydatków 20.000 z³ przeznaczone
jest na sporz¹dzenie niezbêdnej dokumentacji
wymaganej na etapie sk³adania wniosku
o wsparcie realizacji zadania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Pieni¹dze na powy¿sze cztery zadania
pochodz¹ z nadwy¿ki œrodków zabezpie-
czonych w bud¿ecie gminy na: l zadania ju¿
zakoñczone: l budowê ogólnodostêpnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Szczawinie (83.000 z³), l „Organizacjê Centrum
Kultury we wsi Ustronie - remont œwietlicy
wiejskiej” (57.500 z³), l rozbudowê stacji
wodoci¹gowej w Kaniej Górze (23.000 z³),
l budowê sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie
(4.900 z³), l budowê gminnej sieci przydo-
mowych oczyszczalni œcieków (750 z³),
l remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A
(200 z³); l zadania bêd¹ce w trakcie realizacji:
l budowê sieci wodoci¹gowej na odcinku
D¹brówka Strumiany - D¹brówka Marianka
(10.850 z³), l dokoñczenie budowy oœwietle-
nia w Ustroniu na ul. Ozorkowskiej w
kierunku przejazdu PKP (2.800 z³);
l sprz¹tanie terenu gminy (800 z³ - zakup
worków, rêkawic).

Ponadto w ramach œrodków przezna-
czonych w bud¿ecie na zadanie pn. „Budowa
sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie” przenie-
siono kwotê 11.000 z³. Zmiana wynika ze
wzrostu stawki podatku VAT, a co za tym
idzie zwiêkszenia wk³adu w³asnego gminy w
kosztach projektu realizowanego z dofinan-
sowaniem unijnym (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê);
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Obradom przys³uchiwali siê mieszkañcy gminy.

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Radni: Maria Migdalska, Halina Szymañska, Dariusz Sêdzicki, Marek Telenda, Janusz Chaber.
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Komisja obradowa³a 21 wrzeœnia i 6 paŸdzier-
nika. We wrzeœniu w posiedzeniu komisji
uczestniczyli pracownicy Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej oraz Gminnego Oœrodka Kultury,
w paŸdzierniku - Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy oraz Referatu Infrastruktury Technicznej.

Omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:

q q q

Selektywna zbiórka odpadów

Radni podjêli ten temat w zwi¹zku z przerwa-
niem na terenie gminy ci¹g³oœci selektywnej
zbiórki odpadów. Charakterystyczne du¿e
pojemniki na odpady z plastiku i szk³a,
ustawione w ró¿nych czêœciach gminy, nagle
zniknê³y. Dlaczego tak siê sta³o? Sprawê
wyjaœnili pracownicy Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej. Umowa, która zawarta zosta³a
w maju 2008 r. i mia³a trwaæ do maja 2012 r.
zawiera³a szczególny zapis. Oprócz tego,
¿e by³a zawarta na okreœlony czas, ustalona
by³a te¿ wartoœæ zadania i konkretna iloœæ
opró¿nieñ pojemników - 1860 razy pojem-
ników na plastik i 1480 razy na szk³o.
Po wyczerpaniu tego limitu, pomimo, ¿e
termin umowny jeszcze nie min¹³, umowa
wygas³a. Urzêdnicy zaznaczyli, ¿e w minio-
nym okresie letnim znacznie przyby³o
odpadów selektywnych. To przyczyni³o siê
do zwiêkszenia czêstotliwoœci opró¿niania
pojemników. W miêdzyczasie, na wniosek
radnych, zakupiono te¿ dodatkowe pojemniki.
Niestety nie mo¿na przed³u¿yæ umowy
z dotychczasowym wykonawc¹ us³ugi, bo nie
pozwalaj¹ na to przepisy ustawy o zamówie-
niach publicznych. Trzeba og³osiæ nowy
przetarg. 

q q q

Dzia³alnoœæ zespo³ów z terenu gminy

Pod patronatem Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej dzia³aj¹ obecnie cztery
zespo³y: 

l Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna
z kapel¹ ludow¹ Zenona Rudnickiego:
powsta³ w kwietniu 2001 r. z inicjatywy
GOK, kierownikiem muzycznym jest Zenon
Rudnicki a administracyjnym Irena Stolarska.
Repertuar zespo³u wystêpuj¹cego w strojach
ludowych to piosenki z regionu zgierskiego,
³owickiego i ³êczyckiego. „Giecznianki” maj¹
na swoim koncie liczne wystêpy w czasie
do¿ynek, festynów i imprez okolicznoœcio-
wych na terenie powiatu zgierskiego i ca³ego
województwa ³ódzkiego.

l Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”
ze Szczawina: powsta³ wiosn¹ 2002 r.
z inicjatywy Przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Szczawinie Alicji Jêdrzejczak,
od wrzeœnia 2007 r. dzia³a pod patronatem
GOK, kierownikiem muzycznym jest Renata
Niszczak. Repertuar zespo³u to piosenki
ludowe, biesiadne i z gatunku muzyki rozryw-
kowej. Brak kapeli rekompensuj¹ profesjo-
nalne aran¿acje muzyczne opracowane przez
Grzegorza Niszczaka. Zespó³ wystêpuje m.in.
na imprezach i uroczystoœciach œrodowis-
kowych, gminnych i powiatowych.

q rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz - skarga niezasadna.
(8 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzy-
muj¹cy siê, 3 osoby mimo obecnoœci w sali
obrad nie bra³y udzia³u w g³osowaniu).

Skarga wniesiona zosta³a przez mieszkañ-
ców So³ectwa Maciejów w zwi¹zku z negaty-
wnym rozpatrzeniem ich zbiorowych uwag
do projektu Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko. 

Na podstawie przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za niezasadn¹;

q wydzier¿awienia w drodze bezprzetar-
gowej:

l lokalu u¿ytkowego na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ pod nazw¹ Apteka w Bia³ej. Lokal
o powierzchni 60 m2 znajduje siê w budynku
Oœrodka Zdrowia w Bia³ej. Zostanie wydzier¿a-
wiony na okres 6 lat na rzecz dotychczasowego
dzier¿awcy. (11 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
1 wstrzymuj¹cy siê),

l dzia³ki o nr ewid. 106/2 po³o¿onej w miejs-
cowoœci S³owik. Dzia³ka przy ul. Gdañskiej 167
wydzier¿awiona zostanie na okres 5 lat na
rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepe³no-
sprawnym „Tezeusz”. Na dzia³ce o powierzchni
1689 m2 prowadzona bêdzie rehabilitacja dla

dzieci niepe³nosprawnych poprzez hipote-
rapiê. (11 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
1 wstrzymuj¹cy siê);

q okreœlenia szczegó³owego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarz¹-
dowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, aktów
prawa miejscowego w dziedzinach doty-
cz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych
organizacji (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Uchwa³a wynika z art. 5 ust. 5 ustawy

o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie;

q zmiany uchwa³y z dnia 25 sierpnia
2011 r. w sprawie op³at za œwiadczenia
w Przedszkolu w Grotnikach (12 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Zmiana dotyczy korekty treœci uchwa³y
(w § 4 ust. 5 wykreœlono s³owo „usprawied-
liwionej” oraz wyraz „ust. 2” zast¹piono
wyrazem „ust. 3” ), wynika z zaleceñ Woje-
wody £ódzkiego.
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Uzasadnienie do projektu uchwa³y przedstawia Zastêpca Skarbnika Gminy Zgierz 
Krystyna Matuszewska. Od lewej: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Monika Jab³oñska 
z Biura Rady Gminy oraz Sekretarz Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska.

Z prac komisji Rady Gminy

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej

dokoñczenie na str. 4

Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury 
Gospodarczej
Komisja obradowa³a 27 wrzeœnia. Przed-
miotem obrad by³o omówienie i zaopinio-
wanie projektów uchwa³ na XII sesjê Rady
Gminy Zgierz. W posiedzeniu uczestniczyli
m.in.: Wójt i Zastêpca Wójta Gminy Zgierz,
Zastêpca Skarbnika Gminy, Sekretarz
Gminy, Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu, Kierownik Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœæ Gospo-
darczej oraz pracownicy Referatu Geodezji,
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami. 
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l Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
ze Szczawina: powsta³a w 1975 r., jej
za³o¿ycielem i pierwszym dyrygentem by³
Tadeusz Dom¿a³, od 2006 r. orkiestra dzia³a
pod patronatem GOK. W tej jedynej w gminie
Zgierz orkiestrze dêtej gra ju¿ kolejne pokole-
nie mieszkañców Szczawina. Wystêpuj¹
m.in. podczas gminnych uroczystoœci patrio-
tycznych oraz do¿ynek. Obecnie orkiestra
przechodzi proces reorganizacji.

l Zespó³ Tañca Nowoczesnego „Raindrops”:
powsta³ w marcu 2011 r. na fali popularnoœci
programów telewizyjnych o tematyce
tanecznej. Nauka uk³adów choreograficznych
opartych na technice m.in. tañca break dance
i hip hop odbywa siê w dwóch grupach
wiekowych: „Raindrops Kadra” dla m³odzie¿y
w wieku 13-16 lat oraz „Raindorps Junior”
dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajêcia prowadzi
doœwiadczony instruktor tañca. Zakupione
zosta³y jednolite stroje dla zespo³u. Obecnie
prowadzony jest kolejny nabór do „Rain-
drops”-ów. To jedyny zespó³ dzia³aj¹cy pod
patronatem GOK, którego cz³onkowie ponosz¹
koszty uczestnictwa w zajêciach warszta-
towych. 

Radni obejrzeli prezentacjê multimedialn¹
przedstawiaj¹c¹ dorobek zespo³ów, w której
zawarte by³y m.in. informacje na temat iloœci
i miejsc wystêpów, prób oraz kosztów
zwi¹zanych z organizacj¹ wyjazdów i prac¹
z instruktorem.

q q q

Podsumowanie do¿ynek gminnych

Do¿ynki gminne odby³y siê 28 sierpnia
na terenie Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej. Na ich organizacjê zaplanowano
60 tys. z³ brutto. Z bilansu przedstawionego
przez pracowników GOK wynika, i¿ wydano
mniej. Koszty przedsiêwziêcia to ponad
80 tys. z³ netto, natomiast przychody - oko³o
32 tys. z³ netto. 

Po stronie kosztów znalaz³y siê wydatki m.in.
na: koncerty gwiazd wieczoru, us³ugê s³u¿b
porz¹dkowych i medycznych, przygotowanie
zmienionej organizacji ruchu, dekoracjê
sceny, druk plakatów, nagrody dla zespo³ów
amatorskich. Po stronie przychodów przede
wszystkim wp³ywy ze sprzeda¿y stanowisk
handlowych, wynajmu terenu pod weso³e
miasteczko i dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ oraz
wsparcie rzeczowe i finansowe od spon-
sorów.

q q q

Pozyskiwanie pieniêdzy unijnych 
dla gminy

W bie¿¹cym roku zakoñczone zosta³y trzy
projekty dofinansowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
l „Poprawa warunków dla wzrostu aktywnoœci
spo³ecznej, rekreacyjnej i sportowej we wsi
Szczawin przy ZSG w Szczawinie - budowa
ogólnodostêpnego, wielofunkcyjnego boiska
sportowego”;
l „Organizacja Centrum Kultury we wsi
Ustronie - remont œwietlicy wiejskiej”;
l „Budowa sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie”.

W 2011 r. gmina Zgierz z³o¿y³a osiem wniosków
w sprawie dofinansowania projektów ze
œrodków Unii Europejskiej. Regulaminy
konkursów, w ramach których zosta³y
z³o¿one wnioski, przewiduj¹ od kilkudzie-
siêciu do nawet stu procent wsparcia
unijnego. Projekty te to:
l „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Kotowicach” - projekt zosta³ pozytywnie
zaopiniowany w czêœci formalnej i meryto-
rycznej przez instytucjê poœrednicz¹c¹ w
przyznawaniu pieniêdzy unijnych (Urz¹d
Marsza³kowski). Mimo to, dofinansowanie
nie zosta³o przyznane, bo nasz projekt znalaz³
siê na liœcie rankingowej poni¿ej ustalonego
limitu œrodków finansowych w ramach
og³oszonego konkursu. Nie wszystko jednak
dla nas stracone. Po rozstrzygniêciu
przetargów na poszczególne dzia³ania
zawarte w projektach, czêsto okazuje siê, ¿e
zostan¹ one wykonane za ni¿sze kwoty ni¿
oszacowano w kosztorysach. Nadwy¿ka
pieniêdzy wraca wiêc do puli, a projekty na
kolejnych miejscach listy rankingowej,
ocenione pozytywnie, maj¹ szansê na
dofinansowanie. Kolejne umowy bêd¹ wiêc
zawierane na bie¿¹co w miarê pojawienia siê
œrodków pochodz¹cych z oszczêdnoœci
poprzetargowych oraz po Uchwale Zarz¹du
Województwa £ódzkiego.
l „Remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A”
- projekt zosta³ ju¿ zaopiniowany pozytywnie
w czêœci formalnej. Oceniany jest obecnie
pod wzglêdem merytorycznym. 
l „Przygotowanie i wydruk przewodnika
turystycznego po gminie Zgierz” - projekt jest
w trakcie oceny. 
l „Wrzeœniowa historia gminy Zgierz”
- projekt zak³ada rekonstrukcjê bitwy, jaka
mia³a miejsce we wrzeœniu 1939 r. w
Kêblinach oraz rajd szlakiem wydarzeñ
wojennych. Projekt jest w trakcie oceny.
l „Nauczyciel te¿ siê uczy” - dostosowanie
kwalifikacji nauczycieli gminnych szkó³ w
zwi¹zku z wejœciem nowelizacji ustawy
oœwiatowej i obowi¹zkiem nak³adanym przez
szko³y. Projekt zosta³ oceniony w czêœci
formalnej pozytywnie, w czêœci meryto-
rycznej - negatywnie.
l „Indywidualnoœæ si³¹” - projekt przewiduje
przeprowadzenie zajêæ dostosowanych do
indywidualnych potrzeb uczniów klas I-III.
Zajêcia maj¹ rozpocz¹æ siê w styczniu 2012 r.
i trwaæ przez pó³tora roku. Projekt zosta³

dokoñczenie ze str. 3

Naszej drogiej i szanownej 

Radnej

BARBARZE KACZMAREK
i jej synom

wyrazy g³êbokiego i szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci 

TEŒCIA i dziadka
sk³adaj¹ 

So³tysi i Rady So³eckie So³ectw 

D¹brówka Wielka i D¹brówka Strumiany

wraz z mieszkañcami
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Wyrazy wspó³czucia

Pani

BARBARZE KACZMAREK
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 

TEŒCIA
sk³adaj¹ 

Przewodnicz¹cy Rady oraz Radni 

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy wspó³czucia

Pani

BARBARZE KACZMAREK
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu œmierci 

TEŒCIA
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

œ.p. Jana JóŸwiaka
by³ego So³tysa So³ectwa Bia³a

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

oraz

So³tys i Rada So³ecka So³ectwa Bia³a

Wyrazy wspó³czucia

Pani

URSZULI OLEJNICZAK
cz³onkini Rady So³eckiej So³ectwa Besiekierz Rudny

z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Radny Rady Gminy Zgierz 

i So³tys So³ectwa Besiekierz Rudny 

- Dariusz Sêdzicki

oraz cz³onkowie Rady So³eckiej 

So³ectwa Besiekierz Rudny



zaopiniowany pozytywnie, oczekuje na
zatwierdzenie do realizacji. 
l „Budowa boiska sportowego, wielofunk-
cyjnego w Grotnikach” - wniosek zosta³
z³o¿ony pod koniec sierpnia, projekt jest w
trakcie oceny. 
l „Nasze szanse” - projekt przewiduje zorga-
nizowanie kursów: bukieciarstwa, operatora
wózków wid³owych, obs³ugi kas fiskalnych,
dla bezrobotnych mieszkañców gminy
(10 kobiet i 10 mê¿czyzn). Wniosek zosta³
z³o¿ony we wrzeœniu, projekt jest w trakcie
oceny.

q q q

Dzia³alnoœæ Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM”

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” dzia³a
obecnie na obszarze siedmiu samorz¹dów.
W ostatnim czasie do gmin: Zgierz, Dalików,
£êczyca, Parzêczew i Wartkowice do³¹czy³y
gmina Aleksandrów £ódzki i gmina
Lutomiersk. Rozszerzony zosta³ sk³ad Rady
Fundacji (dotychczas w Radzie zasiada³o 5
osób, obecnie 7) oraz sk³ad Zarz¹du Fundacji
(dotychczas w Zarz¹dzie zasiada³y 3 osoby,
obecnie 6, swojego przedstawiciela nie posiada
tylko gmina Wartkowice). 

Zwiêkszy³y siê równie¿ mo¿liwoœci finan-
sowe Fundacji. Dodatkowe ponad 1,5 mln z³
wykorzystane bêdzie na finansowanie projek-
tów przyczyniaj¹cych siê do poprawy jakoœci
¿ycia mieszkañców ca³ego obszaru dzia³ania
Fundacji. 

W pierwszym kwartale przysz³ego roku
Fundacja og³osi konkursy na projekty zgodne
z za³o¿eniami „Odnowy wsi”, „Ma³ych projek-
tów”, „Ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej”, „Tworzenia i rozwoju mikro-
przedsiêbiorstw”. W dotychczas og³aszanych
przez Fundacjê konkursach dofinansowanie
otrzyma³o kilka projektów z³o¿onych z gminy
Zgierz, zarówno przez Referat Rozwoju
i Promocji Gminy, Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej, jak i mieszkañców gminy.

Dzia³alnoœæ Fundacji nie ogranicza siê tylko
do wsparcia finansowego w ramach og³oszo-
nych konkursów. To równie¿ organizowanie
bezp³atnych szkoleñ, wyjazdów studyjnych,
w których bior¹ udzia³ przedstawiciele Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych, Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, organizacji i stowarzyszeñ dzia³a-
j¹cych na obszarze Fundacji. To wspólna
promocja walorów turystycznych i tradycji
kulinarnych na ró¿nego rodzaju targach
regionalnych i ogólnopolskich. Podejmowane
s¹ równie¿ dzia³ania w kierunku wspó³pracy
miêdzynarodowej.

Lokalna Grupa Dzia³ania - Fundacja Rozwoju
Gmin „PRYM” jest obecnie œredniej wielkoœci
organizacj¹. Na jej ca³ym obszarze zamiesz-
kuje 48 tysiêcy mieszkañców. Najwiêksze
LGD mog¹ liczyæ 120 tysiêcy mieszkañców,
najmniejsze nie mniej ni¿ 10 tysiêcy.

Gminê Zgierz reprezentuj¹ w „PRYM”-ie:
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz jako

cz³onek Rady Fundacji, Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta G³owacka
jako cz³onek Zarz¹du Fundacji oraz Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej
Barbara Polasiñska i mieszkaniec gminy
Bronis³aw Matusz jako cz³onkowie Grupy
Decyzyjnej.

q q q

Sprawa 
linii tramwajowej nr 46

Dyskusja na temat przysz³oœci linii tramwa-
jowej nr 46 trwa od kilku miesiêcy. Linia
funkcjonowa³a przez ostatnie osiemnaœcie lat
na podstawie Porozumienia komunalnego w
sprawie Miêdzygminnej Komunikacji
Tramwajowej, zawartego pomiêdzy Miastem
£ódŸ, Miastem Zgierz, Gmin¹ Zgierz
i Miastem Ozorków. W lipcu Miasto £ódŸ,
które posiada ponad 66 proc. udzia³u w
spó³ce MKT, wypowiedzia³o porozumienie.
Przestanie ono obowi¹zywaæ z dniem
1 stycznia 2012 r.

Miasto £ódŸ zaproponowa³o zawarcie
nowego porozumienia. Zak³ada ono dalsze
funkcjonowanie linii 46, ale w oparciu o tabor
³ódzkiego MPK. Oznacza to, ¿e MKT
straci³oby racjê bytu. Zmianie mia³by ulec te¿
sposób podzia³u kosztów utrzymania linii.
Z takimi warunkami nie zgadzaj¹ siê pozostali
udzia³owcy spó³ki. 

£ódzkie MPK zaproponowa³o pokrycie 50 proc.
ca³kowitych kosztów funkcjonowania linii 46
na odcinku Helenówek - Ozorków, w zamian
jednak chce otrzymywaæ sto procent zysków
ze sprzeda¿y biletów, do tego koszty naprawy
torowiska zrzucone mia³oby byæ na barki
samorz¹dów. Urzêdnicy zgodnie podkreœlaj¹,
¿e takiego wydatku gminy nie bêd¹ w stanie
udŸwign¹æ. Konieczne jest wiêc wypraco-
wanie innego rozwi¹zania.

7 wrzeœnia odby³o siê posiedzenie Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników Miêdzy-
gminnej Komunikacji Tramwajowej. Poddano
pod dyskusjê nastêpuj¹ce tematy:
l dalszy udzia³ Miasta £odzi w spó³ce MKT
wobec wycofania siê z Porozumienia komu-
nalnego;
l w razie koniecznoœci skrócenia linii 46 do
Helenówka i powierzenia jej obs³ugi MKT,
z³o¿enie deklaracji przez Miasto £ódŸ o
dzier¿awie bez mo¿liwoœci wczeœniejszego
wypowiedzenia terenu lub czêœci terenu
zajezdni Helenówek na okres co najmniej

3 lat, zasilania sieci trakcyjnej w Zgierzu ze
stacji Helenówek równie¿ na okres 3 lat oraz
wybudowania punktu przesiadkowego w
okolicach Helenówka;
l rozpatrzenie mo¿liwoœci zawieszenia
wypowiedzenia Porozumienia komunalnego
do czasu wybudowania punktu przesiadko-
wego na Helenówku. Obecnie takie wymogi
spe³nia tylko przystanek na Che³mach w
Zgierzu.

Miasto £ódŸ nie przedstawi³o jasnych
deklaracji w zakresie dalszego swojego
udzia³u w MKT, dzier¿awy zajezdni na
Helenówku i budowy punktu przesiad-
kowego.

8 wrzeœnia Miasto Zgierz, Gmina Zgierz,
Gmina Ozorków i Miasto Ozorków zdecydo-
wa³y o powo³aniu zespo³u roboczego
maj¹cego przygotowaæ prawne i ekonomi-
czne zasady nowego porozumienia w sprawie
realizacji us³ug z zakresu transportu
zbiorowego realizowanego przez MKT, bez
udzia³u Miasta £ódŸ.

Coraz intensywniej prowadzone s¹ rozmowy,
w których uczestnicz¹ przedstawiciele
czterech zainteresowanych samorz¹dów. 

Przedmiotem cotygodniowych spotkañ we
wrzeœniu by³o wypracowanie g³ównych
za³o¿eñ i kierunków dzia³añ zmierzaj¹cych
do utrzymania linii tramwajowej 46 na
odcinku Helenówek - Ozorków. 

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ obni¿enia
kosztów, rozwa¿ano ró¿ne warianty czêstotli-
woœci kursowania tramwaju. Obecnie kursuje
on w dni robocze co 20 minut, w soboty
i niedziele co 30 minut. Wed³ug przyjêtego
wariantu ma on kursowaæ co pó³ godziny
w dni robocze i co 40 minut w weekend.
Nastêpnie dla wybranego wariantu przed³o-
¿one zosta³y koszty utrzymania torów i linii 46,
przyjête w oparciu o obowi¹zuj¹ce stawki.
Dla gminy Zgierz najwa¿niejsza jest teraz
kwestia wyboru kryterium podzia³u kosztów.
Pod uwagê brane jest kryterium odleg³oœci
i kryterium ludnoœciowe. Druga opcja jest dla
naszej gminy finansowo korzystniejsza.

Przez teren gminy Zgierz przebiega
najd³u¿szy odcinek torów - 15,38 km, ca³a
trasa ma ponad 37 km. Przy obecnie obowi¹-
zuj¹cym podziale kosztów gmina Zgierz
wydaje na funkcjonowanie linii tramwajowej
46 w granicach 89 tys. z³ rocznie, co stanowi
1,45 proc. ca³kowitych kosztów funkcjono-
wania linii. Jeœli podzia³ kosztów wyliczany
by³by wed³ug kryterium odleg³oœci, tzw.
wozokilometra (jednostka miary d³ugoœci
drogi wykonanej przez dany œrodek trans-
portu w okreœlonym czasie), to nak³ad
finansowy naszej gminy musia³by znacznie
wzrosn¹æ. Ale czy wytrzyma³by to bud¿et
gminy? 

Lekarstwem na za¿egnanie niebezpieczeñstwa
likwidacji linii tramwajowej 46 ma byæ
podwy¿ka cen biletów na odcinku Ozorków -
Helenówek. 

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

PAŸDZIERNIK 2011 5

SAMORZ¥D



6 PAŸDZIERNIK 2011

Tak g³osowaliœmy
w gminie Zgierz

Meldunek motorem
rozwoju gminy
dokoñczenie ze str. 1

SPO£ECZEÑSTWO

- Z ka¿dego 1000 z³ zap³aconego podatku
dochodowego, ponad 370 z³ trafia do gminy.
- mówi Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak -
Im wiêcej zdeklarowanych mieszkañców w
gminie, tym wiêcej podatków wp³ywa do jej
bud¿etu. W ubieg³ym roku wp³ywy z podatku
dochodowego od osób fizycznych wynios³y
prawie 6 mln z³otych, co stanowi³o 20 proc.
ogó³u gminnych dochodów. W tegorocznym
bud¿ecie przewidziano z tego tytu³u ponad
6,5 mln z³, czyli ponad 22 proc. Jest to
znacz¹ca kwota. Dla porównania planowane
w bie¿¹cym roku wp³ywy z podatku od
nieruchomoœci wynios¹ 5,8 mln z³. Tak wiêc
warto walczyæ o ka¿dego podatnika, który
zasili bud¿et gminy Zgierz.

Corocznie gmina przeznacza znaczne kwoty
na inwestycje. I tak np.: zakupiony w ubieg³ym
roku dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Bia³ej ciê¿ki samochód ratowniczo-gaœniczy
z elementami ratownictwa drogowego
kosztowa³ prawie 900 tys. z³; w 2007 r.
za ponad 630 tys. z³ wykonana zosta³a organi-
zacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej
w Rosanowie; przebudowa drogi Dzier¿¹zna
- Jasionka w latach 2010-2011 (wykonanie
nawierzchni mineralno-bitumicznej na
d³ugoœci ponad 3 km) to wydatek w wysokoœci
ponad 880 tys. z³; oddane do u¿ytku we
wrzeœniu br. wielofunkcyjne boisko sportowe
przy szkole w Szczawinie kosztowa³o
przesz³o 470 tys. z³; trwaj¹ca obecnie
rozbudowa szko³y w S³owiku (zakoñczenie
planowane na 2013 r.) to koszt powy¿ej
3 mln z³ (tylko wykonanie robót budowlano
-monta¿owych, bez wyposa¿enia) - razem to
prawie 5,9 mln z³. Jak widaæ nasze podatki s¹
znacz¹cym Ÿród³em finansowania wielu
inwestycji, dziêki którym nasze tereny staj¹
siê atrakcyjnym miejscem zamieszkania.

Apelujemy wiêc o meldowanie siê na sta³e
na terenie gminy Zgierz. Je¿eli jednak,
z osobistych wzglêdów (wszak zmiana
adresu oznacza szereg formalnoœci, szczegól-
nie dla tych, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹) zameldowanie jest niemo¿liwe,
to wystarczy z³o¿yæ w urzêdzie skarbowym
deklaracjê NIP-3, w której jako miejsce
zamieszkania wska¿e siê gminê Zgierz.
Z³o¿enie tego dokumentu spowoduje, ¿e
udzia³ w PIT zostanie przekazany do bud¿etu
naszej gminy. Deklaracja ta nie jest skompli-
kowana (wzór wype³nienia zamieszczamy na
str. 16) i mo¿na j¹ pobraæ w dowolnym
urzêdzie skarbowym lub z Internetu.

Gmina to ludzie, którzy j¹ tworz¹. Jeœli wiêc
chcesz jeŸdziæ po utwardzonych drogach,
chodziæ po nowych chodnikach, posy³aæ
dzieci do wyremontowanych i dobrze
wyposa¿onych szkó³, czy te¿ mieæ poczucie
wiêkszego bezpieczeñstwa  - pomyœl o miejscu
zamieszkania przy p³aceniu podatku!

MACIEJ WRZESIÑSKI
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Gmina Zgierz wziê³a udzia³ w
akcji promuj¹cej efekty wyko-
rzystania funduszy unijnych.

Upowszechnienie wœród m³o-
dzie¿y wiedzy o Unii Europej-
skiej i realnych korzyœciach
wynikaj¹cych z cz³onkostwa
w niej by³o celem Pikniku
Funduszy Europejskich zorga-
nizowanego 4 paŸdziernika
w Zespole Licealno-Gimna-
zjalnym w G³ownie. 

Gmina Zgierz zaprezentowa³a
projekty zrealizowane dziêki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej. Dla przedstawienia
dorobku gminy Zgierz w zakresie wdra¿ania
projektów unijnych pracownicy Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy przygotowali
prezentacjê multimedialn¹ oraz plansze

zawieraj¹ce opisy poszczególnych przed-
siêwziêæ, które pozwoli³y stworzyæ ciekaw¹
ekspozycjê.

Gmina Zgierz wraz z innymi samorz¹dami,
które w³¹czy³y siê w akcjê, przyczyni³a siê do

pokazania m³odym ludziom, jak fundusze
europejskie pozwalaj¹ zmieniaæ rzeczywis-
toœæ. 

Gmina Zgierz wykorzystuje wsparcie unijne
zarówno do rozwijania infrastruktury
technicznej, jak i inwestowania w ludzi,
o czym œwiadcz¹ zaprezentowane ró¿norodne
projekty realizowane w ramach kilku
programów operacyjnych. 

Zorganizowany Piknik Funduszy Europej-
skich wpisywa³ siê w cykl imprez propa-
guj¹cych wœród m³odzie¿y tematykê unijn¹
w zwi¹zku z objêciem przez Polskê przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Gminê Zgierz na tej imprezie reprezentowa³a
Wioleta G³owacka - kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy oraz Agnieszka
Filipczak - pracownik tego¿ Referatu.

Gmina Zgierz na Pikniku Funduszy 
Europejskich w G³ownie

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

AGNIESZKA FILIPCZAK

30 wrzeœnia w Saniach (gmina Aleksandrów
£ódzki) odby³a siê konferencja promuj¹ca
dzia³alnoœæ Lokalnej Grupy Dzia³ania
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

Przyby³ych goœci powitali: Jacek Lipiñski
- Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego i Jolanta
Pêgowska - Prezes Fundacji. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele: gmin wchodz¹-
cych w sk³ad Fundacji, partnerów Fundacji,
Urzêdu Marsza³kowskiego, Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia³ w
Aleksandrowie £ódzkim, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddzia³ w Krakowie
oraz Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gminê Zgierz reprezentowali: Wójt Zdzis³aw
Rembisz, Przewodnicz¹cy Rady Miros³aw
Burzyñski, Zastêpca Wójta Marek Kominiak,
Sekretarz Bogus³awa Szczeciñska oraz
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy Wioleta G³owacka.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazjê
by zapoznaæ siê z ocen¹ wdra¿ania lokalnych
strategii rozwoju LGD w Polsce, któr¹

przedstawi³ Krzysztof Ko³odziejak - Zastêpca
Dyrektora Departamentu Dzia³añ Delego-
wanych w ARiMR w Warszawie. Wys³uchali

równie¿ wyst¹pienia dr Leszka Leœniaka
z CDR w Brwinowie Oddzia³ w Krakowie nt.
„Aktywnoœæ spo³eczna mieszkañców wsi
drog¹ do poprawy warunków ¿ycia na
obszarach wiejskich”. Tematem bardzo
istotnym dla LGD by³a perspektywa finan-
sowa rozwoju obszarów wiejskich po roku

2013 omawiana przez przedstawiciela Depar-
tamentu Funduszu Obszarów Wiejskich w
Urzêdzie  Marsza³kowskim w £odzi.

Goœcie konferencji zostali zapoznani
z filmem przedstawiaj¹cym wdra¿anie
PROW w gminach partnerskich Fundacji.
Nastêpnie beneficjenci „Ma³ych projektów”
pokazali jak je zrealizowali, podzielili siê
swoimi uwagami i problemami, z jakimi
zmagali siê w trakcie ich realizacji. Projekt
„Noc Œwiêtojañska”, realizowany w gminie
Zgierz, zaprezentowa³y Barbara Polasiñska
- Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej i Katarzyna Leszczak
- pracownik GOK.

W trakcie konferencji rozdane zosta³y
wyró¿nienia za aktywny udzia³ w procesie
wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju
w roku 2011. Takie wyró¿nienia trafi³y
równie¿ do nas - dla Urzêdu Gminy i dla
Gminnego Oœrodka Kultury  w Dzier¿aznej.

Konferencja by³a okazj¹,
by poznaæ nowych
partnerów Fundacji,
jak równie¿ wymieniæ
doœwiadczenia i uwagi
do wdra¿anych projek-
tów. 

C z ê œ æ  a r t y s t y c z n ¹
przedstawi³y dzieci
z zespo³u ludowego
„Podskok” z gminy
Aleksandrów £ódzki,
a smaczny poczêstunek

na zakoñczenie konferencji zosta³ przygo-
towany przez panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Saniach.

Konferencja promuj¹ca dzia³alnoœæ 
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

WIOLETA G£OWACKA

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” wspó³finan-
sowany przez Europejski Fundusz Spo³eczny
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, realizowany
przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s
w Zgierzu ma na celu rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji. Oprócz zajêæ dydakty-
cznych w Klubie Integracji Spo³ecznej rozwi-
jaj¹cych osobowoœæ uczestników oraz szkoleñ
zawodowych daj¹cych im odpowiednie kwali-
fikacje zawodowe, s¹ te¿ inne atrakcyjne
formy uczestnictwa promuj¹ce integracjê
uczestników projektu. 

29 wrzeœnia uczestnicy projektu uczestniczyli
w wycieczce integracyjnej do Warszawy.
Wycieczka autokarowa, oprócz integracji,

mia³a równie¿ na celu pokazanie uczestnikom
projektu najciekawszych miejsc naszej stolicy. 

Niew¹tpliwie najpiêkniejszym i najbardziej
znacz¹cym miejscem jest Zamek Królewski
w Warszawie. Zamek powsta³ w XIV wieku.
Za czasów Zygmunta III Wazy uzyska³ kszta³t
zamkniêtego piêcioboku. By³ rezydencj¹
królewsk¹ i miejscem obrad sejmu. W czasie
zaborów znaczna czêœæ zbiorów zamkowych
i dzie³ sztuki znalaz³a siê w Rosji. Po odzys-
kaniu przez Polskê niepodleg³oœci znaczna
czêœæ zbiorów powróci³a na dawne miejsce.
We wrzeœniu 1939 r. Zamek zosta³ zbombar-
dowany, jednak uda³o siê uratowaæ niektóre
elementy wystroju wnêtrz i dzie³a sztuki.
We wrzeœniu 1944 r. Zamek zosta³ wysadzony

w powietrze przez wojska niemieckie.
Decyzjê o odbudowie Zamku Królewskiego
podjêto dopiero w 1971 r., a w 1984 r.
udostêpniono zwiedzaj¹cym zrekonstruowane
wnêtrza Zamku Królewskiego. Dziœ jest
miejscem uroczystoœci pañstwowych,
centrum prezentacji dzie³ sztuki z najwiêk-
szych europejskich kolekcji. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili równie¿
Muzeum Powstania Warszawskiego
umieszczone w stuletnich budynkach po
starej elektrowni tramwajowej. Nowatorskie
formy prezentacji i ukazywania dziejów
Powstania Warszawskiego s¹ na miarê XXI
wieku. Zwiedzaj¹cych wszystko tu zaskakuje.
Monitory umieszczone w kana³ach i baryka-
dach, telefony przez które mo¿na pos³uchaæ
wspomnienia powstañców, dziury po pocis-
kach, z których dochodz¹ dŸwiêki walcz¹cego
miasta. Zrekonstruowany fragment samolotu,
z którego dokonywano zrzutów zaopatrzenia
oraz fragment warszawskich kana³ów s³u¿¹-
cych powstañcom do komunikacji i ewakuacji.
Niezwyk³e wra¿enie wywiera film „Miasto
Ruin” wyœwietlany w technice 3D. 

W programie wycieczki by³o równie¿
zwiedzanie Starego Miasta, które równie¿
odegra³o wa¿n¹ i krwaw¹ rolê w okresie
powstañczych dni. Wszystkich uczestników
urzek³a kolorowa Starówka Warszawska.
Niezwykle interesuj¹cym i jednym z
najbardziej monumentalnych w stolicy jest
Pomnik Powstañców Warszawy, jako ho³d
wszystkim uczestnikom Powstania Warszaw-
skiego. 

Wycieczka integracyjna do Warszawy

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

W dniach 14-16 paŸdziernika w ³ódzkiej hali
Expo odby³y siê targi naturalnej ¿ywnoœci
Natura Food 2011. Tradycyjnie podczas
imprezy rozstrzygniêto konkurs na najlepszy
produkt tradycyjny województwa ³ódzkiego
„Tygiel Smaków”, organizowany przez
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi.

Nagrodê g³ówn¹ - „Tygiel Smaków” - otrzy-
ma³a firma Hektor z Dzia³oszyna za kapustê
kiszon¹ w ca³oœci. 

Podczas targów wyró¿nione zosta³y tak¿e
gminne Ko³a Gospodyñ Wiejskich: „Tygielek
Smaku” trafi³ do KGW ze Szczawina

za „kapustê bidê” (to ju¿ drugi tygielek
dla pañ z tego ko³a), zaœ KGW z Bia³ej
otrzyma³o wyró¿nienie - „Anio³a potraw”
- za zupê z dyni z zacierkami. 

Nasz¹ gminê na targach Natura Food 2011
promowa³y KGW z Bia³ej, Proboszczewic,
Rosanowa i Szczawina. Stoiska przygo-
towane przez nasze gospodynie cieszy³y siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród zwiedzaj¹cych. 

Gmina Zgierz na targach Natura Food 
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We wrzeœniu i paŸdzierniku mia³y miejsce
dwa wyjazdy studyjne - jeden dla przedsta-
wicieli Kó³ Gospodyñ Wiejskich i zespo³ów
ludowych z kapel¹ oraz jeden dla Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych. 

W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzili
Muzeum Wsi Kieleckiej. Park Etnografi-
czny w Tokarni powo³ano w 1976 roku,
a zacz¹³ funkcjonowaæ od 1977 roku. Jest
realizacj¹ za³o¿eñ naukowych etnografa

i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora
Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem by³o
odtworzenie typowego uk³adu osadniczego
wiosek z ró¿nych subregionów Kielecczyzny:
Gór Œwiêtokrzyskich, Wy¿yny Krakowsko
-Czêstochowskiej, Wy¿yny Sandomierskiej
i Niecki Nidziañskiej. 

Kolejnym miejscem by³a Jaskinia Raj
w Chêcinach. Jaskinia odkryta zosta³a w latach
1963-1964. Ze wzglêdu na bogat¹ szatê
naciekow¹, walory naukowe i dydaktyczne
objêta jest ochron¹ jako rezerwat przyrody,
jest te¿ chronionym stanowiskiem archeologi-
cznym. Otwarcie jaskini dla ruchu turysty-
cznego nast¹pi³o w 1972 roku. D³ugoœæ trasy

turystycznej wynosi 180 metrów
i rozpoczyna siê w pawilonie, gdzie
zorganizowana jest wystawa muzealna
wprowadzaj¹ca turystów w tematykê
krasu. Mo¿na zobaczyæ tu znalezione w
namulisku krzemienne narzêdzia pracy
cz³owieka neandertalskiego, zamiesz-
kuj¹cego jaskiniê ok. 50.000 lat temu,
a tak¿e szcz¹tki prehistorycznych
zwierz¹t - mamuta, nosoro¿ca w³ochatego,
niedŸwiedzia jaskiniowego - bêd¹cych
obiektem polowañ i szukaj¹cych w jaskini
schronienia. W muzeum odtworzone
zosta³o obozowisko rodziny neandertal-
skiej z trzema naturalnej wielkoœci
postaciami. 

Nastêpnie zwiedzili ruiny zamku
królewskiego z prze³omu XIII/XIV
wieku, góruj¹cego nad miejscowoœci¹
Chêciny.

Na Œwiêtym Krzy¿u, gdzie znajduj¹ siê
relikwie Œwiêtego Krzy¿a, obie grupy
otrzyma³y b³ogos³awieñstwo, brat
z klasztoru Ojców Oblatów oprowadza³
nas po wystawie misyjnej i opowiada³
o dzia³alnoœci Ojców. 

W Kielcach obejrzeliœmy Rezerwat
Przyrody Kadzielnia, Stare Miasto
z Ratuszem i Rynkiem oraz Katedrê. 

Oba wyjazdy sprzyja³y integracji oraz
wymianie doœwiadczeñ z funkcjono-
wania i codziennej pracy w tych organi-
zacjach. By³y równie¿ okazj¹ do zapoz-
nania siê z mo¿liwoœciami pozyskania
œrodków unijnych np. na remonty
œwietlic w OSP.  

Uczestnikami wyjazdów by³y osoby
najbardziej zaanga¿owane w ¿ycie
spo³eczne, udzielaj¹ce siê w swoich
organizacjach, czynnie promuj¹ce siebie
i gminê na targach oraz wystawach,
nie tylko w naszym regionie. Wyjazd by³
dla nich wyró¿nieniem i docenieniem
ich bezinteresownego wk³adu pracy na
rzecz ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. 

Wyjazdy studyjne 
dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich 
i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
z terenu gminy Zgierz 

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Spróbuj pokochaæ jesieñ
z niesamowitymi urokami

Spójrz, ile piêkna niesie,
obdarzaj¹c ciê nowymi dniami

(T. Karasiewicz)

Jesieni¹ œwiat siê odmienia, zielone - ¿ó³knie,
a ¿ó³te - usycha i opada. S³once œwieci ni¿ej
i jakoœ tak… inaczej. Œwiat siê uœmiecha
nostalgicznie, têskno… Wracaj¹ wspom-
nienia. Jesieñ mo¿e byæ piêkna, z³ota, polska,
mieni¹ca siê najcieplejszymi kolorami ziemi,
ale te¿ zadumana, p³acz¹ca deszczem i wyj¹ca
wiatrem. Dla ka¿dego z nas jesieñ ma inny
wymiar, zapach, kszta³t…

Moja jesieñ. 
Opisuj¹c na niniejszych ³amach dzia³ania
kulturalne Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej, mogê tylko przybli¿yæ Pañstwu
kolory i wymiary jesieni. Ka¿dy czytelnik
sam odnajdzie swoj¹ w³asn¹ jesieñ…

q q q

Patriotycznie

Tym, co zmarli za ojczyznê, 
ho³d wdziêcznoœci Polska sk³ada!

(L. Wiszniewski)

Niepodleg³oœæ… co znaczy dla nas dzisiaj,
a co znaczy³a dla naszych przodków? Czy
niepodleg³oœæ mo¿na zmierzyæ? Czy wolnoœci
mo¿na mieæ za ma³o? S¹ pytania, na które nie
ma odpowiedzi, s¹ takie, do których sami
musimy znaleŸæ w³asny klucz.

Niepodleg³oœæ - Wielka Sprawa, za któr¹
miliony przela³o krew, ³zy, ból… Mo¿e jej
dziœ nie doceniamy? Mo¿e nie szanujemy?
Jaka jest Twoja wolnoœæ Polko, Polaku?
Jakiejkolwiek udzielimy odpowiedzi,
gorzkiej, obojêtnej czy wznios³ej, mo¿e warto
- choæ na chwilê - zastanowiæ siê nad polskim
dziedzictwem, d³ugiem zaci¹gniêtym
u przodków, walcz¹cych „za wolnoœæ nasz¹
i wasz¹”…

Zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy
Zgierz do wziêcia udzia³u w uroczystoœci
patriotycznej z okazji Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci.

Program uroczystoœci w dniu 11 listopada
2011 r. w Bia³ej:
l godz. 10.00 - msza œw. w koœciele pw
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a
l godz. 10.50 -  przemarsz uczestników
uroczystoœci z koœcio³a pod pomnik
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 

l godz. 11.15 - program patriotyczny oraz
przemówienia okolicznoœciowe i uroczyste
z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem 

Mamy nadziejê, ¿e te krótkie chwile, oddane
jako ho³d OjczyŸnie, wywo³aj¹ tê odrobinê
patriotycznej, jesiennej zadumy o wolnoœci…

Uwaga! Informujemy, i¿ w godz. 10.50 -12.30
w miejscowoœci Bia³a zostanie wy³¹czona
z ruchu droga powiatowa Nr 5105 E relacji
Kania Góra - Bia³a - Kêbliny na odcinku
obejmuj¹cym ul. Koœcieln¹ w Bia³ej. Po przej-
œciu pocztów sztandarowych i uczestników
uroczystoœci z koœcio³a pod pomnik Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Bia³ej - oko³o godz.
11.15 mo¿liwy jest objazd za Oœrodkiem Zdrowia
w Bia³ej.

q q q

Hobbystycznie - szyde³kowo

No tak. Mia³ Byæ artyku³ „szyde³kowy”.
Zachêcaj¹cy do uczestniczenia w zajêciach
Ko³a Hobbystycznego w GOK w Dzier¿¹-
znej. Panie jednak odwo³a³y spotkanie
i przenios³y je na kolejny tydzieñ.

Chcia³am porozmawiaæ, podpytaæ o sukcesy.
A tu guzik. Z szyde³kiem. A przecie¿ szyde³-
kowanie, robótki na drutach i wytwarzanie
wszelkich arcydzie³ domowej sztuki to tak¿e
jesieñ, to barwy jesieni naszych mam i babæ.
Byæ mo¿e stan¹ siê i naszymi…

Wyst¹pi³a zatem koniecznoœæ posi³kowania
siê wspomnieniami. Kiedy pierwszy raz
uczestniczy³am w zajêciach z robótek
rêcznych, organizowanych jeszcze na
Warsztatach Wielkanocnych, poczu³am
ogromn¹ sympatiê do autorki wszystkich
niesamowitych szyde³kowych drobiazgów.
Anio³ki, gwiazdki, kurki, koszyczki, zaj¹czki,
choinki, pingwiny, ¿ó³wie, zabawki, lalki,
narzutki, serwetki… i wszystko czego
kobieca dusza zapragnie! Pani Teresa
W³odarek z niesamowit¹ pasj¹ opowiada³a
o swoich ma³ych dzie³ach sztuki, których
wykonanie przychodzi³o jej tak naturalnie,
a na które wiele kobiet (widzia³am!) patrzy³o
z niek³amanym podziwem i ca³kiem sympa-
tyczn¹ iskierk¹ zazdroœci. Chêtnych do
dziergania by³o coraz wiêcej i wiêcej. Panie

uczy³y siê, chwali³y swoimi dokonaniami.
I tak powsta³o Ko³o Hobbystyczne.

Prosimy uzbroiæ siê w szyde³ka, kolorowe
we³ny i kordonki i do dziergania! W ka¿dej
chwili mo¿na do nas do³¹czyæ. Roboty
szyde³kowej bêdzie huk, ze wzglêdu oczy-
wiœcie na zbli¿aj¹c¹ siê zimê. Kto chce mieæ
w³asny oryginalny sweter? Bolerko? Narzutkê?
Szalik i czapkê? Buciki dla maluszka? Pani
Teresa zdradzi nawet najskrytsze tajniki tej
niesamowitej sztuki, a ten kto jeszcze nie by³,
przekona siê, jak fantastyczn¹ atmosferê
tworz¹ uczestniczki zajêæ. Teraz ju¿ oczywiœcie
jesienn¹. Zapraszamy w co drug¹ œrodê
o godz. 17.00. Wiêcej informacji na
www.dzierzazna.pl i pod nr tel. 42 717 84 66,
663 919 045.

q q q

Ksi¹¿kowo

...czyli smakowite literackie k¹ski dla
niespokojnych duchem.

Nie wiem jak Pañstwo, ale ja osobiœcie
jesieni¹ mam dwie nieodparte pokusy -
zjadanie ton czekolady i zapadniêcie siê
w wygodny, miêkki fotel z jak¹œ ekscytuj¹c¹
ksi¹¿k¹.

Pierwszy kaprys mo¿e niekoniecznie wart
naœladowania, drugi snuje siê za mn¹ jak cieñ
ka¿dego mglistego i deszczowego popo³udnia.
Jesieñ kusi, aby przenieœæ siê w inne œwiaty
magi¹ samej wyobraŸni…

Wszystkim Kochanym Molom Ksi¹¿kowym,
gor¹co polecam zajrzenie tej jesieni do Gmin-
nej Biblioteki w Bia³ej i jej filii w Szczawinie
i Ustroniu. Z moich ksi¹¿kowo-molowych,
z zapa³em zdobytych informacji wynika, i¿
przyby³o (i znów przybêdzie!) wiele cieka-
wych pozycji dla smakoszy literatury.Uchylê
zaledwie r¹bka ksi¹¿kowej tajemnicy…

Wielbiciele krwawych wampirów, pe³nych
sprzecznych, ale - co ciekawe - ludzkich
uczuæ nie pozostan¹ zawiedzeni - przyby³y
nam ksi¹¿ki z cyklu „Dom Nocy” P.C. Cast +
Kirstin Cast, „Pamiêtniki Wampirów” L.J.
Smith i inne niesamowite opowieœci.

Po mro¿¹cych krew w ¿y³ach przygodach
powinno siê przydaæ coœ lekkiego i przyjem-
nego. Ciep³e, pe³ne humoru, niegasn¹cej
pogody i rodzinnych wspomnieñ opowieœci
to np. „Letni Domek” Marcii Willet (w sam raz
na jesienne wieczory) czy „Kilka dni z ¿ycia
Alice” - weso³a, zawadiacka, ale te¿ wzrusza-
j¹ca historia kobiety, która budzi siê na
pod³odze si³owni s¹dz¹c, i¿ jest o 10 lat

Jesienne rozmyœlania
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Biblioteki wchodz¹ce w sk³ad Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej: Gminna
Biblioteka w Bia³ej oraz filie w Szczawinie
i Ustroniu, otrzyma³y dotacjê w ramach
programu Fundacji Orange „Akademia
Orange dla bibliotek”. 

Celem programu jest wspieranie rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez
zwiêkszenie dostêpu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocjê ich wykorzys-
tania. 

Dotacja, zgodnie z warunkami programu,
zostanie przeznaczona przede wszystkim
na pokrycie kosztów dostêpu do Internetu
w bibliotekach oraz zakup programów
antywirusowych, niezbêdnych do bezpiecz-
nego korzystania z Sieci.

Fundacja Orange powo³ana przez Telekomu-
nikacjê Polsk¹ i Orange rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoœæ w grudniu 2005 r. Realizuje
dzia³ania pro publico bono o charakterze
spo³ecznym, edukacyjnym i charytatywnym.
Jej dzia³alnoœæ obejmuje zarówno projekty

autorskie, jak i wspó³pracê z polskimi i
miêdzynarodowymi instytucjami spo³ecznymi.
Fundacja w³¹cza siê w wa¿ne spo³ecznie
inicjatywy, finansuje i wspó³finansuje
programy i projekty z zakresu edukacji,
kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu,
a tak¿e dzia³alnoœci charytatywnej na rzecz
dzieci i m³odzie¿y.

Zapraszamy serdecznie zarówno pasjonatów
surfowania po sieci, jak i tych, którzy pragn¹
rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z Internetem,
do naszych bibliotek. Na miejscu mo¿na
skorzystaæ z pomocy pañ bibliotekarek,
zarówno w zakresie problemów „techni-
cznych”, jak i wyszukiwania Ÿróde³ informa-
cji w Sieci.

W bibliotekach w Bia³ej, Szczawinie i Ustroniu
mo¿na korzystaæ za darmo z Internetu

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

m³odsza, a prawda o jej obecnym ¿yciu
niesamowicie j¹ zdumiewa…

Pojawi³ siê te¿ trzeci, najnowszy tom sagi
„Cukiernia pod Amorem. Hryciowie”, w sam
raz dla czytelników lubi¹cych d³ugie opowieœci,
odkrywanie rodzinnych sekretów i niedokoñ-
czone historie sprzed lat na tle wydarzeñ
historycznych.

Znajdzie siê tak¿e kilka ciekawych pozycji
dla mi³oœników ksi¹¿ek dokumentalnych
i historycznych, np. „Starcie królów” George
R.R. Martin oraz biografii i wspomnieñ -
„POPS. ¯ycie Louisa Armstronga” Terry
Teachout. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza
zbiór anegdot, wspomnieñ i monologów
„Hanka Bielicka. Umar³am ze œmiechu”
autorstwa Zbigniewa Korpolewskiego.
Zabawna, lekka, dowcipna biografia, a jak¿e
m¹dra i pe³na trafnych spostrze¿eñ, zupe³nie
jak ta niesamowita kobieta, kolorowy motyl,
barwna Dama Polskiego Humoru.

Dla najm³odszych kolorowe bajki, historie
i kolorowanki, ksi¹¿ki Kasdepke oraz inne
ciekawostki, ale niech pozostan¹ one dla Was
mi³¹ niespodziank¹.

Mi³oœnicy podró¿y dostan¹ niesamowity
zapewne k¹sek „Gaumard¿os!”- ksi¹¿ka,
która powsta³a „z mi³oœci do Gruzji” jej
autorów Anny Dziewit-Meller i Marcina
Mellera, którzy zapytani o jej treœæ odpowia-
daj¹: „znajdziecie w niej najró¿niejsze
opowieœci - od absurdalnych (…) po historie
powa¿ne (…) reporta¿e i opowieœci.
Do œmiechu i do p³aczu”. Czym jest zatem
tajemnicze „Gaumard¿os!”? Przekonajcie siê
sami…

Nie sposób opisaæ nawet czêœci interesuj¹cych
lektur. Serdecznie zapraszam do osobistych,
ksi¹¿kowych poszukiwañ. Wiêcej informacji
o nowoœciach na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl. 

q q q

Wspomnienia...

Spieszmy siê kochaæ ludzi, 
tak szybko odchodz¹. 

Cytat by³ tak czêsto powtarzany, ¿e móg³by
staæ siê banalny.
A jednak niesie
g³êboko wstrz¹-
saj¹c¹ prawdê.
Spieszmy siê,
kiedyœ nie bêdzie
nas…

1 i 2 listopada -
Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny
- czas, kiedy odwiedzamy groby i cmentarze
jest nam szczególnie bliski. Bolesna i smutna
strona jesieni, kojarz¹ca siê nieodmiennie z
opadaj¹cymi liœæmi i przemijaj¹cym czasem.
Te dwa dni s¹ jak uderzenie w serce, jak g³os
„Stamt¹d” - zatrzymaj siê, pomyœl o mnie, ja
¿yjê w tobie, we wspomnieniach, pomódl siê
za mnie, a ja za ciebie…

Pragnê tylko podzieliæ siê tym wspólnym
okruchem myœli, obejmuj¹cym wszystkich,
którzy kogoœ stracili. Odmówiæ Wieczny
Odpoczynek za naszych bliskich lub uczciæ
minut¹ ciszy, choæby na ³amach gazety…
Na cmentarzu jesteœmy wszyscy razem, nasze
rodziny, dziadkowie, dzieci, rodzice, wnuki.

Jest zachowana ci¹g³oœæ pokoleñ, choæby ju¿
kogoœ nie by³o. W najsmutniejszych chwilach
doœwiadczamy dobroci rodziny. Mi³oœæ
i œmieræ jakoœ paradoksalnie siê wi¹¿¹.

…i œmieræ tak punktualna 
¿e zawsze nie w porê

choæ wiadomo 
œmieræ mi³oœæ od œmierci ocala

Dedykujê Pañstwu przytoczone cytaty
z poezji ksiêdza Jana Twardowskiego. Jak
chyba nikt inny rozumia³ istotê mi³oœci
i œmierci, jej smutne i bolesne, ale te¿ piêkne
oblicze.

Nie odchodŸ, nie opuszczaj nas
smutna strono piêkna

Ka¿dy chyba musi prze¿yæ swoj¹ smutn¹
stronê jesieni…, ale te¿ tê kolorow¹, ciep³¹
i z³ot¹. 

¯yczymy Pañstwu dobrej, piêknej jesieni. 

Uwaga! Og³aszamy IV edycjê konkursu
„Szopka Bo¿onarodzeniowa” dla dzieci
i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimna-
zjów z terenu gminy Zgierz. Do wygrania jak
zwykle atrakcyjne nagrody.

Przypominamy zasady konkursu:
l Prace nale¿y wykonaæ w formie przestrzennej
z dowolnego materia³u plastycznego o
dowolnej wielkoœci. 
l Uczestnik winien dostarczyæ jedn¹ pracê
nie wystawian¹ we wczeœniejszych konkur-
sach. Praca samodzielnie wykonana musi
posiadaæ tylko jednego autora.
l W przypadku przedstawienia szopki
bior¹cej udzia³ w innych konkursach - nie
bêdzie ona kwalifikowana do konkursu.
l Konstrukcja szopki powinna byæ stabilna,
aby poszczególne elementy nie przesuwa³y
siê, nale¿y przymocowaæ je do pod³o¿a lub
po³¹czyæ w inny sposób. Pod³o¿e szopki
powinno byæ sztywne.
l Pracê nale¿y opatrzyæ przymocowan¹
w widocznym miejscu kartk¹ - metryczk¹
zawieraj¹c¹ dane: nazwisko, imiê, wiek,
adres autora, numer telefonu, szko³ê, imiê
i nazwisko opiekuna plastycznego. 
l Prace, w których zostan¹ zastosowane
elementy z seryjnej produkcji np.: pocztówki,
gotowe szopki, figurki itp. nie bêd¹ kwali-
fikowane do konkursu.
l Prace nale¿y sk³adaæ do 1 grudnia 2011 r.
w siedzibie Organizatora - Gminny Oœrodek
Kultury, Dzier¿¹zna 4, 95-001 Bia³a.

Wiêcej informacji:
tel. 42 717 84 66, 663 919 045
www.dzierzazna.pl 

Konkurs „Szopka
Bo¿onarodzeniowa”

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej



Roku pañskiego 2011, 23 dnia miesi¹ca
dziewi¹tego, w Akademii Szczawiñskiej
(gdzie w powszedni dzieñ do g³owy ¿akom
po trosze siê k³adzie polskiej mowy, po trosze 
o przodkach nauki) pamiêæ Batorego, patrona
umi³owanego przez dziatwê szkoln¹, jak
i profesorów tutejszych, uczczono. 

Zas³u¿y³ on na honory niema³e, bowiem
powszechnie wiadomo, i¿ umi³owany
w Bogu i ludziach Batory „w œwi¹tyni wiêcej
ni¿ kap³an. W pañstwie wiêcej ni¿ król.
W wypowiadaniu swego zdania wiêcej ni¿
senator. W s¹dzie wiêcej ni¿ znawca prawa.
W wojsku wiêcej ni¿ wódz naczelny.
W bitwie wiêcej ni¿ ¿o³nierz. W znoszeniu
przeciwnoœci i darowania urazów wiêcej ni¿
mê¿czyzna. W obronie powszechnej wiêcej
ni¿ obywatel. W dochowaniu przyjaŸni
wiêcej ni¿ przyjaciel. W towarzystwie wiêcej
ni¿ domownik. Na polowaniu i poskramianiu
dzikich zwierz¹t silniejszy od lwa. We wszys-

tkich pozosta³ych przejawach ¿ycia wiêcej
ni¿ filozof”*.

Uroczystoœæ otwar³a Waæpani Irena Konso-
wicz, która to g³ówn¹ pieczê nad Akademij¹
Szczawiñsk¹ sprawuje. Powitawszy m³ódŸ
szkoln¹ i profesorskie grono, rej wodziæ da³a
Waæpani Agnieszce Dzikowskiej, która
w szeregi braci szkolnej wprowadzi³a ¿aków
edukacji pierwszej, od niedawna goszcz¹cych
w Akademii. Œlubuj¹c wiernoœæ tradycji,
mi³oœæ ojczyŸnie i sumiennoœæ w nauce
niema³¹, prawymi stali siê cz³onkami
uczniowskiej braci.

Po tym przemówi³ Waæpan Krzysztof
Wo³owski, od lat wielu szczawiñsk¹ m³ódŸ
historii nauczaj¹cy. P³omienne s³owa jego tak
silne na s³uchaczach zrobi³y wra¿enie, i¿
obraz Króla Stefana barwny i ¿ywy przed
oczyma zebranych siê ukaza³. 

Dalej uwaga wszystkich obecnych skupi³a siê
na turnieju wiedzy o mi³oœciwie nam
patronuj¹cym Królu Stefanie Batorym. Bój
by³ zaciêty, pe³en nataræ ostrych. Orê¿em zaœ
¿aków sta³a siê wiedza gruntowna, od lat
zdobywana. W zaciek³ej walce zwyciêstwo

odnios³a Waæpanna Natalia Cybulska, która
to rok drugi ju¿ z rzêdu tytu³ zwyciêzcy
piastuje.

Tego dnia samego rozstrzygano wiele innych
jeszcze turniejów: o tytu³ mistrza warca-
bowego, na najzacniejszy wiersz s³awi¹cy
króla Stefana, na najznamienitszy strój,
którego ni król, ni ¿aden z jego dworzan nie
powstydzi³by siê.

Niepodobieñstwem by by³o, aby dzieñ ten
z pamiêci zebranych zbyt szybko umkn¹³.
M³odzi, oddawszy siê rozrywkom, nauki przy
tym nabyli niema³o. Tym, co to pieczê nad
wszystkim mieli, prawdziwe uznanie
i podziw siê nale¿¹. Czo³a przed nimi uchyliæ
nale¿y, aby w roku przysz³ym bardziej
jeszcze nas uweselili.

Zdaje mi siê, ¿em wypisa³a wszystko, co
baczenia warte by³o i co jako skryba tutejszy
do wiadomoœci Waszej podaæ muszê.

Zapisków tych¿e autor i wydarzeñ uczestnik,

* S³owa biskupa Marcina Kromera, wybitnego pisarza
i historyka okresu renesansu.

Jak to króla Batorego 
w Szczawinie uczczono…
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Dzieñ wczeœniej, 13 paŸdziernika w Filhar-
monii £ódzkiej odby³y siê wojewódzkie
obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

Blisko 500 najbardziej zas³u¿onych nauczy-
cieli z regionu ³ódzkiego zosta³o uhonoro-
wanych medalami Prezydenta RP oraz
odznaczeniami Ministra Edukacji Narodowej,
£ódzkiego Kuratora Oœwiaty i Marsza³ka
Województwa £ódzkiego. W zaszczytnym
gronie znalaz³ siê
Andrzej Leja -
nauczyciel jêzyka
polskiego w Zespole
Szkolno-Gimnazjal-
nym w Grotnikach,
który odebra³ Medal
Komisji Edukacji
N a r o d o w e j ,
wrêczany za 
szczególne zas³ugi 
dla oœwiaty i wychowania.

Szczególne zas³ugi rodzimych nauczycieli
dla gminnego szkolnictwa dostrzeg³ te¿
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz.
14 paŸdziernika, podczas uroczystych apeli
szkolnych, Nagrod¹ Wójta Gminy Zgierz
wyró¿nieni zostali: 
l Beata Wojakowska - nauczycielka
muzyki w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach, instruktorka chóru szkolnego
„Leœne nutki” wraz z którym uczestniczy

w ogólnopolskim
projekcie „Œpiewaj¹ca
Polska”, organizatorka
konkursu poœwiê-
conego twórczoœci
Fryderyka Chopina
„Chopiniana” (efek-
tem tego wydarzenia
by³o wydanie w
ubieg³ym roku p³yty
pt. „Romantycznie…”

z utworami Fryderyka Chopina i Adama
Mickiewicza);
l Danuta Baszczyñska - nauczycielka
jêzyka polskiego i historii w Zespole Szkolno

- G i m n a z j a l n y m
w Giecznie, organi-
zatorka gminnych
konkursów mitolo-
gicznych i ortografi-
cznych;
l Anna Kulik -
Dyrektor Szko³y
P o d s t a w o w e j  w
D¹brówce Wielkiej
za ca³okszta³t pracy

dydaktycznej, wychowawczej i organiza-
cyjnej.

Do ¿yczeñ i gratulacji do³¹czy³ siê Kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary
Piotrowski.

By³y równie¿ specjalne podziêkowania
i nagrody przyznawane nauczycielom oraz
pracownikom szkolnym przez dyrektorów
szkó³. 

Dzieñ Edukacji Narodowej to równie¿ czas,
kiedy uczniowie mog¹ podziêkowaæ swoim
mentorom za ich codzienny trud, serce oraz
wk³ad w wychowanie i nauczanie m³odego
pokolenia. W ka¿dej ze szkó³, maluchy i
m³odzie¿, przygotowali wystêpy artystyczne.

ALICJA MATUSZ - R¯EWSKA
ZSG w Szczawinie

Dzieñ Edukacji Narodowej 
Dzieñ Edukacji Narodowej to œwiêto obchodzone co roku 14 paŸdziernika 
w rocznicê utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie ma w Polsce szko³y, 
w której w tym dniu nie odbywa³yby siê uroczyste apele. To tak¿e doskona³a okazja
do wyró¿nienia i uhonorowania najbardziej zas³u¿onych nauczycieli i pracowników
oœwiaty.

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Andrzej Leja

Beata Wojakowska

Danuta Baszczyñska

Anna Kulik

Komisja Edukacji Narodowej, utworzona zosta³a
14 paŸdziernika 1773 roku z inicjatywy króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. By³a
pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w Europie w XVIII
wieku. Jej najwa¿niejszym zadaniem by³o
przeprowadzenie reformy systemu edukacji,
mia³a zaj¹æ siê transformacj¹ jezuickiego systemu
szkolnictwa. Stworzy³a szereg bardzo odwa¿nych
jak na owe czasy reform, m.in. otworzy³a szko³y
przed dziewczêtami, które mog³y pobieraæ nauki
na takich samych prawach jak ch³opcy. Lekcje
przyrody, historii Polski i wychowania fizy-
cznego oraz zasada nauczania przedmiotów
wy³¹cznie w jêzyku polskim to równie¿ spuœcizna
KEN. W rocznicê jej utworzenia obchodzony jest
w Polsce Dzieñ Edukacji Narodowej.



Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej
w D¹brówce Wielkiej poszukuje osób, które
mog¹ pomóc w odtworzeniu historii szko³y
siêgaj¹cej pocz¹tku XIX w. 

Jesteœmy zainteresowani zdjêciami, œwiadect-
wami, innymi dokumentami zwi¹zanymi ze
szko³¹. Cenne bêd¹ dla nas zapiski, zeszyty,
podrêczniki by³ych uczniów lub pracowni-
ków szko³y. Chêtnie wys³uchamy wspom-
nieñ by³ych absolwentów i nauczycieli lub
ich dzieci, które pamiêtaj¹ historie rodziców
zwi¹zane ze szko³¹. 

W zwi¹zku z tym prosimy osoby, które mog¹
podzieliæ siê z nami wiedz¹ o dowolnym
okresie z historii szko³y lub udostêpniæ
zachowane pami¹tki, o kontakt: 
tel. 42 717 82 52 (sekretariat) 
e-mail: sp.dabrowka@op.pl

Odtwarzamy historiê
Szko³y Podstawowej
w D¹brówce Wielkiej

ANETA PILARSKA
SP w D¹brówce Wielkiej

INFORMACJE
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Rada Ministrów w dniu 27 wrzeœnia 2011 r.
przyjê³a uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ rz¹dowy
program wspierania osób pobieraj¹cych
œwiadczenie pielêgnacyjne. 

Uchwa³a przewiduje, ¿e osoby maj¹ce w
listopadzie i grudniu 2011 r. ustalone
prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych - otrzymaj¹
dodatkowe œwiadczenie w wysokoœci 100 z³
miesiêcznie. 

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 4 paŸdziernika 2011 r. w sprawie
szczegó³owych warunków realizacji wskaza-
nego wy¿ej rz¹dowego programu dodatkowe
œwiadczenie przys³uguje wy³¹cznie na
wniosek osoby maj¹cej ustalone prawo do
œwiadczenia pielêgnacyjnego. 

Wniosek o przyznanie tego dodatkowego
œwiadczenia nale¿y sk³adaæ do Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu
ul. £êczycka 4 (II piêtro, pokój 28) do dnia
31 paŸdziernika 2011 r. 

Osoby, którym œwiadczenie pielêgnacyjne za
miesi¹c listopad lub grudzieñ 2011 r. bêdzie
przyznane po 31 paŸdziernika 2011 r.,
wniosek o przyznanie pomocy powinny
z³o¿yæ w terminie 7 dni od dnia uprawomoc-
nienia decyzji przyznaj¹cej œwiadczenie
pielêgnacyjne ( tj. 14 dni od dnia dorêczenia). 

Wnioski z³o¿one po up³ywie ww. terminów
zostan¹ pozostawione bez rozpoznania. 

REKLAMA

Zmiany w œwiadczeniu
pielêgnacyjnym

Œwiadczenia rodzinne 
- wnioski na nowy okres
zasi³kowy 
W dniach od 2 do 5 listopada 2011 r. osoby,
które z³o¿y³y wnioski dotycz¹ce œwiadczeñ
rodzinnych na nowy okres zasi³kowy 2011/12
zobowi¹zane s¹ do odbioru decyzji przyz-
naj¹cej œwiadczenia rodzinne. W przypadku
nie odebrania decyzji w wymienionych
dniach wyp³ata œwiadczeñ rodzinnych
w miesi¹cu listopadzie 2011 r. zostanie
wstrzymana.

Informacja
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

z/s w Zgierzu

q 24 wrzeœnia na boisku w Rosanowie lider
kl. A gr. II LKS Rosanów pokona³ dru¿ynê
Strugi Dobieszków 4 : 0.

Bramki dla Rosanowa zdobyli: Dawid
Boratyñski (25 minuta, z karnego), Bartosz
Janicki (32 min.), Dominik Bajon (55 min.),
Piotr Lewandowski (85 min.).

Po tym meczu LKS Rosanów zosta³
samodzielnym liderem grupy A, nie przegry-
waj¹c w obecnym sezonie ¿adnego meczu.

q W wyjazdowym meczu w Strykowie
LKS Rosanów dozna³ w tym sezonie
pierwszej pora¿ki przegrywaj¹c z Zjedno-
czonymi Stryków II 2 : 1 (do przerwy 0 : 1).
Bramkê zdoby³ w 12 minucie meczu Bartosz
Janicki.

Po bardzo emocjonuj¹cym i ciekawym
spotkaniu zas³u¿one zwyciêstwo odnieœli
gospodarze. Najlepszym zawodnikiem na
boisku by³ bramkarz LKS Rosanów Maciej
Klimczak, który pewnymi i skutecznymi
interwencjami uratowa³ Rosanów od wiêkszej
straty bramek. Pora¿ka boli, bo to pierwsza
strata punktów w tym sezonie. Mimo to, LKS
Rosanów utrzyma³ fotel lidera maj¹c nad
drugim w tabeli LKS Justynów trzy punkty
przewagi.

LKS Rosanów

pi³ka no¿na

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik dru¿yny LKS Rosanów

SPORT

Informacja
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

z/s w Zgierzu
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q q q

W dniach 20 - 21 wrzeœnia na torach
³uczniczych „Stella” w Kielcach odby³y siê
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików,
na których startowali zawodnicy z Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Czerniawka” w £agiewnikach Nowych.

Jêdrzej Gutbier zaj¹³ 9. miejsce w konku-
rencji m³odzik m³odszy, Paulina Kowalewska
- 8. miejsce w konkurencji m³odziczka
m³odsza. 

Zawodnicy reprezentowali równie¿ zespo³y
województwa ³ódzkiego. Zespó³ ch³opców w
sk³adzie: Marek Szafran - „Spo³em”, Jêdrzej
Gutbier - LUKS „Czerniawka”, Kamil Tomczak
i Damian Zaj¹c - obaj z KS Boruta Zgierz,
zaj¹³ 2. miejsce. Zespó³ dziewcz¹t w sk³adzie:
Natalia Kirsz - KS Boruta Zgierz, Paulina
Kowalewska - LUKS „Czerniawka” £agiew-
niki Nowe i Kamila Masiñska - KS „Spo³em”
równie¿ zaj¹³ 2. miejsce.

q q q

W dniach 24 - 25 wrzeœnia w Dobrczu
zosta³y rozegrane Klubowe Mistrzostwa Polski
Juniorów M³odszych - Nadziei Olimpijskich

2011, na których LUKS „Czerniawka”
£agiewniki Nowe by³ reprezentowany przez
kadetkê Patrycjê Olesiñsk¹. Nasza zawod-
niczka zajê³a bardzo wysokie 5. miejsce
w silnie obsadzonej konkurencji.

q q q

W dniach 7 - 9 paŸdziernika w ¯ywcu odby³y
siê XIII Miêdzynarodowe Zawody o Z³ot¹
Ciupagê Góralsk¹. W zawodach startowali
zawodnicy z Ukrainy (Lwów i Kijów), Wêgier,
Czech, S³owacji, USA i 19 klubów z Polski.
Nasza kadetka Patrycja Olesiñska z LUKS

„Czerniawka” £agiewniki Nowe w rundzie
kwalifikacyjnej zajê³a 5. miejsce osi¹gaj¹c
wynik 561 pkt zdobywaj¹c drug¹ klasê
sportow¹. Po zaciêtej walce w finale
z Mistrzyni¹ Polski Kadetek 2011 Marlen¹
Wejherowsk¹ (LKS „£ucznik ¯ywiec”)
uleg³a w ostatnim pojedynku 5 : 6 zajmuj¹c
2. miejsce - srebrny medal. Fina³y rozgry-
wane by³y w piêknej scenerii Kompleksu
Pa³acowego Habsburgów ¯ywieckich.

³ucznictwo

28 wrzeœnia w Grotnikach odby³ siê Sztafe-
towy Bieg na Prze³aj o Puchar Wójta Gminy
Zgierz. W mistrzostwach gminy wziêli udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Wytyczona leœnymi duktami trasa o d³ugoœci
oko³o 800 metrów wymaga³a od uczestników
du¿ego wysi³ku.

Biegi zosta³y przeprowadzone w grupach
dziewcz¹t i ch³opców, w dwóch kategoriach
wiekowych. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê
z szeœciu biegaczy.

Wyniki:

M³odym sportowcom gratulowali: Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Kierownik
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezary
Piotrowski oraz Dyrektor Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach Maria Teresa
Socalska.

Sztafetowy Bieg
Prze³ajowy w Grotnikach

17 wrzeœnia w Parku Miejskim w Zgierzu
odby³ siê po raz trzeci Memoria³ Waldemara
Lisieckiego. Uczniowie grotnickiej szko³y,
pod opiek¹ nauczyciela w-f Krzysztofa
Wê¿yka, uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:

l w biegu na dystansie 400 m szkó³ podsta-
wowych wœród dziewcz¹t z³oty medal
zdoby³a Klaudia Rosiak (klasa III), a wœród
ch³opców na miejscu 5. uplasowa³ siê Karol
Pawlikowski (klasa III);

l w biegu na dystansie 1000 m szkó³
gimnazjalnych wœród dziewcz¹t 7. miejsce

zajê³a Ania Borkowska, natomiast wœród
ch³opców 7. miejsce zaj¹³ Kamil Libucki,
22. - Krzysztof Libiszewski, 44. - Daniel
Duma.

Memoria³ Lisieckiego

biegi

biegi

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

KRZYSZTOF WÊ¯YK
ZSG w Grotnikach

Osi¹gniêcia zawodników
LUKS „Czerniawka”

14 PAŸDZIERNIK 2011

EWA SIEMOÑSKA
LUKS „Czerniawka” £agiewniki Nowe



Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 15

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

2
16

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

9
23

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

3
17

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

10
24

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

18

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

4
25

listopadmiejscowoœæ

14
28

grudzieñ

12
27

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

KOMUNIKAT
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Wójt Gminy Zgierz informuje, i¿
w zasobach mieszkaniowych gminy
znajduj¹ siê nastêpuj¹ce wolne lokale:

q lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê z 3
pokoi, kuchni i ³azienki, o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 57,76 m2. 
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê
elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, szambo
bezodp³ywowe, bojler elektryczny na ciep³¹
wodê, kuchniê gazow¹ z butl¹ oraz c.o. 
£¹czne miesiêczne koszty utrzymania
mieszkania oko³o 650 z³. 

q lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê
z 1 pokoju, kuchni i ³azienki, o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 39,96 m2. 
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê
elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, szambo
bezodp³ywowe, bojler elektryczny na ciep³¹
wodê oraz c.o. 

£¹czne miesiêczne koszty utrzymania
mieszkania oko³o 550 z³.

W zwi¹zku z powy¿szym rodziny, które s¹
na sta³e zameldowane na terenie gminy oraz
posiadaj¹ce trudn¹ sytuacjê mieszkaniow¹,
mog¹ sk³adaæ wnioski o najem lokalu
mieszkalnego.

Przydzia³ lokali nast¹pi w oparciu
o regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do
Uchwa³y Nr XX/192/04 Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Zgierz. 

Druki wniosku oraz regulamin dostêpne s¹
na stronie BIP gminy (w zak³adce za³atw
sprawê) oraz w Biurze Obs³ugi Klienta
Urzêdu Gminy Zgierz, stanowisko nr 3. 

q Po¿ar zajazdu „Emilia”. 17 paŸdziernika
oko³o godz. 5.40 wybuch³ po¿ar w zajeŸdzie
„Emilia” znajduj¹cym siê przy drodze
krajowej nr 1 w miejscowoœci Emilia. Spali³o
siê kilka pomieszczeñ w ró¿nych miejscach
kompleksu budynków i jeden z samochodów
na parkingu. Na szczêœcie nikt nie ucierpia³.
W akcji ratowniczo-gaœniczej bra³o udzia³
12 zastêpów, w tym 7 zastêpów z podleg³ych
JRG PSP i 5 zastêpów OSP - z Dzier¿aznej,
Bia³ej, Kaniej Góry, a tak¿e z Aleksandrowa
i Parzêczewa. Akcja trwa³a oko³o 6 godzin.
Przypuszczaln¹ przyczyn¹ zdarzenia by³o
podpalenie.

K r o n i k a  O S P

NA SYGNALE

q Podaj¹c fa³szywe dane chcieli wy³udziæ
z banku pieni¹dze. 21 wrzeœnia do siedziby
jednego z banków w Zgierzu przyszed³
53-letni mieszkaniec gminy Zgierz, który
z³o¿y³ wniosek o po¿yczkê gotówkow¹
w kwocie 6.000 z³ podaj¹c fa³szywe dane o
zatrudnieniu. Nastêpnego dnia mê¿czyzna
wraz ze swoj¹ 50-letni¹ ma³¿onk¹ stawili siê
w placówce w celu zawarcia transakcji kredy-
towej. W momencie, gdy sk³adali podpisy na
umowie, w banku pojawili siê policjanci
z Wydzia³u Przestêpczoœci Gospodarczej i
Korupcji KPP Zgierz, udaremniaj¹c próbê
wy³udzenia kredytu. Ma³¿eñstwo zosta³o
zatrzymane i przewiezione do zgierskiej
komendy. Oboje przyznali siê do oszustwa
i z³o¿yli w tej sprawie wyjaœnienia. Kobietê
po przes³uchaniu zwolniono do domu z uwagi
na opiekê nad 4-letnim dzieckiem. Sprawcom
grozi do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

q Pocisk artyleryjski na budowie.
1 paŸdziernika oko³o godz.11.30 dy¿urny
zgierskiej komendy policji zosta³ powiado-
miony o znalezieniu niewybuchu. Na miejsce
wys³ano policyjnego pirotechnika. Okaza³o
siê, ¿e na budowie prywatnej posesji w miejs-
cowoœci Czaplinek pracownicy wykopali
pocisk artyleryjski kalibru 120 mm z okresu
II Wojny Œwiatowej. Prace budowlane

wstrzymano 
i wyznaczono strefê
bezpieczeñstwa. 
Policjanci 
zabezpieczali 
niewybuch do przyjazdu 
saperów z jednostki w 
Tomaszowie Mazowieckim.

q Jecha³ ci¹gnikiem 
„na podwójnym gazie”. 
12 paŸdziernika w Giecznie
na ul. G³ównej policjanci 
z „drogówki” zatrzymali do
kontroli drogowej 
kieruj¹cego ci¹gnikiem 
rolniczym „Ursus”. Powo-
dem kontroli by³a jazda bez w³¹czonych
œwiate³ mijania. Podczas rozmowy policjanci
wyczuli od kierowcy woñ alkoholu. Mê¿czyzna
podczas badania wydmucha³ 1,62 promila.
Okaza³o siê równie¿, ¿e 28-latek posiada
czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Za
jazdê pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeŸwoœci grozi do 2 lat pozbawienia
wolnoœci. Za prowadzenie „na podwójnym
gazie” innego pojazdu ni¿ mechaniczny grozi
do 1 roku pozbawiania wolnoœci.

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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