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Podczas XXII sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 28 czerwca, radni podjęli
uchwały w sprawach:
q zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego gminy Zgierz za rok 2011 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Zgierz za 2011 rok opublikowane  jest w
formie prezentacji multimedialnej na stronie
internetowej www.gmina.zgierz.pl.
Radni zatwierdzili większością głosów
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Zgierz za
2011 rok. Przebieg głosowania: 9 głosów za
przyjęciem uchwały, 4 przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
q udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Zgierz z tytułu wykonania
budżetu gminy Zgierz za rok 2011.
Instytucja absolutorium jest związana
z realizacją przez radę gminy funkcji
kontrolnej w zakresie wykonania budżetu
przez wójta. Przedmiotem oceny jest
prawidłowość prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach przyjętego budżetu,
a szczególnie stan zrealizowanych wydat-
ków i dochodów budżetowych w stosunku
do zaplanowanych. 
Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2011 rok, informacją
o stanie mienia komunalnego, sprawoz-
daniem finansowym, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi o przedłożo-

nym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2011 r. oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz,
udzielili większością głosów absolutorium
Wójtowi Gminy Zgierz.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały, 4 przeciw, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie
zmian budżetu gminy Zgierz na rok 2012
w zakresie zadań własnych.
Zmiana wynika z zaleceń Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi. Dotyczy uzupeł-
nienia treści uchwały o wskazanie kwoty
i przeznaczenia nadwyżki budżetowej. 
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q przeniesień w planie wydatków budżetu
gminy Zgierz na rok 2012 w zakresie
zadań własnych.
Zwiększono wydatki na drogi publiczne
gminne. 200.000 zł przeznaczone zostanie
na bieżące utrzymanie dróg. Pieniądze
pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. 
Naprawy wymagają m.in. drogi w Maciejo-
wie, Józefowie, Wypychowie, Jedliczu A,
Ustroniu. Konieczna jest wymiana drewnia-
nych elementów mostu w Rogóźnie. Istotne
jest też zabezpieczenie środków na odśnie-
żanie dróg gminnych.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyję-
ciem uchwały, 4 przeciw, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
q zmian budżetu gminy Zgierz na rok
2012 w zakresie zadań własnych: 
l Zwiększono wydatki na infrastrukturę
wodociągową i sanitacyjną wsi o 10.000 zł.
Pieniądze pochodzą z wolnych środków na
rachunku bankowym gminy. Przeznaczone
zostaną na rozbudowę sieci wodociągowej
w Ustroniu.
Podczas wykonywania przez GZK przyłącza
wodociągowego do jednej z działek przy
ul. Sienkiewicza w Ustroniu stwierdzono
brak sieci wodociągowej na odcinku około
85 metrów, pomimo naniesienia jej na mapie
do celów projektowych. Szacunkowy koszt
wykonania robót budowlano-montażowych
tego odcinka to około 10.000 zł.  
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyję-
ciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.
l Zwiększono wydatki na drogi publiczne
gminne o 273.000 zł. Pieniądze przezna-
czone zostaną na nabycie gruntów pod drogę
na odcinku ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka
Strumiany - Dąbrówka Marianka. 
W budżecie gminy zaplanowano na ten cel
336.000 zł. Z pism otrzymanych od Starosty
Zgierskiego, dotyczących ustalenia odszko-
dowania za części nieruchomości położo-
nych w obrębie Dąbrówka Strumiany, oraz
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wyciągów z operatów szacunkowych wynika
jednak, że do końca lipca br. na odszkodo-
wania należy zabezpieczyć 609.000 zł.
Zwiększenie środków pozwoli na realizację
tego zadania.
Pieniądze pochodzą z wolnych środków
na rachunku bankowym gminy (143.000 zł),
a także środków zabezpieczonych w budżecie
na rozbudowę stacji wodociągowej w Koto-
wicach (10.000 zł), modernizację i remonty
ośrodków zdrowia w Smardzewie (70.000 zł)
i Słowiku (20.000 zł) oraz remont świetlicy
wiejskiej w Jedliczu A (30.000 zł). 
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu, a 2 nie wzięło udziału w głosowa-
niu, mimo obecności w sali obrad.
q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Zgierz
na lata 2012-2026.
Uchwała wynika z wprowadzonych zmian
do budżetu gminy. 
WPF zmieniona została w związku z przyję-
ciem do budżetu wolnych środków w wyso-
kości 153.000 zł. Po zmianach budżetu
zmieniła się planowana nadwyżka budże-
towa i wynosi obecnie 129.662 zł. W WPF
zaktualizowane zostały kwoty dochodów
i wydatków, w tym wydatki majątkowe objęte
limitami wydatków, zgodnie z wykazem
przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2026.
W związku z podjęciem uchwał o wydzierża-
wieniu budynków ośrodków zdrowia
w Smardzewie i Słowiku został zdjęty plan
na te zadania i zostały one wykreślone
z wykazu. W wykazie przedsięwzięć
zaktualizowano również limity wydatków
w poszczególnych latach, łączne nakłady
finansowe i limity zobowiązań. Planowana
kwota długu na koniec 2012 r. pozostała bez
zmian i wynosi 12.741.309 zł, a planowana
relacja zadłużenia do dochodów - 38,52 proc. 
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
q zmiany planu finansowego wydzielo-
nego rachunku oświatowych jednostek
budżetowych na 2012 rok.
Zmieniono plan finansowy wydzielonego
rachunku bankowego z tytułu dochodów
uzyskiwanych z najmu, dzierżawy składni-
ków majątkowych, spadków, zapisów
i darowizn w formie pieniężnej Szkoły
Podstawowej w Białej. Na wniosek dyrektor
szkoły, w związku z otrzymaniem przez
placówkę darowizny, zwiększono plan
o 15.000 zł.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q sprzedaży lokalu oraz oddania w użyt-
kowanie wieczyste udziału w działce
- w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemców lokali.

Uchwała dotyczy dwóch lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynku przy ul. Chopina
w Ustroniu, na działce nr ewid. 859 o pow.
932 m2. Zgodnie z operatem szacunkowym
sporządzonym przez rzeczoznawcę mająt-
kowego określono: l wartość lokalu o pow.
19,46 m2: 6.057 zł, wartość udziału w gruncie:
10.818 zł; l wartość lokalu o pow. 31,59 m2:
9.833 zł, wartość udziału w gruncie: 17.561 zł.
Radni uchwalili, że pierwsza opłata z tytułu
użytkowania wieczystego wynosić ma
15 proc. ceny nieruchomości gruntowej,
opłata roczna natomiast 1 proc. tej ceny.
Nabywcom udzielona zostanie 99 proc.
bonifikata od pierwszej opłaty z tytułu
oddania w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości gruntowej oraz od sprzedaży lokali
mieszkalnych. Oznacza to, że nabywca lokalu
o pow. 19,46 m2 wniesie pierwszą opłatę
z tytułu użytkowania wieczystego w wyso-
kości 77 zł, a nabywca lokalu o pow.
31,59 m2 - 125 zł. 
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q wystąpienia do Wojewody Łódzkiego
o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy
Zgierz działek w Kęblinach stanowiących
drogi. 
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
q wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie przez gminę Zgierz działek.
Gmina Zgierz nieodpłatnie przejmie trzy
działki (nr ewid. 241/57, 241/69, 241/71)
o łącznej powierzchni 7.300 m2, stanowiące
drogi wewnętrzne, położone w Palestynie
w obrębie Glinnik. Z wnioskiem w tej spra-
wie wystąpili współwłaściciele tych działek.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zgierz.
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
q udzielenia pełnomocnictwa proceso-
wego do reprezentowania Rady Gminy
Zgierz w postępowaniu przed Wojewódz-
kim Sądem Administracyjnym w Łodzi.
W czerwcu wpłynęło do Rady Gminy Zgierz
zawiadomienie o rozprawie przed Woje-
wódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi
w sprawie ze skargi Wojewody Łódzkiego
na Uchwałę Rady Gminy Zgierz Nr XV/
134/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w przed-
miocie uchwalenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zgierz. Radni udzielili
pełnomocnictwa procesowego w tym postę-
powaniu radcy prawnemu oraz pracowni-

kowi Referatu Geodezji, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego UGZ.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q rozpatrzenia skarg na działalność
Wójta Gminy Zgierz:
l Skarga I – zasadna – dotyczy nie załatwienia
sprawy w ustawowo określonym terminie.
Przebieg głosowania: 4 radnych uznało
skargę za zasadną, 6 wstrzymało się od
głosu.
l Skarga II – zasadna – dotyczy trybu udzie-
lania informacji publicznej. Przebieg głoso-
wania: 9 radnych uznało skargę za zasadną,
2 wstrzymało się od głosu.
q ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminy Zgierz.
Statut Gminy Zgierz uchwalony został przez
Radę Gminy Zgierz 27 marca 2003 roku
i zmieniony uchwałami z: 1 lutego 2007 r.,
30 sierpnia 2007 r., 7 kwietnia 2008 r.,
15 grudnia 2011 r.
Statut określa: l ustrój gminy, l zasady
tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach
rady gminy, l organizację wewnętrzną oraz
tryb pracy rady gminy i jej komisji, l tryb
pracy wójta, l zasady tworzenia klubów
radnych, l zasady dostępu obywateli
do dokumentów rady gminy, jej komisji,
wójta oraz korzystania z nich.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się
od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głoso-
waniu, mimo obecności w sali obrad.
q nadania tytułu „Przyjaciel Gminy
Zgierz”.
Tytuł „Przyjaciela Gminy Zgierz” nadany
zostanie Stowarzyszeniu Historycznemu
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi. Stowarzy-
szenie współpracuje z gminą od 2005 r.
m.in. przy organizacji wrześniowych insce-
nizacji historycznych i rajdów szlakiem
28. pułku Strzelców Kaniowskich, uroczys-
tości patriotycznych na terenie gminy, opiece
nad miejscami pamięci narodowej związa-
nymi z 28 pSK
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyję-
ciem uchwały.
q Radni nie wyrazili zgody na zastoso-
wanie stopy procentowej równiej 1 proc.
dla całości rat opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanej
o powierzchni 5,6210 ha w Ustroniu przy
ul. Ustronie. Przebieg głosowania: 10 głosów
przeciw przyjęciu uchwały, 1 za, 2 radnych
nie wzięło udziału w głosowaniu, mimo
obecności w sali obrad.
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1 stycznia 2012 r. weszła w życie znoweli-
zowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r. poz. 391), która zmienia
dotychczasowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi. Ustawa nakłada
na organy gminy nowe zadania. Według nich
to gmina odpowiada za gospodarowanie
odpadami na swoim terenie. Zobowiązana
jest zorganizować system gospodarki odpa-
dami komunalnymi, zgodnie z zapisami
ustawy oraz z uwarunkowaniami miejsco-
wymi. Wprowadzanie poszczególnych ele-
mentów systemu musi nastąpić najpóźniej
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
tj. do 1 lipca 2013 r. Ustawodawca, dzięki
przepisom przejściowym, wskazał kolejność
wprowadzania poszczególnych etapów
nowego systemu. I tak:

q q q
Od 1 stycznia 2012 r. działa Rejestr
Działalności Regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Rejestr prowadzony
jest w postaci bazy danych, w formie elektro-
nicznej. Przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany uzyskać wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej w gminie, z terenu
której zamierza odbierać odpady komunalne,
który zastępuje dotychczasowe zezwolenie
na odbieranie odpadów komunalnych stałych.
Wpisu w Rejestrze dokonuje się na pisemny
wniosek przedsiębiorcy, zawierający oświad-
czenie o spełnieniu warunków wymaganych
do wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnyh od właści-
cieli nieruchomości. Każdy przedsiębiorca
rozpoczynający działalność w tym zakresie
po raz pierwszy, dokonując wpisu do Rejes-
tru Działalności Regulowanej wnosi opłątę
skarbową w wysokości 50 zł. Przedsiębiorcy,
którzy przed dniem wejścia w życie ustawy
mają wydane zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych, mogą prowadzić
działalność na ich podstawie do końca 2012 r.
i są zwolnieni z wniesienia opłaty skarbowej
za wpis do Rejestru. Po upływie tego
terminu muszą uzyskać wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej. Podmiot prowa-
dzący działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, posiadający wpis do Rejestru

Działalności Regulowanej, będzie mógł
odbierać odpady komunalne na zlecenie
gminy jedynie w przypadku, gdy zostanie
wyłoniony w drodze przetargu.

q q q
Kolejnym terminem przejściowym nałożo-
nym przez ustawodawcę jest 12-miesięczny
termin podjęcia przez Radę Gminy
uchwał stanowiących akt prawa miej-
scowego: 
l w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty. Rada Gminy
określi niższe stawki opłaty, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
l w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
warunki miejscowe;
l w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela nieru-
chomości, obejmującą objaśnienia o sposobie
jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, o miejscu i terminach jej
składania, a także o terminie złożenia pierw-
szej deklaracji; 
l w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę, w szczególności ilość odpadów
komunalnych, częstotliwość odbierania
odpadów i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów.
Podjęte uchwały nie mogą wejść w życie
później niż z dniem 1 lipca 2013 r. i staną
się podstawą systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi na terenie gminy. 

q q q
Jedną z podstawowych uchwał podjętych
przez Radę Gminy będzie uchwała w sprawie
opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy może
stanowić iloczyn: liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, albo
ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
albo powierzchni lokalu mieszkalnego oraz
stawki opłaty. Opłata od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne stanowi
iloczyn liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na danej nieru-
chomości oraz stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy
będzie mogła również określić jedną stawkę
opłaty dla gospodarstwa domowego.
Właściciele nieruchomości są obowiązani
ponosić opłaty na rzecz gminy, na terenie
której są położone ich nieruchomości.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości będzie zobowiązany
do złożenia deklaracji o wysokości miesięcz-
nej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania pierwszego mieszkańca lub od dnia
wytworzenia pierwszego litra odpadów. 
Uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy określi wzór deklaracji
o wysokości opłaty, składanej przez właści-
cieli nieruchomości, która będzie podstawą
jej naliczenia. Deklaracja wypełniona przez
właściciela nieruchomości będzie zawierała
dane dotyczące ilości przebywających osób,
ilości wytwarzanych odpadów na danej
nieruchomości i wysokości opłaty. W razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji wójt, burmistrz
lub prezydent miasta określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty lub ilości odpadów komu-
nalnych powstających na danej nierucho-
mości zobowiązuje właściciela do złożenia
nowej deklaracji w terminie 14 dni
od nastąpienia zmiany.
W celu usprawnienia systemu, deklaracje
dostarczone zostaną wszystkim właścicielom
nieruchomości pocztą, a także zamieszczone
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Zgierz.

ANKIETA 
w sprawie wariantu naliczania opłat 

za odbiór odpadów
Dla opracowania i przyjęcia jak najlep-
szych rozwiązań wprowadzających nowe
obowiązki wynikające ze znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach potrzebna będzie nam Państwa
pomoc. W najbliższym czasie przygoto-
wana zostanie ankieta o charakterze
informacyjnym. Jej rzetelne wypełnienie
i zwrot do Urzędu Gminy pozwoli wybrać
najbardziej optymalny wariant naliczania
opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Informacja o ankiecie zamieszczona
będzie na stronie internetowej Gminy
Zgierz i BiP Urzędu Gminy Zgierz oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty przeka-
zana do Państwa wiadomości.

Nowe zasady 
gospodarowania 
odpadami w gminie

4 LIPIEC 2012



LIPIEC 2012 5

12 lipca weszło 
w życie Zarządzenie
Wójta Gminy Zgierz
w sprawie przepro-
wadzenia czynności
sprawdzających 
w zakresie 
poprawności 
opodatkowania nieruchomości na terenie
gminy Zgierz. Kontrolę w terenie przepro-
wadzą upoważnieni przez Wójta urzędnicy
gminni. Ich zadaniem będzie ustalenie stanu
faktycznego w zakresie zgodności z opodat-
kowaniem nieruchomości.
O planowanej intensyfikacji działań zwią-
zanych z prowadzeniem kontroli prawidło-
wości opodatkowania nieruchomości na
terenie gminy oraz obowiązku podatkowym
informowaliśmy na łamach naszej gazety
w lipcu i grudniu ub.r.

oprac. MIROSŁAWA GORZAK

M.K.

Mieszkańcy Sołectwa 
Jedlicze B odwołali swojego
sołtysa

SAMORZĄD
q q q

Od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać
nowe regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Do tego czasu
gmina jest zobowiązana podjąć ww. uchwały
stanowiące akt prawa miejscowego.

q q q
Od 1 lipca 2013 r. nowy system zaczyna
funkcjonować – uchwały Rady Gminy wcho-
dzą w życie, gmina zaczyna pobierać opłaty
od właścicieli nieruchomości i w zamian
zapewnia świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych. Do tego
czasu musi zostać rozstrzygnięty przetarg
na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości albo odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów. Przedsię-
biorca, który wygra przetarg na odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców,
będzie zobowiązany do podania gminie dokąd

i na jakich zasadach będą przekazywane od-
pady zebrane selektywnie, a także wskaże
cenę tego świadczenia za okres co najmniej
jednego roku. 
Ustawa wprowadza obowiązek selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych
obejmujących takie frakcje jak: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło i opakowania
wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji. Aby to zrealizować,
zostaną utworzone punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp do nich wszyst-
kim mieszkańcom gminy oraz wskazane
miejsca prowadzenia zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
Odebrane od Państwa odpady komunalne
przekazane będą do regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych
(a w przypadku ich awarii lub braku -

do instalacji wskazanych jako zastępcze).
Zgodnie z ustawą powinny być przekazy-
wane zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone oraz pozostałości z sortowania prze-
znaczone do składowania. 

q q q
Informację na temat nowelizacji ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach znajdą
Państwo na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy
kontaktować się z Referatem Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy
Zgierz, tel. 42 716 25 15 wew. 112 (Miro-
sława Gorzak), lub wew. 111 (Andrzej Gibki,
Iwona Marzec).

Na początku marca roz-
poczęły się prace przy
budowie infrastruktury
Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej. W czerwcu
ekipy budowlane 
pojawiły się na przystankach kolejowych
w gminie Zgierz, tzn. w Glinniku, Grotni-
kach i Smardzewie.
Prace są realizowane w ramach projektu
„Budowa, przebudowa przystanków kolejo-
wych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomera-
cyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej
poprzez utworzenie intermodalnych przy-
stanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną
- etap I” współfinansowanego w 85 proc.
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.
W ramach modernizacji przystanków
zostaną wykonane nowe, podwyższone
perony z wejściami i podjazdami dla niepeł-
nosprawnych, oświetleniem i wiatami dla
pasażerów. W sumie w ramach projektu na
trasach z Łodzi do Kutna i Łowicza do końca
przyszłego roku powstanie osiem nowych
przystanków, a dziewięć kolejnych zostanie
przebudowanych. Również nasza gmina
wzbogaci się o nowy przystanek, który
będzie nosił nazwę „Glinnik Wieś”. Zakoń-
czenie prac remontowych i budowlanych
przewidziane jest na III kwartał 2013 r.
Całkowity koszt projektu to ok. 52 mln zł,
a jednym z podmiotów finansujących jest
gmina Zgierz.

Projekt ten jest komplementarny z projektem
„Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej” przewidzianym do współfinanso-
wania z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Z projektem tym wiąże się
również planowana modernizacja linii kole-
jowych Łódź - Łowicz i Łódź - Kutno, zwią-
zana z ich dostosowaniem do prędkości
90 - 100 km/h, a miejscami 120 km/h,
a nawet 160 km/h.
Projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej” przewiduje zakup 20
nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
(EZT), które wraz ze zmodernizowanymi
przez województwo łódzkie składami, będą
obsługiwać przewozy aglomeracyjne oraz
budowę zaplecza technicznego dla taboru
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pierwsze
pociągi wyjadą na tory pod koniec 2013 r.,
kolejne będą sukcesywnie uzupełniać tabor
do końca 2014 r. Planowana częstotliwość
kursów będzie wynosić co najmniej półgo-
dziny w godzinach szczytu i co godzinę poza
nimi. Wartość wydatków kwalifikowalnych
w ramach tego projektu wyniesie ponad
327,7 mln zł, a wnioskowana wysokość
dofinansowania ze środków unijnych
to prawie 193,4 mln zł.

INWESTYCJE

Trwa budowa
Łódzkiej 
Kolei 
Aglomeracyjnej
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oprac. MACIEJ WRZESIŃSKIna podstawie: lka.lodz.pl, www.plk-sa.pl, www.rpo.lodzkie.pl,www.mmlodz.pl, lodz.gazeta.pl

5 lipca odbyło się Zebranie Wiejskie
Sołectwa Jedlicze B w sprawie odwołania
sołtysa. Zebranie zostało zwołane na wniosek
mieszkańców Sołectwa Jedlicze B. Uczest-
niczyło w nim 21 osób. W głosowaniu udział
wzięło 19 osób, za odwołaniem sołtysa
głosowało 16, trzy osoby były przeciwne.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
pan Lech Janowski został odwołany z funkcji
sołtysa.

D.S.

Sprawdzą, 
czy prawidłowo 
płacisz podatki
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Wyciąg z uchwały nr XXII/198/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Zgierz.

qqq

Cele programu i ogólne założenia
Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
domowych na terenie gminy Zgierz oraz zapewnienie właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim
oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administra-
cyjnych gminy Zgierz.
.„Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie,
które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możli-
wości ustalenia jego właściciela; nie dotyczy żyjących na wolności
kotów. 
Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie zwierząt, a w szczególności z zachowaniem zasad
humanitaryzmu i obejmuje w szczególności: 

zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez•
umieszczanie zwierząt domowych w schronisku - Hotelu
dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56
lok. 2, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
p. Dariusza Sędzickiego w Besiekierzu Rudnym 23; 
aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt•
bezdomnych; 
prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czeka-•
jących na adopcję na stronie internetowej gminy Zgierz; 
prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,•
znajdujących się w schronisku, a pochodzących z terenu gminy
Zgierz;
znakowanie zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację•
zwierzęcia i kontakt z właścicielem; 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom•
objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogo-
wych.

Na realizację tych zadań gmina Zgierz przeznacza z budżetu środki
w wysokości 250.000 zł.

qqq

Odławianie bezdomnych zwierząt
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zgierz zajmuje
się schronisko, z którym gmina ma zawartą umowę. Gmina sprawuje
nadzór nad jego działalnością, a w razie stwierdzenia niezgodności
działań schroniska z przepisami prawa, niezwłocznie zawiadamia
o zaobserwowanych uchybieniach właściwe instytucje publiczne.
Umowa zawarta ze schroniskiem, w przypadku nienależytego
wykonania przez nie zobowiązań, przewiduje również kary.
Schronisko ma obowiązek zapewnienia zwierzętom właściwej opieki,
a w szczególności: odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej
wody, ochrony przed warunkami atmosferycznymi, opieki wetery-
naryjnej, szczepień przeciwko chorobom zakaźnym oraz wściekliź-
nie, badań klinicznych, lecznictwa (chirurgia miękka i twarda),
kontroli płodności (sterylizacja i kastracja).
Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach mających zapewnić
bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez
podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.

Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie ubiegającej się o adop-
cję zwierzęcia dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta
są przetrzymywane, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych
dla celów kwarantanny bądź dla zwierząt agresywnych. 
Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie
po przeprowadzonym zabiegu polegającym na trwałym pozbawieniu
zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania,
a zwłaszcza: nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia, zwierzę
jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zareje-
strowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.
Zwierzę przebywające w schronisku może zostać poddane eutanazji
jedynie w przypadku: l gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore,
a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych
zwierząt; l gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból,
a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień
zwierzęcia; l gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy
i bezpośrednio zagraża ludziom i innym zwierzętom, a nie ma innego
sposobu uniknięcia zagrożenia; l w ramach usypiania ślepych
miotów w celu kontroli populacji. Konieczność przeprowadzenia
eutanazji orzeka lekarz weterynarii.
W przypadku przepełnienia schroniska, Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami
społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych. 

qqq

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 
Koty wolno żyjące na terenie gminy Zgierz podlegają opiece gminy.
Gmina zapewnia im pokarm i urządzenia służące do dokarmiania
oraz schronienia. Finansuje również zabiegi zmierzające do trwałego
pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia. Zwierzę
poddane zabiegowi, po okresie rekonwalescencji powinno zostać
niezwłocznie wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane. 
Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami społecznymi,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Osoba stale
i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty może zarejestrować
swoją działalność w Urzędzie Gminy. Zarejestrowany opiekun kotów
ma prawo do zwrotu kosztów ich dokarmiania. Władze gminne
zachęcają opiekunów kotów do czynnej pomocy przy ich wyłapy-
waniu w celu przeprowadzenia zabiegów zmierzających do pozba-
wienia zwierząt zdolności płodzenia.

qqq

Adopcje zwierząt i domy tymczasowe 
Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu
swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pocho-
dzącym z terenu gminy Zgierz. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem
może mieć postać stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą
do nabycia zwierzęcia na własność (adopcja) lub ograniczoną
w czasie - tzw. dom tymczasowy.
Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź
za zwrotem wydającemu podstawowych kosztów opieki medycznej
nad zwierzęciem. Przekazanie zwierzęcia do domu tymczasowego
odbywa się nieodpłatnie.
Osoba sprawująca opiekę nad zwierzęciem w ramach domu
tymczasowego, po upływie 60 dni ma prawo ubiegać się o nieod-
płatną adopcję, chyba że dopuściła się zaniedbań bądź w inny sposób
naruszyła warunki umowy o prowadzenie domu tymczasowego.
Osoba ubiegająca się o adopcję powinna cechować się znajomością
wymogów dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego
gatunku. W razie wątpliwości, czy osoba ta jest w stanie sprawować
należytą opiekę nad zwierzęciem, schronisko może przeprowadzić
przy współpracy z policją lub organizacją społeczną, której statuto-

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Zgierz

SAMORZĄD
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Do zadań gminy należy obowiązek wyłapy-
wania i zapewnienia miejsca w schronisku
bezdomnym zwierzętom domowym lub
gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. 
Gmina Zgierz ma zawartą umowę na wyłapy-
wanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt
domowych porzuconych na jej terenie
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
w Łodzi. Pod opieką tej placówki na koniec
czerwca br. znajdowało się 140 psów i 1 kot
z naszego terenu. Koszty ich utrzymania
ponosi gmina. Zwierzęta mają co jeść
i gdzie spać, ale nie jest to dla nich dom.
Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy
chcieliby przygarnąć psa i zmienić jego
„psią dolę”, by odwiedzili Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, tel. 42 671
34 49, 501 066 519.
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Adoptuj psa

www.hotelzwierzat.com 
www.gmina.zgierz.pl
zakładka Gmina - Adoptuj psa

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

SAMORZĄD
wym celem jest ochrona zwierząt, wywiad środowiskowy. Gdy
istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba nie będzie sprawować
należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmó-
wić wydania zwierzęcia.
Umowa adopcyjna powinna zawierać pouczenie o podstawowych
obowiązkach osoby utrzymującej zwierzę, przewidziane przez
przepisy o ochronie zwierząt oraz klauzule zobowiązujące do
zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym:
odpowiedniego pożywienia i świeżej wody, schronienia przed
warunkami atmosferycznymi, dostępu do stałej opieki weterynaryjnej
oraz szacunku, wolności od bólu i cierpienia. Ponadto umowa
powinna zawierać dane osoby odbierającej zwierzę oraz informacje
dotyczące zwierzęcia tj.: rasa, płeć, opis i dane szczególne służące
identyfikacji zwierzęcia, a także historię chorób i status prawny
zwierzęcia (bezdomne, porzucone itp.). Dane te są przechowywane
w odpowiedniej bazie danych. 

qqq

Opieka weterynaryjna 
Gmina Zgierz finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi
zwierzętami (psy i koty) przebywającymi w schronisku. Finansuje
również opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych oraz posiadają-
cych właściciela, w przypadku, gdy kontakt z nim nie jest możliwy,
a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. Właściciel zwierzęcia,
które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie
poniesionych kosztów leczenia.
Całodobową opiekę weterynaryjną, w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt dziko żyjących i gospodarskich, zapewnia
Klinika Weterynaryjna lek. wet. Jacka Szulca z siedzibą przy
ul. T. Kościuszki 22 w Zgierzu. 

qqq

Ewidencja zwierząt 
Zwierzęta bezdomne są znakowane i ewidencjonowane niezwłocznie
po odłowieniu i dostarczeniu do schroniska.

qqq

Współpraca z mieszkańcami 
w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt 

Gmina Zgierz kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metod
walki z bezdomnością zwierząt domowych, a w szczególności
informuje o programach adopcyjnych oraz edukuje o zabiegach,
zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności
płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej
i weterynaryjnej. Zadania te wykonywane są przy współpracy
z przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt. Ponadto, w celu walki ze wzrostem
populacji zwierząt, gmina dofinansowuje zabiegi polegające na
trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, dokonywane na zwie-
rzętach należących do mieszkańców.

qqq

Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym 
W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia
innego niż gospodarskie lub domowe, policja w porozumieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwym miejscowo kołem
łowieckim, a w razie konieczności - strażą pożarną, podejmuje kroki
w celu umożliwieniu zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego
bytowania.
Jeśli zwierzę nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca natu-
ralnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi
tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do
naturalnego środowiska. W razie konieczności, gmina zapewnia
zwierzęciu opiekę weterynaryjną.
Jeśli zwierzę zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych
bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia
do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie
dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego bądź inną osobę
uprawnioną do użycia broni palnej.
Opiekę weterynaryjną dla zwierząt dzikich i gospodarskich,
na podstawie umowy z gminą, zapewnia lek. wet. Jacek Szulc,
prowadzący Klinikę Weterynaryjną dla Zwierząt w Zgierzu przy
ul. T. Kościuszki 22.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

Uroczystości patriotyczne 
w Białej

11.30 - złożenie kwiatów na mogile      
żołnierzy 28. pułku Strzelców          
Kaniowskich na cmentarzu 
parafialnym 

12.00 - msza św. w kościele pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła

12.55 - przejście pocztów 
sztandarowych i uczestników  
uroczystości z kościoła 
pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, przemówienia 
okolicznościowe, składanie 
kwiatów

UWAGA: W związku z uroczystością zostanie
zamknięta droga powiatowa nr 5105E relacji Kania
Góra - Biała - Kębliny na odcinku Biała - Kębliny
(od kościoła do pomnika) w godz. 12.50 - 14.20. 

Dożynki

26 sierpnia 
w Dzierżąznej

W ostatnią niedzielę sierpnia 
zapraszamy na święto rolników, 
które tradycyjnie rozpocznie się 
korowodem z wieńcami 
dożynkowymi i mszą świętą. 

Jak co roku nie zabraknie 
występów lokalnych zespołów

artystycznych, stoisk sołeckich, 
punktów gastronomicznych,

prezentacji twórców ludowych, 
kramów i wesołego miasteczka. 

Niespodzianką będzie występ gwiazd,
a stałym punktem wieńczącym imprezę
- dyskoteka z DJ-em.
Prosimy o śledzenie stron internetowych:
www.dzierzazna.pl, www.gmina.zgierz.pl.
Tam więcej informacji dotyczących
Dożynek oraz informacje do pobrania
dla straganiarzy. Jeżeli macie Państwo
pytania prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr tel. 42 717 84 66.



Spontanicznie powstał w czerwcu komitet
organizacyjny, który postanowił zorganizo-
wać na zakończenie roku szkolnego festyn
dla dzieci z sołectw Glinnik i Maciejów.
Reakcja mieszkańców zaskoczyła pozytyw-
nie organizatorów, zgłosiło się wielu chęt-
nych do pomocy i znaleźli się bardzo hojni
sponsorzy, którzy ufundowali cenne nagrody.
1 lipca, mimo upału, na boisko LKS „Czarni
Smardzew” przyszło ponad 150 osób,
nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale też
Zgierza i Łodzi. 
Organizatorzy zaproponowali konkursy
sportowe dla dzieci do lat czternastu oraz
dla rodziców z dziećmi. Po przełamaniu
bariery nieśmiałości w zawodach wzięli udział
wszyscy chętni. Startowali np. dziadkowie
i babcie z wnukami. Najmłodszymi uczest-
nikami byli 2,5-letni Oskar Modliński
i 3-letnia Zuzia Zagozda startująca z babcią
i dziadkiem.
Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji
czuwała komisja główna w składzie:
Grażyna Ojrzyńska, Bronisław Matusz,
Anna Jędrzejczak - Sołtys Sołectwa
Glinnik i Maciej Złotocha - Sołtys Sołectwa
Maciejów.
Wielobój sportowy obejmował konkurencje:
slalom z piłką, skok w dal, rzut piłeczką
palantową, rzut granatem. Dodatkowe atrak-
cje to rzut lotkami do tarczy, strzelanie
rzutów karnych (w bramce stał prezes LKS
Michał Ojrzyński), konkurs przyrodniczy.

Wiele emocji wywołał konkurs przeciągania
liny, zwłaszcza w wykonaniu pań. Gratulu-
jemy paniom woli walki i ambicji.
Dużą atrakcją były obrazki malowane przez
panią Kamilę na rękach i buziach dzieci.
Na wszystkich uczestników festynu czekały
upieczone przez panie pyszne ciasta oraz
zakupione przez sponsorów napoje, lody,
lizaki itp.
Wielobój rodzinny wygrali państwo
Piekarscy, Chęcielewscy i Krupińscy.
Najlepsi w poszczególnych konkurencjach
i grupach wiekowych: Tymon Piekarski,
Michał Majda, Julia Rutkowska, Klaudia
Kosik, Dawid Rutkowski, Krystian
Rutkowski, Daniel Złotocha.

Na zakończenie imprezy członkowie grupy
paramilitarnej ASG z Maciejowa przedsta-
wili scenkę - pokaz walki z odbijaniem
zakładników.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy:
l sponsorom za ciasta, owoce, napoje, lody,
nagrody i upominki, l sędziom za sprawne
przeprowadzenie konkurencji, l uczestnikom
za włączenie się do zabawy i stworzenie
wspaniałej atmosfery.
Organizatorzy planują kolejne spotkanie
na zakończenie wakacji, w sobotę 1 września.

WYDARZENIA

Festyn rodzinny 
w Smardzewie

GRAŻYNA OJRZYŃSKA
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TURYSTYKA I REKREACJA

W lipcu ukazał się „Przewodnik
turystyczny po gminie Zgierz”.
Publikacja wydana została
dzięki pozyskanemu przez
gminę dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej. 
W przewodniku turysta znajdzie
wiele ciekawych wiadomości
i informacji krajoznawczych
o gminie Zgierz. Dowie się, jak
dojechać w te okolice oraz gdzie
szukać informacji turystycz-
nych. 
W publikacji zamieszczono
również rozdział omawiający
historię, przyrodę i geografię
regionu.
Zasadnicza część przewodnika
zawiera opis wszystkich atrakcji
turystycznych w poszczegól-

nych miejscowościach gminy,
ułożonych w porządku alfabe-
tycznym, a także rozdział z
wyszczególnionymi i skrótowo
opisanymi wszystkimi znako-
wanymi szlakami turystycz-
nymi: pieszymi, rowerowymi
oraz konnymi.
Wygodnym uzupełnieniem jest
zamieszczony na końcu prze-
wodnika rozdział z informa-
cjami praktycznymi. Znalazły
się w nim dane teleadresowe
miejsc noclegowych, w tym
oczywiście wszystkich gospo-
darstw agroturystycznych, infor-
macje o lokalach gastronomicz-
nych, organizatorach różnych
form aktywnego wypoczynku
i wiele innych.

Przewodnik turystyczny 
po gminie Zgierz
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5 lipca w Centrum Aktywizacji Społeczno
-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie odbyły
się drugie warsztaty kulinarne. Tym razem
gospodarzem warsztatów było Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Lorenkach. 
W warsztatach uczestniczyli m.in. sołtys
i mieszkańcy Gieczna, panie z KGW Biała
i KGW Szczawin oraz Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz i Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury. 
Panie z Lorenek przygotowały różne ciasta
z owocami, bakaliami, galaretką, kremami.
Nie sposób było wszystkich spróbować, stoły
uginały się od słodkości. 
W czasie spotkania wymieniano się przepi-
sami i doświadczeniami kulinarnymi.

Nie brakło tematów związanych z codzien-
nym życiem i tym, co się dzieje wokół nas. 
Centrum w Giecznie jest doskonałym miejs-
cem do organizowania tego typu spotkań
i wymiany doświadczeń. To miejsce akty-

wizacji społecznej dla wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. 
Warsztaty są okazją do integracji naszych
lokalnych środowisk. Kolejne odbędą się
jesienią. 

KULTURA

Warsztaty kulinarne

WIOLETA GŁOWACKA
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Ach te szczawińskie dziewczęta, kobiety
i kobietki… Rozśpiewane, roztańczone,
rozmarzone. Jak na prawdziwe „paradnice”
przystało „kazały se poszyć czerwone spód-
nice”, białe strojne bluzki i dalej śpiewać
i tańczyć, gdzie się da! A głos Panie mają
barwny, silny, emocjonujący. 
Początki „Szczawinianek” sięgają wiosny
2002 roku, kiedy to z inicjatywy Przewodni-
czącej Koła Gospodyń Wiejskich w Szcza-
winie - Alicji Jędrzejczak - założono zespół
śpiewaczy. Od początku istnienia instrukto-
rem zespołu jest Renata Niszczak. Od września
2007 roku zespół działa pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
Pasjonatkom śpiewania spodobał się
repertuar ludowo-biesiadny, który do dziś
jest swoistym wyróżnikiem zespołu. Panie
uwielbiają zarówno piosenki ludowe, jak
i popularne, skoczne i z przytupem, ale też
romantyczne i nostalgiczne. Na swoich
koncertach potrafią wyczarować niepowta-

rzalną atmosferę, zabawiając publiczność
znanymi utworami wykonawców z minio-
nych lat, ale też współczesnymi aranżacjami.
Wiązanki góralskie, śląskie, przyśpiewki
i walczyki podrywają do tańca, a same
wykonawczynie doskonale się przy tym
bawią. Śpiewanie stało się dla „Szczawinia-
nek” pasją, sposobem na życie, dobry humor
i świetną zabawę. Hej nasza wesoła polska
biesiada - jak my ją kochamy!
Aranżacje muzyczne, ciekawe podkłady
i wariacje instrumentalne dla Pań przygoto-
wuje Grzegorz Niszczak, co - jak twierdzą
nasze śpiewaczki - doskonale wynagradza
im brak kapeli. 
Wspomnijmy krótko o koncertach i wystę-
pach Zespołu Śpiewaczego „Szczawinianki”
ze Szczawina - przede wszystkim uświetnia
swą obecnością liczne uroczystości środo-
wiskowe, gminne i powiatowe imprezy
okolicznościowe, tj. dożynki, wieczory
andrzejkowe, bale ostatkowe, letnie pikniki,
festyny czy noc świętojańską. „Szczawi-
nianki” brały także udział w powiatowych
biesiadach karnawałowych, festiwalach
i przeglądach, np. w Festiwalu Piosenki

Zapomnianej w Wiśniowej Górze czy w
Plenerowym Festiwalu Piosenki Znanej
i Lubianej „WYKA' 2011” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, na którym
Panie wyśpiewały zaszczytne pierwsze
miejsce.
Jubileusz dziesięciolecia powstania
Zespołu zapukał do drzwi... obchodzony
będzie podczas Dożynek Gminnych
26 sierpnia 2012 r., na co nasze śpiewaczki
czekają z niecierpliwością. Z pewnością
zaprezentują coś ciekawego, skocznego,
do tańca porywającego...
Zespołowi z okazji jubileuszu życzymy
sukcesów, wiernej publiczności i udanego,
radosnego śpiewania. 
Wszystkich wielbicieli wokalu szczawiń-
skich Pań serdecznie zapraszamy na występy
i koncerty. Polskie, dobre przeboje zapewnią
Państwu niezapomnianą zabawę i wprawią
w szampański nastrój, czego przede wszyst-
kim życzy sobie barwne, rozśpiewane grono
„Szczawinianek”.

Zespół Śpiewaczy
Szczawinianki

ze Szczawina

ANNA WOSIECKA - JASIŃSKAGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej
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10 lat działalności zespołu



Gmina Zgierz od lat w ramach Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami ogłasza i rozstrzyga
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie upowszechniania
kultury. W tym roku na konkurs dotyczący
organizacji koncertów muzyki klasycznej
dla mieszkańców naszej gminy wpłynęły
dwie interesujące oferty. Powołana przez
Wójta Gminy Zgierz komisja miała niemały
orzech do zgryzienia.
Z jednej strony dobrze znany mieszkańcom
gminy i wczasowiczom Festiwal „Lato
z Muzyką w Grotnikach” (w tym roku
19. edycja), odbywający się w Świątyni
Niepokalanego Poczęcia NMP w niedzielne
wieczory (24 czerwca - 5 sierpnia),
organizowany przez Łódzkie Towarzystwo
Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
w Łodzi. Wśród wykonawców m.in. zespół
folkowy Yankel Band, kwartet studentek
Akademii Muzycznej w Łodzi, Amatorski
Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia” w Zgierzu i Orkiestra Dęta OSP
w Błędowie. 
Z drugiej strony – zupełnie nowa dla miesz-
kańców gminy propozycja Stowarzyszenia
Promocji Inicjatyw Artystycznych „Opera-
tiva” w Łodzi – cykl koncertów pt. „Muzyka
w polskim dworze” (1 lipca - 19 sierpnia),
organizowanych w pięknym otoczeniu parku

i stawu, na terenie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dzierżąznej, na wzór popularnego
w XIX wieku salonowego muzykowania.
Wykonawcy to artyści związani zawodowo
z Akademią Muzyczną w Łodzi, wybitni
laureaci wielu konkursów krajowych i zagra-
nicznych, wśród nich Anna Dzionek-Kwiat-
kowska - solistka Teatru Muzycznego w Łodzi. 
Po dokładnym przeanalizowaniu ofert
komisja konkursowa wybrała jednogłośnie
propozycję Stowarzyszenia „Operativa”.
Stowarzyszenie otrzymało z budżetu gminy
Zgierz dofinansowanie do organizacji cyklu
koncertów. O wyborze zdecydowało atrak-
cyjniejsze miejsce koncertów oraz niesły-
szani dotąd w naszej gminie wykonawcy. 
Przypomnijmy, że Dzierżązna położona jest
w centrum gminy, a w obrębie kilku kilo-
metrów od niej znajdują się liczne obszary
rolnicze oraz miejscowości wypoczynkowe
i agroturystyczne, tj.: Biała, Rosanów, Kęb-
liny, Szczawin, Ciosny, Kania Góra, Słowik
i Dąbrówka. Mieszkańcy tych miejscowości
mają więc bliski dostęp do cyklicznych
spotkań z artystami i obcowania z muzyką
wokalną, fortepianową oraz kameralną
i operetkową w letnie, niedzielne popołudnia. 
W tym roku gmina Zgierz nie wsparła
finansowo, wzorem ubiegłych lat, imprezy
kulturalnej organizowanej przez Łódzkie
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szyma-
nowskiego w Łodzi. Tym bardziej dziękujemy
organizatorom za kontynuowanie Festiwalu
„Lato z Muzyką w Grotnikach”, który stał

się już stałym elementem kalendarza wyda-
rzeń kulturalnych na terenie naszej gminy.
W roku przyszłym, jeżeli budżet gminy
pozwoli, ponownie zostanie ogłoszony
konkurs na realizację tego zadania. Już dziś
zapraszamy do udziału organizacje, dla których
ważne jest propagowanie muzyki. Miło byłoby
po raz 20. - jubileuszowy uczestniczyć w
koncertach w Grotnikach, ale i kolejny raz
móc słuchać muzyki klasycznej w romanty-
cznej atmosferze w dworku w Dzierżąznej.

KULTURA
Letnie spotkania 
z muzyką klasyczną 

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Groch z kapustą (3) 
Szanowni PT Czytelnicy. Jednym z moich zainteresowań jest
nazewnictwo miejscowości na naszym terenie. Czasami natrafić
można na bardzo, nie powiem dziwne, ale na pewno ciekawe nazwy.
Otóż w początkach XIX wieku na dzisiejszym terenie miasta Zgierza
(a wtedy obok niego) występowała miejscowość „Krzewie und
Oszczywilk”. To „und” czyli „i”, bo mapa była pruska. Krzewie
to dzisiejsze Krzywie. Oszczywilka dziś nie ma. Sama nazwa określa
takie trochę dzikie miejsce z krzewami oczywiście. Myślałem,
że była to wyjątkowa nazwa w naszej okolicy. Ku memu zadziwieniu
znalazłem taką samą nieco na północ od Zgierza. W parafialnych
księgach szczawińskich występował także w początku XIX wieku
„Oszczywilk”. Czasami pisany był jako „Oszczy Wilk”. Nazwa
ta zanika dopiero w latach 50., a na jej miejsce pojawia się... Anielin.
No cóż, i dziś nikt nie chciałby mieszkać w tym pierwszym. 
Pewną ciekawostką jest fakt, że także na terenie dzisiejszego Zgierza
figurowała nazwa, co prawda nie Anielin, ale bardzo bliska, bo
Aniołów. Jej powstanie to przełom XIX i XX wieku. Na tej samej
pruskiej mapie w miejscu dzisiejszego Aniołowa widnieje określenie
„Witonia Hol.”, co oznaczało Witonia Holendry, czyli miejsce,
w którym osadzali się olendrzy, czyli ludzie, którzy w zamian
za wykarczowanie lasu otrzymywali kawałek gruntu na własność.
Pamiętajmy, że w tym czasie dominowała gospodarka pańszczyź-
niana i posiadanie gospodarstwa, którym można było dowolnie
dysponować to był wielki przywilej. Osiadającym, głównie podda-
nym pruskim, nie spodobała się „Witonia” i miejsce to nazwali
po swojemu, czyli „Engelhart”. Po następnych zawirowaniach
historycznych, zaczęto stosować już polską wersję tej nazwy,
czyli Aniołowo, a później Aniołów. 

Muszę stwierdzić, że takich ciekawostek nazewniczych na naszym
terenie jest więcej. Tak na przykład większość nazw odimiennych
powstała właśnie w pierwszej połowie XIX wieku na fali przecho-
dzenia z gospodarki pańszczyźnianej na czynszową. I nie ma
w tym nic dziwnego, ale niewątpliwą ciekawostką jest fakt od kogo
te nazwy pochodziły. Kim był Józef od Józefowa, Emilia od Emilii
czy Maciej od Maciejowa? W jednym z najbliższych odcinków
postaram się wyjaśnić te wątpliwości. Nie są to informacje histo-
ryczne najwyższej wagi, ale warto wiedzieć komu zawdzięczamy
nazewnictwo naszej miejscowości. 
Ponieważ tytuł cyklu jest trochę kulinarny, na zakończenie chciałbym
ten temat poruszyć. Otóż spotkałem się ostatnio z życzeniem
serwowania na przyjęciach regionalnych zgierskich potraw. I z tym
jest nieco problemu. Żyjemy na pograniczu Mazowsza i Wielko-
polski. Przez nasz teren od kilku tysięcy lat z południa na północ
i odwrotnie przemieszczają się mieszkańcy Śląska i Pomorza,
a nawet Europy (szlak bursztynowy, czyli dzisiejsza A - 1).
Wiadomo, że podstawowymi daniami w naszym regionie są: barszcz
ukraiński, pierogi ruskie, ryba po grecku i fasolka po bretońsku.
Tak na marginesie to Ukraińcy, Rosjanie, Grecy lub Bretończycy
dostają „zawału”, gdy widzą tak sponiewierane ich tradycyjne
potrawy. Inną wersją w naszych restauracjach jest tradycyjny polski
kotlet schabowy. Problem tylko, że w jadłodajni X nazywa się on
„schab po chłopsku”, a w karczmie Y „schab królewski”. W związku
z tym, chciałbym się poradzić i może ktoś zna jakąś potrawę, która
występuje tylko u nas. W Zgierzu i najbliższej okolicy. Nie ukrywam,
że mam już jedną „podejrzaną” potrawę. Wolałbym jednak najpierw
zobaczyć Państwa propozycje. Kontakt przez Redakcję lub
bezpośrednio do Muzeum Miasta Zgierza. W każdym bądź razie
- Smacznego!

Wokół korzeni gminy Zgierz
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Z KART HISTORII

MACIEJ WIERZBOWSKI
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2 lipca rozpoczęły się intensywne szkolenia
uczestników projektu „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro” realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu. Projekt współfinan-
sowany jest przez Europejski Fundusz
Społeczny Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.

29 beneficjentów zostało podzielonych
na dwie grupy. Głównym kryterium podziału
na grupy był wiek uczestników. Pierwsza
grupa (14 osób) rozpoczęła szkolenie
z zakresu obsługi komputera i pracy z Inter-
netem. Natomiast druga (15 osób) - warsz-
taty z psychologiem z zakresu umiejętności
interpersonalnych. 

Oprócz zajęć warsztatowych w grupach,
każdy z uczestników odbędzie również
indywidualne spotkania z psychologiem
i doradcą zawodowym. 

UNIA EUROPEJSKA

Rozpoczęły się szkolenia uczestników
projektu GOPS 

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu
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Jak to jest, że jedni potrafią sobie doskonale
w życiu poradzić, nawet startując z gorszej
pozycji społecznej, a inni nie umieją utrzy-
mać tego, na co zapracowali ich dziadkowie
i rodzice? Temat jest ciekawy i wart przemy-
ślenia, nie tylko w czasie wakacji.
Często spotykam się z ludźmi - jako poseł do
Parlamentu Europejskiego w czasie tygodni,
przeznaczonych na kontakty z wyborcami
i jako pełnomocnik ds. równego traktowania,
powołany przez Marszałka Województwa
Łódzkiego. I zauważyłam pewną prawidło-

wość - ci, którzy naprawdę potrzebują
pomocy, często się o nią w ogóle nie starają,
uważając, że sami powinni sobie poradzić,
a ci, którzy o taką pomoc zabiegają, niejed-
nokrotnie potrafiliby poradzić sobie dosko-
nale sami, tylko do głowy im nie przyjdzie,
że to oni mają o siebie zadbać, a nie instytu-
cje i społeczeństwo.
Mark Twain ładnie kiedyś powiedział, że
„Nic nam się od świata nie należy, bo on tu
był przed nami”. Właśnie tak byłam wycho-
wywana, że nic mi się od nikogo nie należy
i na wszystko muszę sama zapracować,
nawet na własne kieszonkowe. Teraz jestem
moim rodzicom za to wdzięczna, choć
wcześniej niejednokrotnie doskwierały mi
te zasady i brak taryfy ulgowej z ich strony.
Pewnie dlatego z trudnością znoszę postawy
roszczeniowe, a doceniam i szanuję tych,
którzy przebijają się o własnych siłach.
Coraz częściej widzę, że w rodzinach, które

żyją na przyzwoitym poziomie, dzieci nie
mają żadnych obowiązków - muszą się tylko
uczyć. Gdy potem obserwuję te dzieciaki
jako nastolatków albo studentów pierwszych
lat, to widzę, jak są zagubieni, bo nagle życie
zaczyna od nich czegoś więcej wymagać
niż tylko piątek na świadectwie. 
W rodzinach, w których się nie przelewa,
obowiązki są od dzieci egzekwowane, bo
inaczej po prostu się nie da - rodziców
nie stać na wynajęcie pani do sprzątania,
a posprzątać trzeba. I te dzieciaki radzą sobie
potem lepiej w dorosłym życiu. Nie chcę
tutaj generalizować, bo wszędzie są wyjątki
od reguły. Ale myślę, że lepiej nam będzie,
jak nie będziemy naszych dzieci we wszyst-
kim wyręczać. Bo pamiętajmy, że świat
ich nie wyręczy.

Widziane 
z Brukseli

Przemyślenia 
na wakacje

JOANNA SKRZYDLEWSKAPoseł do Parlamentu Europejskiego

INWESTYCJE

Trwa remont świetlicy
wiejskiej w Jedliczu A.
Rozpoczęte w maju prace
budowlane zmierzają ku
końcowi. Dotychczas wyko-
nano znaczny zakres robót
rozbiórkowych, wykończe-
niowych oraz instalacyjnych,
w tym instalację wodno
-kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, elektryczną oraz
kanalizację sanitarną ze zbior-

nikiem na ścieki i kotłownię.
Wartość umowna robót wy-
nosi około 178 tys. zł. 
Zakończono opracowanie
dokumentacji projektowej
oraz uzyskano pozwolenie
na budowę oświetlenia
ulicznego w Ustroniu
w ul. Borówkowej. Koszt
opracowania to ponad
7,9 tys. zł. 

Zakończono opracowanie
dokumentacji projektowej
oraz uzyskano pozwolenie
na rozbudowę i remont
świetlicy wiejskiej w Kaniej
Górze. Koszt opracowania
to ponad 19,6 tys. zł. Roz-
poczęcie robót budowlanych
planowane jest w przyszłym
roku.

Rozpoczęty w maju remont świetlicy wiejskiej 
w Jedliczu A zmierza ku końcowi.

Gminne inwestycje

EWA LEWIŃSKA
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16 lipca zostały odebrane prace renowacyjne
kwatery żołnierzy polskich poległych
w bitwie w Kęblinach we wrześniu 1939 r.
znajdującej się na cmentarzu parafialnym
w Białej. Był to drugi i ostatni etap remontu
tego miejsca pamięci narodowej, rozpoczę-
tego w ubiegłym roku.
Zakres wykonanych robót obejmował obło-
żenie murków kwatery płytami granitowymi,
usunięcie z kwatery darni i wierzchniej
warstwy gleby, wyłożenie agrowłókniną
i wysypanie grysem granitowym oraz posa-
dzenie 5 szt. roślin płożących. Rok wcześniej
wykonano czyszczenie tablicy i słupków
wraz z impregnacją, remont stopni poprzez
obłożenie płytami granitowymi oraz remont
chodnika (montaż nowych krawężników
i położenie kostki granitowej). Łączna
wartość wykonanych prac to ponad 26,3 tys. zł
(8,8 tys. zł w 2011 r. i przeszło 17,5 tys. zł
w 2012 r.).
Przeprowadzony remont poprawił pogarsza-
jący się z roku na rok stan techniczny mogiły

oraz znacząco podniósł estetykę miejsca,
podkreślając tym samym jego rangę i odda-
jąc należny mu hołd.
Renowacja bialskiej kwatery jest kolejnym,
ale na pewno nie ostatnim, remontem miejsca
pamięci narodowej na terenie naszej gminy.
W ubiegłych latach wykonano odnowienie
tablicy pamiątkowej na mogile 100 Straco-
nych znajdującej się w lesie lućmierskim
(2007 r.) i remonty pomników: „Pamięci
męczeńskiej pracy dzieci polskich więzionych
przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach
1943-1945” w Dzierżąznej i Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Białej (2008 r.), „W hołdzie
Polakom pomordowanym i pogrzebanym
w Lesie Lućmierskim w latach okupacji
hitlerowskiej” w Lućmierzu-Lesie (2009 r.)
oraz w Rogóźnie, upamiętniającego miesz-
kańców tej miejscowości pomordowanych
we wrześniu 1939 r. (2010 r.). Wymienione
prace kosztowały blisko 55,9 tys. zł.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Piotra Gawrysiaka
długoletniego członka Zarządu OSP Ustronie - Grotniki

składają 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
Pani

ANNIE TOMCZAK
z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ

składają 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie

oraz
Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
RODZINIE

ś.p. Piotra Gawrysiaka
długoletniego członka Zarządu OSP Ustronie - Grotniki

składają 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ustroniu - Grotnikach

oraz
Zarząd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

URSZULI KOSIELSKIEJ
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie
oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Pani

TERESIE LEDUCHOWSKIEJ
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łagiewnikach Nowych

oraz
Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Panu

JAROSŁAWOWI KOSIELSKIEMU
Sołtysowi Sołectwa Szczawin

z powodu śmierci 
OJCA
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia
PanI

GRAŻYNIE BRAŃSKIEJ
z powodu śmierci 

SIOSTRY
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

MACIEJ WRZESIŃSKI
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Wyrazy współczucia
PanI

GRAŻYNIE BRAŃSKIEJ
z powodu śmierci 

SIOSTRY
składają 

Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Śladków Górny

Wyrazy współczucia
Panu

ANDRZEJOWI DWORCZAKOWI
z powodu śmierci 

ŻONY
składają 

Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Śladków Górny

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Renowacja mogiły
żołnierskiej w Białej 
zakończona



SPORT

W czerwcu posłanka do Parlamentu Euro-
pejskiego Joanna Skrzydlewska zorganizo-
wała turniej piłki nożnej dla szkół podstawo-
wych z województwa łódzkiego pod nazwą
Skrzydlewska Cup 2012. Do turnieju zgło-
siło się ponad 80 zespołów, w tym drużyna
SP Biała. Turniej składał się z trzech etapów.
Mecze trwały 2 x 10 minut. 
Pierwszy etap składał się meczów elimina-
cyjnych rozgrywanych w swoich rejonach.
Nasza drużyna swój mecz eliminacyjny
rozegrała 15 czerwca na Orliku w Strykowie.
Tam rozegraliśmy mecz z inną drużyną
z naszej gminy - SP Słowik. Mecz zakończył
się zwycięstwem SP Biała 5 : 0. Strzelcami
bramek byli: S. Zych i P. Trojak (po dwie
bramiki) oraz M. Malinowski. Dzięki temu
zwycięstwu drużyna awansowała do II rundy
turnieju. 
W wyniku losowania, które odbyło się
w obecności opiekunów drużyn w Biurze
Poselskim Joanny Skrzydlewskiej w Łodzi
los skojarzył nas ze Szkołą Podstawową 204
z Łodzi. Mecze drugiej rundy odbywały się
25 czerwca na Orliku XXVI LO w Łodzi.
Chłopcy mecz z SP 204 z Łodzi wygrali
bez większych problemów 3 : 0 po dwóch
bramkach M. Malinowskiego oraz jednej
S. Zycha i awansowali do najlepszej ósemki
turnieju. 
W meczu o wejście do półfinału zagraliśmy
ze SP 6 z Łodzi. Mecz był bardzo zacięty
i wyrównany. Pierwszą bramkę zdobyli
zawodnicy z Łodzi, ale po chwili K. Skalski
z Białej doprowadził do wyrównania.
Jeszcze przed przerwą S. Zych zdobył drugą
bramkę i do przerwy prowadziliśmy 2 : 1.

Po przerwie drużyna z Łodzi atakowała,
ale na szczęście dla nas robiła to bardzo
nerwowo i co najważniejsze nieskutecznie
lub na wysokości zadania stawał bramkarz
D. Komorowski. Chłopcy z Białej ograni-
czali się głównie do gry z kontry. Jedna
z nich przyniosła nam bramkę strzeloną
przez M. Malinowskiego. Mimo jeszcze
kilku okazji z obu stron mecz zakończył się
zwycięstwem 3 : 1, które przypieczętowało
nasz awans do trzeciej rundy i do najlepszej
czwórki turnieju. Po krótkiej przerwie
zagraliśmy mecz z SP 5 Skierniewice. Mimo
ambitnej gry, przeciwnicy okazali się lepsi
i wygrali 5 : 2. Bramki zdobyli: D. Szymań-
ski i M. Malinowski. 
Mecz o III miejsce rozegraliśmy 28 czerwca
na Orliku SP 35 w Łodzi. Przeciwnikiem na-
szym była SP 4 z Sieradza. Niestety mimo
walki i dużej ambicji przeciwnicy byli
nieznacznie lepsi i wygrali 4 : 2. Obie bramki
zdobył S. Zych. Chłopcy po przegranej byli
trochę zawiedzeni, ale doświadczenia, które
zdobyli podczas tego turnieju na pewno
ich wzmocnią i pomogą dążyć we właści-
wym kierunku. 
Pomimo porażki w ostatnim meczu,
IV miejsce w tak silnej stawce drużyn trzeba
uznać za bardzo duży sukces. Byliśmy
jedyną wiejską szkołą, która awansowała
do drugiej rundy, w której brylowały duże

szkoły z Łodzi, Skierniewic i Sieradza.
Mimo to zostawiliśmy za sobą wiele dużo
większych i silnych szkół. Brawa za zaan-
gażowanie, sportową postawę, walkę do
końca. Poziom sportowy turnieju był bardzo
wysoki. Zawodnicy prezentowali spore
umiejętności techniczne, dobrą organizację
gry i bardzo dobre przygotowanie fizyczne. 
Drużyna z SP Białej występowała w
składzie: Damian Komorowski, Łukasz
Kociszewski, Damian Szymański, Kamil
Skalski, Sebastian Zych, Maciej Malinow-
ski, Sebastian Witkowski, Mateusz
Lewandowski, Piotr Trojak, Damian
Palmowski i Maciej Karolewski. 

Piłkarski sukces uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Białej 

PIOTR WINNICKISP w Białej
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Mirosława 
Rajtar, 
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego 
w ZSG w Słowiku, 
ma na swoim 
koncie wiele 
osiągnięć 
w dziedzinie 
pływania. 
Przede wszystkim 
jest Mistrzynią 
Polski nauczycieli 
i pracowników 
oświaty. Ostatnio 
wzięła udział 
w Mistrzostwach 
Świata Masters we Włoszech i tam również
osiągała sukcesy. Mistrzostwa te to wspa-

niała impreza sportowa, w której wzięło udział
blisko 13 tysięcy zawodników z całego świata,
samych pływaków ponad 9 tysięcy. Poza
pływaniem  zawodnicy rywalizowali we
wszystkich sportach wodnych: pływanie
synchroniczne, balet w wodzie, skoki
do wody, maraton w morzu. Najstarszy
zawodnik miał 98 lat. 
Lista trofeów sportowych Mirosławy Rajtar:
q Mityng Pływacki Nauczycieli i Pracow-
ników Oświaty, Radlin 01.10.2011 r.
l I miejsce: 50 m grzbiet, 50 m motyl, 100 m
zmiennym, 50 m dowolny q IV Otwarte
mistrzostwa Konstancina w pływaniu
Masters, Konstancin 15-16.10.2011 r.
l I miejsce: 50 m motyl, 100 m zmienny,
200 m zmienny, 50 m dowolny q Otwarte
zimowe mistrzostwa Polski w pływaniu
Masters, Poznań 18-20.11.2011 r.l I miejsce:
50 m grzbiet, 100 m zmienny, 50 m motyl,
100 m dowolny, 200 m zmienny, l II miejsce:
400 m dowolny l III miejsce: 50 m dowolny
q XIV mistrzostwa Opola w pływaniu
Masters, Opole 10-11.12.2011 r. l I miejsce:

50 m dowolny, 100 m zmienny, 100 m dowolny,
50 m motyl q XII Otwarte integracyjne
mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu Masters,
Kurnik 25.02.2012 r. l I miejsce: 50 m
motyl, l II miejsce: 100 m zmienny q Zawody
pływackie Masters o błękitną wstęgę
Wisły, Toruń 5-6.05.2012 r. l I miejsce:
50 m motyl, 50 m grzbiet l II miejsce: 100 m
dowolny, l III miejsce: 50 m dowolny
q Letnie otwarte mistrzostwa polski Masters
w pływaniu, Warszawa 26-27.05.2012 r.
l I miejsce: 400 m dowolny, 100 m dowolny,
l II miejsce: 50 m dowolny, 50 m motyl,
l III miejsce: 50 m grzbiet, 200 m zmienny
q FINA World Masters Championships
2012, Riccione (Włochy) 11-16.06.2012 r.
l XV miejsce: 50 m grzbiet, l XX miejsce:
200 m zmienny l XVI miejsce: sztafeta
4 x 50 m stylem zmiennym kobiet, l XXVI
miejsce: 100 m dowolny l XXV miejsce: 50 m
motyl.
Wierzymy, że to nie koniec tej listy i Mirosława
Rajtar zdobywać będzie kolejne medale. 

Mistrzyni Polski 
w pływaniu nauczycieli

AP LKS Rosanów ogłasza
nabór do sekcji piłkarskiej

wszystkich chłopców i dziew-
czynek urodzonych             

w latach 2003-2007.
Rodziców zaintere-
sowanych zapisa-
niem dziecka do

drużyny prosimy
o kontakt pod nr

tel. 508 738 951.
Planowane rozpoczę-
cie zajęć: 15 sierpnia

2012 r. 
Więcej informacji na:

http://rosanowlks.futbolowo.pl

Nabór do AP LKS Rosanów
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MARIETTA MACIAKZSG w Słowiku
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Emilia, Słowik, Dębniak,
Kania Góra, Lućmierz,
Lućmierz Las
Rosanów, 
Dąbrówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Jeżewo, Palestyna,
Dąbrówka Strumiany, 
Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Marianka, 
Łagiewniki, Wołyń, 
Józefów, Janów, Glinnik
Kolonia Głowa, Biała,
Cyprianów
Warszyce, Rogóźno,
Gieczno, Władysławów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Bądków,
Lorenki, Kotowice,
Zdzisławów
Wola Branicka,
Moszczenica, Michałów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kębliny
Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

sierpień

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK

miejscowość wrzesień
13

Gminny Zakład Komunalny
Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

10

7 4

1 5

8 12

2 6

9 13

17 21

10 14

KOMUNIKATY
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kolejny numer gazety zostanie przekazany do druku pod koniec września

Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 1 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 22 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 5 września, godz. 13.00 - 17.00
l 19 września, godz. 13.00 - 17.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 2 sierpnia, godz. 14.00 - 18.00 
l 8 sierpnia, godz. 8.00 - 12.00 
l 23 sierpnia, godz. 9.00 - 13.00
l 6 września, godz. 14.00 - 18.00 

l 20 września, godz. 9.00 - 13.00 
l 27 września, godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 2 sierpnia, godz. 9.00 - 13.00 
l 23 sierpnia, godz. 14.00 - 18.00 
l 6 września, godz. 9.00 - 13.00
l 20 września, godz. 14.00 - 18.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 9 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00 
l 30 sierpnia, godz. 15.00 - 19.00 
l 13 września, godz. 15.00 - 19.00 
l 27 września, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1:
l 8 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 29 sierpnia, godz. 13.00 - 17.00 
l 12 września, godz. 13.00 - 17.00 
l 26 września, godz. 13.00 - 17.00 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejz/s w Zgierzu
informacja:

W drugim kwartale 2012 roku OchotniczeStraże Pożarne z terenu gminy Zgierzinterweniowały 30 razy, w tym 27 razywyjeżdżały do pożarów, dwukrotnie do miej-scowych zagrożeń (czyli sytuacji awaryjnychlub zdarzeń innych niż pożary wymagającychinterwencji służb ratowniczych) i raz dyżuro-wali w PSP w Zgierzu jako zabezpieczenierejonu. Nie zanotowano żadnego fałszywegoalarmu.
Najwięcej wyjazdów wykonała OSP w KaniejGórze, która interweniowała 10 razy(9 pożarów, 1 miejscowe zagrożenie) -w Rosanowie, Adolfowie, Emilii (trzykrotnie),Wiktorowie, Sokolnikach Lesie, Sokolnikach,Kaniej Górze (dwukrotnie). Łączny czasinterwencji: 8 godz. 58 min.
OSP w Białej interweniowała 9 razy (8 poża-rów, 1 miejscowe zagrożenie) - w DąbrówceWielkiej, Maciejowie, Besiekierzu Nawojo-wym, Kęblinach (trzykrotnie), AleksandrowieŁódzkim, Władysławowie, Dzierżąznej.Łączny czas interwencji: 8 godz. 49 min.
OSP w Dzierżąznej interweniowała 8 razy(pożary) - w Słowiku, Rosanowie, BesiekierzuNawojowym, Emilii, Ciosnach, Kaniej Górze,Dzierżąznej, Sokolnikach Lesie. Łączny czasinterwencji: 9 godz. 9 min.

Cztery wyjazdy miałaOSP w Dąbrówce Wielkiej (pożary wDąbrówce Strumiany,Rosanowie, Maciejo-wie, Janowie; łącznyczas interwencji: 4 godz. 58 min.), po trzy interwencje:OSP Kębliny (pożaryw Besiekierzu Nawo-jowym, Kęblinach (dwukrotnie); łączny czasinterwencji: 3 godz. 17 min.) i OSP Szczawin(pożary w Wołyniu, Dąbrówce Wielkiej,Janowie; łączny czas interwencji: 3 godz. 21min.), po dwie interwencje: OSP Grotniki(pożary w Jedliczu B i Grotnikach; łącznyczas interwencji: 52 min.), OSP Rogóźno(pożary w Besiekierzu Nawojowym i Włady-sławowie; łączny czas interwencji: 1 godz. 57min.), OSP Skotniki (pożar w Glinniku, dyżurw PSP w Zgierzu jako zabezpieczenie rejonu;łączny czas interwencji: 3 godz. 23 min.),OSP Wypychów (pożary we Władysławowiei Giecznie; łączny czas interwencji: 1 godz.21 min.).
Na podstawie informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
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Zwrot podatku 
akcyzowego
Zbliża się II termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2012 r.
Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Zgierz w terminie
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.
wraz z fakturami VAT (oryginałami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.
na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Stawka zwrotu na 1 litr oleju w 2012 r. została
ustalona w wysokości 0,95 zł.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej można
pobrać ze stron internetowych www.minrol.
gov.pl, www.gmina.zgierz.pl oraz w Biurze
Obsługi Klienta UGZ.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwainformacja:




