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XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
19 stycznia. 

Radni podjêli uchwa³y w sprawach:

q zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz
z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie
okreœlenia wzorów deklaracji i informacji
podatkowych (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Koniecznoœæ ponownego procedowania
uchwa³y w sprawie okreœlenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych wynika
z zaleceñ Regionalnej Izby Obrachunkowej
w £odzi. 

Uszczegó³owiono wzory druków deklaracji
na podatek od nieruchomoœci DN-1 oraz
informacji w sprawie podatku od nierucho-
moœci, rolnego, leœnego INRL-1. Dziêki temu
wzory druków uzgodniono z zapisami uchwa³y
w sprawie okreœlenia stawek w podatku od
nieruchomoœci na terenie gminy Zgierz, jak
i zapisami ustawowymi.

Obowi¹zuj¹ce wzory deklaracji i informacji
w sprawie podatku od nieruchomoœci mo¿na
pobraæ ze strony internetowej www.gmina.
zgierz.pl. Znajduj¹ siê one w zak³adce BIP -
Prawo - Uchwa³y Rady Gminy - 2012 rok.
Stanowi¹ za³¹czniki do uchwa³y Nr XVII/137/12
Rady Gminy Zgierz  z dnia 19 stycznia 2012 r.

q oddania w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci gruntowej wraz z przenie-
sieniem naniesieñ budowlanych - w drodze
bezprzetargowej (10 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 przeciw, 3 radnych wstrzyma³o
siê od g³osu).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki po³o¿onej w Kaniej
Górze przy ul. Stra¿ackiej, o powierzchni
1027 m2, oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 203/1, bêd¹cej w³asnoœci¹ gminy
Zgierz.

Dzia³ka oddana zostanie w u¿ytkowanie
wieczyste osobie, która jest jej u¿ytkowni-
kiem od 30 lat. W miêdzyczasie postawi³a
tam parterowy budynek murowany, w którym
mieszka, oraz ogrodzenie. 

Nabywcy udzielona zostanie 90 proc.
bonifikata od pierwszej op³aty z tytu³u
sprzeda¿y naniesieñ budowlanych oraz
oddania w u¿ytkowanie wieczyste nieru-
chomoœci gruntowej. Ustalono wysokoœæ
stopy procentowej sp³aty ratalnej pierwszej
op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci gruntowej na poziomie 1 proc.
w skali roku.

q sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
dzia³ki w Grotnikach (14 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki przy ul. Cyprysowej
o powierzchni 98 m2, oznaczonej numerem

ewidencyjnym 199/4. Dzia³ka sprzedana
zostanie w³aœcicielom s¹siedniej nieru-
chomoœci.

q przyjêcia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz na I pó³rocze
2012 roku (14 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

W lutym, marcu i kwietniu przedmiotem
kontroli bêdzie funkcjonowanie Urzêdu
Gminy, w maju - dzia³alnoœæ Gminnego
Zak³adu Komunalnego, w czerwcu - wykonanie
bud¿etu za 2011 rok.

q zmiany Statutu Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej z/s w Zgierzu
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Zmiana wynika z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej, która
obowi¹zuje od 1 stycznia 2012 r. Ustawa
nak³ada na gminy dodatkowe obowi¹zki.
Gminy zobligowane s¹ teraz do podejmo-
wania dzia³añ w zakresie wspierania rodzin
prze¿ywaj¹cych trudnoœci w wype³nianiu
funkcji opiekuñczo-wychowawczych. Tym
samym gminy przejmuj¹ czêœæ zadañ
wykonywanych dotychczas przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.

Formy wsparcia rodziny, które gminy s¹
zobligowane ustawowo realizowaæ to:
l przydzielanie rodzinom prze¿ywaj¹cym
trudnoœci w wype³nianiu funkcji opiekuñczo
- wychowawczych tzw. „asystenta rodziny”
(praca asystenta rodziny nie mo¿e byæ ³¹czona
z wykonywaniem obowi¹zków pracownika
socjalnego), l ustanawianie rodzin wspiera-
j¹cych (przy wspó³pracy asystenta rodziny,
rodzina wspieraj¹ca pomaga rodzinie prze¿y-
waj¹cej trudnoœci w: opiece i wychowaniu
dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego i wype³nianiu podstawowych ról
spo³ecznych), l powo³anie placówki wsparcia
dziennego (to forma pomocy, która nie mo¿e
wystêpowaæ w strukturze oœrodka pomocy
spo³ecznej, musi stanowiæ odrêbn¹ jednostkê
organizacyjn¹ gminy).

W Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
utworzony zostanie Zespó³ do spraw asysty
rodzinnej.

q wyra¿enia negatywnego stanowiska
w sprawie obni¿enia dostêpnoœci œwiadczeñ
w zakresie ratownictwa medycznego oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla
mieszkañców gminy Zgierz (13 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

W oœwiadczeniu za³¹czonym do uchwa³y
czytamy: „Rada Gminy Zgierz wyra¿a protest
przeciwko obni¿eniu dostêpnoœci œwiadczeñ
w zakresie ratownictwa medycznego oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla
mieszkañców gminy Zgierz. Niepodpisanie
przez £ódzki Oddzia³ Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia kontraktu na
dzia³anie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Sk³odowskiej - Curie w Zgierzu oraz
po³¹czenie rejonu £odzi i powiatu zgier-
skiego w jeden rejon operacyjny ratownictwa
medycznego, naszym zdaniem, nie gwarantuje
utrzymania dotychczasowego standardu,
a tym bardziej poprawy jakoœci us³ug medy-
cznych w tym zakresie.

Ponadto nasz niepokój budzi fakt niepod-
pisania przez £ódzki Oddzia³ Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktu na
ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹ w
zakresie: chirurgii ogólnej, rehabilitacji,
stomatologii chirurgicznej, stomatologii
dzieciêcej z Miejskim Zespo³em Przychodni
Rejonowych w Zgierzu, którego pacjentami
jest wielu mieszkañców naszej gminy. Zespó³
ten jako podmiot od wielu lat funkcjonuj¹cy
na rynku us³ug medycznych w Zgierzu
systematycznie podnosi jakoœæ obs³ugi
pacjentów. Niezrozumia³y jest zatem fakt
braku wykorzystania tego potencja³u. Zmiany
powoduj¹ dezorganizacjê ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, na której najwiêcej
traci pacjent.

Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo w
zakresie opieki medycznej naszych mieszkañ-
ców wnosimy o podjêcie dzia³añ przez insty-
tucje odpowiedzialne za system ratownictwa
medycznego i system us³ug medycznych
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej o zweryfikowanie podjêtych decyzji
i przywrócenie stanu z roku 2011, który
zabezpiecza³ odpowiedni poziom us³ug
medycznych dla naszych mieszkañców.”

Oœwiadczenie przes³ane zosta³o do: Dyrektora
£ódzkiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów
Ziemi £ódzkiej, Wojewody £ódzkiego, Marsza³ka
Województwa £ódzkiego, Przewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa £ódzkiego.
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Mo¿liwoœæ organizacji transportu zbiorowego
na terenie gminy oraz organizacja dowozu
dzieci do gminnych szkó³ by³y przedmiotem
dyskusji podczas posiedzenia Komisji
Infrastruktury Spo³ecznej, które odby³o siê
11 stycznia w sali obrad Urzêdu Gminy
Zgierz. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.
radni, Wójt i jego zastêpca oraz pracownicy
Gminnego Zak³adu Komunalnego.

O dzia³aniach podejmowanych przez gminê
Zgierz w sprawie Miêdzygminnej Komu-
nikacji Tramwajowej poinformowa³ radnych
Wójt Zdzis³aw Rembisz.

30 grudnia podpisany zosta³ list intencyjny
przez uczestników Spó³ki MKT, w którym
wyra¿ono wolê zawarcia porozumienia
komunalnego w nowej formie. MKT obs³u-
giwa³a bêdzie liniê tramwajow¹ 46 do koñca
marca 2012 r., póŸniej przejmie j¹ ³ódzkie
MPK. W liœcie intencyjnym zosta³y zawarte
najwa¿niejsze kwestie, które znajd¹ siê w
nowym porozumieniu, wœród nich m.in.
zobowi¹zanie ³ódzkiego MPK do zachowania
dotychczasowej liczby kursów i rozk³adu
jazdy 46 oraz przejêcie wszystkich pracowni-
ków MKT. Istotny jest tak¿e zapis dotycz¹cy
finansowania linii przez najbli¿sze cztery lata.
Kwota, która bêdzie wydatkowana ze strony
gminy Zgierz pozostanie na poziomie lat
ubieg³ych.

Gmina Zgierz ma czas do koñca marca na
zorganizowanie komunikacji autobusowej na
trasach obs³ugiwanych dotychczas przez
MKT. Prowadzone s¹ rozmowy z prywatnymi
przewoŸnikami oraz rozwa¿ana mo¿liwoœæ
ich obs³ugi przez Gminny Zak³ad Komunalny.

Dyrektor Gminnego Zak³adu Komunalnego
W³adys³aw Ruprecht przedstawi³ radnym

prognozy kosztów obs³ugi dwóch linii
autobusowych na terenie gminy przez GZK
w okresie od 1 kwietnia do koñca bie¿¹cego
roku. Prognozy dotycz¹ linii: Zgierz (dworzec
PKP) - Jastrzêbie Górne - Grotniki - Ustronie
(sklep „Chaber”) oraz D¹brówka Wielka
(Strumiany) - Zgierz - Skotniki (krañcówka).

W prognozach zawarto m.in. koszt zakupu
paliwa i oleju silnikowego, wymiany
ogumienia, przegl¹dów technicznych pojazdu
i przegl¹dów okresowych tachografu,
obowi¹zkowe ubezpieczenie OC i NW oraz
wynagrodzenie kierowców i konduktorów.
Uwzglêdniono równie¿ zakup dodatkowych
autobusów i tzw. bileterek, czyli przenoœnych
kas fiskalnych do sprzeda¿y biletów.
Wyliczono, ¿e koszty bezpoœrednie zwi¹zane
z obs³ug¹ dwóch linii wynios¹ co najmniej
460 tys. z³, a zakup szeœciu autobusów -
300 tys. z³.

Radni zwrócili uwagê, ¿e koszty przedsta-
wione w kalkulacji GZK s¹ bardzo wysokie.
Ich zdaniem nale¿y dostosowaæ rozk³ady
jazdy do rzeczywistych potrzeb mieszkañców,
wyeliminowaæ kursy nierentowne, tak by
autobusy nie mia³y pustych przebiegów.
Mówiono o koniecznoœci dok³adnego
przeanalizowania sytuacji, by gmina nie by³a
zmuszona za pewien czas do szukania
œrodków w bud¿ecie na dop³aty do linii, bez
wzglêdu na to, czy bêdzie je obs³ugiwa³ GZK
czy prywatny przewoŸnik.

W gminie Zgierz wiêkszoœæ tras obs³uguj¹
prywatni przewoŸnicy.

Gminny Zak³ad Komunalny dysponuje
szeœcioma sprawnymi autobusami. Zapewnia
dowozy dzieci do szkó³ w Giecznie,
Grotnikach, Szczawinie, Bia³ej i Besiekierzu
Rudnym. Komunikacjê szkoln¹ dzieciom ze
szko³y w S³owiku zapewnia prywatny
przewoŸnik. W drodze do szko³y uczniom
towarzyszy w autobusie opiekun. GZK
zajmuje siê równie¿ dowozem dzieci
niepe³nosprawnych, samochodem zakupio-
nym dziêki dofinansowaniu z PFRON. 

Ma³gorzata Ciechanowska z GZK, która
omówi³a drugi temat posiedzenia komisji,
zaznaczy³a, ¿e dowozy i odwozy dzieci
organizowane s¹ zgodnie z zapotrzebo-
waniem, jakie sk³adaj¹ dyrektorzy szkó³ oraz
skoordynowane tak, by maksymalnie wyko-
rzystaæ tabor, który posiada GZK. Ustalony
rozk³ad jazdy pozwala jednoczeœnie obs³u¿yæ
linie gminnej komunikacji autobusowej, czyli
Zgierz - Szczawin oraz Zgierz - Brachowice.
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Komunikacja 
autobusowa w gminie

Wyrazy wspó³czucia

Pani

ALINIE KOWALSKIEJ
z powodu œmierci 

OJCA
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Panu

W£ADYS£AWOWI RUPRECHTOWI
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

Panu

W£ADYS£AWOWI RUPRECHTOWI
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

pracownicy

Gminnego Zak³adu Komunalnego 

z/s w D¹brówce Wielkiej

Wyrazy wspó³czucia

Pani

ALINIE KOWALSKIEJ
z powodu œmierci 

OJCA
sk³adaj¹ 

Dyrektor i pracownicy

Gminnego Zak³adu Komunalnego 

z/s w D¹brówce Wielkiej

Wyrazy wspó³czucia

Pani

KATARZYNIE CIEŒLAK
z powodu œmierci 

SIOSTRY
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy wspó³czucia

Pani

KATARZYNIE CIEŒLAK
z powodu œmierci 

SIOSTRY
sk³ada

Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku 

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP 

w Zgierzu
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Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE
œ.p. W³adys³awy Szczepaniak

sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Lorenkach

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu
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Ju¿ niebawem budynek po dawnej OSP
w Jedliczu A przy ul. D³ugiej 36 przestanie
œwieciæ pustkami i zacznie têtniæ ¿yciem.
Powstanie tam miejsce na wzór Centrum
Kultury w Ustroniu oraz Centrum Aktywizacji
Spo³eczno-Kulturalnej w Giecznie. Miejsce
zacieœniania miêdzypokoleniowych serdecz-
nych relacji mieszkañców i kultywowania
tradycji lokalnych. 

Œwietlica otwarta bêdzie dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. W organizowanych
tam spotkaniach, imprezach integracyjnych
oraz piknikach uczestniczyæ bêd¹ nie tylko
lokalni spo³ecznicy: panie z kó³ gospodyñ
wiejskich, druhowie OSP, przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych i so³ectw, ale
równie¿ pozostali mieszkañcy gminy oraz
letnicy i turyœci odwiedzaj¹cy tê miejscowoœæ.

Dziêki pozyskanym przez gminê pieni¹dzom
w budynku by³ej remizy przeprowadzone
zostan¹ kompleksowe roboty budowlane
i instalacyjne. Projekt zak³ada m.in. wyko-
nanie tynków i posadzek z p³ytek typu gres
wewn¹trz budynku, reperacjê tynków
zewnêtrznych, wymianê okien i drzwi.
Wykonany zostanie remont instalacji wodno
- kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
z zamontowaniem kot³a i grzejników.
Za³o¿ona bêdzie nowa wewnêtrzna instalacja
elektryczna, oprawy oœwietleniowe i tablica
rozdzielcza oraz nowa instalacja odgromowa
budynku.

Gmina Zgierz podpisa³a ju¿ umowê
z Samorz¹dem Województwa £ódzkiego
o przyznanie dofinansowania ze œrodków
Unii Europejskiej na realizacjê projektu pn.
„Remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A  -
w gminie Zgierz ” w kwocie 159.187 z³.

Œwietlica wiejska w Jedliczu A 
bêdzie remontowana za unijne pieni¹dze

UNIA EUROPEJSKA

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Mi³oœników historii naszej gminy czeka
jesieni¹ niema³a gratka. We wrzeœniu
odbêdzie siê rajd rowerowy i pieszy szlakiem
miejsc zwi¹zanych z wydarzeniami II wojny
œwiatowej oraz rekonstrukcja bitwy
z wrzeœnia 1939 roku. 

Widowisko historyczne zwi¹zane z walkami
¿o³nierzy 28. pu³ku Strzelców Kaniowskich
toczonymi we wrzeœniu 1939 roku w okoli-
cach Kêblin z wojskami niemieckimi
odbêdzie siê w Je¿ewie na poligonie
Jednostki Wojskowej. Przebieg bitwy
odtworz¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy”.
Dla potrzeb widowiska zostanie wynajêta
broñ, zakupiona amunicja oraz przeprowa-
dzony pokaz pirotechniczny. Uczestnicy
widowiska historycznego w Je¿ewie zostan¹
poczêstowani grochówk¹ z kuchni polowej,
nad ich bezpieczeñstwem bêdzie czuwa³a
firma ochroniarska, zostanie tak¿e zapew-
nione zaplecze sanitarne i pomoc medyczna.  

Realizacja tak du¿ego przedsiêwziêcia
mo¿liwa bêdzie dziêki pozyskanym przez
gminê pieni¹dzom unijnym. Gmina Zgierz
podpisa³a umowê z Samorz¹dem Woje-
wództwa £ódzkiego o przyznanie dofinan-

sowania ze œrodków Unii Europejskiej na
realizacjê projektu pn. „Wrzeœniowa historia
gminy Zgierz - rajd pieszy i rowerowy oraz
widowisko historyczne” w kwocie 14.456 z³.

Wrzeœniowa 
historia

JADWIGA AFINIEC Projekt „.Wrzeœniowa historia  gminy Zgierz 
- rajd pieszy i rowerowy oraz widowisko historyczne” 

wspó³finansowany  ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fot. Ma³gorzata Klauziñska

Projekt „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹”. Je¿ewo, 13.09.2009. 
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Projekt „Remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A  - w gminie Zgierz” 
wspó³finansowany  ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 



7 lutego w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³o siê szkolenie poœwiêcone pozyskiwaniu dotacji
unijnych w ramach „Ma³ych projektów”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiêbiorstw”
oraz „Ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele stowarzyszeñ, fundacji i innych podmiotów dzia³aj¹cych na terenie gminy Zgierz.
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Folder turystyczny

Turyœci, którzy zamierzaj¹ zwiedzaæ gminê
Zgierz maj¹ teraz dodatkow¹ pomoc -
nowowydany folder promuj¹cy tutejsze
atrakcje turystyczne. Mo¿na w nim znaleŸæ
informacje na temat ciekawych obiektów
przyrodniczych i historycznych, folkloru
i sztuki ludowej kultywowanych na naszym
terenie, szlaków turystycznych (pieszych,
rowerowych i konnych), oœrodków jazdy
konnej, miejsc noclegowych oraz oferty
gospodarstw agroturystycznych. Osobny
rozdzia³ to „Wizja Uzdrowiska RogoŸno”.

- Folder opisuje walory Ziemi Zgierskiej,
któr¹ natura hojnie obdarzy³a w turystyczne
atrakcje. Znajduj¹ siê tu cenne obiekty
dziedzictwa kulturowego i œrodowiska
naturalnego, niezwyk³e zjawiska przyrody
i natury. Do nich nale¿y wysad solny
w RogoŸnie, pozytywnie wp³ywaj¹cy na
mikroklimat i okoliczn¹ przyrodê, stanowi¹c
jednoczeœnie potencjalne Ÿród³o czystej
energii geotermalnej, wód geotermalnych
i leczniczych. (…) Gmina Zgierz rozwija siê
dynamicznie w kierunku oczekiwanym przez
mieszkañców i turystów - turystyka, agrotu-
rystyka, rekreacja, lecznictwo uzdrowiskowe.
Opracowane nowe Studium Uwarunkowañ
do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zgierz, zgodne ze Studium Woje-
wództwa £ódzkiego, daje mo¿liwoœæ wyko-
rzystania terenów w tych w³aœnie kierunkach
- pisze we wstêpie Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz.

Folder powsta³ z inicjatywy Prezes Fundacji
Rozwoju Turystyki i Kultury Gra¿yny
Kietla. Kosztowa³ ponad 33 tysi¹ce z³otych
z czego 70 proc. to dofinansowanie ze œrodków
Unii Europejskiej. Dostêpny jest w Urzêdzie
Gminy Zgierz, punktach informacji turysty-
cznej oraz na targach turystycznych. 
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UNIA EUROPEJSKA

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu prowadzi rekrutacjê uczestników
do kolejnej edycji projektu pn. „Inwestycja w
siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”
wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki.

W 2012 roku do udzia³u w projekcie zakwali-
fikowanych zostanie 30 osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, rolników z terenu
gminy Zgierz korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej, w przedziale wiekowym
18-60 lat, bez wzglêdu na p³eæ, zamiesz-
ka³ych na terenie gminy Zgierz. 

W ramach projektu uczestnicy bêd¹ mieli
szansê zdobycia umiejêtnoœci interperso-
nalnych i obs³ugi komputera, a tak¿e
nowych kwalifikacji zawodowych.
Zaplanowane s¹ szkolenia w zakresie:
obs³ugi kas fiskalnych, obs³ugi wózków
jezdniowych z napêdem
silnikowym, zak³adania
i prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej
wraz z kursem na prawo
jazdy kat. B, podjêcia pracy
jako pomoc kucharza oraz

inne szkolenia wybrane przez osoby zaintere-
sowane, zapewniaj¹ce podjêcie zatrudnienia.

W tej edycji projektu mo¿liwe jest równie¿
sfinansowanie zajêæ szkolnych zwi¹zanych
z uzupe³nieniem wykszta³cenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimna-
zjalnym lub policealnym, zarówno osobom
rozpoczynaj¹cym naukê, jak i kontynu-
uj¹cym. W ramach tego instrumentu mog¹
byæ pokryte koszty czesnego, przejazdów,
zakwaterowania, wy¿ywienia oraz pomocy
dydaktycznych niezbêdnych do nauki.

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie
mog¹ zg³aszaæ siê do pracowników socjal-
nych w Punktach Pomocy Spo³ecznej
znajduj¹cych siê w NZOZ w Smardzewie,
S³owiku, Grotnikach, Giecznie, Bia³ej oraz
w Klubie Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice przy ul. Ogrodowej 6 i z³o¿yæ
wstêpn¹ deklaracjê uczestnictwa w projekcie.
Ostateczna kwalifikacja osób do projektu
odbêdzie siê po zakoñczeniu rekrutacji.

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

Rekrutacja
uczestników projektu

Jak pozyskaæ dotacjê?
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Nabór wniosków
Zarz¹d Województwa £ódzkiego informuje
o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia³añ:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw” oraz „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci pozarolniczej”, objêtych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. 

Termin sk³adania wniosków: od 5 do 18
marca 2012 r. 

Miejsce sk³adania wniosków: Biuro Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzêczewie,
ul. Ozorkowska 3, czynne od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru,
w tym wykaz niezbêdnych dokumentów
wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy, dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.fundacjaprym.pl .  Informacje
udzielane s¹ tak¿e w Biurze LGD Fundacji
„PRYM”, tel. 42 235 33 96 (97), 664 450
260.

Projekt „Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki



SPO£ECZEÑSTWO

Nowoczesny rezonans
magnetyczny 
w zgierskim szpitalu
3 mln 753 tys. z³ kosztowa³ zakup rezonansu
magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeñ
na jego potrzeby w Szpitalu Wojewódzkim
w Zgierzu. Ca³oœæ kwoty przekaza³
szpitalowi Urz¹d Marsza³kowski w £odzi.
Szpital nie mia³ do tej pory pracowni
rezonansu magnetycznego. Pacjenci leczeni
w szpitalu w Zgierzu byli kierowani na bada-
nia poza miasto, m.in. do £odzi.

9 lutego, podczas uroczystego otwarcia
pomieszczenia w Zak³adzie Diagnostyki
Obrazowej, w którym znajduje siê rezonans,
Marsza³ek Województwa £ódzkiego przypo-
mnia³, ¿e przez ostatnie trzy lata samorz¹d
województwa przeznaczy³ na modernizacjê
szpitala w Zgierzu ponad 18 mln z³. 

Zdaniem lekarzy specjalistów, badanie
rezonansem magnetycznym jest jedn¹ z
najdok³adniejszych form diagnostycznych
w medycynie. Jest ono niezast¹pione przy
wykrywaniu nowotworów, przerzutów,
zmian chorobowych w tkankach ró¿nych
okolic cia³a. Ze wzglêdu na wysoki koszt
badania, jest ono przeprowadzane stosun-
kowo rzadko, w wiêkszoœci w sytuacjach,
gdy inne formy diagnostyki s¹ niewystar-
czaj¹ce.

www.lodzkie.pl
na podstawie:

13 lutego rozpocz¹³ dzia³alnoœæ pierwszy w
Polsce oœrodek informacji o euro. Swoj¹
siedzibê ma w £odzi przy al. Koœciuszki 14.

Centrum Informacji o Euro NPB organizuje
prelekcje, konkursy i wystawy, udostêpnia
bezp³atne broszury informacyjne, publikacje,
pomoce szkolne i materia³y multimedialne
(tak¿e w Internecie) na temat kwestii
dotycz¹cych waluty europejskiej. Nauczy-
ciele szkó³ licealnych i ponadgimnazjalnych
mog¹ zamówiæ nieodp³atn¹ wizytê w Centrum,
po³¹czon¹ z zajêciami o charakterze prezen-
tacji, zajêæ lekcyjnych, warsztatów itp.

Centrum czynne jest w dni robocze w godz.
10.00 - 17.00, tel. 42 635 79 79.

Centrum 
Informacji o Euro
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www.euro.nbportal.pl
wiêcej:

Z³ó¿ PIT tu gdzie mieszkasz. 
Zrobimy wiêcej w naszej gminie!
Wiele osób zamieszkuj¹cych nasz¹ gminê
z ró¿nych powodów nie jest tu zameldo-
wanych. Ich podatki trafiaj¹ do innych gmin,
tym samym nie przyczyniaj¹ siê do poprawy
jakoœci ¿ycia naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Dlatego Wójt Gminy Zgierz zwraca siê do
tych mieszkañców z apelem, aby rozliczali
siê z podatku dochodowego od osób fizy-
cznych w Urzêdzie Skarbowym w Zgierzu,
który jest w³aœciwy dla naszej gminy.

Wystarczy z³o¿yæ zg³oszenie aktualizacyjne
NIP w urzêdzie skarbowym, wskazuj¹c jako
miejsce zamieszkania gminê Zgierz, aby do
gminnej kasy mog³y wp³yn¹æ dodatkowe
dochody. Wype³nienie druku zajmuje zaledwie
kilka minut, mo¿na go z³o¿yæ w urzêdzie
skarbowym wraz z corocznym zeznaniem
podatkowym. 
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Wiêcej na:  www.straz.gov.pl

Uwaga na czad!

Zapraszamy do Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej!

q 19 marca - 24 marca
Wiosna ach to Ty! - 6 dni z Marzann¹
- czas dla dzieci i m³odzie¿y
Palma pierwszeñstwa za Palmê Wielka-
nocn¹ - konkurs plastyczny organizowany
przez GOK
q 29 marca 
Zrób to sam - W twórczoœæ owocne Warsztaty
Wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y 

q 30 marca
Zrób to sam - W twórczoœæ owocne Warsztaty
Wielkanocne dla doros³ych 

q Zespó³ tañca nowoczesnego RAINDROPS
dla dzieci i m³odzie¿y - skoczne zajêcia
taneczne w ka¿dy czwartek w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

q Ko³o hobbystyczne - Z szyde³kiem
zmagania - spotkania dwa razy w miesi¹cu
w œrody o godz. 17.00 w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dzier¿¹znej; terminy spotkañ:
14.03, 21.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05,
13.06, 27.06 

q Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona
Rudnickiego - próby cztery razy w miesi¹cu
w Centrum Aktywizacji Spo³eczno-Kultural-
nej w Giecznie

q Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”  ze
Szczawina - próby w ka¿dy czwartek
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szcza-
winie

q Orkiestra Dêta - próby w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

Co s³ychaæ 
w kulturze?

2012 rok razem z Gminnym 
Oœrodkiem Kultury w Dzier¿¹znej

Zajêcia sta³e

Wydarzenia kulturalne

Wiêcej informacji: Gminny Oœrodek  Kultury, Dzier¿¹zna 4 
tel. 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl



10 lutego w siedzibie Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej odby³o siê uroczyste
przekazanie przez Wójta Gminy Zgierz
Zdzis³awa Rembisza 42-calowego telewizora
plazmowego na rzecz gminnej instytucji
kultury.

Telewizor jest nagrod¹, jak¹ gmina Zgierz
otrzyma³a za zajêcie III miejsca w etapie
regionalnym konkursu „Przyjazna Wieœ”
za zrealizowanie projektu pn. „Organizacja
przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejsco-
woœci Rosanów w celu pobudzenia aktywiza-
cji i integracji spo³eczeñstwa lokalnego”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
uruchomi³o stronê internetow¹ poœwiêcon¹
¿³obkom. Pod adresem www.zlobki.mpips.
gov.pl mo¿na znaleŸæ wiele informacji
potrzebnych rodzicom, poszukuj¹cym opieki
dla swojego dziecka. Strona jest tak¿e
skierowana do gmin i osób, chc¹cych
otworzyæ ¿³obek czy klub dzieciêcy, a tak¿e
do tych, którzy chc¹ znaleŸæ zatrudnienie
jako dzienny opiekun lub niania. Na stronie
s¹ obowi¹zuj¹ce akty prawne z tej dziedziny.

W portalu zawarto informacje:
q dla rodziców: l Co zrobiæ, ¿eby zapisaæ

dziecko do ¿³obka? l W jakiej grupie
wiekowej dzieci mog¹ przebywaæ w ¿³obku?
l Jak d³ugo dzieci mog¹ przebywaæ w
¿³obku? l Ile kosztuje ¿³obek? l Na co
zwróciæ uwagê przy wyborze ¿³obka?
q dla osób, chc¹cych za³o¿yæ ¿³obek lub
klub dzieciêcy: l Wymagane dokumenty do
rejestracji ¿³obka. l Jakie wymagania musi
spe³niaæ lokal? l Jakie wymagania s¹
stawiane osobom zatrudnionym w ¿³obku?
q dla firm, chc¹cych otworzyæ przyza-
k³adowy ¿³obek: l Jakie kwalifikacje
powinien posiadaæ opiekun w ¿³obku lub
klubie dzieciêcym?

Na stronie znajduje siê wyszukiwarka,
umo¿liwiaj¹ca znalezienie takiej placówki
w ca³ym kraju oraz adres skrzynki poczty
elektronicznej, gdzie mo¿na przysy³aæ
pytania dotycz¹ce programu „Maluch”.
Umieszczono tam tak¿e listê programów
szkoleñ dla osób, chc¹cych uzyskaæ kwali-
fikacje opiekuna w ¿³obku lub klubie dzieciê-
cym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
i informacjê, w jaki sposób pozyskaæ œrodki
unijne na rozpoczêcie takiej dzia³alnoœci.

Strona internetowa

o ¿³obkach

www.mpips.gov.pl
Ÿród³o:

14 lutego w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³o
siê spotkanie inauguruj¹ce realizacjê w gmin-
nych szko³ach projektu edukacyjnego pn.
„Indywidualnoœæ si³¹”. 

W zajêciach dodatkowych, skierowanych do
dzieci maj¹cych zarówno problemy w nauce,
jak i uzdolnionych, uczestniczy 194 uczniów
z klas I-III szkó³ podstawowych w Besie-
kierzu Rudnym, Bia³ej, D¹brówce Wielkiej,
Giecznie, Grotnikach, S³owiku i Szczawinie.
Uczniowie uczestnicz¹cy w projekcie wyty-
powani zostali na podstawie diagnozy
przeprowadzonej przez specjalne zespo³y
powo³ane do tego celu w poszczególnych
szko³ach. 

Prowadzone s¹ zajêcia logopedyczne, terapii
pedagogicznej, socjoterapii, zajêcia dla dzieci
z trudnoœciami w czytaniu i pisaniu, wyrów-
nawcze z jêzyka polskiego i matematyki,
zajêcia na basenie koryguj¹ce wady postawy
oraz zajêcia rozwijaj¹ce ró¿norakie uzdol-
nienia i zainteresowania uczniów (plastyczne,
muzyczne, taneczno-ruchowe, teatralno
-recytatorskie, humanistyczne, matematy-
czne, przyrodnicze, sportowe).

W realizacjê projektu zaanga¿owanych jest
kilkadziesi¹t osób: pracow-
nicy kilku referatów Urzêdu
Gminy Zgierz (biuro projektu
mieœci siê w Referacie Roz-
woju i Promocji Gminy) oraz
dyrektorzy szkó³ i blisko 30-
osobowa kadra nauczycieli

prowadz¹cych zajêcia w szko³ach.          Pod-
czas spotkania inauguruj¹cego projekt
omówiono m.in. sposób prowadzenia doku-
mentacji zwi¹zanej z realizacj¹ projektu (kart
oceny ucznia, dzienników zajêæ).

Projekt realizowany bêdzie przez trzy kolejne
semestry i zakoñczy siê w czerwcu
przysz³ego roku.

UNIA EUROPEJSKA

SPO£ECZEÑSTWO

Plazma dla GOK
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Indywidualnoœæ
si³¹

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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Projekt „Indywidualnoœæ si³¹” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Witamy serdecznie! Najm³odsi mieszkañcy
naszej gminy zmierzyli siê z nie lada wyzwa-
niem podczas tegorocznych ferii zimowych.
Zawitali do Gminnego Oœrodka Kultury w
Dzier¿¹znej, aby wzi¹æ udzia³ w MISTRZO-
STWACH EUROGOK niczym profesjonalni
sportowcy. Podejrzyjmy i pos³uchajmy, jak
przebiega³y rozgrywki…

Dzieñ Pierwszy (30.01)
Bezpiecznie przez œwiat
Bezpiecznie, czyli jak rozs¹dnie, m¹drze
i uwa¿nie, a przy tym ciekawie i pomys³owo
wêdrowaæ ku doros³oœci. O bezpieczeñstwie
w domu, w szkole i na placu zabaw opowia-
dali przedstawiciele s³u¿b mundurowych,
które odwiedziliœmy tego dnia: Policji
i Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu. Zobaczmy, co
uczestnicy zajêæ maj¹ na ten temat do
powiedzenia…

Komentator Sportowy: Dziewczyny,
opowiedzcie proszê, jak Wam siê podoba³a
wizyta w Stra¿y Po¿arnej i w Policji?
Ala: Mnie siê bardzo podoba³o. Zobaczy-
liœmy sprzêt stra¿acki, wóz…
Weronika: A ja chcê pracowaæ w Stra¿y
Po¿arnej, chcê zostaæ stra¿akiem!
KS: Jak widaæ wizyta zaowocowa³a
nieoczekiwanymi rekrutami… Ciekawe, sk¹d
takie marzenie u Ciebie?
W: Maj¹ fajne auta. Nauczy³am siê te¿
bezpieczeñstwa.

Dzieñ Drugi (1.02)
Poznajmy siê, to Eurokraje
Poznajemy uczestników rozgrywek - oto
Francja, W³ochy, Rosja i Grecja. G³owy
pañstw przygotowa³y prezentacje, ukazuj¹c
uroki swoich krajów. Dzieci tañczy³y greck¹
zorbê, przyjrza³y siê smako³ykom w³oskiej
kuchni, dowiedzia³y siê, jak wygl¹daj¹
rosyjskie kamaszki i francuskie Pola Elizej-
skie. Nie zabrak³o te¿ czasu na przygoto-
wanie barw narodowych dla ka¿dej dru¿yny.
Pos³uchajmy relacji z ust samych zaintere-
sowanych…

Rozmawiamy 
z Weronik¹ 
z dru¿yny w³oskiej:
KS: Có¿ takiego
ciekawego masz na
rêku?
W: Zrobi³am na kó³ku kolorow¹ bransoletkê
w barwach W³och. 
KS: Piêkna. Opowiedz, w jaki sposób j¹
utka³aœ.
W: Przek³ada³am kolorowe nitki. Na
pocz¹tku by³o nieco trudno, ale jak siê
przyzwyczaisz, robisz coraz szybciej.

Dzieñ Trzeci (3.02)
Co jadaj¹ u naszych s¹siadów,
czyli Eurokulinaria
Kolejna ods³ona rozgrywek EUROGOK
2012. Ka¿da dru¿yna przygotowa³a specjal-
noœci kulinarne swojego kraju. Od smaków
i zapachów fruwaj¹cych w powietrzu a¿
krêci³o siê w g³owie…
Podejrzyjmy przygotowania do Wielkiej
Uczty…

Dru¿yna grecka: 
- Robimy sa³atkê greck¹ z oliwek, sera feta,
pomidorów, ogórków, papryki, kapusty.
PóŸniej bêdziemy przygotowywaæ szasz³yki
owocowe.

Dru¿yna rosyjska: 
KS: Widzê u Was jest naprawdê gor¹co…
Có¿ takiego gotujecie? 
- Pierogi pielmieni. Najpierw trzeba ugnieœæ
ciasto, potem wycinamy kó³ka, dodajemy
miêso i zalepiamy. Gotujemy we wrz¹tku.
KS: Ciê¿ko siê ugniata ciasto?
- Nie. Dopiero zacz¹³em.
- Robimy te¿ racuchy.

Okiem dziecka. Ferie zimowe z Gminnym Oœrodkiem Kultury

My te¿ startujemy w EURO 2012

KULTURA
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Dru¿yna w³oska:
- Nasze danie to spaghetti - potrawa bardzo
popularna we W³oszech. Mamy tylko ma³y
problem, bo woda nie chce siê zagotowaæ.
Przygotowujemy te¿ kanapki w³oskie z salami,
serem mozzarella, bazyli¹, czosnkiem,
cebulk¹ sma¿on¹, pomidorem, papryczk¹.

Dru¿yna francuska: 
KS: Ale¿ tu u Was pachnie… ZdradŸcie
proszê, co to za smako³yki…
- Strucla z ciasta francuskiego z jab³kami,
miodem i cynamonem oraz naleœniki
z d¿emem.

Rozmawiamy z Kamilem, Mistrzem Patelni
z Francji:
KS: Kamil, gdzie nauczy³eœ siê piec naleœniki?
K: Mama mnie nauczy³a. PóŸniej zamiast
niej ja robi³em naleœniki w domu i tak siê
wprawi³em, ¿e ca³y czas to robiê. Nie robiê
grubych ani cienkich - takie w miarê.
Naleœniki musz¹ byæ zarumienione. Umiem
te¿ przerzucaæ je na patelni.
KS: Rzeczywiœcie zas³ugujesz na tytu³
Mistrza Patelni - œwietnie sobie radzisz.

Nadszed³ moment ucztowania… Piêknie
podane potrawy, przedstawienie przepisów
i smaczna degustacja.

Dzieñ Czwarty (6.02.)
Biegiem po zwyciêstwo
Zajêcia stricte sportowe, czyli d³ugo wyczeki-
wana spartakiada. Dru¿yny siê rozgrza³y, na
twarzach barwy bojowe swoich pañstw.
Zobaczmy, co takiego siê dziœ dzia³o…

Konkurencje rozmaite - gromadzenie
zapasów z zapa³ek, dopasowywanie butów,
bieg na szczud³ach, rzut pi³eczk¹ do koszyka,
³owienie rybek.

Rozmawiamy 
z Mistrzem w 
£owieniu Ryb      
- Krystianem 
z dru¿yny
greckiej
KS: Krystianie,
opowiedz nam
proszê                
o konkurencji, 
w której
zwyciê¿y³eœ.
K: By³y rybki,
wêdka i haczyk 
zawiniêty na 
górze. Trzeba 
by³o ³owiæ rybki, ka¿da mia³a swoje punkty.
Ja zdoby³em 75 i jestem z³otym medalist¹.
KS: Œwietnie Ci posz³o.
K: Wierzy³em w siebie i dru¿yna mnie dopin-
gowa³a. Ja po prostu lubiê takie konkurencje
i fajnie siê bawi³em. Dlatego wygra³em.

Na koniec rozdanie medali przy dŸwiêkach
oczywiœcie „We are the champions” zespo³u
Queen, wrêczenie s³odkoœci i ognisko.

Dzieñ Pi¹ty (8.02)
Coraz dalej, coraz wy¿ej 
Kolejny wyjazd. Tym razem do £odzi do
Atlas Areny i do kina w Manufakturze.
W miêdzyczasie posi³ek w McDonald's. Jak
siê naszym pociechom spodoba³a ta atrakcja?
Julka: Najbardziej podoba³o mi siê kino.
KS: Co tam by³o takiego szczególnego?
J: Ciekawy film „Kot w butach”.
KS: A co robiliœcie w Atlas Arenie?
J: Zwiedzaliœmy, pan przewodnik nam
pokazywa³ ró¿ne rzeczy. Mieliœmy zawody,
bieganie z pi³k¹ na przyk³ad.

Dzieñ szósty (10.02.)
Bal Mistrzów Sportu
Do ka¿dego balu nale¿y siê przygotowaæ.
Ale¿ tego dnia siê dzia³o. Krêcenie loków,
upinanie kolorowych fryzur, malowanie
twarzy, przebieranie siê w kolorowe stroje.
Zaroi³o siê od gwiazd sportu, bohaterów
bajek i innych osobistoœci. Nie zabrak³o
konkursów i oczywiœcie skocznych tañców.

Tatiana: Bra³am udzia³ z bratem w konkursie
z gazet¹. Trzeba by³o na niej tañczyæ i nie
wolno by³o z niej zejœæ. W innym konkursie
gra³am w krzes³a. Pani coœ mówi³a i trzeba
by³o to zrobiæ i szybko usi¹œæ.

Rozmawiamy z Natali¹, Królow¹ Balu.
KS: Natalio, czy spodziewa³aœ siê, ¿e zosta-
niesz królow¹?
N: Nie, nie spodziewa³am siê, myœla³am, ¿e
któreœ z m³odszych dzieci. To by³o wielkie
zaskoczenie i zdziwienie.
KS: A jak Ci siê ferie podoba³y? Który dzieñ

utkwi³ Ci najbardziej w pamiêci?
N: Ferie bardzo mi siê podoba³y. By³o du¿o
wra¿eñ. Najbardziej… wyjazd do Atlas
Areny i kulinaria.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom
tegorocznych ferii za wywiady, ciekawe
spostrze¿enia i niepowtarzaln¹ zabawê!

Komentowa³: EUROGOCZEK

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
serdecznie dziêkuje: q K o m e n d a n t o w i
Powiatowemu Policji w Zgierzu Piotrowi
Nejmanowi i Komendantowi Powiatowemu
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu
Krzysztofowi Zieliñskiemu za mo¿liwoœæ
zwiedzania obiektów i zobaczenia z bliska
pracy s³u¿b mundurowych. q Dzia³owi
Promocji Atlas Areny za bezp³atne zwiedzanie
obiektu i zorganizowanie mini-rozgrywek
sportowych. q Firmie McDonald's za spon-
sorowanie posi³ków dla dzieci. q Referatowi
Rozwoju i Promocji Gminy Zgierz za sprezen-
towanie paczek s³odyczy, które podczas Balu
Mistrzów Sportu osobiœcie przekaza³ dzieciom
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz.

Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej

tekst i fot.

Wiêcej na: www.dzierzazna.pl 
oraz www.gmina.zgierz.pl



Pierwszy tydzieñ ferii zimowych 40-osobowa
grupa uczniów i opiekunów ze szkó³ gminy
Zgierz spêdzi³a w nadmorskim W³adys³a-
wowie. Pierwszy raz zimowy wypoczynek
zosta³ zorganizowany nad Ba³tykiem. Mimo
niskich temperatur w ca³oœci zrealizowany
by³ program turystyczny. 

Odby³y siê dwie wycieczki autokarowe.
Trasa pierwszej obejmowa³a port wojenny
na Oksywiu w Gdyni, molo w Or³owie i
archikatedrê w Gdañsku - Oliwie. Wycieczka
zakoñczy³a siê spacerem Traktem Królew-
skim w Gdañsku wœród starych mieszczañ-
skich kamieniczek. Na trasie zwiedzania
znalaz³ siê m.in. Dwór Artusa, ¯uraw,
Koœció³ Mariacki. 

Drugi wyjazd by³ dwuczêœciowy. Po œniada-
niu m³odzie¿ wyjecha³a na Hel, gdzie

zwiedzi³a Muzeum Obrony Wybrze¿a
i miejscowe fokarium. Po przerwie obiadowej
trasa wycieczki wiod³a przez Rozewie,
Jastrzêbi¹ Górê z „Gwiazd¹ Pó³nocy”,
Karwiê, Piaœnicê - wa¿ne miejsce upamiêt-
niaj¹ce martyrologiê Kaszubów w czasie
II wojny œwiatowej i Zamek w Krokowej.
Wyjazd zakoñczy³a wizyta w Wejherowie na
starym mieœcie i w koœciele klasztornym
oo. Franciszkanów. Najwiêksz¹ atrakcj¹
turystyczn¹ Wejherowa jest ponad 350-letnia
Kalwaria Wejherowska, która obok Kalwarii
Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstarszym
sanktuarium Mêki Pañskiej w Polsce. 

Natomiast we W³adys³awowie uczestnicy
zimowiska odwiedzili „Hallerówkê” -
Muzeum  gen. Józefa Hallera, Dom Rybaka,
Centrum Przygotowañ Olimpijskich w

Cetniewie i spacerowali Alej¹ Gwiazd
Sportu, ale najwa¿niejsze by³y spacery nad
morze. 

Uzupe³nieniem programu by³y zajêcia na
basenie, liczne konkursy z nagrodami, zajêcia
sportowe, projekcje filmowe, dyskoteka,
a tak¿e wspólne pieczenie chleba zakoñczone
degustacj¹ wraz z pieczonymi kie³baskami.

Realizacj¹ programu zimowiska zajmowa³a
siê kadra w sk³adzie: Andrzej Jêdrzejczak
- kierownik, Krzysztof Wê¿yk i Piotr
Gralak - wychowawcy. Dla wszystkich
zimowy wyjazd, zorganizowany przez
Referat Oœwiaty Kultury i Sportu Urzêdu
Gminy Zgierz, by³ szczególnym wydarze-
niem  ze wzglêdu na miejsce pobytu.
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Zimowe wakacje

OŒWIATA

Ferie w województwie ³ódzkim nale¿¹ ju¿ do
przesz³oœci, skoñczy³y siê 10 lutego, a do
upragnionych letnich wakacji zosta³o jeszcze
90 dni.

W Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
pomimo siarczystych mrozów zorganizo-
wano pó³kolonie dla uczniów, którzy nigdzie
nie wyje¿d¿ali. 

Nauczyciele zaproponowali ciekaw¹ ofertê
zajêæ w szkole. Nasi uczniowie byli w kinie
i kinderplanecie w £odzi, uczestniczyli w
zajêciach na basenie oraz szlifowali jazdê na
³y¿wach na zgierskim lodowisku. Najcie-
kawsz¹ propozycj¹ by³ jednak trzydniowy
biwak zorganizowany w szkole, po³¹czony z

zajêciami twórczymi:
szyde³kowaniem,
robótkami na dru-
tach, haftowaniem
oraz zajêciami z
origami, zawodami
sportowymi, konkur-
sami i dyskotek¹.

Dziêki tak 
spêdzonym feriom,
pozostan¹ w pamiêci  
uczniów ciekawe, 
niezapomniane 
wspomnienia, które
zosta³y utrwalone w
kadrze, a uczniowie
pe³ni energii i nowych si³ przyst¹pi¹ do
zdobywania nowych umiejêtnoœci.

Ferie w Besiekierzu

EL¯BIETA SOBCZYÑSKA-KAŸMIERCZAK
SP w Besiekierzu Rudnym
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OŒWIATA

28 stycznia, po kilkumiesiêcznej pracy nad
projektem edukacyjnym na temat „Kultura
masowa  - szanse i zagro¿enia”, szczawiñscy
gimnazjaliœci z klasy IIIb zaprezentowali
rezultaty swoich dzia³añ nauczycielom
i m³odszym kolegom. M³odzie¿ pracowa³a
pod opiek¹ polonistki - Alicji Matusz
- R¿ewskiej,  autorki i koordynatorki projektu. 

Sk¹d zainteresowanie realizatorów projektu
kultur¹ masow¹? Jak siê okazuje, odgrywa
ona obecnie coraz wiêksz¹ rolê w socjalizacji
dorastaj¹cych ludzi. Znamienne jest to, ¿e
wspó³czeœnie coraz czêœciej nie szko³a, dom,
bohaterowie narodowi czy literaccy dostar-
czaj¹ wzorców do naœladowania. Dzieje siê to
raczej za spraw¹ rówieœników i wytworów
popkultury - idoli, czasopism m³odzie¿o-
wych, muzycznych stacji telewizyjnych
i radiowych. Wszystko to buduje mentalnoœæ
i sk³ada siê na styl ¿ycia wspó³czesnych
nastolatków. M³odzie¿ daje siê zatem coraz
czêœciej „uwodziæ” temu, co masowe,
i bezkrytycznie przystaje na wszelkie p³yn¹ce
z zewn¹trz oferty. 

Z drugiej strony nie nale¿y jednak
zapominaæ, ¿e to, co masowe nie zawsze jest
synonimem tandety, kiczu, czy bylejakoœci.
Kultura popularna (jeœli tylko umiejêtnie
korzystaæ z jej dobrodziejstw) jest obszarem
¿yciodajnym, twórczym, inspiruj¹cym.
Ukazanie jej z³o¿onoœci by³o zatem nadrzêd-
nym celem realizatorów projektu.

Podczas pracy powsta³o wiele ciekawych
pomys³ów, które zrealizowano w formie
prezentacji multimedialnej przedstawiaj¹cej

wybrane zjawiska popkultury, a tak¿e
niezwykle atrakcyjnej i okaza³ej pomocy
dydaktycznej, która na sta³e zostanie
wyeksponowana w pracowni humanistycznej
(prezentuje ona takie zjawiska kultury
masowej, jak wybrane dzie³a popartu, graffiti,
komiks). Co ciekawe, metody, jakimi praco-
wa³a m³odzie¿, niekiedy wykracza³y poza
zakres typowych szkolnych dzia³añ. Niezwy-
kle twórcza i utalentowana grupa dziewcz¹t
(Marysia £uczak, Ola Koligat, Agata
Zamirska) na potrzeby projektu przeprowa-
dzi³a wywiady z kolegami z gimnazjum.
Gimnazjalistki skonstruowa³y tak¿e ankietê,
za pomoc¹ której zbada³y wp³yw popkultury
na ¿ycie przeciêtnego ucznia szczawiñskiego
gimnazjum. 

Podsumowuj¹c, realizacja projektu doty-
cz¹cego kultury masowej okaza³a siê
niezwykle wyczerpuj¹ca, ale warta w³o¿o-
nego w ni¹ wysi³ku. A wysi³ek, co wa¿ne,
okaza³ siê wprost proporcjonalny do efektów
pracy. Teraz pozostaje ju¿ tylko mieæ
nadziejê, ¿e ci, którzy dotychczas wykazy-
wali wy³¹cznie niechêæ wobec wybranych
zjawisk kultury masowej, jako tej, która
wydaje siê noœnikiem wy³¹cznie p³ytkich
treœci, dziœ spojrz¹ na nie tak¿e przychylnym
okiem, bowiem kultura popularna niesie ze
sob¹ nie tylko zagro¿enia, ale tak¿e szanse na
rozwój.

Uczestnicy i realizatorzy projektu: Karolina Karolewska, Natalia Ziomek, Joanna Ptaszyñska,
Aleksandra Kominiak, Agata Zamirska, Maria £uczak, Anna Lewandowska, Aleksandra Koligat,
Dagmara Brañska, Katarzyna Jarmusz, Angelika £yjak, Malwina Cieniak, Dorota Szwedziak,
Damian Leduchowski, Piotr Rajchut, Mariusz Kabat, Damian Szymczak, Daniel Janiak, Kamil
Ruciñski, Piotr Zieliñski, Patryk Doœpia³, Marcin Kacela.

A popkultura,
g³upcze?

ALICJA MATUSZ - R¯EWSKA
ZSG w Szczawinie

27 stycznia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie podsumowano projekt eduka-
cyjny na temat „Jak siê ¿y³o 100 lat temu
w Szczawinie i okolicy? Obraz wsi dawniej
i dziœ”. M³odzie¿ z klasy IIIa pod kierunkiem
nauczycieli: Doroty GwóŸdŸ, Urszuli
C³apiñskiej, Agnieszki Dzikowskiej,
Krzysztofa Wo³owskiego i Cezarego
Piotrowskiego stara³a siê poznaæ historiê
swego regionu, zebraæ i zgromadziæ jak
najwiêcej informacji o ¿yciu swoich przod-
ków, ich tradycjach i zwyczajach. 

Przeprowadzono liczne wywiady z najstar-
szymi mieszkañcami Szczawina i okolic,
zbierano i dokumentowano stare fotografie,
portrety przodków, a tak¿e opisywano dawne
zwyczaje i tradycje. M³odzie¿ pod kierun-
kiem Urszuli C³apiñskiej uczy³a siê tañczyæ
poloneza (taniec pieszy pochodzenia
ludowego, który z biegiem czasu sta³ siê
znany wœród wszystkich warstw spo³ecz-
nych naszego kraju i otrzyma³ nazwê „taniec
polski”).

Efektem kilkumiesiêcznej
pracy i starañ by³a publi-
czna prezentacja projektu,
na któr¹ zaproszono 
równie¿ starszych 
mieszkañców Szczawina. 
Niezwykle okazale i piêknie
prezentowa³a siê kolekcja 
obrazów pod nazw¹ 
„Polaków portret w³asny”, 
zebrana dziêki inicjatywie 
Krzysztofa Wo³owskiego, 
zawieraj¹ca portrety przodków. Na jej tle
uczniowie odtworzyli prezentacjê multimed-
ialn¹ mówi¹c¹ o historii tego regionu,
dawnych zwyczajach, obrzêdach i tradycjach.
Jej ozdob¹ by³ wywiad ze starsz¹ mieszkank¹
tej miejscowoœci oraz archiwalne zdjêcia. 

Przygotowano równie¿ wystawê fotogra-
ficzn¹, która zawiera³a oko³o 150 zdjêæ,
przede wszystkim portretowych, z ró¿nego
rodzaju uroczystoœci rodzinnych, chrztów,
œlubów, a tak¿e pokazuj¹cych ciê¿k¹ pracê na
roli, w gospodarstwie oraz ¿ycie codzienne,
sposoby spêdzania wolnego czasu i rozrywki.

Spotkanie umili³ poczêstunek przygotowany
przez dziewczynki z kl. IIIa, nawi¹zuj¹cy do
naszej historii, a mianowicie chleb ze smal-
cem i ogóreczki kiszone. Po obejrzeniu
wystawy i degustacji wszyscy zgromadzeni
przeszli do sali gimnastycznej, gdzie nast¹pi³
pokaz polskiego narodowego tañca w wyko-
naniu wszystkich uczniów klasy IIIa.
Uczniowie wywi¹zali siê z tego zadania
dobrze - poznali historiê swego regionu, sami
prowadzili na ten temat liczne rozmowy,
gromadzili zdjêcia, no i najwa¿niejsze,
nauczyli siê piêknie i dostojnie tañczyæ
poloneza.

100 lat temu 
w Szczawinie
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AGNIESZKA DZIKOWSKA
ZSG w Szczawinie
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Podczas okresu przygotowawczego do rundy
wiosennej w kategorii Deyna, dru¿yna
m³odzie¿owa LKS Rosanów reprezentowa³a
gminê Zgierz w dwóch jak dot¹d turniejach. 

Dru¿yna uczestniczy³a w turnieju organi-
zowanym przez klub Woy Bukowiec
Opoczyñski i Urz¹d Miasta Opoczna.
W turnieju wziê³o udzia³ kilka uznanych
zespo³ów, m.in.: KKS Koluszki, Lechia
Tomaszów, Woy Bukowiec Opoczyñski.

Z turnieju wróciliœmy na tarczy, z dyplomem
za zajêcie 6. miejsca, mimo udanych gier
z ostatecznym zwyciêzc¹ Woy-em (2 : 2)
oraz zespo³em, który ostatecznie zaj¹³ drugie
miejsce - KKS Koluszki (0 : 0). 

Na szczêœcie w ch³opcach wyzwoli³a siê na
tyle du¿a chêæ poprawienia tego wyniku, ¿e
podczas turnieju organizowanego przez
Borutê Zgierz, uda³o siê zdobyæ okaza³y
puchar z zajêcie 3. miejsca. 

Niewiele brakowa³o, aby wygraæ z dru¿yn¹
m³odzie¿ow¹ Widzewa. Jeœli uda³oby siê to,
2. miejsce by³oby pewne. Niestety mimo
korzystnego rezultatu (2 : 2), przy wielu
okazjach do strzelenia bramki, która da³aby
prowadzenie, pope³niliœmy fatalne b³êdy w
obronie, które tak doœwiadczony i ograny
zespó³ przeciwnika bezlitoœnie wykorzysta³. 

Mimo to, mo¿emy pochwaliæ siê drugim
najlepszym strzelcem w turnieju i wed³ug
mojej oceny, najlepszym jego zawodnikiem,
zdobywc¹ 10 bramek - Arkadiuszem Micha-
lakiem. 

Zawodnikom LKS Rosanów uda³o siê kolejny
ju¿ raz pokazaæ z bardzo dobrej strony.
Zaowocowa³o to zaproszeniami na turnieje
i olbrzymimi pochwa³ami ze strony innych
trenerów. Pokazuje to, jak du¿y postêp zrobili
ch³opcy, którzy reprezentuj¹ przecie¿ nie
tylko klub, ale równie¿ miejscowoœci,
z których pochodz¹ (Gieczno, D¹brówka,
S³owik, Rosanów). 

To czas, ¿eby inwestowaæ jeszcze bardziej w
m³odzie¿ z gminy Zgierz. Ten zespó³ daje
piêkne œwiadectwo, jaki jest tutaj potencja³.

Trzeba tylko tych ch³opców odpowiednio
pokierowaæ i pomóc im, a bêdziemy cieszyæ
siê z zawodników, którzy za chwilê mog¹
trafiæ do kadry wojewódzkiej, a mo¿e
i w przysz³oœci nawet tej doros³ej i najwa¿-
niejszej kadry. 

Chcê podziêkowaæ w³adzom gminy, która
dzielnie wspiera nas w dzia³aniach, oraz
zachêciæ do wspó³pracy sponsorów prywat-
nych, którzy mogliby pomóc naszym
ch³opakom. Ka¿de, nawet najmniejsze chêci
sponsoringu przyjmiemy z otwartymi
rêkoma. 

Zapraszamy na stronê klubu:
www.rosanowlks.futbolowo.pl
tel. kontaktowy: 602 686 104

12 stycznia w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w S³owiku odby³o siê spotkanie
noworoczne zorganizowane z inicjatywy
dyrektora szko³y Ewy Osówniak. Uczest-
niczyli w nim m.in. emerytowani pracownicy
szko³y, radni, so³tysi i rodzice. Na ten
szczególny dzieñ uczniowie przygotowali
œwi¹teczny program artystyczny. 

Wyst¹pi³y dzieci z klas „0” pod kierunkiem
wychowawczyñ Alicji Nyczaj-Matusiak
i Kariny Czerwiñskiej, chór szkolny
„S³owikowe Trele” pod opiek¹ Wiktora
KaŸmierczaka (chór jest laureatem nagród
w programie „Œpiewaj¹ca Polska”), uczniowie
klasy III SP, którzy pod opiek¹ wychowaw-
czyni Jolanty G¹sienicy-Miko³ajczyk
i katechetki Marioli Szczepaniak przygo-
towali Jase³ka Bo¿onarodzeniowe oraz
cz³onkowie ko³a tanecznego pod kierunkiem

Alicji Nyczaj-Matusiak (w ubieg³ym roku
uczennice z ko³a tanecznego zajê³y I miejsce
w konkursie „Chopiniana” organizowanym
w szkole w Grotnikach).

W czasie uroczystoœci przeprowadzono
sprzeda¿ laleczek wykonanych przez
uczniów w ramach akcji Unicef. Opiekunem
akcji w ZSG w S³owiku jest Anna Sokalska.
Prezentacjê prowadzi³a Marietta Maciak.
Dochód ze sprzeda¿y zostanie przekazany na
zakup szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. 

Zaproszeni goœcie - wieloletnia dyrektor
Alicja Ronek, Radny Rady Gminy Zgierz
Marek Telenda oraz Tomasz Kupis
- gratulowali osi¹gniêæ w pracy pedago-
gicznej i zarz¹dzaniu placówk¹ oraz sk³adali
¿yczenia wielu sukcesów na przysz³oœæ. 

Po czêœci artystycznej przygotowano dla
goœci poczêstunek. Rozmowom i wspom-
nieniom nie by³o koñca. Goœcie wpisali siê
równie¿ do ksiêgi pami¹tkowej. 

Dziêkujemy wszystkim za to wyj¹tkowe
spotkanie z nadziej¹, ¿e podobne odbywaæ siê
bêd¹ w kolejnych latach. Byæ mo¿e nastêpne
ju¿ po zakoñczeniu rozbudowy szko³y. 

MARIETTA MACIAK
ZSG w S³owiku

Spotkanie noworoczne 
w szkole w S³owiku

OŒWIATA

SPORT

LKS Rosanów

Dru¿yna
m³odzie¿owa

SEBASTIAN SZCZEPANIAK
Trener LKS Rosanów

Stoj¹ od lewej: Kuba Andrzejewski, Patryk Doœpia³, Damian Kêdzierski, Arkadiusz Michalak,
Bart³omiej Nowak, Marcin Konieczny, Kamil Kociszewski, Maciej WoŸniak, Konrad Wojda³a
(kapitan), Sebastian Szczepaniak (trener). Siedz¹ od lewej: Patryk Klimecki, Dawid Wierzbowski,
Jakub Têpiñski, Wojtek Romañski, Daniel Mucha, Krystian Markiewicz, Kamil Ko³odziejczak.
Kierownikiem dru¿yny jest Arkadiusz Markiewicz. 
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SPO£ECZEÑSTWO

Uwaga! W marcu ulegn¹ zmianie terminy
dy¿urów w D¹brówce oraz zwiêkszy siê
liczba dy¿urów w Giecznie. 
Aktualny harmonogram najbli¿szych dy¿urów
w punktach konsultacyjnych na terenie
gminy:

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
l 14 marca, godz. 13.00 - 17.00 
l 28 marca, godz. 13.00 - 17.00
l 4 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 18 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie: 
l 1 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 15 marca, godz. 9.00 - 13.00 
l 22 marca, godz. 10.00 - 14.00 
l 5 kwietnia, godz. 14.00 - 18.00
l 12 kwietnia, godz. 10.00 - 14.00 
l 19 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00 

q Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku: 
l 8 marca, godz. 15.00 - 19.00
l 22 marca, godz. 15.00 - 19.00
l 12 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00
l 26 kwietnia, godz. 15.00 - 19.00

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Smardzewie: 
l 7 marca, godz. 13.00 - 17.00
l 21 marca, godz. 13.00 - 17.00
l 11 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00
l 25 kwietnia, godz. 13.00 - 17.00

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Grotnikach:
l 1 marca, godz. 9.00 - 13.00
l 15 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 5 kwietnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 19 kwietnia, godz. 14.00 - 18.00

Bezp³atna pomoc psychologa i terapeuty 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu

informacja:

Stop przemocy w rodzinie
Osoby doœwiadczaj¹ce przemocy lub
œwiadkowie przemocy w rodzinie mog¹
zg³aszaæ siê m.in. do pracowników
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
z proœb¹ o pomoc. Mo¿na równie¿ dzwoniæ
na B£ÊKITN¥ LINIÊ 801 120 002.
Nie czekaj a¿ bêdzie za póŸno. Reaguj!

www.hotelzwierzat.com 

www.gmina.zgierz.pl
zak³adka Gmina - Adoptuj psa

Adoptuj psa
Do zadañ gminy nale¿y obowi¹zek wy³apy-
wania i zapewnienia miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzêtom domowym lub
gospodarskim, które uciek³y, zab³¹ka³y siê
lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela. 

Gmina Zgierz ma zawart¹ umowê na wy³apy-
wanie i utrzymywanie bezpañskich psów
porzuconych na jej terenie z Hotelem dla
Zwierz¹t i Ptactwa Domowego w £odzi.
Pod opiek¹ tej placówki na koniec grudnia
ubieg³ego roku znajdowa³o siê 119 psów
z naszego terenu. Koszty ich utrzymania
ponosi gmina. Zwierzêta maj¹ co jeœæ
i gdzie spaæ, ale nie jest to dla nich dom.
Dlatego zwracamy siê do wszystkich,
którzy chcieliby przygarn¹æ psa i zmieniæ
jego „psi¹ dolê”, by odwiedzili Hotel dla
Zwierz¹t i Ptactwa Domowego w £odzi
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2,
tel. 42 671 34 49, 501 066 519.

PZN udziela fachowej
pomocy i wsparcia
osobom maj¹cym orzeczony znaczny lub
umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci
z tytu³u uszkodzenia narz¹du wzroku.

Zadania organizacji to: l poradnictwo w
zakresie usprawniania widzenia: dobór
pomocy optycznych (lupy, monookulary,
powiêkszalniki dla osób s³abowidz¹cych),
æwiczenia wspomagaj¹ce widzenie l korzys-
tanie z biblioteki przystosowanej dla osób
niewidomych i s³abowidz¹cych l szkolenie
z orientacji przestrzennej i pos³ugiwanie siê
bia³¹ lask¹ l szkolenie z zakresu czynnoœci
dnia codziennego l spotkania i szkolenia dla
osób choruj¹cych na cukrzycê
l spotkania informacyjne dla osób 
z choroba AMD l doradztwo 
psychologiczne 
(rozmowy, porady,
wsparcia) 
l udzielanie 
porad prawnych 
l organizowanie 
spotkañ integracyjnych,
wycieczek, turnusów
rehabilitacyjnych, 
prelekcji.

Polski Zwi¹zek Niewidomych Ko³o
w Zgierzu, ul. D³uga 89/91, tel. 42 715 63 53,
603 666 078, czynne w œrody w godz. 10.00
- 17.00 oraz soboty w godz. 10.00 - 14.00.

Polski Zwi¹zek 
Niewidomych 
Ko³o w Zgierzu

Na terenie gminy Zgierz na drogach gmin-
nych akcjê zimow¹ prowadzi Gminny
Zak³ad Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej
ul. Koœcielna 6/8.

Zg³oszenia dotycz¹ce odœnie¿ania dróg
nale¿y kierowaæ pod nastêpuj¹ce numery
telefonów: 

• w godz. 8.00 - 16.00: 
42 717 80 76, 42 717 82 53, 609 219 611 

• ca³odobowo: 
691 722 426

Akcja zima

Gminny Zak³ad Komunalny
informacja:

MA£GORZATA KLAUZIÑSKA

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Ko³o w Zgierzu

informacja:
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Urz¹d Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4, 95-100 Zgierz

Centrala: 42 716 25 15, 42 716 32 97, 42 716 65 73
Biuro Obs³ugi Klienta: 42 714 28 30

fax 42 716 45 54, ug@gmina.zgierz.pl, www.gmina.zgierz.pl

nazwa komórki organizacyjnej 
lub stanowiska

lokalizacja tel. wew.

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
przyjmuje interesantów: 

wtorek 9.00 - 11.00, pi¹tek 10.00 - 13.00
wejœcie przez Sekretariat
bud. B, I piêtro, pok. 9

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski
dy¿uruje: œroda 10.00 - 11.00

Sekretarz Gminy Zgierz Bogus³awa Szczeciñska

Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak

Biuro Obs³ugi Rady Gminy Zgierz
Obs³uga prawna

Pracownicy merytoryczni

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Kancelaria Urzêdu

Referat Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

Gospodarka nieruchomoœciami

Planowanie przestrzenne

Kierownik: Andrzej Gibki

Ochrona œrodowiska, rolnictwo

Dzia³alnoœæ gospodarcza

Zastêpca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak

Kierownik: Agnieszka Chmieleska

Kierownik: Anna £opalewska

Referat Infrastruktury Technicznej
Kierownik: Ewa Lewiñska

Pracownicy merytoryczni

Referat Finansowy
Zastêpca Skarbnika Gminy Zgierz 

Ksiêgowoœæ bud¿etowa

Wymiar podatków 

Ksiêgowoœæ podatkowa

Egzekucja podatków

Zespó³ ds. Obywatelskich (Ewidencja Ludnoœci)

Referat Rozwoju i Promocji Gminy
Kierownik: Wioleta G³owacka

Zespó³ ds. Rozwoju

Zespó³ ds. Promocji, Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówieñ Publicznych i OSP
Referat Oœwiaty, Kultury i Sportu
Kierownik: Cezary Piotrowski

Pracownicy merytoryczni

Referat Informatyzacji Urzêdu
Kierownik: Jacek Felczak

Pracownicy merytoryczni

Zespó³ ds. Kadr, P³ac i BHP
Pe³nomocnik ds. Informacji Niejawnych i OC

Kasa
Bank Spó³dzielczy w Zgierzu, Punkt Obs³ugi Bankowej Nr 3

109

Referat Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci  Gospodarczej

bud. B, II piêtro, pok. 15 115

bud. A, I piêtro, pok. 27 237

bud. B, parter, pok. 6

bud. B, II piêtro, pok. 16

bud. B, II piêtro, pok.  14

bud. A, II piêtro, pok. 32

bud. A, I piêtro, pok. 24

bud. B, parter, pok. 1

bud. B, parter, pok. 7

bud. A, I piêtro, pok. 22, 23

bud. B, parter, pok.  3

bud. B, I piêtro, pok. 11

bud. A, I piêtro, pok. 27

bud. B, I piêtro, pok. 12

bud. A, I piêtro, pok. 25

bud. B, I piêtro, pokój 13

bud. A, parter, 
Biuro Obs³ugi Klienta,
stanowiska 5 i 6

bud. A, parter, pok. 21

bud. A, I piêtro, pok. 26
bud. A, II piêtro, pok. 29

bud. A, II piêtro, pok. 30

bud. A, II piêtro, pok. 31

bud. A, II piêtro, pok. 33

bud. A, II piêtro, pok. 36

bud. A, II piêtro, pok. 35

bud. A, parter, 
Biuro Obs³ugi Klienta

106

116

114

232

246

101

127

107

103,104

111

112

224

222, 223

227

225, 255

113

305, 306

221

226

229

240

230

231
241, 242

243, 244

233

236

235

307

URZ¥D GMINY ZGIERZ

PRZEWODNIK TELEADRESOWY GMINNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

budynek A Urzêdu Gminy Zgierz
ul. £êczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 65 53, fax 42 716 03 27
gops@gmina.zgierz.pl
tel. 42 716 25 15 - centrala UGZ

l kierownik: Ma³gorzata Bibel (parter, pok. 20)
- wew. 239 
l ksiêgowoœæ (parter, pok. 19) - wew. 219 
l pomoc spo³eczna (parter, pok. 20) - wew. 238 
l œwiadczenia rodzinne (I piêtro, pok. 28)
- wew. 228 
l fundusz alimentacyjny (I piêtro, pok. 28a)
- wew. 245

Gminny Zak³ad Komunalny

D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8
95-100 Zgierz
tel. 42 717 82 53, 42 717 80 76
fax - wew. 22
gzk_zus@poczta.onet.pl

l dyrektor: W³adys³aw Ruprecht - wew. 25 
l zastêpca dyrektora, dzia³ techniczny,
warunki techniczne, uzgadnianie projektów
- wew. 14
l sekretariat - wew. 26
l dzia³ finansowy, kadry - wew. 21
l awarie sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych,
bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych - wew. 20
l rozliczenia za wodê - wew. 19, 20
l mieszkania komunalne, wywóz odpadów
komunalnych, komunikacja gminna autobu-
sowa, dowozy dzieci do szkó³ - wew. 23

Gminny Oœrodek Kultury

Dzier¿¹zna 4, 95-001 Bia³a
tel. 42 717 84 66, fax 42 717 80 18
gokdzierzazna@xl.wp.pl
www.dzierzazna.pl
dyrektor: Barbara Polasiñska

Szko³a Podstawowa w Besiekierzu Rudnym

Besiekierz Rudny 20, 95-001 Bia³a 
tel./fax 42 717 84 79, besiekierz@o2.pl  
www.szkolabesiekierz.pl
dyrektor: El¿bieta Sobczyñska-KaŸmierczak 

Szko³a Podstawowa w Bia³ej 

ul. Koœcielna 4, 95-001 Bia³a 
tel./fax 42 717 84 13, spbia@op.pl
www.spbiala.szkolnastrona.pl 
dyrektor: Blanka Hauke 

Szko³a Podstawowa w D¹brówce Wielkiej 

D¹brówka Wielka, ul. G³ówna 49, 95-100 Zgierz 
tel./fax 42 717 82 52, sp.dabrowka@op.pl
www.dabrowka.moodle4free.com
dyrektor: Anna Kulik 

KOMUNIKATY



q 14 grudnia zgierscy policjanci otrzymali
zg³oszenie o awanturze domowej w Szcza-
winie Kolonii. 19-latek zachowywa³ siê
agresywnie, rozci¹³ czo³o swojemu ojcu. Na
³ó¿ku nastolatka policjanci zauwa¿yli torebkê
z marihuan¹. Podczas przeszukania domu
policjanci z Wydzia³u Kryminalnego ujawnili
akcesoria s³u¿¹ce do uprawy narkotyków.
Za uprawê œrodków odurzaj¹cych grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

q 30 grudnia po godz. 16.00 w D¹brówce
Wielkiej, na drodze wojewódzkiej nr 702,
dosz³o do œmiertelnego potr¹cenia pieszego.
Z ustaleñ policji wynika, ¿e 60-latek chc¹c
przebiegn¹æ przez ulicê nagle wtargn¹³ na
jezdniê i zosta³ potr¹cony przez jad¹cego od
strony Zgierza forda kierowanego przez
trzeŸwego 67-latka. Pieszy z rozleg³ymi
obra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala,
gdzie oko³o godz. 20.40 zmar³. 

q 7 stycznia do domku letniskowego
w Jasionce w³ama³ siê z³odziej. Jego ³upem
pad³y 3 rowery (dwa dzieciêce i turystyczny),
pompa zanurzeniowa, butla gazowa i inne
przedmioty. Straty oszacowano na 2.000 z³. 

q 8 stycznia 
na teren dzia³ki 
letniskowej w miejs-
cowoœci Ciosny
w³ama³ siê z³odziej. 
Zerwa³ ³añcuch na bramie
wjazdowej oraz k³ódki na
drzwiach domku letnisko-
wego. Jego ³upem pad³y
krzewy ozdobne oraz 
elementy wyposa¿enia 
domku, huœtawka ogrodowa 
i narzêdzia ogrodnicze. Straty
oszacowano na 3.700 z³.

q 14 stycznia w D¹brówce
Mariance kieruj¹ca jeepem
30-letnia ³odzianka nie dostosowa³a prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze.
Na oblodzonej nawierzchni drogi utraci³a
panowanie nad kierowanym pojazdem w
wyniku czego zjecha³a na prawe pobocze
i dachowa³a.

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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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

marzecmiejscowoœæ

12
26

kwiecieñ

10
23

3
17, 30

4
18

11
25

5
19

12
26

20

13
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

Zespó³ Szkolno-Gminazjalny w Giecznie 

Gieczno, ul. Szkolna 2, 95-001 Bia³a 
tel./fax 42 717 83 10, zsggieczno@op.pl 
dyrektor: Marek Stangreciak 

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach

ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki 
tel./fax 42 717 91 90, zsg.grotniki@poczta.fm
www.zsggrotniki.edupage.org
dyrektor: Maria Teresa Socalska

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku 

S³owik, ul. Gdañska 42, 95-100 Zgierz 
tel./fax 42 717 02 36, zsg.slowik@wp.pl
www.zsgslowik.neostrada.pl
dyrektor: Ewa Osówniak 

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie 

Szczawin Koœcielny, ul. Koœcielna 21, 
95-002 Smardzew 
tel. 42 716 90 10, fax 42 716 91 23
gimszczawin@op.pl
www.zsg-szczawin.ehost.pl  
dyrektor: Irena Konsowicz 

KOMUNIKATY

q Po¿ar w Maciejowie. 27 stycznia oko³o
godz. 23.00 Powiatowe Stanowisko Kierowa-
nia Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu
odebra³o zg³oszenie o po¿arze budynku
gospodarczego (inwentarsko-magazynowego)
w miejscowoœci Maciejów. Na miejsce
zdarzenia bezzw³ocznie zadysponowano
3 zastêpy z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Zgierzu oraz 3 zastêpy OSP z terenu gminy
Zgierz (OSP Bia³a, OSP Dzier¿¹zna, OSP
Szczawin), ³¹cznie 28 stra¿aków. Dzia³ania
stra¿y polega³y na podaniu trzech pr¹dów
wody w natarciu na pal¹cy siê budynek oraz
jednego pr¹du w obronie na s¹siedni budynek
gara¿owo-magazynowy. Przed przybyciem
stra¿aków w³aœciciele wraz z s¹siadami
dokonali ewakuacji zwierz¹t oraz czêœciowo
mienia. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³o:
dach drewniany kryty eternitem, s³oma, siano
oraz czêœciowo œciany budynku. £¹czne straty
oszacowano na oko³o 15 tys. z³, wartoœæ
uratowanego mienia szacuje siê na 25 tys. z³.
Akcja ratowniczo-gaœnicza trwa³a prawie
4 godziny. Przypuszczalna przyczyna
zdarzenia to wady urz¹dzeñ elektrycznych.
q Po¿ar w RogóŸnie. 5 lutego oko³o godz.
22.00 Powiatowe Stanowisko Kierowania
Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu
odebra³o zg³oszenie o po¿arze budynku
gospodarczego (inwentarsko-magazynowego)

w miejscowoœci 
RogóŸno. 
Na miejsce zdarzenia 
bezzw³ocznie 
zadysponowano 
5 zastêpów 
z Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Zgierzu 
oraz 4 zastêpy OSP 
z terenu gminy Zgierz
(OSP Bia³a, OSP
Dzier¿¹zna, OSP Skotniki, OSP Kêbliny),
³¹cznie 34 stra¿aków. Dzia³ania stra¿y
polega³y na podaniu trzech pr¹dów wody
w natarciu na pal¹cy siê budynek (dwa pr¹dy
do œrodka budynku oraz jeden na dach).
Po opanowaniu po¿aru dzia³ania stra¿y
polega³y na dogaszaniu p³odów rolnych.
W wyniku po¿aru spaleniu uleg³o: dach
budynku, wrota, stolarka okienna, siano,
s³oma oraz maszyny rolnicze (kombajn do
ziemniaków, zgrabiarka do siana). £¹czne
straty oszacowano na oko³o 53 tys. z³, wartoœæ
uratowanego mienia szacuje siê na 70 tys. z³.
Akcja ratowniczo-gaœnicza trwa³a ponad
6 godzin. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia
to zaprószenie ognia przez osoby nieznane.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Pañstwowej 

Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu

K r o n i k a  s t r a z a c k a




