


XIII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
27 paŸdziernika. Radni podjêli 14 uchwa³
w sprawach:

q zg³oszenia kandydata na ³awnika,
które pozostawia siê bez dalszego biegu
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a wynika z art. 162 § 10 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych.

Stwierdzono, ¿e w zg³oszeniu jednego
z kandydatów na ³awnika do S¹du Okrêgo-
wego w £odzi, które z³o¿ono 30 czerwca
2011 r., nie za³¹czono wszystkich wymaga-
nych dokumentów oraz za³¹czono dokumenty
nieaktualne. W zwi¹zku z tym, zg³oszenie
tego kandydata uznano za niespe³niaj¹ce
wymogów formalnych i pozostawiono bez
dalszego biegu.

Analizy zg³oszeñ dokonywa³ Zespó³ do spraw
opiniowania kandydatów na ³awników
s¹dowych. Zespó³, w sk³ad którego wcho-
dzi³o troje radnych, powo³any zosta³ uchwa³¹
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

q wyboru ³awników na kadencjê 2012 - 2015
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a wynika z przepisów ustawy - Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych (art. 160 § 1,
art. 163 § 1).

Przed przyst¹pieniem do tajnych wyborów,
radni wys³uchali opinii na temat zg³oszonych
kandydatów. Opinia sporz¹dzona zosta³a przez
powo³any do tego celu Zespó³. Zawiera³a w
szczególnoœci uzasadnienie w zakresie
spe³nienia przez kandydatów na ³awników
wymogów okreœlonych w ustawie - Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych. Pod uwagê
brana by³a równie¿ informacja o kandydatach
na ³awników zasiêgniêta od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w £odzi. Zespó³
zaopiniowa³ negatywnie jedn¹ z kandydatur.
Kandydatura ta nie by³a przedmiotem g³oso-
wania radnych.

Na ³awnika do S¹du Rejonowego w Zgierzu,
do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy, wybrana zosta³a Barbara Bienias.

Na ³awników do S¹du Okrêgowego w £odzi,
do orzekania w sprawach z wy³¹czeniem
spraw z zakresu prawa pracy, wybrane
zosta³y: Urszula Stanis³awa Brzozowska
- Gabara, Iwona KaŸmierczak i Agnieszka
Klimczak.

Wybrane osoby stanowiæ bêd¹ czynnik
spo³eczny w wymiarze sprawiedliwoœci, jako
niezawodowi cz³onkowie sk³adu orzeka-
j¹cego (s¹du).

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

Zwiêkszono wydatki na:

l dotacjê dla Gminnego Zak³adu Komunal-
nego o 40.000 z³ (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

W ostatnim czasie, ze wzglêdu na z³y stan
techniczny, wycofany zosta³ z u¿ytkowania
jeden autobus. W jego miejsce zakupiony

zostanie inny, który uzupe³ni tabor GZK.
Dziêki temu zapewnione bêd¹ bezpieczeñ-
stwo podró¿owania i ci¹g³oœæ kursowania,
a co za tym idzie, sprawna organizacja trans-
portu dzieci do i ze szkó³ gminnych. Jest to
szczególnie wa¿ne w okresie zimowym.

l infrastrukturê wodoci¹gow¹ i sanitacyjn¹
wsi o 4.500 z³ (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

W ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Jedlicze A i B”
wymieniony zostanie odcinek sieci wodoci¹-
gowej w ul. Magnolii (134,5 m). Ruroci¹g
bêdzie mia³ 90 mm œrednicy, obecnie ma
40 mm. Dziêki wymianie wyeliminowane
zostan¹ zaburzenia w dostawie wody.

l drogi publiczne gminne o 150.000 z³
(11 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na zimowe
utrzymanie dróg gminnych oraz ich naprawê
w ramach bie¿¹cego utrzymania. 

Planowane s¹ naprawy dróg w miejscowoœ-
ciach: D¹brówka Wielka (ul. Lipowa),
Wiktorów (ul. Akacjowa), Kêbliny (ul. Bia³e
Sady, £¹kowa, Nizinna), Ustronie (ul.
Borówkowa, Grunwaldzka, Chopina, Cicha,
Wiœniowa, ¯ymierskiego), Jedlicze A (ul.
Jedlinowa), Jedlicze B (ul. Szaniawskiego,
¯wirowa), Rosanów (ul. Jakuba, Jesienna,
£anowa, Orzeszkowej, Podleœna, Zimowa,
1-go Maja), Smardzew (ul. Lipowa), Skotniki
(ul. Janowska), Warszyce (naprawa przepustu),
Besiekierz Rudny, Kania Góra (ul. Graniczna). 

Naprawy tych dróg bêd¹ wykonywane
sukcesywnie do wyczerpania przyznanych
pieniêdzy. 

l pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
o 40.000 z³ (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y). 

Z bud¿etu gminy Zgierz zostanie udzielona
dotacja Gminie Miasto £ódŸ z przeznacze-
niem na modernizacjê obiektów stra¿ackich
i zakup sprzêtu przeciwpo¿arowego dla
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £odzi. Dotacja stanowi rekom-
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Obradom przys³uchiwali siê mieszkañcy gminy.

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Radna Halina Szymañska, Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca Wójta Marek Kominiak,
Sekretarz Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska, Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak.



SAMORZ¥D

pensatê w zamian za mo¿liwoœæ pozyskania
od Komendy Miejskiej PSP w £odzi samo-
chodu stra¿ackiego dla OSP w Kaniej Górze. 

Radni upowa¿nili jednoczeœnie Wójta Gminy
Zgierz do podjêcia dzia³añ w tej sprawie
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Pieni¹dze na powy¿sze cztery zadania
pochodz¹ ze œrodków zabezpieczonych
w bud¿ecie gminy na: l ochronê zdrowia
- zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeñstwa
zdrowotnego mieszkañców gminy Zgierz -
dostosowanie do wymogów fachowych
i sanitarnych - Gieczno” (194.500 z³).
Zakoñczenie robót planowane jest na koniec
marca przysz³ego roku, 30 proc. wynagro-
dzenia umownego brutto zostanie uregu-
lowane po odbiorze koñcowym i przekazaniu
obiektu do u¿ytkowania; l Ochotnicze Stra¿e
Po¿arne - zadanie pn. „Zakup samochodu dla
OSP Kania Góra” (40.000 z³). Zmiana nie
wp³ywa na realizacjê zadania.

q zmiany uchwa³y z dnia 27 stycznia
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na
lata 2011 - 2022 (11 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz Wykazu przedsiêwziêæ do WPF wynika
z koniecznoœci dostosowania treœci tych
dokumentów do zapisów uchwa³y bud¿etowej
po zmianach, jakie zosta³y do niej wprowa-
dzone, oraz zaktualizowania wykazu przed-
siêwziêæ.

Zmiany wynikaj¹ z: l wprowadzenia do
bud¿etu zadania pn. „Rozbudowa i remont
œwietlicy w Kaniej Górze” (w 2013 r.
planowany jest wydatek w wysokoœci
400.000 z³), l realizacji zadañ remontowych
w oœrodkach zdrowia w Grotnikach i Giecznie
(w 2012 r. - po 200.000 z³), l planowanej
budowy nowego Oœrodka Zdrowia w Bia³ej
(przeniesiono kwotê 450.000 z³ z planu
wydatków na 2012 r. do realizacji w 2014 r.).

q utworzenia i przeznaczenia wydzielo-
nego rachunku dochodów w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w S³owiku
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Jednostki bud¿etowe gminy mog¹ prowadziæ
wydzielone rachunki bankowe dochodów
w³asnych z ró¿nych Ÿróde³. Tak¹ mo¿liwoœæ
przewiduje od 1 stycznia 2011 r. znowelizo-
wana ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, Ÿród³em
dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku bêd¹ œrodki finansowe uzyskane
z dobrowolnych wp³at, wp³at za us³ugi ksero,
za wydawanie duplikatów œwiadectw, legity-
macji, prowizje za ubezpieczenie uczniów,
wp³aty ze sprzeda¿y surowców wtórnych,
odsetki od œrodków zgromadzonych na
wydzielonym rachunku bankowym, dochody
ze spadków, zapisów i darowizn w formie
pieniê¿nej.

Zgromadzone dochody przeznaczone bêd¹ na
zakupy pomocy dydaktycznych, materia³ów,
wyposa¿enia, us³ug remontowych, cele
wskazane przez darczyñcê, wydatki zwi¹zane
z obs³ug¹ bankow¹ wydzielonego rachunku,
zakup nagród dla uczniów bior¹cych udzia³
w konkursach szkolnych, zakup utraconego
lub naprawê uszkodzonego mienia, organiza-
cjê imprez i zabaw dla uczniów, szkolenia i
warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
szko³y w S³owiku.

Dyrektor ZSG w S³owiku zobowi¹zany
bêdzie do sporz¹dzenia planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów ³¹cznie
z projektem uchwa³y bud¿etowej. Zmiany w
tym planie dokonywane bêd¹ w formie
zarz¹dzenia wójta, na podstawie wniosku
z³o¿onego przez dyrektora. Dyrektor szko³y
upowa¿niony zosta³ do otwarcia i likwidacji
tego rachunku oraz dysponowania zgroma-
dzonymi na nim dochodami.

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹: „Plan
dochodów i wydatków wydzielonego
rachunku dochodów Zespo³u Szkolno -
Gimnazjalnego w S³owiku na 2011 rok”
(3.050 z³) oraz „Zbiorczy plan wydzielonych
rachunków oœwiatowych jednostek bud¿e-
towych na 2011 rok (po zmianach)”
(14.650 z³).

q okreœlenia stawek w podatku od
nieruchomoœci na terenie gminy Zgierz
(11 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw). 

Uchwalone stawki obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2012 r. (patrz: tabela obok).

q zmiany w Statucie Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej (11 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Uchwa³a wynika ze zmiany siedziby
Gminnej Biblioteki. Przeniesiona zostanie
ona z budynku OSP w Bia³ej do czêœci
parterowej dwukondygnacyjnego budynku
administracyjno-mieszkalnego znajduj¹cego
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Komisja obradowa³a 18 paŸdziernika.
W posiedzeniu uczestniczyli radni, Wójt
Gminy Zgierz, Zastêpca Wójta, pracownicy
Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej
i Gruntami oraz Referatu Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej,
a tak¿e mieszkañcy gminy.

Omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:

q q q

Sprawa uregulowania stanu prawnego
ul. Lipowej w D¹brówce Wielkiej

Z pismem w sprawie uregulowania stanu
prawnego ul. Lipowej w D¹brówce Wielkiej
zwróci³o siê do w³adz samorz¹dowych czêœæ
mieszkañców nieruchomoœci po³o¿onych
wzd³u¿ tej ulicy. Mieszkañcy argumentowali,
¿e brak prawnie wytyczonej drogi stanowi
powa¿ny problem w przypadku koniecznoœci
szybkiego dojazdu do ich nieruchomoœci
karetki pogotowania czy stra¿y po¿arnej.
Szczególnie uci¹¿liwe jest dojechanie do ich
dzia³ek zim¹. Musz¹ przekopywaæ siê przez
ha³dy œniegu.

Problemem jest brak porozumienia pomiêdzy
w³aœcicielami dwudziestu kilku nieruchomoœci

przylegaj¹cych do ulicy w kwestii przekazania
gminie terenu pod przysz³¹ drogê.

W œwietle prawa ul. Lipowa w D¹brówce
Wielkiej nie stanowi drogi. Nie opracowano
nigdy ¿adnego planu zagospodarowania
przestrzennego stanowi¹cego, ¿e w danym
pasie terenu droga ma powstaæ. Grunt, który
zajmuje ulica stanowi w czêœci fragmenty
prywatnych dzia³ek do niej przyleg³ych.
Gmina nie mo¿e wiêc prowadziæ tam
¿adnych prac w zakresie bie¿¹cego utrzyma-
nia drogi (naprawy nawierzchni, odœnie-
¿ania).

Konflikt w sprawie trwa od lat. Tematowi
poœwiêconych by³o kilka zebrañ wiejskich.
Przedstawiciele gminy informowali wówczas
mieszkañców ul. Lipowej, ¿e gmina mo¿e
urz¹dziæ tam drogê pod warunkiem, ¿e ca³y
pas drogowy stanowiæ bêdzie w³asnoœæ
samorz¹du. Urzêdnicy gminni wyliczyli
wielkoœæ powierzchni, jak¹ ka¿dy z w³aœci-
cieli przylegaj¹cych do „drogi” gruntów
mia³by przekazaæ gminie albo sprzedaæ
za uzgodnion¹ cenê. Po rozmowach czêœæ
osób przekaza³a nieodp³atnie na rzecz gminy
fragmenty swoich dzia³ek pod przysz³¹ drogê.
Pozosta³a grupa w³aœcicieli ¿¹da³a odszkodo-
wania za wykupienie ich gruntów w kwocie
trzykrotnie wy¿szej ni¿ zaproponowali
przedstawiciele gminy. Pojawi³y siê te¿ g³osy

wyra¿aj¹ce zdecydowany sprzeciw urz¹-
dzenia drogi w s¹siedztwie ich nieruchomoœci.

Po zapoznaniu siê radnych ze spraw¹
i rozwa¿eniu ró¿nych kierunków rozwi¹zania
problemu, Przewodnicz¹ca Komisji zapro-
ponowa³a, aby do ka¿dego z w³aœcicieli
gruntów przylegaj¹cych do ul. Lipowej
przes³aæ listem poleconym pismo z proœb¹ o
zadeklarowanie nieodp³atnego przekazania
czêœci gruntu pod przysz³¹ drogê gminn¹.
Stwierdza³a, ¿e mieszkañcy powinni podejœæ
do sprawy w sposób spo³eczny i przekazaæ
grunty nieodp³atnie. Wójt doda³, ¿e skoro
jedni mieszkañcy przekazali czêœæ swoich
gruntów nieodp³atnie, niesprawiedliwym
by³oby p³acenie pozosta³ym. 

Zastêpca Wójta poinformowa³, ¿e roboty
naprawcze i odœnie¿anie w ul. Lipowej bêd¹
prowadzone tylko na tych odcinkach ulicy,
które zosta³y prawnie przekazane na rzecz
gminy. Byæ mo¿e to bêdzie czynnikiem,
który spowoduje, ¿e wszyscy mieszkañcy
ul. Lipowej przeka¿¹ czêœæ swoich dzia³ek
pod drog¹ i sprawa znajdzie swój fina³.

Przewodnicz¹ca Komisji wnioskowa³a, by
w przysz³orocznym bud¿ecie zabezpieczyæ
œrodki na wykonanie planu zagospodaro-
wanie przestrzennego dla obszaru ul. Lipowej
w D¹brówce Wielkiej.

Z prac komisji Rady Gminy
Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska
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siê na terenie Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej. Lokalizacje filii Gminnej
Biblioteki - w Ustroniu i Szczawinie -
pozostaj¹ bez zmian.

Na podjêcie decyzji o przeprowadzce
wp³ynê³o kilka czynników. Najwa¿niejszy to
problem z ogrzaniem pomieszczeñ biblioteki
w okresie zimowym. Zim¹ temperatura w
pomieszczeniach bibliotecznych w Bia³ej
oscyluje wokó³ 15oC, zgodnie z przepisami
BHP powinna wynosiæ co najmniej 18oC. 

Nowa lokalizacja to, oprócz zapewnienia
komfortu termicznego, równie¿ wiêksza
powierzchnia u¿ytkowa placówki. W budynku
OSP w Bia³ej biblioteka zajmowa³a 46 m2,
powierzchnia nowego lokalu to 82 m2. 

q wyra¿enia zgody na nieodp³atne
nabycie przez gminê Zgierz dzia³ek w
S³owiku z przeznaczeniem pod komunalne
budownictwo mieszkaniowe (11 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Radni wyrazili zgodê na nieodp³atne nabycie
przez gminê Zgierz - w drodze darowizny od
Skarbu Pañstwa - dzia³ek o nr ewid. 96/1,
96/2, 96/5, 96/7 i 96/9, o ³¹cznej powierzchni
0,2227 ha, po³o¿onych w obrêbie S³owik
z przeznaczeniem pod komunalne budowni-
ctwo mieszkaniowe. 

Uchwa³a dotyczy obiektu po by³ym poste-
runku policji w S³owiku. Stanowiæ bêdzie
za³¹cznik do wniosku, jaki z³o¿y Starosta
Zgierski do Wojewody £ódzkiego w sprawie
wyra¿enia zgody na dokonanie na rzecz
gminy Zgierz takiej darowizny. O podjêcie
dzia³añ w tej sprawie wnioskowali cz³on-
kowie Komisji Infrastruktury Spo³ecznej
Rady Gminy Zgierz.

q przeznaczenia do wydzier¿awienia
- w trybie bezprzetargowym - dzia³ki w
Rosanowie (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Dzia³ka o powierzchni 238 m2, po³o¿ona
w Rosanowie przy ul. D³ugiej (nr ewid.
828/1), stanowi w³asnoœæ gminy Zgierz.
Dzia³ka zostanie wydzier¿awiona na okres
10 lat na rzecz nowych w³aœcicieli s¹siedniej
dzia³ki o nr ewid. 828/2. W kwietniu ubieg³ego
roku Rada Gminy Zgierz wyrazi³a zgodê na
dzier¿awê dzia³ki o nr ewid. 828/1 na rzecz
ówczesnych w³aœcicieli dzia³ki o nr ewid.
828/2. Dzia³ka o nr ewid. 828/1 przeznaczona
mo¿e zostaæ w przysz³oœci na poszerzenie
ul. D³ugiej.

q przeznaczenia do sprzeda¿y - w drodze
przetargu - lokalu mieszkalnego wraz
z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste

udzia³u w dzia³ce w Rosanowie (12 g³osów
za przyjêciem uchwa³y).

Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w Rosanowie
przy ul. Konopnickiej 13A. Na dzia³ce
znajduje siê drewniany, parterowy budynek,
sk³adaj¹cy siê z dwóch lokali mieszkalnych.
Przedmiotem sprzeda¿y bêdzie lokal
o powierzchni 32,2 m2 wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce
(nr ewid. 52/6) o powierzchni 753 m2,
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy Zgierz.

Odrzucono jeden projekt uchwa³y
w sprawie przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011 w zakresie
zadañ w³asnych. Projekt uchwa³y przewidy-
wa³ zwiêkszenie o 45.500 z³ planu wydatków
na zadanie pn.  „Rozbudowa sieci wodo-
ci¹gowej w Rosanowie”, w ramach którego
mia³aby zostaæ wykonana sieæ wodoci¹gowa
w ul. Kwiatowej (215 m) i ul. Weso³ej (220 m).
Jednoczeœnie proponowano zmniejszenie
wydatków zwi¹zanych z remontem Oœrodka
Zdrowia w Giecznie. (8 g³osów przeciw
przyjêciu uchwa³y, 4 za).

dokoñczenie ze str. 3
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Tereny eksploatacji kruszywa w gminie
- wnioski z komisji wyjazdowej

Radni podjêli po raz trzeci w tym roku temat
funkcjonuj¹cych w gminie Zgierz odkryw-
kowych kopalni kruszyw naturalnych (¿wir,
piasek) oraz ich oddzia³ywania na œrodowisko.

17 sierpnia odby³o siê posiedzenie stacjo-
narne, które w ca³oœci poœwiêcone by³o
sprawie pog³êbienia eksploatacji kruszywa
w Leonardowie. 14 wrzeœnia natomiast radni
rozmawiali w terenie z w³aœcicielami
¿wirowni oraz mieszkañcami miejscowoœci,
w których kruszywo jest wydobywane.

Tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w
gminie Zgierz, które by³y przedmiotem
dyskusji radnych to:
l D¹brówka Strumiany II
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2018 r.
- powierzchnia obszaru górniczego 19 909 m2

- powierzchnia terenu górniczego 28 930 m2

l D¹brówka Strumiany III
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2019 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 19 955 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 35 176 m2

l D¹brówka Strumiany IV 
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2026 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 63 321 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 69 752 m2

- eksploatacja odbywa siê na g³êbokoœci 18-20 m
l D¹brówka Strumiany V
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2026 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 44 140 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 49 081 m2

l Strumiany II
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2014 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 18 691 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 35 428 m2

- eksploatacja odbywa siê na g³êbokoœci 15 m
l Leonardów V 
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2015 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 61 500 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 64 570 m2

l Leonardów VI
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2018 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 74 51 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 77 914 m2

- z³o¿e eksploatowane bêdzie do rzêdnej 153 m
n.p.m., czyli do g³êbokoœci 46 m

l Józefów
- wa¿noœæ koncesji: 31 grudnia 2018 r.
- powierzchnia obszaru górniczego: 81 850 m2

- powierzchnia terenu górniczego: 101 255 m2

Powy¿sze dane przedstawi³a w prezentacji
Przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska Gra¿yna Ojrzyñska.

Podczas wrzeœniowej komisji wyjazdowej
radni wys³uchali opinii mieszkañców Leonar-
dowa, Józefowa oraz D¹brówki Strumiany.
Mieszkañcy wskazywali przede wszystkim
na du¿e natê¿enie ruchu samochodów
nale¿¹cych do kopalni, kursuj¹cych w pobli¿u
ich domów, oraz ha³as i py³. W przypadku
Leonardowa mówiono te¿ o potencjalnym
zagro¿eniu wód gruntowych.

We wrzeœniu Wójt Gminy Zgierz, na
podstawie obliguj¹cych go przepisów, wyda³
pozytywn¹ decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia
„Leonardów VI”. Eksploatacja kruszywa w
Leonardowie pog³êbiona zostanie wiêc
trzykrotnie, do g³êbokoœci 46 metrów. Z tak¹
decyzj¹ nie zgadza siê m.in. Stowarzyszenie
Ekologiczne Ziemi Zgierskiej, które odwo³a³o
siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³aw-
czego. Sprawa przedsiêwziêcia „Leonardów
VI” bêdzie jeszcze omawiana przez radnych,
po zapoznaniu siê ze stanowiskiem SKO.
Do kompetencji SKO nale¿y zbadanie
sprawy pod wzglêdem formalno-prawnym.

Na posiedzeniu w paŸdzierniku o pomoc w
rozwi¹zaniu problemu z uci¹¿liwym ruchem
samochodów ciê¿arowych w ul. Pogodnej
w D¹brówce Strumiany oraz ze stanem tej
drogi, zwróci³a siê ponownie do w³adz gmin-
nych So³tys So³ectwa D¹brówka Strumiany. 

Zastêpca Wójta wyjaœni³, ¿e gmina podej-
mowa³a ju¿ kroki w kierunku poprawy
warunków drogowych na odcinku D¹brówka
Strumiany - Je¿ewo - Szczawin (odcinek ten
obejmuje równie¿ ul. Pogodn¹). Rozstrzyg-
niêto przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi i podpisano
umowê z biurem projektowym. Wykonawca
projektu nie dotrzyma³ jednak warunków
umowy. Sprawa prawdopodobnie zostanie
skierowana do s¹du, bo gmina ponios³a koszty
sporz¹dzenia map z projektami podzia³u
gruntów. W przypadku tej inwestycji w grê
mia³o wchodziæ uzyskanie decyzji na realiza-

cjê celu publicznego, czyli przejêcie gruntów
od prywatnych w³aœcicieli i wyp³atê im
odszkodowañ (zastosowanie tzw. specustawy).

Zdaniem radnego z okrêgu Szczawin,
powy¿szy projekt nie spe³ni³by i tak oczekiwañ
wszystkich mieszkañców. Nie wszyscy
bowiem chc¹, by w pobli¿u ich nierucho-
moœci przebiega³a droga asfaltowa o du¿ym
natê¿eniu ruchu. Lepiej wiêc podzieliæ
inwestycjê na dwie czêœci. Krótki odcinek
asfaltowy, którym odbywa³ siê bêdzie trans-
port urobku z kopalni, drugi - na pod³o¿u
o ni¿szym standardzie. To zdanie podzieli³a
równie¿ Przewodnicz¹ca Komisji.

Radni jednomyœlnie zaopiniowali wniosek
o zabezpieczenie w przysz³orocznym bud¿ecie
œrodków na opracowanie dokumentacji
projektowej dla ul. Pogodnej w D¹brówce
Strumiany, przy za³o¿eniu, ¿e bêdzie ona
drog¹ o ni¿szym standardzie (bez asfaltu).
Zaznaczono, by na odcinku od pêtli autobu-
sowej do autostrady wykonana zosta³a droga
asfaltowa, dostosowana do ruchu zwi¹zanego
z eksploatacj¹ kruszywa. Za autostrad¹
natomiast, na odcinku w Je¿ewie, moderni-
zacja istniej¹cej drogi, maj¹ca na celu
dostosowanie jej do ruchu lokalnego. Zatem
do autostrady, w zwi¹zku z koniecznoœci¹
poszerzenia drogi, bêdzie to realizacja celu
publicznego, dalej - droga kategorii ni¿szej.

q q q

Ochrona œrodowiska i planowanie
przestrzenne - konsultacje w zwi¹zku 
przygotowywaniem projektu bud¿etu

na 2012 rok

Z przeprowadzonej przez Referat Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej kalkulacji wynika, ¿e w przysz³orocz-
nym bud¿ecie niezbêdne bêdzie zaplanowanie
oko³o 424 tys. z³ na realizacjê zadañ z zakresu
ochrony œrodowiska. 
Wyszczególniono wydatki na:
l opiekê nad bezpañskimi psami: 200 tys. z³
l selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych
na terenie gminy: 117 tys. z³
l utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy (w tym akcja „Sprz¹tanie œwiata”):
75 tys. z³
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Wyrazy wspó³czucia

Pani

MARII TERESIE SOCALSKIEJ

Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego 

w Grotnikach

z powodu œmierci 

MATKI

sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Pani

MARII TERESIE SOCALSKIEJ

Dyrektor Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego 

w Grotnikach

z powodu œmierci 

MATKI

sk³adaj¹ 

Kierownik i pracownicy 

Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu 

w Urzêdzie Gminy Zgierz

oraz dyrektorzy szkó³ w gminie Zgierz

dokoñczenie na str. 6

Wyrazy wspó³czucia

Pani

EWIE ZOFII PIOTROWSKIEJ

cz³onkini KGW w Dzier¿¹znej

z powodu œmierci 

BRATA

sk³adaj¹

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dzier¿¹znej

oraz 

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu



l wykonanie prac pielêgnacyjnych na
wszystkich drzewach pomnikowych
w gminie (48 drzew): 30 tys. z³ (po zrealizo-
waniu zadania 90 proc. kosztów zostanie
zrefundowanych przez WFOŒiGW)
l dzia³ania podejmowane w zwi¹zku
z zaistnieniem zdarzeñ losowych typu:
potr¹cenie zwierzêcia na drodze publicznej,
wywóz zwierzêcia, pomoc lekarza wetery-
narii: 1,5-2 tys. z³.

W kontekœcie ochrony œrodowiska rozma-
wiano równie¿ na temat nowej ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Nowy system gospodarki odpadami zacznie
obowi¹zywaæ w pe³ni w ca³ej Polsce w 2013 r.
Rok 2012 bêdzie czasem przygotowañ do
wprowadzenia go w ¿ycie. Zdaniem samorz¹-
dowców, którzy uczestnicz¹ w szkoleniach
na temat sposobu wdra¿ania „rewolucji
œmieciowej”, nowa ustawa na³o¿y na gminy
ogromne zadania i obowi¹zki. Zasadnicza
zmiana to ta, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci
nie bêd¹ ju¿ sami podpisywaæ umowy na
odbieranie odpadów z posesji. Zgodnie z
nowelizacj¹ ustawy, gminy w przetargach
wybior¹ firmy, które bêd¹ odpieraæ odpady,
a w³aœciciele nieruchomoœci uiszcz¹ gminie
op³atê za gospodarowanie odpadami. 

Kwestie w zakresie planowania przestrzen-
nego omówi³ pracownik Referatu Geodezji,
Gospodarki Przestrzennej i Gruntami.
Zaznaczy³, ¿e gmina posiada kilka uchwa-
lonych planów miejscowych (dla ró¿nych
czêœci D¹brówki Wielkiej czy Luæmierza),
w których tereny wyznaczone pod drogi
nale¿¹ nadal do Skarbu Pañstwa lub prywat-
nych w³aœcicieli. Aby plany miejscowe by³y
w pe³ni u¿yteczne, w danym terenie musz¹
zostaæ dokonane nie tylko podzia³y uk³adu
drogowego, ale i wykupione przez gminê lub
przekazane na rzecz gminy grunty pod
wyznaczone drogi. Wskazuj¹c okreœlony

obszar, dla którego ma zostaæ opracowany
plan miejscowy, trzeba wiêc jednoczeœnie
rozwa¿aæ problem wyznaczenia uk³adu
drogowego mo¿liwego do realizacji. 

Przedstawiono kilkanaœcie propozycji planów
miejscowych do opracowania w 2012 roku.
Mówiono m.in. o rejonie Rosanowa,
Jedlicza A, Józefowa, Glinnika, Skotnik,
D¹brówki Strumiany, £agiewnik Nowych,
Czaplinka i Kwilna. Z uwagi na ograniczenia
finansowe gminy, w przysz³orocznym bud¿ecie
uwzglêdnione bêd¹ tylko niektóre z nich. 

W szczególnoœci proponowano te tereny, na
których powstaje wiele nowych podzia³ów
w³asnoœciowych, i z których wp³ywa do
urzêdu najwiêcej wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy. Pozwoli
to unikn¹æ w przysz³oœci problemów ze
stworzeniem w³aœciwego uk³adu komunika-
cyjnego. Mo¿e bowiem okazaæ siê, ¿e
podzia³y, które powstan¹ na terenie nieobjê-
tym planem miejscowym, bêd¹ nie do
zrealizowania. Mo¿e byæ tak, ¿e strefa
bezpieczeñstwa gazoci¹gu czy linii energety-
cznej zajmie ca³¹ dzia³kê, która mia³a byæ
przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹.
Na terenach objêtych planami miejscowymi
sprawa jest jasna, s¹ tam wskazane obszary
pod ró¿nego rodzaju zabudowê i takie, na
których jest ona wykluczona.

Dla terenów ju¿ zainwestowanych oraz tych,
dla których wydano ju¿ pozytywne decyzje
o warunkach zabudowy, nie proponowano
opracowania planów miejscowych. To
przyk³ad m.in. Grotnik, Ustronia, Kêblin,
Kaniej Góry, Adolfowa, Dêbniaka oraz
czêœci Glinnika i Rosanowa.

Najwa¿niejszym zadaniem jakie czeka gminê
w zakresie planowania przestrzennego to
opracowanie planu miejscowego dla terenu
uzdrowiskowego. Bêdzie on musia³ byæ
wykonany, zgodnie z zapisami ustawowymi,
najpóŸniej w 3 lata po uchwaleniu przez Radê

Gminy Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz.
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UNIA EUROPEJSKA

Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich og³osi³a
po raz trzeci konkurs na najlepszy projekt
infrastrukturalny zrealizowany na obszarze
wiejskim przy udziale funduszy europejskich.
Ocena projektów odbywa siê w dwóch etapach:
regionalnym i ogólnopolskim. 

Gmina Zgierz zg³osi³a do konkursu projekt
„Organizacja przestrzeni rekreacyjno
-sportowej w miejscowoœci Rosanów
w celu pobudzenia aktywizacji i integracji
spo³eczeñstwa lokalnego”. Przedsiêwziêcie
zosta³o zrealizowane w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

16 listopada w Urzêdzie Marsza³kowskim
w £odzi oficjalnie og³oszono regionalne
wyniki konkursu „Przyjazna Wieœ”. 

Projekt gminy Zgierz zaj¹³ III miejsce
w etapie regionalnym (kategoria - infra-
struktura spo³eczna). Jako nagrodê gmina
otrzyma³a 42-calowy telewizor plazmowy. 

Gmina Zgierz do³¹czy³a do grona gmin, które
posiadaj¹ tytu³ „Przyjazna Wieœ”. Aktualnie
w województwie ³ódzkim mo¿e siê tym
pochwaliæ 12 gmin. 

Celem g³ównym nagrodzonego projektu
gminy Zgierz by³o zaspokojenie potrzeb
spo³ecznych i rekreacyjno-sportowych
spo³ecznoœci lokalnej. Stworzenie kompleksu
rekreacyjno-sportowego (boisko oraz plac
rekreacyjno-zabawowy dla dzieci, m³odzie¿y

i doros³ych) przyczyni³o siê tak¿e do rozwoju
to¿samoœci spo³ecznoœci wiejskiej. Powsta³a
w ramach projektu przestrzeñ rekreacyjno
-sportowa stanowi pod³o¿e dla dzia³añ
zwi¹zanych z pobudzaniem aktywnoœci
œrodowiska lokalnego oraz stymulowania
wspó³pracy na rzecz rozwoju i promocji
wartoœci zwi¹zanych z miejscow¹ specyfik¹
spo³eczn¹, kulturow¹ i przyrodnicz¹. 

Do ogólnopolskiego etapu konkursu przesz³y
projekty gmin Maków i Osjaków. Przedsiê-
wziêcia tych samorz¹dów zosta³y najwy¿ej
ocenione - pierwszy w kategorii infrastruktura
spo³eczna, drugi w kategorii infrastruktura
techniczna. 

„Przyjazna Wieœ” 
w gminie Zgierz

AGNIESZKA FILIPCZAK

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.

Zdjêcia na str. 16.
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Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury 
Gospodarczej
Komisja obradowa³a 25 paŸdziernika.
W posiedzeniu uczestniczyli radni, Wójt
Gminy Zgierz, Zastêpca Wójta, Skarbnik
Gminy Zgierz, Dyrektor Gminnego Zak³adu
Komunalnego, Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury, Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej oraz Kierownik Referatu
Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Gruntami.

Radni opiniowali projekty uchwa³ na XIII
sesjê Rady Gminy Zgierz, w tym projekt
w sprawie stawek w podatku od nierucho-
moœci na terenie gminy na 2012 r.



INFORMACJE

CRT Recykling sp. z o.o. zmienia sposób
myœlenia o œrodowisku i przysz³oœci naszej
planety. Istnieje po to, aby w sposób
najbardziej efektywny odzyskiwaæ zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny. CRT
Recykling sp. z o.o. zajmuje siê zbiórk¹,
odzyskiwaniem i utylizacj¹ wszelkiego
rodzaju sprzêtów elektronicznych, w tym
telewizorów, komputerów, sprzêtu AGD
i RTV, oraz wszelkich innych akcesoriów
u¿ytku domowego i nie tylko. Dziêki zasto-
sowaniu najnowszych dostêpnych metod
odzysku i utylizacji, firmie udaje siê zmini-
malizowaæ emisjê szkodliwych substancji.

Firma odbiera ka¿dy rodzaj sprzêtu elektry-
cznego i elektronicznego: pralki, suszarki,
wirówki, lodówki, zamra¿arki, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, ¿elazka, maszyny do
szycia, tostery, piece elektryczne, podgrzewa-
cze do wody u¿ytkowej, telewizory, odbiorniki
radiowe, tostery, sprzêt HI-FI, monitory
komputerowe, drukarki, skanery, telefony,
faxy, klimatyzatory, wagi, golarki, zegary,
zabawki elektryczne, elektryczne instrumenty
muzyczne, silniki.

CRT Recykling sp. z o.o. jest zak³adem
przetwarzania i zbieraj¹cym zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny wpisanym do
rejestru ZSiEE G³ównego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska. Dzia³a w oparciu
o przepisy prawa polskiego zawarte w:
l ustawie z dnia 29 lipca 2009 r. o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
l ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach l ustawie z dnia 24 kwietnia
2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

Firma planuje dokonaæ na terenie gminy Zgierz,
przy wspó³udziale Urzêdu Gminy Zgierz,
akcji zbierania od mieszkañców zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Akcja zostanie przeprowadzona 6 i 7 grudnia
2011 r.

Mieszkañcy terenów objêtych planowan¹
zbiórk¹ zostan¹ o niej poinformowani
równie¿ za poœrednictwem so³tysów i
plakatów na tablicach og³oszeniowych.

Plan zbiórki elektroœmieci :

q 6 grudnia

Wykaz miejscowoœci objêtych zbiórk¹:
£agiewniki Nowe, Maciejów, Smardzew,
Rozalinów, Glinnik, Palestyna, Samotnik,
Wo³yñ, Czaplinek, Marcjanka, Podole,
Józefów, Janów, Leonardów, Ukraina,
Skotniki, Szczawin Du¿y, Szczawin Kolonia,
Szczawin Koœcielny, Szczawin Ma³y,
D¹brówka Wielka, D¹brówka Strumiany,
D¹brówka Sowice, D¹brówka Marianka,
Kêbliny, Moszczenica, Besiekierz Rudny,
Besiekierz Nawojowy, W³adys³awów, Kwilno,
Lorenki, RogóŸno, Gieczno, Astachowice,
Kotowice, Wola Rogoziñska, Wola Branicka,
Micha³ów, Warszyce, Je¿ewo, Brachowice.

q 7 grudnia

Wykaz miejscowoœci objêtych zbiórk¹:
Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie, Grotniki,
Luæmierz, Luæmierz Las, Rosanów, Emilia,
Wiktorów, Zimna Woda, S³owik, Kania
Góra, Adolfów, Dêbniak, Jasionka, B¹dków,
Ciosny, Dzier¿¹zna, Ostrów, Swoboda, Bia³a,
Cyprianów, Kolonia G³owa, Leonów. 

Prosimy o wystawienie elektroodpadów do
godziny 7.00 rano, przy bramie wyjazdowej
po stronie gospodarstwa. Zwi¹zane jest to
z licznymi szabrownikami, którzy wykorzys-
tuj¹ zbiórki firm dzia³aj¹cych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Kontakt: tel. 531 367 528
www.crtrecykling.pl

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 6
20

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

7
21

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

14
28

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

1
15

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

8
22

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

16

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

9
23

grudzieñmiejscowoœæ

12
27

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

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

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

Korzystne dla rolników zmiany
w zasadach udzielania kredytów
z czêœciow¹ sp³at¹ kapita³u 
Jednym z rodzajów pomocy, jakiej udziela
rolnikom Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa jest sp³acanie za nich czêœci
zaci¹gniêtego kredytu bankowego udziela-
nego na inwestycje w gospodarstwach. Jest to
pomoc w ramach linii kredytowej o symbolu
CSK (czêœciowa sp³ata kapita³u). Teraz
zasady korzystania z takiego kredytu bêd¹ dla
rolników jeszcze bardziej atrakcyjne ni¿
dotychczas. Przede wszystkim zwiêkszy siê
ponad dwukrotnie kwota kredytu, jak¹ za
rolnika mo¿e wp³aciæ do banku ARiMR.
Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zmianami
mo¿e ona wynieœæ teraz nawet 75 tys. z³,
podczas gdy wczeœniej by³o to 33 tys. z³.
Zwiêkszy siê równie¿ poziom dofinansowa-
nia, dotychczas ARiMR mog³a bowiem
zap³aciæ za rolnika maksymalnie 22 proc.
wartoœci zaci¹gniêtego w banku kredytu,
a teraz bêdzie to a¿ 35 proc. Te bardzo
korzystne dla rolników zmiany w zasadach
udzielania kredytów z czêœciow¹ sp³at¹
kapita³u zosta³y wprowadzone przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa
ARiMR. 

Pozosta³e zasady udzielania kredytów z linii
CSK nie zmieni³y siê. O taki kredyt mo¿na
obecnie ubiegaæ siê w Banku Polskiej
Spó³dzielczoœci S.A. i SGB-Banku S.A.
(powsta³ego z po³¹czenia Gospodarczego
Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku
Regionalnego S.A.), a tak¿e w zrzeszonych
w nich Bankach Spó³dzielczych, oraz w Banku
Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A., ING Banku
Œl¹skim S.A. oraz Banku Pekao S.A.

DARIUSZ MOSZKOWSKI
Kierownik regionalny

CRT Recykling sp. z o.o.

W Punktach Konsultacyjnych œwiadczona
jest 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.

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

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
l 8 grudnia, godz. 9.00 - 15.00 

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno - Kultu-
ralnej i Sportowej w Giecznie: 
l 5 grudnia, godz. 9.00 - 14.00
l 12 grudnia, godz. 13.00 - 19.00 

q Zespó³ Szkolno - Gimnazjalny w S³owiku: 
l 19 grudnia, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„Vigor” w Smardzewie: 
l 7 grudnia, godz. 13.00 - 17.00
l 14 grudnia, godz. 13.00 - 17.00

Bezp³atna pomoc 
psychologa i terapeuty 

Zbiórka elektroœmieci
na terenie gminy
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12 listopada na terenie naszej gminy, w sali
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w RogóŸnie
odby³ siê III Zjazd Zarz¹du Oddzia³u Powia-
towego Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu.

W ZjeŸdzie uczestniczyli delegaci z szeœciu
Zarz¹dów Oddzia³ów Gminnych i Miejsko
- Gminnych oraz z jednostki OSP Zgierz -
Proboszczewice, cz³onkowie ustêpuj¹cego
Zarz¹du oraz zaproszeni goœcie.

Sk³ad osobowy nowego Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ukonstytuowa³ siê nastêpuj¹co:
l Prezes: Józef Dziemdziela

l Wiceprezesi: Ryszard Nowakowski,
Andrzej Ruciñski
l Sekretarz: El¿bieta Cio³ek
l Cz³onek Prezydium: Stanis³aw Dynek
l Cz³onkowie Zarz¹du: Jan Wojciechowski,
Andrzej Jankowski, Krystyna Rutkowska,
W³adys³aw Sobolewski, Marian Kwaœ-
niewski, Marian JóŸwiak, Pawe³ Stasiak,
Witold Boruta, Krzysztof Kozanecki,
Krzysztof Zieliñski.

Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³
Zdzis³aw Saganiak, Wiceprzewodnicz¹cym
- W³adys³aw Miko³ajczyk, Sekretarzem -
Jan Strzelecki.  

W sk³ad Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
wesz³o dwóch przedstawicieli Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego: dh Stanis³aw Dynek - Prezes
Zarz¹du i dh Jan Wojciechowski -
Wiceprezes.

Warto przypomnieæ, i¿ pierwsze posiedzenie
dotycz¹ce utworzenia, pocz¹tkowo Tymcza-
sowego Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Zgierzu, nastêpnie Zarz¹du Powiatowego
ZOSP RP, odby³o siê dnia 10 grudnia 1998 r.
w Urzêdzie Gminy w Zgierzu. W roku 2008
Zarz¹d Powiatowy obchodzi³ 10-lecie
powstania. Z tej okazji zosta³ ufundowany
Sztandar.

Wybrano nowy Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP w Zgierzu

SPO£ECZEÑSTWO

W tym roku o pieni¹dze z gminnej kiesy
ubiega³o siê 17 podmiotów (rady so³eckie,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, klub sportowy i Grupa Odnowy
Wsi), które z³o¿y³y 18 wniosków. Jeden
projekt zosta³ wycofany przez wnioskodawcê.

Na realizacjê programu zaplanowano w
tegorocznym bud¿ecie 30 tysiêcy z³otych.
Dzia³aj¹ce na terenie gminy organizacje
mog³y ubiegaæ siê o œrodki w wysokoœci
3 tysiêcy z³otych na projekt. Po ocenie mery-
torycznej wniosków przez Komisjê Oceny
Projektów, Wójt Gminy zatwierdzi³ przyznanie
pomocy dziesiêciu najwy¿ej ocenionym
podmiotom.

Realizacja projektów ruszy³a z pocz¹tkiem
maja i w wiêkszoœci przypadków trwa³a do
koñca wrzeœnia. Prace przebiega³y bez wiêk-
szych problemów i prawie wszystkie projekty
zosta³y rozliczone w zaplanowanym czasie.
Tylko w jednym przypadku konieczne by³o
przed³u¿enie terminu rozliczenia, które wyni-
ka³o z opóŸnienia dostawy zakupionych
artyku³ów niezbêdnych do realizacji projektu.
W zasadzie wszystkie tegoroczne projekty
mia³y charakter infrastrukturalny.

W ramach programu mieszkañcy zrealizowali
nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: l zorganizowali
„Œwiêto latawca” i doposa¿yli œwietlicê
wiejsk¹ w budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Dzier¿¹znej; l wyremontowali
poszycie dachu budynku OSP w Kêblinach;
l urz¹dzili zieleñ wokó³ Centrum Aktywizacji
Spo³eczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie;
l wymienili drzwi balkonowe w budynku
OSP w Bia³ej; l wykonali trzeci etap prac
zwi¹zanych z dociepleniem i pomalowaniem
œcian budynku OSP w D¹brówce Wielkiej;
l zbudowali altanê w „Zak¹tku rekrea-
cyjnym” w Swobodzie; l wyremontowali

pomieszczenie sanitarne w budynku OSP
w Kaniej Górze; l dokoñczyli budowê
Domu So³eckiego w Jedliczu B; l zbudowali
altanê przy placu zabaw w Besiekierzu
Rudnym; l wymienili drzwi w budynku OSP
w Skotnikach.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e a¿ szeœæ projektów jest
kontynuacj¹ lub wynikiem przedsiêwziêæ
wykonanych w latach ubieg³ych. Dziêki
kolejnym edycjom „ma³ych grantów” w Bia³ej
stra¿acy wykonali niezbêdne remonty i
ulepszenia w remizie, a druhowie z D¹brówki
ocieplili swoj¹ stra¿nicê. Mieszkañcy Besie-
kierza Rudnego i Swobody konsekwentnie
rozbudowuj¹ miejsca s³u¿¹ce ich rekreacji
i integracji, zaœ w Jedliczu B zakoñczyli
budowê Domu So³eckiego, w którym bêd¹
mogli organizowaæ zebrania wiejskie i inne
spotkania. Tak¿e panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Dzier¿¹znej, które po raz pierwszy
uczestniczy³y w programie, kontynuowa³y
dzia³ania rozpoczête w latach ubieg³ych przez
druhów z OSP. Bior¹c pod uwagê charakter
projektów zrealizowanych przez tegorocznych
„nowicjuszy” i podnoszone przez nich we
wnioskach potrzeby, mo¿na œmia³o przypusz-
czaæ, ¿e bêd¹ chcieli kontynuowaæ swoje
dzia³ania.

Zarówno we wnioskach o przyznanie pomocy
z bud¿etu gminy, jak i sprawozdaniach z ich
realizacji, wnioskodawcy podkreœlali wagê
prowadzonych dzia³añ dla miejscowej
spo³ecznoœci oraz integracyjn¹ rolê projek-
tów. Wynikaj¹ one bowiem z realnych potrzeb
mieszkañców i wymagaj¹ ich zaanga¿owania
i wspólnej pracy. Natomiast jednym z najczê-
œciej wymienianych, ale na szczêœcie nielicz-
nych problemów, by³ brak mo¿liwoœci
„zgrania” terminów konkretnych prac - wszak
wiêkszoœæ realizuj¹cych projekty osób pracuje,
prowadzi gospodarstwa lub w³asn¹ dzia³al-

noœæ gospodarcz¹. Tym bardziej trzeba
doceniæ ich wk³ad pracy dla ogó³u spo³eczeñ-
stwa.

Bardzo pozytywnym aspektem tegorocznego
programu pomocy finansowej z bud¿etu
gminy jest fakt, ¿e wnioskodawcy wykorzys-
tali prawie wszystkie przyznane œrodki.
Z 30 tysiêcy z³otych, które mieli do dyspozy-
cji, mieszkañcy spo¿ytkowali ponad 29,9
tysiêcy z³otych, czyli ponad 99,7 proc.
To najlepszy wynik od pocz¹tku realizacji
„ma³ych grantów”. Trzeba w tym miejscu
pochwaliæ realizatorów za „pilnowanie”
wydatków i szybkie znajdowanie mo¿liwoœci
zagospodarowania pojawiaj¹cych siê
oszczêdnoœci dla jak najlepszego wykonania
projektu.

Podsumowuj¹c pomoc finansow¹ z bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2011 na realizacjê
projektów przyczyniaj¹cych siê do poprawy
estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy
Zgierz, widaæ, ¿e program ten wpisa³ siê ju¿
na sta³e w kalendarz dzia³añ podejmowanych
przez naszych mieszkañców. Z roku na rok
projekty s¹ coraz lepiej rozplanowane i
przemyœlane. Dziêki programowi w wielu
miejscowoœciach wykrystalizowa³y siê sta³e
i doœæ liczne grupy osób aktywnie dzia³a-
j¹cych na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Podejmuj¹c wspólne przedsiêwziêcia ludzie
integruj¹ siê, co ma du¿e znaczenie przy
du¿ym przecie¿ nap³ywie nowych mieszkañ-
ców do naszej gminy.

Prowadzony od 2008 r. program pomocy
przyczynia siê wiêc nie tylko do poprawy
estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy
Zgierz, ale równie¿ do nawi¹zywania
i zacieœniania wiêzi miêdzyludzkich i budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Bior¹c to pod
uwagê, a tak¿e fakt, ¿e najczêœciej zadawa-
nym po zakoñczeniu realizacji projektów
pytaniem jest „czy w przysz³ym roku te¿
mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie”,
kontynuacja programu jest jak najbardziej
konieczna.

Czwarta edycja gminnych „ma³ych grantów”
zakoñczona
Na pocz¹tku listopada zakoñczy³ siê coroczny program pomocy finansowej 
z bud¿etu gminy Zgierz na realizacjê projektów przyczyniaj¹cych siê do poprawy
estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy Zgierz. „Ma³e granty” przyznano
ju¿ po raz czwarty.

Zdjêcia na str. 8-9.

MACIEJ WRZESIÑSKI
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UNIA EUROPEJSKA

Do 31 grudnia 2011 roku trwa jeszcze
realizacja projektu pn. „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”. Jego realizato-
rem jest Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu. 

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Realizowany jest w
Priorytecie VII Aktywna integracja, Dzia³anie
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej.

Cele projektu to:
l zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej osób
d³ugotrwale pozostaj¹cych bez zatrudnienia,
zapobieganie zjawisku marginalizacji
i wykluczenia spo³ecznego;
l podniesienie zdolnoœci komunikacyjnych,
zwiêkszenie motywacji do dzia³ania, podwy¿-
szenie lub zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych;
l pomoc osobom w odzyskaniu wiary w
siebie, mo¿liwoœci powrotu do aktywnoœci
zawodowej, powrotu na otwarty rynek pracy;
l integracja  spo³eczna osób zagro¿onych
marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym. 

Pomimo, i¿ projekt jeszcze trwa - siedmiu
jego uczestników podjê³o ju¿ zatrudnienie
na umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu
pracy. Zrealizowali oni tym samym w pe³ni
za³o¿enia projektu. 

Przedstawiamy kilku uczestników projektu,
którzy obecnie s¹ ju¿ etatowymi pracow-
nikami. Wszystkim zadaliœmy te same trzy
pytania: Czy s¹ zadowoleni z udzia³u w
projekcie? Co da³ im udzia³ w projekcie? Czy
poleciliby innym uczestnictwo w projekcie?

Rafa³ Grzelak - Dobrze siê sta³o, ¿e przyst¹-
pi³em do projektu. Wczeœniej nie mog³em
znaleŸæ pracy na umowê o pracê. Dziêki
temu, ¿e uczestniczy³em w projekcie zdoby³em

kwalifikacje zawodowe.
Skoñczy³em szkolenie
zawodowe - obs³uga
wózków jezdniowych
z napêdem silnikowym i
od razu znalaz³em pracê.
Mówi³em kolegom w jaki
sposób zdoby³em kwali-
fikacje zawodowe. Pole-
cam innym udzia³ w projekcie.

Iwona Janiak - Wiele lat nie pracowa³am,
by³y okresy, ¿e dorabia³am, ale bez umowy
o pracê. Cieszê siê, ¿e wziê³am udzia³ w
projekcie, jestem bardzo zadowolona,

spe³ni³o siê moje marze-
nie. Skoñczy³am szkole-
nie zawodowe - obs³uga
kas fiskalnych i dziêki
temu dosta³am pracê.
Pracodawcy nie chc¹
przyjmowaæ na przyucze-
nie. Posiadaj¹c zaœwiad-
czenie i umiejêtnoœci

obs³ugi kasy fiskalnej, nie musia³am siê uczyæ
tylko od razu przyst¹pi³am do pracy. Myœlê,
¿e to zdecydowa³o, ¿e zosta³am wybrana
spoœród innych chêtnych. Dosta³am ogromn¹
szansê. Polecam innym udzia³ w projekcie.

Bogumi³a Oleœ - By³am zarejestrowana
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Zgierzu
bez prawa do zasi³ku od oko³o 10 lat, biuro
pracy nie proponowa³o
mi nic. Pracowa³am trochê
dorywczo, ale straci³am
ju¿ nadziejê, ¿e kiedykol-
wiek znajdê pracê na
umowê o pracê. Cieszê
siê, ¿e uczestniczy³am
w projekcie, choæ
pocz¹tkowo myœla³am,
¿e niewiele mi to da. Dziœ jestem bardzo
zadowolona, ¿e zdecydowa³am siê na wyjœcie
z domu i przyst¹pienie do projektu. Odzys-
ka³am wiarê w siebie, a przede wszystkim

uzyska³am bezpieczeñstwo finansowe, mam
pensjê, z której mogê godziwie ¿yæ. Mam
wielk¹ satysfakcjê, ¿e pracujê. Jak najbardziej
polecam wszystkim udzia³ w projekcie.

Marcin Kubiak -  Udzia³ w projekcie  wiele
zmieni³ w moim ¿yciu.
Przede wszystkim du¿o
siê nauczy³em, nie tylko
pisania dokumentów, CV,
czy podañ, ale g³ownie
nabra³em pewnoœci siebie
w kontaktach z innymi
ludŸmi. Zdoby³em nowe
kwalifikacje zawodowe -
obs³uga wózków jezdniowych z napêdem
silnikowym. Naprawdê polecam wszystkim
udzia³ w projekcie.

Zdzis³aw £ugowski - Jestem zadowolony, ¿e
uczestniczy³em w projekcie. Pocz¹tkowo

traktowa³em to jak
zabawê, przygodê, nowe
otoczenie, nowi ludzie,
trochê tak na luzie.
Jednak realizacja projektu
zmieni³a moje nastawie-
nie do ¿ycia. Pozytywnie
zmobilizowa³o mnie do
przemyœleñ nad swoim

zachowaniem i d¹¿enia do zmian w moim
¿yciu. Pozna³em nowych, wspania³ych ludzi.
Dziœ pracujê i w stu procentach polecam
innym udzia³ w projekcie. 

Wypowiedzi  uczestników projektu s¹ popar-
ciem myœli zawartej w nazwie projektu
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze
jutro”. Ka¿da inwestycja w siebie siê op³aca,
to od nas w wiêkszoœci zale¿y, jak potoczy siê
nasze ¿ycie. 

W latach 2008-2011 w projekcie wziê³o
udzia³ 107 osób z terenu gminy Zgierz. Ponad
30 uczestników podjê³o pracê, 70 osób
skoñczy³o szkolenia zawodowe zdobywaj¹c
nowe kwalifikacje, 72 osoby ukoñczy³y
szkolenie umiejêtnoœci interpersonalnych,
kontaktów miêdzyludzkich i pe³nienia ról
spo³ecznych. Projekt bêdzie realizowany do
2013 r. Inwestujmy w siebie, dajmy sobie
szansê na lepsze jutro. 

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

KULTURA

q Imprezy okolicznoœciowe
organizowane i wspó³organizowane przez GOK 

l 1 grudnia (czwartek): zakoñczenie konkursu
plastycznego „Szopka Bo¿onarodzeniowa”
- tego dnia up³ywa termin nadsy³ania prac
l 4 grudnia (niedziela) godz. 11.00:
Miko³ajki w œwietlicy œrodowiskowej
w £agiewnikach Nowych - wstêp wolny
l 15 grudnia (czwartek) godz. 9.00-15.00:
Warsztaty Bo¿onarodzeniowe dla dzieci

i rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
„Szopka Bo¿onarodzeniowa” - wstêp
wolny
l 16 grudnia 2011 (pi¹tek) godz. 16.00-
21.00: Warsztaty Bo¿onarodzeniowe dla
doros³ych - wstêp wolny

q Zajêcia sta³e w GOK w Dzier¿¹znej
l Zespó³ Tañca Nowoczesnego „RAIN-
DROPS-Junior” - zajêcia odbywaj¹ siê
co czwartek o godz. 16.00: 24 listopada,
1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia, 5 stycznia,
12 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia.

l Ko³o Hobbystyczne - warsztaty
szyde³kowania - zajêcia odbywaj¹ siê w
wybrane œrody o godz. 17.00:  23 listopada,
30 listopada, 7 grudnia, 11 stycznia, 25 stycznia.

Kalendarium wydarzeñ

Informujemy Szanownych Czytelników,
i¿ FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI
W USTRONIU do 31 grudnia 2011 roku
bêdzie czynna jedynie w czwartki i w pi¹tki
w godz. 10.00-18.00.
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KULTURA

Gmina Zgierz wziê³a udzia³ w akcji 100
placów zabaw na 100 lat NIVEA. Podczas
wirtualnego g³osowania internauci oddawali
swoje g³osy, promuj¹c wytypowan¹ lokaliza-
cjê pod budowê profesjonalnego placu zabaw
dla dzieci.

Teren Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier-
¿¹znej jako idealne miejsce pod budowê
placu zabaw dla najm³odszych mieszkañców
naszej gminy i przyjezdnych goœci by³
lokalizacj¹, która cieszy³a siê doœæ du¿ym
zainteresowaniem wœród internautów. 

Urz¹d Gminy Zgierz promowa³ akcjê na
stronie internetowej gminy, tablicach
og³oszeniowych w urzêdzie, w Publicznych
Punktach Dostêpu do Internetu oraz w trakcie
spotkañ z KGW, OSP, so³tysami. Informacja
przekazana zosta³a tak¿e do gminnych szkó³.

GOK na miarê w³asnych si³ i mo¿liwoœci
podj¹³ akcjê promocyjn¹, która polega³a na
rozpowszechnianiu plakatów i ulotek infor-
macyjno-promocyjnych. Szczególny nacisk
po³o¿yliœmy na dzia³ania promocyjne
podczas Do¿ynek Gminnych, uwzglêdniaj¹c
sympatiê, jak¹ cieszy siê impreza wœród
mieszkañców gminy i okolic. Po imprezie
poziom g³osów oddawanych na GOK w
Dzier¿¹znej zdecydowanie wzrós³. Akcja
promocyjna spotka³a siê z odzewem wœród
Pañstwa, za co serdecznie dziêkujemy.

Podziêkowania kierujemy równie¿ do
nauczycieli i uczniów szkó³ z terenu gminy
Zgierz za pomoc w promowaniu akcji. Dziêki
Pañstwa zaanga¿owaniu, w gminnych
szko³ach by³y rozprowadzane ulotki i plakaty
informacyjne.

Na koniec trochê statystyki:

Gmina Zgierz z proponowan¹ lokalizacj¹
placu zabaw na terenie Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹¿nej zajê³a 760 miejsce.
Na GOK w Dzier¿¹znej oddano 1 464 g³osy.
Dla porównania: lokalizacja, która zdoby³a
pierwsze miejsce osi¹gnê³a liczbê 128 318
g³osów, natomiast miejscowoœæ, która jako
ostatnia ze 100 zakwalifikowa³a siê do
budowania placu zabaw zebra³a 47 980
g³osów.

Najwiêcej g³osów na plac zabaw w Dzier¿¹-
znej oddali m.in. pracownicy Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy oraz Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej. Tak wynika
ze statystyk organizatora akcji, opubliko-
wanych na stronie konkursu. ZnaleŸli siê oni
w pierwszej dziesi¹tce i uznani za „lokalnych
bohaterów”.

Z terenu miasta Zgierza wziê³y udzia³
w konkursie trzy lokalizacje: przy al. Armii
Krajowej w okolicach parku (958 miejsce,
785 g³osów); przy ul. Cezaka (1 193 miejsce,
287 g³osów); na osiedlu mieszkaniowym przy
ul. Rembowskiego (1 202 miejsce, 275
g³osów).

Wœród naszych s¹siadów znalaz³a siê tak¿e
zwyciêska lokalizacja! Wkrótce ruszy
budowa placu zabaw dla dzieci w Ozorkowie,
na ul. Lotniczej na placu miêdzyosiedlowym,
nale¿¹cym do Ozorkowskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Serdecznie gratulujemy!

Pragniemy wyraziæ ogromn¹ wdziêcznoœæ
wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w
akcjê NIVEA, przyczyniaj¹c siê tym
samym do promocji gminy Zgierz i Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej.

100 placów zabaw 
na 100 lat NIVEA! 
- konkurs rozstrzygniêty

4 listopada w Centrum Aktywizacji Spo³eczno
-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie odby³y
siê Warsztaty Kulinarne, zorganizowane
przez pracowników Referatu Rozwoju i Pro-
mocji Gminy, które poprowadzi³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Rosanowie. 

W imieniu Wójta Gminy Zgierz uczestników
warsztatów powita³a Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy Wioleta
G³owacka, która nastêpnie przedstawi³a
osi¹gniêcia pañ z KGW, podkreœlaj¹c ich
wk³ad w promowanie gminy i nieocenion¹
pracê przy przygotowaniu wielu gminnych
imprez. 

Podczas warsztatów gospodynie z Rosanowa
uczy³y, jak zrobiæ kluski z miêsem i kapustê
z koperkiem. Potrawy te zosta³y zakwalifiko-
wane do konkursu Tygiel Smaków i uzyska³y
pozytywne wyniki badañ przeprowadzonych

przez Zak³ad Jakoœci ¯ywnoœci Instytutu
Biotechnologii Przemys³u Rolno-Spo¿yw-
czego. 

Przewodnicz¹ca KGW w Rosanowie Maria
Gwarczyk przedstawi³a historiê Ko³a.
Mówi¹c o najwiêkszych sukcesach, wspomi-
na³a równie¿ o problemach, z którymi panie
siê borykaj¹, w tym o najwiêkszym, jakim
jest brak w³asnej, sta³ej siedziby. 

Impreza kulinarna by³a otwarta dla wszyst-
kich. Uczestniczyli w niej m.in.: Radny Rady
Gminy Zgierz Marek Telenda, So³tys
So³ectwa Gieczno Anna Majchrzak, panie

z KGW w Lorenkach oraz mieszkañcy
Gieczna. Uczestnicy imprezy dzielili siê
w³asnymi spostrze¿eniami na temat prezen-
towanych potraw i ró¿nych mo¿liwoœciach
ich przyrz¹dzania. Warsztaty by³y miejscem
wymiany nie tylko przepisów kulinarnych,
ale okazj¹ do bli¿szego poznania siê. 

Pod koniec warsztatów, dziêki wspólnym
wysi³kom, uczestnicy zasiedli przy suto
zastawionym stole do degustacji przyrz¹dzo-
nych potraw. 

Podsumowaniem tego dnia by³a zgodna
opinia, ¿e Warsztaty Kulinarne powinny siê
wpisaæ w cykl imprez gminnych. My równie¿
bardzo siê cieszymy, ¿e inicjatywa spodoba³a
siê naszym mieszkañcom i chêtnie wezm¹
udzia³ w kolejnych zaplanowanych ju¿ na
grudzieñ warsztatach wigilijnych.

Warsztaty kulinarne
w Giecznie 

WIOLETA G£OWACKA

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Gminny Oœrodek Kultury 
w Dzier¿¹znej 

og³asza nabór do
ORKIESTRY DÊTEJ!

Zapraszamy wszystkich chêtnych 
od 12 roku ¿ycia do wst¹pienia 

w szeregi orkiestry.

Zajêcia poprowadzi profesjonalny
kapelmistrz. Próby w GOK w Dzier¿¹znej

NABÓR BEZP£ATNY!

Zapisy i informacje:
GOK w Dzier¿¹znej 
tel. 42 717 84 66
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Gmina Zgierz posiada 10 bezp³atnych
wejœciówek na Mistrzostwa. 

Pierwszych dziesiêæ osób, które zadzwoni¹
w dniu 2 grudnia w godz. 9.00-10.00
pod nr tel. 42 716 25 15 wew. 231
i poprawnie odpowiedz¹ na pytanie: „który
polski zawodnik wystêpuje na plakatach
Mistrzostw Œwiata w Superenduro”,
otrzyma wejœciówkê. 

Mistrzostwa
Œwiata 

w Superenduro

10.12.2011
Atlas Arena w £odzi

www.enduroarena.com 
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27 paŸdziernika w budynku Szko³y Podsta-
wowej w Bia³ej ju¿ od rana roznosi³ siê
orzeŸwiaj¹cy zapach miêtowej herbatki
i suszonych zió³. Krzy¿owa³y siê zapachy
aromatycznej lawendy, dzikiej ró¿y, rozma-
rynu i tymianku. Wszystko za przyczyn¹
szkolnego projektu edukacyjnego pt.
„Rzecz o zio³ach”. Przy licznym udziale
goœci, uczniowie i pracownicy szko³y podsu-
mowali dzia³ania, które trwa³y kilka miesiêcy. 

W bogaty œwiat roœlin wprowadzi³a prezen-
tacja multimedialna pokazuj¹ca walory
wszechobecnych zió³, które maj¹ zastoso-
wanie w medycynie, w kosmetyce i w kuchni.

Celem projektu by³o nie tylko zaintere-
sowanie wykorzystaniem zió³, ale przede
wszystkim wzbudzenie szacunku dla niepo-
zornych roœlin, jak¿e czêsto uznawanych za
zbêdne i nazywanych chwastami. Ma³o kto
szanuje pokrzywy, chroni mniszek, zwany
potocznie mleczem lub omija krwawnik.
W³aœnie te „deptane po drodze” roœliny to
lekarstwa, które wyrastaj¹ z ziemi. Nasze
babcie wiedzia³y, ¿e macierzanka nie tylko
³adnie pachnie, ale jest skuteczna w leczeniu
stanów zapalnych, a podbia³ pomaga chorym
na astmê i zapalenie oskrzeli.

Temat zió³ nie by³by w pe³ni zrealizowany,
gdyby zabrak³o obecnoœci braci bonifratrów.
O zdrowotnych w³aœciwoœciach roœlin
i o wielowiekowych tradycjach zio³oleczni-
czych oraz o historii zakonu i jego dzia³aniach
w niesieniu pomocy chorym ciekawie opowie-

dzia³ Brat Wawrzyniec - bonifrater z Zakonu
Szpitalnego im. Œw. Jana Bo¿ego w £odzi. 

Równie interesuj¹ce by³o wyst¹pienie
Katarzyny Krakowskiej, specjalisty ds.
dydaktyki i edukacji ekologicznej Parku
Krajobrazowego Wzniesieñ £ódzkich.
Dowiedzieliœmy siê m.in., ¿e czarny bez by³
mile widziany przy stodo³ach, gdy¿ jego
zapach odstrasza³ myszy, a pio³un dodawano
do atramentu. 

Du¿e zainteresowanie wzbudza³a ekspozycja
zió³ zbieranych przez uczniów z okolicznych
³¹k i pól, a nastêpnie zasuszonych. By³y tak¿e
zio³a ¿ywe, w donicach, g³ównie ze zbiorów
Zbigniewa Dêbowskiego - zielarza amatora
oraz pracowników szko³y. Znacz¹c¹ czêœæ
wystawy stanowi³y roœliny stosowane w
kosmetyce, które mogliœmy poznaæ dziêki
mi³ej wspó³pracy z aptek¹ „Stokrotka”
w Bia³ej.

Wystêp uczniów ze szkolnego teatrzyku
i zaciekawi³, i rozbawi³ s³uchaczy zwracaj¹c
uwagê na niezwyk³e, tajemnicze moce
tkwi¹ce w zio³ach, a tak¿e na to, ¿e w szkole
mo¿na spotkaæ nie tylko zio³a, ale i „zió³ka”!     

Uczestnicy spotkania popijali miêtê i degusto-
wali miêso upieczone w zio³owych przypra-
wach.

Warto zostaæ przyjacielem zió³ i zapamiêtaæ,
¿e „jeœli pokochamy zio³a, wtedy m¹drze
pokochamy siebie i innych, wszak przyroda
przemawia jêzykiem mi³oœci i piêkna. Poznaæ
ten jêzyk, to ¿yæ w lepszym i szczêœliwszym
œwiecie”.

O lekarstwach, 
które wyrastaj¹ z ziemi

OŒWIATA

Muzyka towarzyszy nam od zawsze
i jest z nami wszêdzie. Ma charakter
uniwersalny, ponadczasowy, w myœl
przys³owia - „³agodzi obyczaje”, jest
lekiem na stres i z³e samopoczucie.

Uczniowie z Zespo³u Szkolno-Gimna-
zjalnego z Gieczna maj¹ mo¿liwoœæ
rozwijania i realizowania swoich muzy-
cznych pasji pod kierunkiem Grzegorza
Turczyñskiego. Bior¹ udzia³ w wielu
ró¿nych konkursach, festiwalach i
przegl¹dach piosenek, gdzie zdobywaj¹
swoje pierwsze doœwiadczenia estradowe, ale
przede wszystkim maj¹ okazjê do prze¿ycia
wspania³ej przygody i du¿ej zabawy.

5 listopada zespó³ „Elfy” z³o¿ony z uczniów
klasy II szko³y podstawowej (Wiktoria
Kulesza, Martyna Ruciñska, Agnieszka
Szumska, Kinga WoŸniak, Kamil Ruciñski,
Mateusz Leszczak, Maciej Rogalski,
Mateusz Jagie³³o) oraz soliœci - Natalia
Budner (klasa II SP) i Zuzanna Komorowska
(klasa I gimnazjum) wziêli udzia³ w IX
Przegl¹dzie Konkursowym M³odzie¿owych
Zespo³ów Wokalnych i Solistów Powiatu

Zgierskiego w Strykowie pod patronatem
Starosty Zgierskiego i Burmistrza Miasta -
Gminy Stryków.

W kategorii wiekowej 7 - 9 lat solistka
Natalia Budner otrzyma³a wyró¿nienie za
wykonanie piosenki „Moja mama jest artys-
tk¹”. Zuzanna Komorowska zaœpiewa³a
piosenkê „Wind¹ do nieba”, a zespó³ ”Elfy”
piosenkê „Ekologia”, za co otrzymali
pami¹tkowe dyplomy. Wszystkim artystom
serdecznie gratulujemy. 

Rozœpiewana szko³a

MAGDALENA HAUKE
SP w Bia³ej

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

GRZEGORZ TURCZYÑSKI
ZSG w Giecznie

7 listopada w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie odby³y siê lekcje o Parlamencie
Europejskim dla uczniów gimnazjum. Popro-
wadzi³ je Tomasz Dominiak z biura posel-
skiego Joanny Skrzydlewskiej. 

Uczniowie dowiedzieli siê o funkcjonowaniu
Parlamentu Europejskiego oraz pracy jego
przewodnicz¹cego i pos³ów. Prace Parla-
mentu Europejskiego maj¹ du¿e znaczenie,
poniewa¿ decyzje dotycz¹ce nowych
przepisów europejskich w wielu obszarach
polityki s¹ podejmowane wspólnie przez
Parlament i Radê Ministrów reprezentuj¹c¹
pañstwa cz³onkowskie. Parlament odgrywa
czynn¹ rolê w sporz¹dzaniu projektów
legislacyjnych maj¹cych wp³yw na codzienne
¿ycie obywateli. 

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli
przygotowan¹ prezentacjê o Parlamencie
Europejskim. Na zakoñczenie zadawali
pytania dotycz¹ce np. pracy pos³a. 

Zajêcia w Szczawinie by³y pierwszymi
z cyklu lekcji europejskich. Kolejne odbêd¹
siê we wszystkich pozosta³ych gimnazjach na
terenie naszej gminy.

Lekcje europejskie

WIOLETA G£OWACKA



SPORT

W 9 rozegranych meczach dru¿yna zgro-
madzi³a 16 punktów, zdobywaj¹c najwiêksz¹
liczbê 30 bramek.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w tym roku grupa by³a
niezwykle wyrównana i w zwi¹zku z tym
rozgrywki obfitowa³y w bardzo ciekawe
spotkania, które niejednokrotnie koñczy³y siê
zaskakuj¹cymi lub wrêcz sensacyjnymi
wynikami. To dodawa³o rywalizacji dodatko-
wych rumieñców i emocji, z czego na pewno
najbardziej cieszyli siê kibice - entuzjaœci tej
dyscypliny sportu.

Zespó³ z D¹brówki znakomicie rozpocz¹³
rozgrywki od wysokiego zwyciêstwa i remisu
na wyjeŸdzie z bardzo siln¹ ekip¹. Niestety
póŸniej dotknê³a dru¿ynê plaga kontuzji,
która wyeliminowa³a trzech bardzo wartoœ-
ciowych, podstawowych zawodników, m.in.
króla strzelców poprzedniego sezonu -
Roberta Karolaka.

Ta sytuacja wymusi³a roszady personalne
i koniecznoœæ pewnej korekty za³o¿eñ takty-
cznych, co niestety prze³o¿y³o siê na wahania
formy i trzy, co prawda doœæ pechowe, ale
jednak pora¿ki z teoretycznie s³abszymi
zespo³ami. Dru¿yna szybko odnalaz³a siê w
tej trudnej kadrowo sytuacji i systematycznie
„podnosi³a g³owê”, pora¿ki przeplataj¹c
efektownymi zwyciêstwami.

Tak siê sk³ada, ¿e LKS D¹brówka 2-krotnie
rozgrywa³ zawody z liderami tabeli, którzy po
tych meczach przestawali nimi byæ, st¹d te¿
tytu³ tego artyku³u. 

Taki efekt przynios³y doskona³e wyniki z
bardzo silnymi zespo³ami, a wiêc zwyciêstwo

na wyjeŸdzie 2 : 0 z MKS Mianów i na
w³asnym terenie 5 : 0 z ekip¹ Sazana
Pêczniew.

Na zakoñczenie jesiennej rundy team
z D¹brówki znów zagra³ znakomicie,
pokonuj¹c 4 : 1 inn¹ dru¿ynê z czo³ówki -
Hetmana £ódŸ, co ostatecznie pozwoli³o na
zajêcie bardzo dobrego 3 miejsca w tabeli
przed przerw¹ zimow¹.

Tegoroczn¹ kadrê zespo³u w kolejnoœci
od najwiêkszej iloœci rozegranych minut
stanowili: £ukasz Kornacki, Kamil Bartosiak,
Rados³aw Sokó³, Kamil Kozicki, Arkadiusz
Majchrzak, Piotr Bekrycht, Robert Kulesza,
Rafa³ Pawlak, Kamil Gortat, Robert
Karolak, Adam Ryniec, Jaros³aw Franczak,
Robert Michalak, £ukasz Józefiak, Jan
Adamczyk, Kamil Domañski, Karol Osiecki,
Micha³ Zakrzewski, Jakub Kosiewicz,
Pawe³ Jaskólski, Artur Wolkiewicz.

Œcis³y zarz¹d, to niezmiennie od kilku lat
- prezes Marek Gortat oraz wiceprezesi
Remigiusz Kaczmarek i Krzysztof
Kosiewicz, prawdziwi pasjonaci pi³ki no¿nej
i pracy z m³odzie¿¹.

Reasumuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e dru¿yna z
D¹brówki kolejny rok z rzêdu osi¹ga wyniki
na miarê oczekiwañ i gdyby nie przejœciowe
trudnoœci mog³aby liderowaæ w rozgrywkach.
Nieco ni¿sza od oczekiwanej pozycja w tabeli

(3) zmyli³a nieco przeciwników, którzy
jednostronnie wypowiadaj¹ siê na forach
internetowych o zwyciêstwie w ca³ych rozgry-
wkach, pomijaj¹c przy tym klub z D¹brówki,
który ma niewielk¹ stratê punktow¹ do lidera
MKS Mianów.

Znaj¹c ambicje i charakter zarz¹du i zawod-
ników LKS D¹brówka, mo¿na z ca³¹
pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e walka o awans
do klasy A bêdzie trwa³a a¿ do 90 minuty
ostatniego wiosennego meczu.

Du¿o ostatnio dzieje siê w polityce i to z tej
w³aœnie dziedziny ¿ycia mo¿na zaczerpn¹æ
dwa klasyczne sformu³owania, które jak ula³
pasuj¹ do obecnej sytuacji dru¿yny:
„prawdziwych mê¿czyzn poznaje siê po
tym jak koñcz¹„ i ”jesieñ Wasza, wiosna
NASZA !!!”.

Pogromcy liderów

LKS D¹brówka

Jesieñ roku 2011 to kolejna udana runda
rozgrywek dla dru¿yny pi³karskiej 
LKS D¹brówka, wystêpuj¹cej w klasie B,
grupie I, w strukturach £ódzkiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Ogromne podziêkowania dla mieszkañców
D¹brówki Wielkiej i Rady So³eckiej, na czele
z Pani¹ So³tys Sabin¹ Œniecikowsk¹ oraz
dla Radnej, Pani Barbary Kaczmarek,
za ¿yczliwoœæ i doskona³e kontakty z zarz¹dem
LKS D¹brówka.

Wsparcie finansowe z bud¿etu Rady So³eckiej
D¹brówki Wielkiej, pozwoli realizowaæ kolejne
plany inwestycyjno-organizacyjne klubu.

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes Zarz¹du LKS D¹brówka

Dru¿yna dziewcz¹t ze szko³y w S³owiku
wziê³a udzia³ w XIV edycji ogólnopolskiego
turnieju pi³ki no¿nej Coca-Cola Cup 2011.
Zg³osi³o siê 3 871 dru¿yn.

Zespó³ w sk³adzie: Marta Cylke, Angelika
Gerstenberger, Aleksandra Kacprzak,
Kamila Kêdzia, Aleksandra Kêdzia,
Klaudia Kwiatkowska, Martyna Makowska,
Ewa Majek, Sylwia Paw³owska, Agata Sêk,
reprezentowa³ ZSG w S³owiku w I rundzie
eliminacyjnej, która odby³a siê na boisku
„Orlik” w Zgierzu przy ul. Leœmiana.

Dziewczêta pokona³y dru¿ynê z Gimnazjum
w Modlnej wynikiem 3 : 2 oraz dru¿ynê
z Gimnazjum Nr 3 ze Zgierza 5 : 1. Przegra³y

natomiast z zespo³em z Parzêczewa 0 : 2.
Bramki zdoby³y Angelika Gerstenberger - 6
i Martyna Makowska - 2. Dziêki temu zespó³
awansowa³ do II rundy eliminacyjnej.

Mecze II rundy zosta³y rozegrane 28 paŸdzier-
nika w £owiczu. Dru¿yna ze S³owika, w tym

samym sk³adzie, pokona³a dwie dru¿yny
w swojej grupie. Spotkanie zakoñczy³o
siê nastêpuj¹cymi wynikami: S³owik -
B³êdów 3 : 1, S³owik - Popów 8 : 0.
W spotkaniu fina³owym dziewczêta
pokona³y zespó³ Regny wynikiem 3 : 2.
Bramki dla S³owika ponownie zdoby³y
Angelika Gerstenberger - 7 i Martyna
Makowska - 7.

Ten wspania³y wynik zapewni³ zespo-
³owi ze S³owika awans do rundy woje-
wódzkiej. Dziewczêta walczyæ bêd¹
o wyj¹tkow¹ nagrodê - bilety na mecz

UEFA EURO 2012. 

Uczennice graj¹ doskonale, mimo ¿e szko³a
w S³owiku nie posiada boiska. To wspania³e
zawodniczki, wiêc maj¹ du¿¹ szansê zdobyæ
tytu³ mistrzowski.

Sukcesy ¿eñskiej dru¿yny
pi³ki no¿nej ze S³owika

ZSG w S³owiku
informacja:

14 LISTOPAD 2011

St
oj

¹ 
od

 le
w

ej
: 

K
am

il 
D

om
añ

sk
i, 

£
uk

as
z 

Jó
ze

fi
ak

,
W

ic
ep

re
ze

s 
K

rz
ys

zt
of

 K
os

ie
w

ic
z,

 K
am

il 
G

or
ta

t,
 J

ak
ub

K
os

ie
w

ic
z,

 J
an

 A
da

m
cz

yk
, A

rt
ur

 W
ol

ki
ew

ic
z,

 W
ic

ep
re

ze
s

R
em

ig
iu

sz
 K

ac
zm

ar
ek

, R
ad

os
³a

w
 S

ok
ó³

. S
ie

dz
¹ 

od
 le

w
ej

:
P

re
ze

s 
M

ar
ek

 G
or

ta
t,

 K
am

il 
K

oz
ic

ki
, R

ob
er

t 
K

ul
es

za
,

R
af

a³
 P

aw
la

k,
 A

rk
ad

iu
sz

 M
aj

ch
rz

ak
, £

uk
as

z 
K

or
na

ck
i,

K
am

il 
B

ar
to

si
ak

. N
a 

m
ur

aw
ie

 o
d 

le
w

ej
: 

R
ob

er
t 

M
ic

ha
la

k,
A

da
m

 R
yn

ie
c 

i k
on

tu
zj

ow
an

y 
ka

pi
ta

n 
R

ob
er

t 
K

ar
ol

ak
.



SPORT

Oczekiwania by³y i nadal s¹ wysokie, bo
kolejny ju¿ sezon celem jest awans do V ligi
okrêgowej. 

Obecny sezon okazuje siê bardzo trudny.
W czo³ówce oprócz LKS Rosanów s¹ Zjed-
noczeni Stryków (bezpoœredni mecz wygrany
z naszym zespo³em da³ im pozycjê lidera)
oraz Start Brzeziny (spadkowicz z V ligi).
Wszystkie dru¿yny zdoby³u po 27 punktów.

LKS Rosanów w poprzednich rozgrywkach
straci³ miejsce i awans do V ligi przy tzw.
„zielonym stoliku”. Wracaæ do tego ju¿ nie
ma potrzeby. Powiedziano i napisano o tym
ju¿ wszystko. Informacje ukaza³y siê w wielu
gazetach, na czele z tak poczytnym i ogólno-
polskim „Przegl¹dem Sportowym”. 

Po tych wydarzeniach dosz³o do ma³ych
rewolucji w zespole. Zmieniony zosta³
pierwszy trener Leszek Lipiec, którego
zast¹pi³ Sebastian Szczepaniak - trener
grupy m³odzie¿owej LKS Rosanów
(„m³odzie¿ówka” w ubieg³ym roku zosta³a
wicemistrzem ligi Micha³owicza, przegry-
waj¹c w bezpoœredniej rywalizacji tylko
z dru¿yn¹ KKS Koluszki). Sk³ad zespo³u
równie¿ zosta³ zmieniony. Odesz³o dwóch
zawodników, dodatkowo jeden z powodu
kontuzji. Na szczêœcie Prezesowi Klubu
Paw³owi Pietrzakowi uda³o siê uzupe³niæ
sk³ad zespo³u.

W przebiegu ca³ej rundy, nale¿y wspomnieæ
o kilku wa¿nych meczach. Ju¿ w pierwszej
kolejce przysz³o zacz¹æ z wysokiego „C”
i zmierzyæ siê ze spadkowiczem z Brzezin
- tamtejszym Startem. Wynik, który pad³ by³
zaskoczeniem dla wszystkich. LKS Rosanów
zwyciê¿y³ 8 : 3. W pi³ce bardzo rzadko siê
zdarza, aby tak wysoko ktoœ wygrywa³,
zw³aszcza, gdy wydaje siê, ¿e spotykaj¹ siê
zespo³y o podobnym poziomie. Ten wynik
to zas³uga zawodników, którzy idealnie
wpasowali siê nowy system gry oraz taktykê. 

Kolejne mecze by³y pasmem zwyciêstw,
do momentu, kiedy przysz³o siê zmierzyæ
z rezerwami Zjednoczonych Stryków
(pierwszy zespó³ gra w IV lidze), którzy
zostali na nasz mecz wzmocnieni 6 zawodni-
kami z pierwszej dru¿yny. Mimo korzystnego
rezultatu do przerwy, kiedy prowadziliœmy
1 : 0 na boisku w Strykowie, nie uda³o siê go
wygraæ doznaj¹c goryczy pora¿ki 1 : 2. 

W kolejnych meczach odnieœliœmy pewne
zwyciêstwa. Jedno niezwykle cenne, derbowe
- 3 : 2 z Zamkiem Skotniki. Niestety nie
uniknêliœmy b³êdów i doznaliœmy bolesnej
pora¿ki z Kotanem Ozorków 1 : 2.

Reasumuj¹c: W mojej ocenie jako trenera,
analizuj¹c obecn¹ rundê, gdyby nie przegrana
w Ozorkowie, mo¿na ca³emu zespo³owi
wystawiæ ocenê dobr¹ z du¿ym plusem.
Drugie miejsce daje nam przed rund¹
rewan¿ow¹ dobr¹ pozycje do walki o
upragniony awans. Dru¿yna pokaza³a niejed-
nokrotnie olbrzymi charakter na boisku, oraz
podczas ka¿dej jednostki treningowej, co
mnie jako trenera napawa du¿ym optymi-
zmem. Przerwa zimowa bêdzie jednak
decyduj¹ca dla wszystkich zespo³ów
walcz¹cych o awans. Wp³yw na si³ê zespo³ów
bêd¹ mia³y nie tylko dobrze przepracowane
okresy przygotowawcze, ale zimowe trans-

fery. Prezes Pawe³ Pietrzak i kierownik
zespo³u Sylwester Witczak ju¿ rozmawiaj¹
z potencjalnymi zawodnikami mog¹cymi
wzmocniæ zespó³, który w tym sezonie posia-
da³ nastêpuj¹c¹ kadrê: 
l bramkarze: Maciej Klimczak, Sylwester
Sielski;
l obroñcy: Rafa³ Stró¿ewski, Micha³ Dziuba,
Bartosz Karwacki, Adam Gauden, Kamil
Wiktorski, Marcin Krzewina;
l pomocnicy: Damian Ba³abuch, Ernest
Lisiak, £ukasz Huæko, Dominik Bajon,
Marek Madej, Piotr Lewandowski, Dawid
Boratyñski, Piotr D¹browa, Piotr Trzcinka,
Marek Szczepaniak, £ukasz Klimczak;
l napastnicy: Mateusz Sobczak, Maciej
Kralkowski.

LKS Rosanów

Rundê jesienn¹ sezonu
2011/2012 zespo³u seniorów
LKS Rosanów graj¹cych 
w A-klasie mo¿na uznaæ 
za poprawn¹. Zespó³ zaj¹³
dobre drugie miejsce
wygrywaj¹c 9 meczów,
przegrywaj¹c przy tym 
2 razy podczas spotkañ wyjazdowych. 

q Œmieræ pieszego na krajowej „jedynce”.
Do wypadku dosz³o 3 listopada oko³o godz.
17.25 w S³owiku na ul. Gdañskiej stanowi¹cej
odcinek drogi krajowej nr 1. Z ustaleñ poli-
cjantów wynika, ¿e pieszy przebiega³ przez
jezdniê w niedozwolonym i nieoœwietlonym
miejscu. Mê¿czyzna wbieg³ z lewej strony
wprost pod ko³a ciê¿arowego renault z
naczep¹. Kieruj¹cy tirem, widz¹c pieszego,
gwa³townie zahamowa³ i zjecha³ na praw¹
stronê jezdni próbuj¹c unikn¹æ wypadku.
Niestety ten manewr nie uda³ siê. Potr¹cony
przez tira mê¿czyzna przewróci³ siê na
jezdniê, a wtedy najecha³ na niego fiat punto
jad¹cy bezpoœrednio za ciê¿arówk¹. Policjanci
wspólnie z ratownikami musieli unieœæ
przód fiata, aby wydobyæ pieszego. 57-letni
zgierzanin ju¿ nie ¿y³. Stan trzeŸwoœci kierowcy
renault i fiata punto nie budzi³ ¿adnych
zastrze¿eñ. Utrudnienia w ruchu na krajowej
jedynce trwa³y oko³o 2 godzin. Ruch pojazdów
odbywa³ siê wahad³owo, natomiast ca³kowicie
zosta³ wstrzymany ruch tramwajowy. 

q Uwa¿aj na oszusta. Zgierscy policjanci
przestrzegaj¹ mieszkañców powiatu zgier-
skiego, aby nie wpuszczali do mieszkañ,
domów nieznanych osób oferuj¹cych sprzeda¿

ró¿nego rodzaju 
artyku³ów, lub, które
pod innym pretek-
stem usi³uj¹ wejœæ do 
mieszkania. Osoby 
takie czêsto wykorzys-
tuj¹c ³atwowiernoœæ osób
starszych podszywaj¹ siê za
inkasentów, przedstawicieli 
handlowych, pracowników 
urzêdów, dawnych znajo-
mych, aby wejœæ do mieszkañ 
i dokonaæ kradzie¿y. Jeœli ju¿
spodziewamy siê wizyty 
którejœ z wymienionych 
osób poproœmy kogoœ 
z rodziny lub s¹siadów 
o towarzyszenie nam podczas takiego spotka-
nia. Jeœli ju¿ staliœmy siê ofiar¹ przestêpstwa
powinniœmy niezw³ocznie o tym fakcie
poinformowaæ Policjê. 
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