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Podczas XLVIII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 31 lipca 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

l Zwiększono przychody i wydatki budżetu
gminy o kwotę 6.375 zł.

Kwota ta pozwoli na zwiększenie planu
wydatków Zespołu Szkolno-Gimnajalnego
w Szczawinie. Dyrektor placówki wystąpiła
z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków
szkoły w związku z złożonym przez Radę
Rodziców wnioskiem o wydłużenie pracy
świetlicy szkolnej z dniem 1 września 2014 r.
do godziny 17.30.

Pieniądze na realizację zadania pochodzą
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l Zwiększono przychody i wydatki budżetu
gminy o kwotę 10.000 zł.

Uchwała dotyczy wprowadzenia
do budżetu zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Łanowej w miejscowości Ro-
sanów – na odcinku od przepompowni
w ul. Sadowej w m. Lućmierz do posesji
Łanowa nr 20 w m. Rosanów” z szacunkowym
kosztem realizacji 460.000 zł.
W związku z przystąpieniem przez Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną do opracowa-
nia dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji odprowadzającej ścieki z terenu
Strefy do kanalizacji Miasta Zgierza, istnieje
możliwość uwzględnienia w opracowaniu
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
o długości ok. 550 m, tj. na odcinku od prze-
pompowni w ul. Sadowej w m. Lućmierz
do posesji Łanowa nr 20 w m. Rosanów.
Planowany odcinek kanału grawitacyjnego
umożliwiłby odbiór ścieków bytowo-gospo-
darczych z posesji zlokalizowanych zarówno
na terenie Gminy Zgierz, jak i Miasta Zgie-
rza.
Dokumentacja projektowa wraz z pozwole-
niem na budowę zostanie opracowana
do końca I kwartału 2015 r. Dodatkowo
w ramach opracowania zaprojektowane
zostaną, w granicy pasa drogowego, tzw. się-
gacze do przyległych nieruchomośći.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej
na to zadanie wynosi 10.000 zł.

Pieniądze na realizację zadania pochodzą
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym.

Przebieg głosowania: 7 głosów za, 3 prze-
ciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

l Zwiększono przychody i wydatki budżetu
gminy o kwotę 50.000 zł.

Uchwała dotyczy wprowadzenia
do budżetu zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 120366E na odcinku od drogi
powiatowej Nr 5122E do drogi woj. 702
(ul. Teresy w m. Rosanów i ul. Spółdzielcza
w m. Dąbrówka Wielka)” – z planowanymi
nakładami w wysokości 50.000 zł.
Zarząd Powiatu Zgierskiego wystąpił w czer-
wcu br. z prośbą o rozważeniu możliwości
złożenia wspólnego wniosku na rok 2015
w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój.
Powiat Zgierski planuje przebudowę drogi
powiatowej Nr 5122E – ul. Ciosnowska –
ul. Długa oraz w miarę posiadanego terenu
również przebudowę ciągu pieszego w pasie
ul. Głównej w m. Rosanów.
Mając na uwadze powyższe proponuje się
przebudowę drogi gminnej Nr 120366E
na odcinku od drogi powiatowej Nr 5122E
do drogi woj. 702, tj. ul. Teresy w m. Rosanów
i ul. Spółdzielcza w m. Dąbrówka Wielka.
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku
o dofinansowanie zadania i wykonania robót.
Pieniądze na realizację zadania pochodzą
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l Zwiększono przychody i wydatki budżetu
gminy o kwotę 105.000 zł.

Uchwała dotyczy zwiększenia planu
wydatków na zadaniu wymiana dachu na sta-
rej części szkoły w ZSG w Giecznie o kwotę
105.000 zł.
W związku z opracowaniem dokumentacji
projektowej obejmującej remont dachu
w szkole w Giecznie wartość planowanych
do wykonania prac wynosi 185.000 zł.
W budżecie na 2014 r. na realizację tego za-
dania zabezpieczono 80.000 zł.
Wnioskowana kwota pokryje niedobór w pla-
nie wydatków na przedmiotowym remoncie.
Pieniądze na realizację zadania pochodzą
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku banko-
wym.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2014
w zakresie zadań własnych

Uchwała dotyczy przeniesień w planie
wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa
świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym
przy boisku w Rosanowie” na kwotę 7.200 zł.
Zmiany planu wydatków związane są z zawar-
ciem umów na realizację robót budowlanych
i o pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zwiększeniem kwoty
dofinansowania zadania ze środków zewnętrz-
nych.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2014
– 2026

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2014 – 2026
w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej
w miejscowości Rosanów – na odcinku
od przepompowni w ul. Sadowej w m. Luć-
mierz do posesji Łanowa nr 20 w m. Rosa-
nów”. Zadanie będzie realizowane w latach
2014-2015.
O 400.000 zł zmniejszony został limit
wydatków w 2015 r. dla przedsięwzięcia
„Zwiększenie dostępności do infrastruktury
edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposaże-
nie ZSG w Słowiku”.
Ponadto w „Wykazie przedsięwzięć na lata
2014 - 2026”, stanowiącym załącznik do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej, zaktualizo-
wane zostały limity zobowiązań, a w Wielo-
letniej Prognozie Finansowe zaktualizowano
wielkości dochodów, wydatków i przychodów
celem doprowadzenia do zgodności z budże-
tem.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q lokalizacji przystanku komunikacji
publicznej

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody i usta-
lenia lokalizacji przystanku komunikacji pub-
licznej w miejscowości Glinnik, Aleja Bukowa
(droga powiatowa 5131E) w kierunku Zgie-
rza.
W związku z uruchomieniem w ramach Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej przystanku kolejo-
wego Glinnik Wieś, Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Zgierz Grażyna Ojrzyńska wystą-
piła z wnioskiem o zorganizowanie nowego
przystanku komunikacji publicznej dla pasa-
żerów jadących od strony Szczawina. Propo-
nowana lokalizacja przystanku zdecydowanie
skróci mieszkańcom drogę dojścia do stacji
kolejowej. Ponieważ na drodze powiatowej
nie ma chodnika dla pieszych, nowy przysta-
nek poprawi również bezpieczeństwo osób
zdążających na ten przystanek kolejowy.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
zarządca drogi jest zobowiązany uwzględniać
uchwały rady gminy, w których dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną
wstępne miejsca lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych; o ostatecznej lokali-
zacji takiego przystanku decyduje zarządca
drogi, uwzględniając charakter drogi oraz
warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q zatwierdzenia do realizacji projektu
pt. „Edukacja ku przyszłości – pro-
gram rozwojowy Zespołu Szkół w Sło-
wiku”

W lipcu br. Dyrektor Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Słowiku wystąpiła do Wójta
Gminy Zgierz o zatwierdzenie do realizacji
projektu nr WND-POKL 09.01.02-10-129/13
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pt. „Edukacja ku przyszłości – program roz-
wojowy Zespołu Szkół w Słowiku”, realizowa-
nego w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
W ramach projektu w roku szkolnym
2014/2015 228 uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum będzie uczestniczyć w:
l dodatkowych zajęciach rozwijających zdol-
ności z zakresu języka polskiego, języka
angielskiego, języka niemieckiego, biologii,
zajęć plastycznych, technicznych i teatralnych
oraz efektywnej nauki;
l dodatkowych zajęciach wyrównawczych
z zakresu języka polskiego, języka angiel-
skiego, matematyki, fizyki, chemii;
l dodatkowych zajęciach specjalistycznych
z zakresu logopedii;
l doradztwie psychologiczno-pedagogicz-
nym;
l Szkolnym Ośrodku Kariery.
W ramach projektu szkoła zostanie również
doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt.
Całkowity budżet projektu wynosi
435.494,60 zł, a wnioskowane dofinansowa-
nie to 370.170,41 zł. Wkład własny w wyso-
kości 65.324,19 zł został zaplanowany
w postaci wynajmu sal lekcyjnych.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie
efektywności i różnorodności oraz podniesie-
nie jakości usług edukacyjnych świadczonych
w  Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyję-
ciem uchwały.
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Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

     Nie zwiększono przychodów i wydatków
budżetu gminy o kwotę 17.500 zł.

Projekt uchwały dotyczył wprowadzenia
planu wydatków na zadanie „Przeglądy okre-
sowe dróg gminnych” – z planowanymi
nakładami w wysokości 17.500 zł.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Wójt
Gminy Zgierz, jako zarządca dróg gminnych,
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji
dróg, obiektów mostowych i przepustów.
Ewidencja dróg gminnych wraz z „książkami
dróg”, w formie elektronicznej, została wyko-
nana w ramach umowy zawartej w kwietniu
2009 r.
Z kolei zgodnie z ustawą prawo budowlane
obiekty budowlane, w tym drogi, powinny być
w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela bądź zarządcę kontroli. Zatem
Wójt Gminy Zgierz, jako zarządca dróg gmin-
nych, zobowiązany jest do przeprowadzenia
kontroli okresowych:
l co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego elemen-
tów obiektu budowlanego narażonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne;
l co najmniej raz na 5 lat, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego i przy-
datności do użytkowania obiektu budowla-
nego.
Z powodu braku środków dotychczas
nie przeprowadzone były przeglądy roczne
ani pięcioletnie. Brak jest zatem odpowied-
nich wpisów w książkach dróg.
Orientacyjny koszt przeprowadzenia przeglą-
dów dróg, obiektów mostowych i przepustów
wraz z wpisem ich do ewidencji dróg wynosi
17.500 zł brutto.
Pieniądze na realizację zadania miały pocho-
dzić z przychodów budżetu gminy z tytułu
wolnych środków pozostających na rachunku
bankowym.

Przebieg głosowania: 4 głosy za, 5 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz

Skarga dotyczyła dzikiego wysypiska
śmieci w okolicy zajazdu Emilia. Skarga wpły-
nęła do Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
w maju br. W lipcu radni zasiadający
w Komisji Infrastruktury Społecznej przyjęli
stanowisko uznające skargę za bezzasadną.

Przebieg głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

q przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy
Zgierz na lata 2014 – 2020”.

„Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata
2014 – 2020” jest dokumentem określającym
główne kierunki rozwoju w nowej perspekty-
wie finansowej.
Opracowanie zawiera koncepcję funkcjono-
wania Gminy Zgierz na najbliższe lata,
ze wskazaniem jej wizji i misji, obszarów klu-
czowych, kierunków działań strategicznych,
głównych zadań i wskaźników monitorowa-
nia. Każdy z wypracowanych elementów stra-
tegii oraz gotowy dokument zostały poddane
konsultacjom społecznym.

Przebieg głosowania: 4 głosy za, 4 przeciw,
1 radny wstrzymał się od głosu.

oprac. MACIEJ WRZESIŃSKI

W związku ze śmiercią Jolanty Sieradzkiej,
wieloletniej Sołtys Sołectwa Emilia, 1 sierpnia
mieszkańcy podczas Zebrania Wiejskiego
wybrali jej następcę.

Nowym Sołtysem została Marzena Nemec,
zamieszkała w Emilii przy ul. Zgierskiej 14,
tel. 662 237 857.

Pani Sołtys gratuluję wyboru i życzę owocnej
pracy na rzecz wsi, wytrwałości w konsek-
wentnym urzeczywistnianiu planów oraz
pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z któ-
rymi przyjdzie Pani współpracować.

Nowy Sołtys w Emilii

ZDZISŁAW REMBISZ
Wójt Gminy Zgierz

Podczas sesji 27 marca Rada Gminy Zgierz
przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.

22 lipca Wójt Gminy Zgierz przekazał sołty-
som informację o wysokości środków przy-
padających danemu sołectwu (tabela na str. 4).
Informacja ta została również przekazana
Wojewodzie Łódzkiemu. Z kolei pracownicy
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury, którym
powierzono sprawę realizacji funduszu sołec-
kiego, przygotowali wzory odpowiednich
dokumentów.

Środki z funduszu sołeckiego mogą być
przeznaczone na realizację przedsięwzięć,

które są zadaniami własnymi gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Można je również przeznaczyć na pokrycie
wydatków na działania zmierzające do usu-
nięcia skutków klęski żywiołowej. Środki fun-
duszu niewykorzystane w roku budżetowym
wygasają z upływem roku.

Sołectwa mogą realizować wspólne
przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamie-
rzających wspólnie realizować przedsięwzię-
cie odrębnie uchwala wniosek zawierający
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych
do realizacji na obszarze danego sołectwa
lub innego sołectwa w danej gminie.

Zadania zgłoszone do realizacji przez sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego będą wdrażane
przez merytoryczne komórki organizacyjne

Fundusz sołecki
na 2015 rok

dokończenie na str. 4

Wyrazy współczucia

Panu

ANDRZEJOWI GIBKIEMU
Kierownikowi Referatu

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Gminy Zgierz

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE
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Lp. Sołectwo
Liczba

mieszkańców
Fundusz sołecki

(zł)
Lp. Sołectwo

Liczba
mieszkańców

Fundusz sołecki
(zł)

1 Astachowice 166 9.474,35 21 Kania Góra 604 20.812,50

2 Bądków 130 8.542,45 22 Kębliny 379 14.988,11

3 Besiekierz Nawojowy 197 10.276,82 23 Kwilno 114 8.128,27

4 Besiekierz Rudny 209 10.587,46 24 Lorenki 134 8.645,99

5 Biała 690 23.038,72 25 Lućmierz 290 12.684,24

6 Brachowice 131 8.568,33 26 Łagiewniki Nowe 752 24.643,66

7 Ciosny 197 10.276,82 27 Maciejów 369 14.729,25

8 Czaplinek 336 13.875,00 28 Rogóźno 123 8.361,24

9 Dąbrówka Strumiany 428 16.256,53 29 Rosanów 897 25.886,20

10 Dąbrówka Wielka 643 21.822,07 30 Skotniki 431 16.334,19

11 Dzierżązna 261 11.933,54 31 Słowik 539 19.129,90

12 Emilia 371 14.781,02 32 Szczawin 549 19.388,76

13 Gieczno 334 13.823,23 33 Sladków Górny 98 7.714,09

14 Glinnik 404 15.635,26 34 Ustronie 538 19.104,02

15 Grabiszew 80 7.248,14 35 Warszyce 96 7.662,32

16 Grotniki 525 18.767,50 36 Wiktorów 95 7.636,43

17 Jasionka 132 8.594,22 37 Władysławów 132 8.594,22

18 Jedlicza A 364 14.599,82 38 Wola Branicka 188 10.043,85

19 Jedlicze B 294 12.787,78 39 Wola Rogozińska 121 8.309,47

20 Józefów 236 11.286,38 40 Wypychów 137 8.723,65

Ogółem 12.714 533.695,79

Urzędu Gminy Zgierz i jednostki organiza-
cyjne gminy.

Przypomnijmy, że do zadań własnych
gminy należą zadania z zakresu: l ładu prze-
strzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospo-
darki wodnej; l gminnych dróg, ulic, mos-
tów, placów oraz organizacji ruchu drogo-
wego; l wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysy-
pisk i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz; l działalności z zakresu
telekomunikacji; l lokalnego transportu
zbiorowego; l ochrony zdrowia; pomocy spo-
łecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuń-
czych; l wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej; l gminnego budownictwa miesz-
kaniowego; edukacji publicznej; l kultury,
w tym bibliotek gminnych i innych instytucji
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami; l kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń spor-
towych; l targowisk i hal targowych; l zie-
leni gminnej i zadrzewień; l cmentarzy
gminnych; l porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpo-
żarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa-
żenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego; l utrzymania gmin-
nych obiektów i urządzeń użyteczności pub-
licznej oraz obiektów administracyjnych;
l polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia

kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej; l wspierania i upowszechniania
idei samorządowej, w tym tworzenia warun-
ków do działania i rozwoju jednostek pomoc-
niczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej; l promocji gminy;
l współpracy i działalności na rzecz organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie; l współpracy ze społecz-
nościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw.

Warunkiem przyznania środków z fun-
duszu jest złożenie przez sołectwo wniosku
do wójta w terminie do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnio-
sek danego sołectwa uchwala zebranie wiej-
skie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej
lub  co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Wniosek powinien zawierać wska-
zanie przedsięwzięć przewidzianych do reali-
zacji na obszarze sołectwa w ramach środków
określonych dla danego sołectwa na podsta-
wie informacji przekazanej przez wójta, wraz
z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

W przypadku nie spełnienia któregoś
z ww warunków, wójt odrzuca wniosek
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
jednocześnie informując o tym sołtysa. W ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania informacji
o odrzuceniu wniosku sołtys może go pod-
trzymać, kierując go do rady gminy
za pośrednictwem wójta lub poddać go pod
głosowanie zebrania wiejskiego. W przy-
padku ponownego uchwalenia wniosku, soł-

tys przekazuje go radzie gminy za pośrednic-
twem wójta, z zachowaniem terminu, jak dla
wniosku podtrzymanego.

W przypadku podtrzymania wniosku przez
sołtysa lub jego ponownego uchwalenia, rada
gminy rozpatruje go w terminie 30 dni
od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca
wniosek niespełniający ww warunków
lub podtrzymany / przekazany po upływie
7-dniowego terminu. Wójt związany jest roz-
strzygnięciem rady gminy.

Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca
wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamie-
rzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów
określających możliwości przeznaczenia środ-
ków.

W trakcie roku budżetowego, ale nie wcześ-
niej niż po uchwaleniu budżetu gminy na ten
rok i nie później niż do dnia 31 października
tegoż roku, sołectwo może złożyć do wójta
wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowa-
nych w ramach funduszu lub ich zakresu.
Wniosek ten nie może prowadzić do przekro-
czenia środków przyznanych w uchwale bu-
dżetowej.

Gminie Zgierz przysługuje zwrot z budżetu
państwa, w formie dotacji celowej, w wyso-
kości 40 proc. wydatków wykonanych w ra-
mach funduszu.

Obecnie w kolejnych sołectwach trwają
zebrania wiejskie dotyczące przeznaczenia
środków z funduszu na 2015 r.

oprac. MACIEJ WRZESIŃSKI

Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2015 r. przypadająca poszczególnym sołectwom

dokończenie ze str. 3
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Gmina Zgierz realizuje projekt pn. ,,Budowa
świetlicy wiejskiej w Rosanowie,
Gmina Zgierz” dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 – dzia-
łanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem
Województwa Łódzkiego numer 01467-6930-
UM0530026/14, dofinansowanie operacji
ze środków finansowych Unii Europejskiej
wyniesie 186.256 zł, przy koszcie całkowi-
tym operacji wynoszącym 402.256,09 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje
budowę budynku świetlicy oraz zaplecza spor-
towego, wykonanie instalacji sanitarnych
zewnętrznych (instalacji wodociągowej i sani-

tarnej) oraz instalacji wewnętrz-
nych (instalacji wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentyla-
cji). Zostaną wykonane również nowe
nawierzchnie, roboty instalacyjne elektryczne
oraz demontaż istniejącego ogrodzenia.

Gmina Zgierz zyska kolejny obiekt gminny,
który będzie służył całej społeczności lokalnej
jako miejsce integracji społecznej, kul-
tywowania kultury i tradycji lokalnych.
Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej we wsi
Rosanów umożliwi aktywizację i integrację
mieszkańców wsi Rosanów oraz sąsiednich
miejscowości poprzez organizowanie w nim
spotkań mieszkańców, imprez integracyjnych,
zebrań oraz pikników. Świetlica wiejska
będzie dostępna dla całej społeczności lokal-
nej: dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym:
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Rosa-
nowie, członków Rady Sołeckiej oraz Ludo-

wego Klubu Sportowego Rosanów, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych i sołectw
z terenu Gminy Zgierz. Świetlica wiejska
w Rosanowie będzie stanowić przepustkę
do ożywienia społeczności lokalnej i wzboga-
cenia jej o kolejne możliwości rozwoju, a także
utożsamiania się młodych mieszkańców z ich
terenem, dziedzictwem kulturowym i histo-
rycznym. Imprezy organizowane w świetlicy
wiejskiej przyczynią się również do promo-
wania i podniesienia atrakcyjności wsi Rosa-
nów, ponieważ udział w organizowanych
imprezach będą brali również przebywający
tu licznie na działkach rekreacyjnych miesz-
kańcy Zgierza i Łodzi, a także turyści.

Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie

JADWIGA AFINIEC

Gmina Zgierz realizuje projekt pn. „Rozbu-
dowa Stacji Uzdatniania Wody
w Kotowicach w Gminie Zgierz” dofi-
nansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – działanie 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej.

Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem
Województwa Łódzkiego numer 00256-6921-
UM0501247/11, dofinansowanie operacji
ze środków finansowych Unii Europejskiej
wyniesie 813.374 zł, przy koszcie całkowitym
zadania inwestycyjnego wynoszącym
1.333.587,91 zł.

Zakres rzeczowy prac związanych z rozbu-
dową Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Kotowicach obejmuje budowę 2 zbiorników
retencyjnych na wodę pitną o pojemności
150 m³ każdy, remont i termomodernizację
budynku SUW, ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej. Zostaną zainstalowane urządzenia

instalacji technologicznych, gwa-
rantujące produkcję wody o nor-
matywnych parametrach: filtry odżelaziaczy,
centralny mieszacz wodno-powietrzny, agre-
gat sprężarkowy, zestaw pomp II-go stopnia
z pompą płuczną. Zostanie wykonany również
remont obudowy istniejących studni głębino-
wych S1 i S2, wymiana armatury, orurowania
i agregatów pompowych w studniach. Ope-
racja przewiduje wykonanie sieci między-
obiektowych – przewodów: wodociągowych,
ścieków sanitarnych, spustowo-przelewo-
wych, sterowniczych oraz zasilania energe-
tycznego. Zostanie wykonany także odstojnik
wód popłucznych, zbiornik bezodpływowy
o pojemności 2 m³ na ścieki z chlorowni oraz
instalacje: elektryczna, wyrównawcza i odgro-
mowa.

Zastosowanie w SUW w Kotowicach nowo-
czesnej technologii uzdatniania wody umoż-
liwi dostarczanie mieszkańcom Gminy Zgierz
wody pitnej spełniającej normatywne para-

metry obowiązujące dla wody do celów
bytowo-gospodarczych.

W wybudowanych zbiornikach magazyno-
wana będzie woda uzdatniona do picia
i na potrzeby gospodarcze ludności, z utrzy-
maniem zapasu pożarowego, który zapewni
ochronę przeciwpożarową dla wsi objętych
wodociągiem. W wyniku realizacji operacji
Gmina Zgierz zyska zmodernizowany obiekt
wchodzący w skład systemu zwodociągowania
gminy.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Kotowicach

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Paniom

MARIANNIE ANDRYSIAK

ZOFII BRACKIEJ

HENRYCE PISERZE
członkiniom KGW Grotniki-Ustronie

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Grotnikach-Ustroniu

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Paniom

MARIANNIE ANDRYSIAK

ZOFII BRACKIEJ

HENRYCE PISERZE
członkiniom KGW Grotniki-Ustronie

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Paniom

MARIANNIE ANDRYSIAK

ZOFII BRACKIEJ

HENRYCE PISERZE
członkiniom KGW Grotniki-Ustronie

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani

ANNIE TOMCZAK

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

JADWIGA AFINIEC
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Spośród zadań inwestycyjnych zaplanowa-
nych na 2014 r. zakończone zostały:

l „Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Grotniki ulice: Gra-
bowa, Ozorkowska i Zakątna” rozpoczęte
w 2013 r. Wykonana została wówczas sieć
wodociągowa w ul. Grabowej o długości około
258 m. W br. przeprowadzono prace
na ul. Ozorkowskiej i Zakątnej. Zbudowano
546,5 m sieci wodociągowe w ul. Ozorkow-
skiej oraz 366 m w ul. Zakątnej. Odbiór robót
nastąpił pod koniec lipca. Łącznie w ramach
zadania powstało prawie 1.170,5 m sieci
wodociągowej.
Całkowity koszt zadania to ponad 350,7
tys. zł, z czego przeszło 215,7 tys. zł pochodzić
będzie z umorzenia pożyczki zaciągniętej
w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

l „Budowa oświetlenia w m. Gieczno
(od Ośrodka Zdrowia do stacji CPN)”.
Umowę na wykonanie robót zawarto
na początku czerwca. Prace zakończyły się
pod koniec sierpnia. Wykonano 310 m linii
kablowej oświetlenia i zainstalowano
8 lamp. Wartość robót to prawie 35,7
tys. zł. Obecnie trwa odbiór techniczny
inwestycji.

W trakcie realizacji są zadania:

l „Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Jedlicze A i B ulice
Podrzeczna i Jedlinowa”. W 2013 r.
wykonano wycinkę drzew kolidujących z pla-

nowanym wodociągiem. Planowane zakoń-
czenie inwestycji to koniec września. Wydatki
planowane do poniesienia w 2014 r. wyniosą
blisko 350 tys. zł. Zadanie realizowane jest
z wykorzystaniem środków finansowych po-
chodzących z umorzenia pożyczki zaciągniętej
w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi (ponad 126,1 tys. zł).

l „Przebudowa drogi dojazdowej
– powiatowej Nr 5105E w m. Biała Gm.
Zgierz”. Na początku sierpnia podpisano
umowę na realizację robót budowlanych
i przekazano plac budowy. W ramach prac
zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni
oraz wybudowany chodnik. Zakończenie
inwestycji zaplanowano na wrzesień.

l „Zwiększenie dostępności do infra-
struktury edukacyjnej poprzez rozbu-
dowę i doposażenie ZSG w Słowiku”.
Roboty realizowane są w  ramach umowy
zawartej pod koniec czerwca. Zadanie obej-
muje dokończenie rozpoczętej w 2010 r. roz-
budowy ZSG w Słowiku oraz przebudowę
kuchni i stołówki. Intensywne prace trwają
zarówno w nowym, jak i starym budynku,
gdzie powstają nowe szatnie i są remonto-
wane sanitariaty. Roboty budowlane zakoń-
czą się pod koniec sierpnia 2015 r., a ich war-
tość umowna wyniesie ponad 2 mln zł.

Wykonywane są również prace remontowe
dachu w starej części budynku szkoły
w Giecznie. Umowa na ich przeprowadzenie
została podpisana na początku sierpnia. War-
tość prac to ok. 145 tys. zł, a ich zakończenie
planowane jest na koniec października.

Trwają też prace prace remontowe w szkołach
w Dąbrówce Wielkiej i Szczawinie. Remon-
towane są pomieszczenia przeznaczone dla
oddziałów przedszkolnych. Zakończenie prac
planowane jest przed rozpoczęciem roku
szkolnego

Opracowano dokumentację na zadania:

l „Rozbudowa stacji wodociągowej
w Skotnikach”. Dokumentację projektową
opracowano w oparciu o umowę z końca paź-
dziernika 2013 r. Została ona przekazana,
wraz z decyzją pozwolenie na budowę, na po-
czątku czerwca br. Na wykonane opracowanie
wydatkowano prawie 46,4 tys. zł.

l „Zaopatrzenie sołectw Lućmierz
i Rosanów w wodę z wodociągu
w Rosanowie”. W 2014 r. kontynuowana
będzie realizacja II etapu inwestycji, dla której
w 2010 r. została opracowana dokumentacja
projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę.
Wartość planowanych do wykonania prac wy-
niesie 25 tys. zł. Obecnie trwa przygotowanie
kosztorysu ofertowego przez Gminny Zakład
Komunalny.

W trakcie przygotowania jest dokumentacja
projektowa na zadanie „Budowa oświetle-
nia drogi Kolonia Głowa – Biała”.
W kwietniu uzyskano warunki techniczne
przyłączenia dla planowanej linii oświetlenia
i zlecono wykonanie dokumentacji. Opraco-
wanie przygotowywane w oparciu o umowę
z czerwca powstanie do końca br. Jego koszt
wyniesie ponad 30,7 tys. zł.

W sierpniu Gminny Zakład Komunalny
zs. w Dąbrówce Wielkiej zakupił minitraktor
Yanmar RS 30 produkcji japońskiej wraz
z wykaszarką rozdrabniającą do wykaszania
poboczy.

Jest to pojazd używany z roczną gwarancją.

Minitraktor ma 3 cylindrowy silnik diesla
chłodzony cieczą o mocy 30 KM i napęd 4x4
z blokadą tylnego mostu. Manualna skrzynia
biegów ma 4 przełożenia do przodu z rewer-
sem oraz 4 biegi terenowe. Wydajność pompy
hydraulicznej wynosi 40 l/min, a wałek mocy
PTO ma 3 prędkości.

Wykaszarka ma 125 cm szerokości koszenia.
Może kosić zarówno bezpośrednio za ciągni-
kiem, jak i wysunięta w prawo. Dodatkowo
może pracować w poziomie, pod kątem 90°
w prawo i 60° w dół.

Zakupiony sprzęt znacznie usprawni i przy-
spieszy pracę Gminnego Zakładu Komunal-
nego.

Nowy sprzęt GZK

oprac. i fot.  MACIEJ WRZESIŃSKI

W I półroczu 2014 r. wg danych Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Zgierzu, jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych wyjeżdżały do akcji ratowniczo-
gaśniczych 117 razy.

Największą wyjazdowość miała OSP w Białej
(38). 20 razy w akcji uczestniczyła OSP
w Dzierżaznej, 16 razy – OSP w Kaniej Górze,
14 – OSP w Dąbrówce Wielkiej, 13 – OSP
Ustronie-Grotniki, 7 – OSP w Szczawinie,
6 – OSP w Rogóźnie i po 1 OSP w Kęblinach,
Skotnikach i Wypychowie.

Od 2011 r. wznowione zostały obowiązkowe
szkolenia dla druhów z terenu Gminy Zgierz,

organizowane przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarne w Zgierzu.

W latach 2011-2013 i w I półroczu br. prze-
szkolonych zostało:
l 81 druhów ze szkolenia podstawowego stra-
żaka (20 w 2011 r., 49 w 2012 r., 5 w 2013 r.
i 7 w 2014 r.);
l 20 z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy (w 2013 r.);
l 22 ze szkolenia Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (LPR) (8 w 2011 r., 10 w 2012 r.
i 4 w 2014 r.);
l 16 ze szkolenia kierowców – konserwato-
rów sprzętu p.poż. (11 w 2013 r. i 5 w 2014 r.);
l 26 ze szkolenia z zakresu ratownictwa tech-
nicznego (11 w 2012 r. i 15 w 2013 r.).

We wrześniu i październiku odbędą się:
l szkolenie podstawowe strażaka, w którym
weźmie udział 36 druhów z jednostek spoza
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
l szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy (KPP) dla druhów z jednostek
z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Informacje gminnych
OSP

Inwestycje gminne

KATARZYNA CIEŚLAK

oprac. MACIEJ WRZESIŃSKI



W konkursie festiwalowym mogą uczestni-
czyć:
l zespoły śpiewacze bez towarzyszenia
instrumentów muzycznych (kategoria I),
l zespoły śpiewacze / kapele z towarzysze-
niem instrumentów muzycznych (kategoria
II),
l śpiewacy ludowi – soliści a cappella lub
z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
(kategoria III).

VII Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpie-
waków Ludowych „Siedlisko” odbędzie się
21 września w Parku Miejskim w Aleksand-
rowie Łódzkim (plac Kościuszki). Początek
o godz. 11.00. O udziale w przeglądzie
decydują organizatorzy.

Każdy wykonawca przygotowuje 2-3 utwory
(maksymalnie 5-minutowy program).

Zgłoszenia do przeglądu należy dokonywać
wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym,
stanowiącym załącznik do regulaminu
imprezy, który należy przesłać pocztą na adres
organizatora, w nieprzekraczalnym terminie
do 8 września.

Opłata akredytacyjna wynosi 10 zł
od uczestnika przeglądu. W opłatę wliczony
jest koszt obiadu dla uczestników. Opłatę
należy wpłacić na konto organizatora podane
w regulaminie.

Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt.

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Karolina Kaszuba
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel.: 42 270 03 15, 609 240 409,
e-mail: k.kaszuba@aleksandrow-Iodzki.pl

Regulamin wraz z formularzem zgłoszenio-
wym do pobrania na www.gmina.zgierz.pl

KULTURA
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W niedzielę 31 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżązne odbędą się
20 Jubileuszowe Dożynki Gminne

W programie imprezy przewidziano:

q godz. 13.30 – korowód dożynkowy
q godz. 14.00 – Msza Św. Polowa
q godz. 15.00 – część oficjalna uroczystości
dożynkowych, a w niej m.in.:
l wręczenie przez starostów dożynek chleba
gospodarzom dożynek,
l podzielenie się chlebem,
l wręczenie wieńców dożynkowych 
l wręczenie podziękowań sponsorom uro-
czystości dożynkowych,
l występy zespołów amatorskich działających
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąz-
nej,
l WYSTĘPY GWIAZD, a po nich dysko-
teka z DJ-em.

Ponadto podczas trwania imprezy:
q stoiska sołeckie
q prezentacja dorobku twórców ludowych
q miasteczko strażackie

q punkty gastronomiczne
q wesołe miasteczko
q akcja honorowego oddawania krwi
q oraz wiele nowych form spędzenia wol-
nego czasu.

Tak, jak w poprzednim roku chcemy wesprzeć
szczytny cel i wzbogacić imprezę o udział
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi, przeprowadzając po raz
kolejny akcję honorowego oddawania krwi.
Dla osób, które oddadzą krew w dniu imprezy
przewidziany jest prezent – ręcznik serce.
Zwracamy się do mieszkańców o hono-
rowe oddawanie krwi.
Każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat,
a nie przekroczyła 65 roku życia jest poten-
cjalnym dawcą krwi. Liczy się każda grupa
krwi.
Akcja oddawania krwi odbędzie się na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
w godzinach 13.30-17.30 podczas Dożynek
Gminnych.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsa-
mości oraz spożycie śniadania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy zechcą pomóc i jednocześnie dzięku-
jemy w imieniu tych, którym krew uratowała
życie. Pamiętaj, oddając krew – ratujesz
czyjeś życie.

Podczas dożynek będzie można również sko-
rzystać z konsultacji lekarskich: dietetyka, po-
łączonej m.in. z pomiarem tkanki tłuszczowej
i ciśnienia krwi oraz onkologa. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do żółtego na-
miotu z logo Gminy Zgierz.

Więcej informacji na stronie Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej www.dzie-
rzazna.pl

Zapraszam do współpracy z Gminą Aleksan-
drów Łódzki oraz Fundacją Rozwoju Gmin
„PRYM” przy organizacji prezentacji naszego
lokalnego folkloru podczas VII Przeglądu
Regionalnych Zespołów i Śpiewaków
Ludowych „Siedlisko” w Parku Miejskim
w Aleksandrowie Łódzkim w niedzielę
21 września.

Gmina Aleksandrów Łódzki dysponuje
10 drewnianymi domkami wystawienniczymi,
w których chcemy z Państwa ogromną
pomocą pięknie wyeksponować nasze dzie-
dzictwo kulinarne, sztukę ludowa i rękodziel-
nictwo.

Zapraszamy stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich, twórców ludowych i firmy z terenu
działania Fundacji „PRYM”. Podczas imprezy
będzie można odpłatnie dystrybuować wszyst-
kie eksponowane w domkach potrawy, pro-
dukty i dzieła sztuki.

Z naszej strony oferujemy wszelką pomoc
organizacyjną – do ustalenia każdorazowo
wg potrzeb.

Zaczynamy o godz. 12.00 i bawimy się wspól-
nie do godz. 18.00. O godz. 20.00 zaplano-
wany jest koncert piosenek Marka Gre-
chuty w wykonaniu Renaty Przemyk
i Krzysztofa Kiljańskiego.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kon-
takt.

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
tel. 42 235 33 96, 97, kom. 604 94 85 46

20. Dożynki Gminne w Dzierżąznej

JOLANTA PĘGOWSKA
Prezes Zarządu

Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

Podczas Dożynek Gminnych 2014 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej w dniu
31 sierpnia zostanie przeprowadzona
zbiórka charytatywna, mająca na celu
wsparcie Damiana Olejniczaka – miesz-
kańca Gminy Zgierz.

Damian ma 26 lat, jest żonaty i ma dwóch
małych synów. Od roku Damian ciężko cho-
ruje – ma stwierdzoną jednostkę chorobową
G.82, czyli paraliż czterokończynowy. Kar-
miony jest przez sondę, a oddycha rurką tra-
cheostomijną.

Tylko długotrwała i kosztowna rehabilitacja,
ciągłe ćwiczenia oraz pobyt w wyspecjalizo-
wanej placówce  może doprowadzić tego mło-
dego mężczyznę do zdrowia. Rodzina i zna-
jomi, którzy organizują zbiórkę, liczą na ludzi
dobrej woli, których wsparcie pozwoli Damia-
nowi jak najszybciej nawiązać kontakt z naj-
bliższymi i powrócić do sprawności rucho-
wej.

Rodzina w imieniu Damiana z całego serca
dziękuje za hojność.

Komunikat

Informacje dla zainteresowanych

uczestnictwem

w konkursie festiwalowym

Zaproszenie do współorganizowania

stoiska Fundacji „PRYM”

VII Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków
Ludowych „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim
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9 sierpnia długo pozostanie w pamięci wielu
osób. LKS Rosanów po raz pierwszy wystąpił
w IV lidze, nie tylko dumnie reprezentując
Rosanów, ale również całą Gminę Zgierz.

Spotkanie pomiędzy LKS Rosanów a MKP
Boruta Zgierz już długo przed pierwszym
gwizdkiem sędziego było okrzyknięte meczem
kolejki. W końcu były to derby powiatu.

Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale rów-
nież kibice. Miejmy nadzieje, że podobnie,
jak podczas tego meczu, będziemy mogli oglą-
dać komplet publiczności w kolejnych spot-
kaniach.

Przed samym meczem odbyło się uroczyste
wręczenie pamiątkowych pucharów złożo-
nych na ręce kapitana drużyny, Michała
Sobczaka, przez:
l Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembi-
sza za godne reprezentowanie Gminy,

l działaczy MKP Boruty Zgierz za awans dru-
żyny LKS Rosanów do IV ligi,
l przedstawiciela Łódziego Związku Piłki
Nożnej Adama Kaźmierczaka za awans
drużyny LKS Rosanów do IV ligi.

Po podziękowaniach rozpoczął się mecz,
na który przybyło się tak wielu sympatyków
obu drużyn.
Cały mecz przebiegał w dość szybkim tempie.
Tak jedna, jak i druga drużyna próbowała
stworzyć sobie sytuacje do strzelenia gola.
Jednak do przerwy nie udało się to żadnemu
z zespołów.
Po zmianie stron zespoły walczyły nadal,
nie odpuszczając nawet na chwilę.
Dopiero w 68 minucie drogę do bramki zna-
lazł Jakub Goczał i umieścił futbolówkę
w siatce gości, dając prowadzenie.
Po tej bramce obydwie drużyny stwarzały
wiele sytuacji bramkowych, lecz wynik już nie
uległ zmianie.

Jednym słowem – lepiej nie można było sobie
wymarzyć inauguracji w IV lidze.
LKS Rosanów – MKP Boruta Zgierz 1:0 (0:0)
1:0 Jakub Goczał 68'

Skład LKS Rosanów:
Bartosz Bartosiński, Piotr Słyścio,
Piotr Słodkiewicz, Jakub Gajewski,
Michał Lewandowski, Piotr Lewan-
dowski, Kamil Wiktorski, Grzegorz
Gałecki, Michał Sobczak (C), Mariusz
Krawczyk, Jakub Goczał

Rezerwowi:
Kamil Gajda, Dawid Kulpa, Daniel Her-
czyński, Łukasz Hućko, Marcin Lipski

Zmiany:
Łukasz Hućko -> Jakub Gajewski 62'
Marcin Lipski -> Mariusz Krawczyk 80'
Daniel Herczyński -> Jakub Goczał 91'

Inauguracja rozgrywek IV ligi przez Ludowy Klub Sportowy Rosanów

MACIEJ JÓŹWIAK
LKS Rosanów
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M.W. Pierwszy mecz w IV lidze, pierw-
sze derby powiatu i pierwsza wygrana.
Gratuluję. Jak Pan ocenia spotkanie?

M.S. Dziękuję. Inauguracja się nam udała.
Co prawda zespół Boruty prowadził grę, ale
mamy doświadczonych zawodników. To nie
jest tak, że my jesteśmy „świeży”, wiele osób
grało w czwartej i wyższych ligach. Mamy
doświadczonego trenera i myślę, że w miarę
upływu czasu nasza gra będzie wyglądać
lepiej.

Przed sezonem nastąpiło sporo zmian
w składzie, mających na celu wzmoc-
nienie drużyny.

Tak. Dzisiaj na boisku było trzech nowych
zawodników. Jeden z nich asystował, drugi

strzelił bramkę, więc jak widać transfery
są udane. Dodam, że pięciu zawodników
z podstawowego składu dzisiaj nie grało,
bo jeszcze mają urlopy. Mam nadzieję,
że w następnych meczach będziemy już tylko
mocniejsi.

Na koniec zapytam jeszcze o nowe stroje
ufundowane przez Gminę Zgierz.
Jak sprawdziły się w tym upale?

Dobrze. Zdobyliśmy w nich trzy punkty,
a szczęśliwych strojów się nie zmienia. Myślę,
że dalej też będzie tak dobrze, jak dzisiaj.

Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gra-
tuluję i życzę powodzenia w kolejnych
meczach.

Dziękuję.

W drugiej kolejce IV ligi rozegranej 15 sierp-
nia, LKS Rosanów wygrał u siebie z LKS Piast
Błaszki 1:0.

Niestety w kolejnym spotkaniu 23 sierpnia
klub z Gminy Zgierz uległ na wyjeździe Zjed-
noczonym Stryków aż 7:0.

W czwartej kolejce rosanowianie podejmą
u siebie 23 sierpnia Astorię Szczerców.

Półkolonie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej – fotorelacja
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Z Michałem Sobczakiem,
kapitanem drużyny LKS Rosanów
tuż po meczu rozmawiał
Maciej Wrzesiński

W Płocku

Zajęcia w Ośrodku

W Toruniu
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Gminny Ośrodek Kultury w Dzie-
rżąznej już po raz kolejny był
organizatorem letnich półkolonii
dla dzieci z terenu gminy. Spoty-
kaliśmy się na zajęciach w ponie-
działki, środy i piątki od 7 lipca
do 8 sierpnia.

Oprócz zajęć stacjonarnych odby-
wających się na terenie ośrodka
zorganizowaliśmy dwie wycieczki.

Pierwszy dzień półkolonii rozpo-
częliśmy wyjazdem do zoo
w Płocku. Ogromne wrażenie
zrobił na nas malowniczy teren
z ponad 300 gatunkami zwierząt,
w tym z wieloma cennymi oka-
zami, rzadko spotykanymi
w innych ogrodach. Pomimo
lejącego się żaru z nieba chętnie
sprawdzaliśmy przydatność
do zabawy urządzeń w mini
parku linowym Zoolandia. Kolo-
rowe przeszkody linowe zawie-
szone pomiędzy domkami zain-
stalowanymi na drzewach i palach
nawet dla najmłodszych nie sta-
nowiły problemu. A już zjazd,
mostki, tunele, kacze łapy były
istnym szaleństwem. Po takim
wysiłku należał nam się odpoczy-
nek i posiłek w Mc Donaldzie.

Kolejne dni spędziliśmy na zaję-
ciach plastycznych, podczas któ-
rych wykonane zostały kolorowe
akwaria, aerodynamiczne latawce
i barwne stworki. Na dużych
arkuszach papieru namalowa-
liśmy własne portrety.

Przez cały okres trwania półko-
lonii dobry humor i pogoda nie
opuszczał nas ani na krok. Był to
czas zabaw ruchowych i zespoło-
wych na świeżym powietrzu.
Uczestniczyliśmy w podchodach
oraz w licznych konkurencjach
sportowych, z których najciekaw-
szą okazała się gra w „dwa ognie”.
W natłoku zajęć znaleźliśmy czas
na kucharzenie. Powstały prze-
pyszne pieczarkowe tosty z sałatką
warzywną, a na deser gofry z bitą

śmietaną i sałatką owocową.
Wszystko palce lizać!

Nie zabrakło u nas także konkur-
sów, w tym najważniejszego,
„Mam talent”, którego finalistką
została Kasia, wykonując piękny
taniec flamenco. Gratulujemy!

Półkolonie zakończyliśmy wspól-
nym wyjazdem na wycieczkę
do Torunia. Wraz z panią prze-
wodnik wędrowaliśmy po starej
części Torunia, podziwiając śred-
niowieczne mury obronne i spraw-
dzając swoją prawdomówność
przy Krzywej Wieży. Wąskimi
uliczkami udaliśmy się najpierw
pod dom Mikołaja Kopernika,
a następnie na Rynek Staromiej-
ski, skąd niedaleko było do Orbi-
tarium. W kosmicznej sali dowie-
dzieliśmy się, jak powstają chmury,
ile waży człowiek na Marsie czy
Saturnie oraz jak wyglądają pla-
nety Układu Słonecznego. Mog-
liśmy także posterować sondą
kosmiczną. Po zwiedzaniu prze-
strzeni pozaziemskiej nadszedł
czas na oglądanie nowej części
Torunia, którą zwiedzaliśmy
zza okien zabytkowego toruń-
skiego tramwaju. Pogoda jak
zawsze dopisała, dlatego mog-
liśmy popłynąć statkiem
po Wiśle. Toruń to miasto pierni-
ków i my także poznaliśmy proces
ich wypiekania i własnoręcznie wy-
konaliśmy piernikowe pamiątki.
Po tak emocjonującym dniu póź-
nym wieczorem powróciliśmy
do domów.

Wszystkim uczestnikom półkolo-
nii w Dzierżąznej serdecznie dzię-
kujemy za moc tegorocznych
wrażeń i zapraszamy za rok!

Półkolonie

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 40
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 6 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz.2108, z 2009 r.
Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942).

WÓJT GMINY ZGIERZ

zawiadamia, że w dniu 30.09.2014 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz
przy ul. Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/2 o powierzchni 0,4674 ha,
położona w obrębie Biała, miejscowość Biała, przy ul. Zgierskiej 57A, zapisana
w KW LD1G/00046434/3.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy.
Nieruchomość posiada w całości użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Geodezji,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 171.300,00 zł (słownie złotych: sto
siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta)
Wadium w wysokości : 8.565,00 zł (I przetarg).

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/3 o powierzchni 0,4698 ha,
położona w obrębie Biała, miejscowość Biała, przy ul. Zgierskiej 57,zapisana
w KW LD1G/00046434/3.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy.
Nieruchomość posiada w całości użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Geodezji,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 172.200,00 zł (słownie złotych: sto
siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście)
Wadium w wysokości: 8.610,00 zł (I przetarg).

3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 39 o powierzchni 0,7726 ha, położona
w obrębie Śladków Górny, miejscowość Śladków Górny, Gmina Zgierz, zapisana
w KW LD1G/00094132/7.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy.
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Geodezji,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia
pięć tysiecy)
Wadium w wysokości: 1.250,00 zł (I przetarg).

4. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 134 o powierzchni 0,9269 ha ,
położona w obrębie Śladków Górny, miejscowość Śladków Górny, Gmina Zgierz,
zapisana w KW LD1G/00094132/7.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy.
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Geodezji,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości: 31.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści
jeden tysiecy).
Wadium w wysokości: 1.550,00 zł

Warunki przetargu:
l Na każdą nieruchomość opisaną powyżej odbędzie się odrębna licytacja.
l Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w punkcie
kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do dnia 26.09.2014 r.
do godz. 15.00.
l Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał od zawarcia umowy.
l Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
l W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo
odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7, tel.42 716 25 15 wew.107

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej

ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego

Szczegółowa informacja na www.dzierzazna.pl

WIOLETTA OLCZAK-HUT
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej
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W Grotnikach odbyło się XXI „Lato
z muzyką”. Po rozwiązaniu Łódzkiego
Towarzystwa Muzycznego festiwal ten, już
po raz drugi, zorganizowało Towarzystwo
Śpiewacze „Lutnia” w Zgierzu. Natomiast
kierownictwo artystyczne od początku spra-
wuje, mieszkający na stałe w Grotnikach,
Witold Kacprzak.

Podobnie, jak podczas ubiegłorocznych
wakacji, przewidziano siedem niedzielnych
koncertów. Ich miejsce tradycyjnie stanowił
kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Na inauguracji chór mieszany „Lut-
nia” pod dyr. Patryka Kobylarczyka
wykonał starannie przygotowany od strony
wykonawczej program, obejmujący utwory
od renesansowego psalmu Gomółki „Panu ja
ufam” po zaaranżowane na chór przeboje
z repertuaru Cohena („Alleluja”) i Młynar-
skiego („Jesteśmy na wczasach”). Ciekawie

w kilku kompozycjach wypadł także, wyło-
niony z chóru, męski sekstet wokalny, śpie-
wający m.in. negro spirituals.

Następnej niedzieli skrzypaczka Magdalena
Kling-Fender, altowiolistka Jolanta
Kukuła-Kopczyńska i wiolonczelista
Robert Fender – kunsztownie i stylowo
interpretowali cykl trzydziestu ”Wariacji
Goldbergowskich” Bacha w opracowaniu na
trio smyczkowe.

Kolejny wieczór wypełniło
„Studio Muzyki”, czyli trio
w składzie: Kamila Wój-
cicka – skrzypce i erhu (dwu-
strunowe „skrzypce” chińskie),
Tomasz Maciaszczyk –
trąbka oraz Marcin Kaw-
czyński – keyboard. Można
było posłuchać zarówno inte-
resująco brzmiących opraco-
wań klasycznych „przebojów
mistrzów” (np. „Światła księ-
życa” Debussy'ego, ”Dance
macabre” Saint-Saënsa”,
„Libertanga” Piazzolli), jak
i oryginalnej muzyki chińskiej.

Tydzień później wystąpił duet akordeonisty
Leszka Kołodziejskiego i klarnecisty
Roberta Stefańskiego, którzy w finezyjny
sposób grali urozmaicone nastrojowo i sty-
listycznie miniatury, np. „Arię na strunie G”
Bacha, „Humoreskę” Dworzaka, „Tango”
Albeniza, czy też utrzymanego w zawrotnym
tempie, wirtuozowskiego „Czardasza” Mon-
tiego. Oba instrumenty z powodzeniem
zaprezentowały się również w kompozycjach
solowych.

Innym duetem instrumentalnym, który
pojawił się w Grotnikach, była uczniowska,
lecz reprezentująca dobry poziom odtwórczy
„Kawekuda”, tworzona przez skrzypaczkę
Weronikę Kaźmierczak i gitarzystę
Damiana Kuśmierczyka. W programie
przeważały miłe dla ucha, współczesne kom-
pozycje inspirowane muzyką taneczną i jaz-
zem (m.in. autorów rodzimych – Drożdżow-
skiego, Staszewskiego).

Powrót do muzyki wokalnej nastąpił w przed-
ostatnim koncercie za sprawą Bartosza
Szulca, któremu akompaniowała pianistka
Patrycja Chałupnik. Młody bas, obdarzony
szlachetnym w brzmieniu głosem i dużą mu-
zykalnością, zaśpiewał arię Leporella z „Don
Giovanniego” Mozarta, arię Skołuby
ze „Strasznego dworu” Moniuszki, pieśni
m.in. Chopina („Pierścień”), Karłowicza
(„Zawód”) oraz kilka polskich piosenek
z okresu międzywojennego.

Zamknięcie „Lata z muzyką” było spotkaniem
już nie tylko z Polihymnią, ale i Terpsychorą.
Taniec pojawił się w historii imprezy po raz
pierwszy Koncert w całości poświęcony został
flamenco. Wystąpili artyści specjalizujący się
w tym gatunku i mający godne uznania umie-
jętności: gitarzyści Jarosław Czajczyński
i Filip Swinarski oraz pełna temperamentu
tancerka Patrycja Licha. Temperatura
występu, obejmującego zarazem śpiew, była
szczególnie wysoka. Pełen ognia folklor
andaluzyjskich Cyganów w rodzimym wyda-
niu dosłownie porwał publiczność. To była,
niewątpliwie, kulminacja bogatej w wrażenia
imprezy.

Lato z muzyką i... tańcem

Zapewne truizmem będzie stwierdzenie,
że współczesny świat pełen jest pośpiechu,
stresu, pogoni za tym, aby więcej mieć
lub po prostu przeżyć kolejny dzień. Jaka
muzyka jest charakterystyczna dla naszych
czasów? Na myśl nasuwają się rwane takty,
dźwięki pozbawione harmonii; muzyka
skoczna, popularna, często ładna, ale… nie-
spokojna, gwałtowna.

A Muzyka klasyczna? Czym jest dla ludzi,
którzy nie są jej miłośnikami?  Czy przebie-
ramy niecierpliwie nogą? Czy spoglądamy
w pośpiechu na zegarek? Może machamy
ręką, mówiąc – to dla melomanów…
Nie śmiem uogólniać, niemniej tak często
zapominamy, jak wielkim bogactwem jest
muzyka poważna. Uważamy, że trąci myszką
dawnych nut. Tymczasem te dźwięki
brzmiące tak miękko i harmonijnie mają nie-
bagatelny wpływ na człowieka.
Słuchanie muzyki klasycznej zaleca się dziś
mamom spodziewającym się dziecka,
niemowlętom i małym dzieciom. Ze wzrusze-
niem, ale i pewnym zdziwieniem wysłuchałam
historii stroiciela fortepianów o tym, jak kon-

certy fortepianowe pomogły
dzieciom z głęboką niepełnos-
prawnością umysłową, jak je
wyciszyły i uspokoiły.
Muzyka klasyczna ma ogromny
wpływ na rozwój neuronów,
na pracę mózgu. Tym samym
oddziaływuje na nasze zdrowie
i samopoczucie. Łagodzi emo-
cje, pozwala spojrzeć na życie
z szerszej perspektywy, doce-
nić piękno.

Niedzielne popołudnia są
idealną chwilą na zatrzymanie
się w codziennym biegu, zasłu-
chanie w dźwiękach wydobywanych z forte-
pianu i skrzypiec oraz w przepięknych sopra-
nach, altach i barytonach śpiewaków.
Również tego lata mieliśmy okazję wysłuchać
koncertów muzyki poważnej w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, nawiązują-
cych do XIX-wiecznej tradycji salonowego
muzykowania. Projekt został dofinansowany
ze środków Gminy Zgierz, a organizacją
muzycznych spotkań zajęło się Stowarzy-
szenie Promocji Inicjatyw Artystycz-
nych Operativa. Partnerem była Akademia
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

w Łodzi, której wychowankowie byli wyko-
nawcami czarujących melodii, których mie-
liśmy okazję wysłuchać.

Jak Państwo myślą: jakie emocje i jaka
muzyka są potrzebne współczesnym ludziom?
Zapraszamy na kolejne koncerty do Dzierżąz-
nej.

Muzyka łagodzi obyczaje

JANUSZ JANYST

ANNA WOSIECKA-JASIŃSKA
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżążnej
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Co mogą powiedzieć przedmioty wykonane
przez ludzi, które teraz wydobywamy z ziemi?
Są przecież pozbawione opisów. Na to pytanie
uczniowie będą szukać odpowiedzi w trakcie
interaktywnych zajęć zorganizowanych
w Muzeum Miasta Zgierza, które przybliżą
im znaczenie i przebieg nowoczesnych badań
archeologicznych, pracę archeologa i jego

narzędzia. Cykl lekcji muzealnych powstał
dzięki dofinansowaniu z projektu „Współ-
organizacja projektów kulturalnych
na terenie województwa łódzkiego”
finansowanego ze środków Łódzkiego Domu
Kultury – Instytucji Kultury Samorządu
Województwa Łódzkiego.

Do zapoznania uczniów z funkcjonowaniem
dawnych społeczeństw wykorzystane zostaną
metody archeologii eksperymentalnej. Wpro-
wadzenie do oferty Muzeum lekcji interak-
tywnych wzbogaci ją o nowe, innowacyjne
formy edukacji kulturalnej, będące atrakcyjną
alternatywą tradycyjnych lekcji historii.
Realizacja zadania to zakup specjalnych
artefaktów niezbędnych do poprowadzenia
nowej lekcji archeologicznej dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół powiatu zgierskiego. Dla uroz-
maicenia programu zajęć zaplanowano,
że będą odbywać się „na zewnątrz”, na przy-
gotowanej do tego przestrzeni znajdującej się

na dziedzińcu Muzeum.

Będą one miały formę
integracji i wspólnego zdo-
bywania nowych wrażeń
i doświadczeń. Głównym
założeniem zajęć jest popu-
laryzacja archeologii. Spot-
kania podzielone będą
na dwie części. W pierwszej
słuchacze poznają specy-
fikę pracy archeologa
– wykorzystując sztuczne
stanowiska archeologiczne
oraz narzędzia wykorzysty-
wane przez naukowców,
sami odnajdą ukryte w nich
zabytki. W drugiej, poprzez

bezpośredni kontakt z replikami zabytków,
uczestnicy zajęć w aktywny sposób poznają
życie codzienne naszych przodków od Epoki
Kamienia aż do Średniowiecza. Dzięki moż-
liwości sprawnego przeniesienia narzędzi
w zakupionych do tego skrzyniach zajęcia

będą mogły odbywać się również na terenie
placówek kulturalno-oświatowych.

Idealną promocją dla tego przedsięwzięcia
będzie zorganizowany piknik rodzinny
7 września, w godz. 14:00-18:00, na dzie-
dzińcu Muzeum Miasta Zgierza (wejście
od ul. N. Barlickiego), w czasie którego dzieci
i młodzież wraz ze swoimi rodzicami i nau-
czycielami będą mogli uczestniczyć w lekcjach
pokazowych bezpłatnie. Impreza będzie prze-
biegała wg następującego scenariusza:

q prezentacja cyklu lekcji muzealnych (wraz
z demonstracją):
l „Odkryj tajemnice archeologii” – zajęcia
na sztucznych stanowiskach archeologicz-
nych,
l „Życie naszych prapradziadów” – zajęcia
z wczesnego Średniowiecza, z wykorzysta-
niem strojów i narzędzi historycznych;

q Pokaz grupy rekonstrukcyjnej – wojów
wczesnośredniowiecznych wnuki Swarożyca;

q Koncert zespołu muzyki dawnej JAR;

q oraz wiele innych atrakcji m.in. konkursy
dla dzieci z nagrodami i warsztaty rzemieśl-
nicze!

Impreza finałowa oraz lekcje muzealne
do końca zrealizowania projektu, czyli
do 14 listopada, będą bezpłatne.

Archeologiczny wehikuł
czasu w Muzeum Miasta
Zgierza

JUSTYNA CZERWIŃSKA
Muzeum Miasta Zgierza

Trwają intensywne szkolenia zawodowe
w ramach projektu „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu.

Uczestnicy projektu nabyli już umiejętności
poszukiwania zatrudnienia, a teraz uzyskują
nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym
łatwiej będzie im znaleźć odpowiednie zatrud-
nienie i powrócić na rynek pracy.

6 osób realizujących kontrakty socjalne
w ramach projektu, w lipcu ukończyło szko-
lenie zawodowe „obsługa kas fiskalnych”,
4 osoby ukończyły szkolenie „opiekun osób
starszych”), zaś 11 osób ukończyło szkolenie
„obsługa wózków jezdniowych z napędem sil-
nikowym”. Trwają jeszcze szkolenia zawo-
dowe: spawanie metodą TIG grupa materia-
łowa 1 i 8, szkolenie dotyczące zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej wraz
z prawem jazdy kat.B oraz szkolenie z obsługi
zaawansowanego arkusza kalkulacyjnego.

Natomiast uczestnicy Pro-
gramu Aktywności Lokalnej
realizują grupowe spotkania
integracyjne w Klubie Inte-
gracji Społecznej w Dąbrówce, zdobywając
jednocześnie wiedzę z zakresu umiejętności
interpersonalnych, a niektórzy ukończyli
dodatkowo szkolenie zawodowe.

Inwestują w siebie

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Więcej o projekcie na www.gmina.zgierz.pl
w zakładce: Gmina - Pomoc Społeczna - Aktualności 
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28 lipca minęło 100 lat od wybuchu I wojny
światowej. Iskrą zapalną konfliktu był zamach
na austriackiego księcia Franciszka Ferdy-
nanda i jego małżonkę Zofię dokonany
w Sarajewie 28 czerwca 1914 r.

Stopniowa eskalacja napięcia między Austro-
Węgrami a Serbią doprowadziła do wybuchu
wojny. Jednak napięcie na całym kontynencie
europejskim rosło od połowy XIX w., co było
spowodowane m.in. imperialną polityką
ówczesnych mocarstw i coraz silniejszymi ru-
chami nacjonalistycznymi. Zamach w Sara-
jewie był jedynie przysłowiową iskrą rzuconą
na beczkę prochu.

Naprzeciw siebie stanęły dwa polityczne
i militarne sojusze – Trójprzymierze (Niemcy,

Austro-Węgry i Włochy wspierane przez
Turcję i Bułgarię) oraz Trójporozumie-
nie (Francja, Wielka Brytania i Rosja,
do których dołączyły Serbia, Japonia,
Stany Zjednoczone i wiele innych
państw). Żadna ze stron nie przewi-
działa, że w niedługim czasie konflikt
obejmie cały świat. Trwające 4 lata

krwawe starcia spowodowały
całkowite zburzenie ładu panu-
jącego na świecie i pochłonęły
niemal 10 mln ofiar. Wojnę za-
kończył podpisany 11 listopada
1918 r. w wagonie kolejowym
w Compiègne rozejm Niemiec z pań-
stwami ententy.

I wojna światowa była zderzeniem XX-
wiecznej techniki z XIX-wieczną stra-
tegią i taktyką. Po raz pierwszy w his-
torii zastosowano w walce nowoczesną
broń chemiczną, samoloty, okręty
podwodne, czołgi i samochody cięża-

rowe. Konflikt ten zmienił całkowicie układ
sił politycznych w Europie – została ograni-
czona potęga państwa niemieckiego, a pań-
stwa zwycięskie umocniły natomiast swoja
mocarstwową pozycję. W Europie Środkowej
i Południowej powstały liczne państwa naro-
dowe, w tym Polska, Czechosłowacja
czy Austria. Wojna była epoką upadku kró-
lów. Wyznaczyła też koniec hegemonii euro-
pejskiej na świecie na rzecz wzrostu znaczenia
Stanów Zjednoczonych. Zniszczoną wojną

Europę dotknął również poważny kryzys gos-
podarczy.

Walki I wojny światowej nie ominęły okolic
Zgierza. Toczyły się tu walki między wojskami
niemieckimi a rosyjskimi – tzw. Operacja
łódzka, która była największą bitwą na froncie
wschodnim. Pozostałością tamtych wydarzeń
są nieczynne dziś Cmentarze Wojskowe
w lesie Krogulec w Zgierzu i w Dzierżąznej
oraz kwatery wojenne na byłym cmentarzu
ewangelickim w Rosanowie i cmentarzu pa-
rafialnym w Szczawinie. Pojedyncza mogiła
żołnierska znajduje się też na cmentarzu
parafialnym w Giecznie.

100-lecie Wielkiej wojny

„Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierw-
sza kadrowa na Moskala rusza” – tymi sło-
wami rozpoczyna się „Kadrówka”, piosenka
na cześć Pierwszej Kompanii Kadrowej.
6 sierpnia świętowaliśmy 100. rocznicę
wymarszu Kompanii z krakowskich Oleand-
rów.

Pierwsza Kompania Kadrowa została utwo-
rzona 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie przez
Józefa Piłsudskiego z połączenia oddziałów
Strzelca oraz Polskich Drużyn Strzeleckich.
W jej skład wchodziły cztery plutony złożone
z czterech dziesięcioosobowych sekcji. Kom-
pania wymaszerowała 6 sierpnia w stronę
Miechowa, obalając w Michałowicach rosyj-
skie słupy graniczne. Po wyzwoleniu z rąk

Rosji Słomnik, Miechowa, Jędrze-
jowa i Chęcin, 12 sierpnia dotarła
do Kielc. W wyniku walk z rosyj-
skimi oddziałami Kompania opuściła
Kielce, ale powróciła tu 19 sierpnia
i przez trzy tygodnie stacjonowała
w mieście. Po bezskutecznej próbie
przebicia się do Warszawy i wywo-
łania tam powstania, Pierwsza Kom-
pania Kadrowa powróciła do Kra-

kowa. W grudniu 1914 r. stała
się zalążkiem Pierwszej Bry-
gady Legionów Polskich.

Przed drugą wojną światową,
w każdą rocznicę wyjścia
Pierwszej Kompanii Kadro-
wej, organizowano marsze
upamiętniające tę datę.
Uczestniczyły w nich oddziały
paramilitarne, młodzież
szkolna, harcerze i wojsko.
Marsze miały charakter
rywalizacji sportowej i były
elitarne. Do udziału w nich

dopuszczano tylko wyróżniające się
jednostki. Z czasem stały się najważ-
niejszą imprezą paramilitarną
w II Rzeczypospolitej. Do tej tradycji
nawiązano w 1981 r., a po 1989 r.
powrócono do niej na stałe.

100 lat I Kompanii Kadrowej

oprac. ANETA GACPARSKA

na podstawie:
pl.wikipedia.org; www.historia.azv.pl

oprac. ANETA GACPARSKA
na podstawie:
www.kadrowka.pl; www.polskieradio.pl;
pl.wikipedia.org

Przemarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej
przez Kielce w 1914 r.

Pułkownik Józef Piłsudski ze swoim sztabem
przed Pałacem Gubernialnym w Kielcach w 1914

Oddziały Strzelców w Oleandrach
w Krakowie w sierpniu 1914 r.
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Kwatera żołnierzy poległych w 1914 r.
– cmentarz parafialny w Szczawinie
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Mark I – pierwszy użyty bojowo czołg konstrukcji
brytyjskiej
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70 lat temu – po 5 latach okupacji naznaczo-
nej głodem, bólem i strachem wybuchło
Powstanie Warszawskie. Żołnierze Armii Kra-
jowej oraz ludność cywilna o godzinie 17
chwycili za broń. Wybiła godzina „W”. 1 sierp-
nia Polacy oddali należny hołd powstańczym
bohaterom.

Powstanie Warszawskie stanowiło element
akcji „Burza” prowadzonej przez Armię Kra-
jową. Decyzję o jego podjęciu podjął
gen. Tadeusz „Bór” Komorowski,
a dowództwo objął płk. Antoni „Monter”
Chruściel. Siły AK liczyły ok. 45 tys. żołnie-
rzy wspieranych przez nieliczne formacje
zbrojne. Stan uzbrojenia Powstańców był jed-
nak fatalny – zazwyczaj była to broń własnej
produkcji lub zdobyta na nieprzyjacielu.
Niemieckie oddziały złożone z 25 tys. żołnierzy
dysponowały znakomitym uzbrojeniem oraz

wsparciem lotnictwa i artylerii.
Mimo tego Polakom udało się za-
skoczyć Niemców  i opanować duże
obszary stolicy.

Przez kolejne 63 dni między
Powstańcami a Niemcami trwały
zacięte walki, w czasie których
poszczególne części stolicy przecho-
dziły z rąk do rąk.

Wyczerpujące walki, coraz
większe braki w uzbrojeniu,
niedobór żywności, a przede
wszystkim brak nadziei
na wsparcie dla walczącej
Warszawy przesądziły o ka-
pitulacji Powstania. 2 paź-
dziernika 1944 r. w Ożarowie
podpisany został układ
o zaprzestaniu działań wojen-
nych. Żołnierze AK zostali
wywiezieni do obozów jeniec-
kich, a cywile przeszli przez
obóz przejściowy w Pruszko-
wie. Część z nich została też

wywieziona do Niemiec na roboty.
Niemcy kontynuowali, wbrew założe-
niom układu, swe dzieło zniszczenia
Warszawy. Powstanie Warszawskie
pochłonęło niemal 200 tys. istnień ludzkich,
w większości cywilów.

Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego
nieustannie rodzi wiele emocji oraz skrajnych
opinii. Stanowi jednak przede wszystkim
wyraz heroizmu oraz niezłomnej woli walki
o wolną Polskę.

* „Do broni, Polacy”, tekst Zygmunt Ziółek,

muz Jan Maklakiewicz

„Do broni, Polacy! Do broni!
Godzina wolności wybiła!” *

oprac. ANETA GACPARSKA

na podstawie:
www.1944.pl; www.sppw1944.org

1 sierpnia 1944 r., godzina „W”. Patrol por. „Agatona”
z batalionu „Pięść” na pl. Kazimierza Wielkiego
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„Szary Wilk” na ul. Tamka – niemiecki transporter zdobyty
przez powstańców ze Zgrupowania „Krybar”

Gmach Prudentialu trafiony pociskiem ciężkiego moździerza
(28 sierpnia 1944 r.)

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto
tworzenie struktur Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, będącego fenomenem na skalę
światową. Jego dziełem było nie tylko podję-
cie otwartej walki z okupantem w ramach
akcji „Burza”, której 70. rocznicę również
w tym roku obchodzimy, ale też stworzenie
siły moralnej i tradycji niepodległościowej,
pozwalających przetrwać czas komunistycznej
dyktatury.

Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej apelują o zor-
ganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów
utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy...”.

Prosimy o zorganizowanie 27 września uro-
czystości przypominających przypominają-
cych o wielkim dziele naszych rodaków
w czasie II wojny światowej. Zachęcamy
do udzielenia wsparcia szkołom, które 26
września zdecydują się na uczczenie w swoich
murach Polski Podziemnej. Gośćmi honoro-
wymi tych przedsięwzięć powinni być kom-
batanci, a inicjatorami i gospodarzami kon-
kretnych działań – społeczność lokalna wraz

z placówkami oświatowymi, kulturalnymi,
a także organizacjami społecznymi. Propozy-
cje działań oraz materiały wykorzystania będą
zamieszczone na portalu edukacyjnym Insty-
tutu Pamięci Narodowej www.pamiec.pl/ppp

27 września wywieśmy flagi narodowe
na budynkach, zapalmy znicze na grobach
poległych i zmarłych. Niech tego dna kotwica
Polski Walczącej zagości na stronach inter-
netowych i łamach prasy lokalnej. Pokażmy,
że pamiętamy o Polskim Państwie Podziem-
nym i jego bohaterach.

Uważamy, że obowiązkiem wolnego społe-
czeństwa jest przypomnienie Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, jego dziedzictwa i idea-
łów, które ziściły się w wolnej Polsce.

Apel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o uczczenie
75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

dr ŁUKASZ KAMIŃSKI
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu



Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice
ul. Ogrodowa 6: 
l 3 i 24 września w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie
ul. Sportowa 3: 
l 2 i 23 września w godz. 14.00 - 18.00
l 22 września w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a:
l 2 i 23 września w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku
ul. Gdańska 42
l 1 i 22 września w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie
ul. Podleśna 1: 
l 1 września w godz. 10.00 - 14.00
l 3 i 24 września w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej
ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek września 
w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne porady psychologiczne

dla mieszkańców Gminy Zgierz 

czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl
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q Skład komputerowy: Maciej Wrzesiński q Numer przekazano do druku: 25 sierpnia 2014 r.

KOMUNIKATY

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

* Termin może ulec zmianie. Więcej informacji na około 2 tygodnie przed podaną datą
w Urzędzie Gminy Zgierz, w siedzibie RS II Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.gmina.zgierz.pl i http://rs2.pl.

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

wrzesień 1, 15, 29 3, 17 4, 18 5, 19

październik 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31

listopad 10, 24 12, 26 13, 27 14, 28

grudzień 8, 22 10, 24* 11, 22* 12, 29*

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów
Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon

q 4 października (sobota): Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice,
Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów q 11 października (sobota): Rosanów
q 18 października (sobota): Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka,
Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo,
Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów,
Marcjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,
Szczawin Mały, Ukraina, Wola Branicka, Wołyń q 25 października (sobota):
Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra,
Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda

odpady będą odbierane od godz. 6.00 w dniu wywozu 

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby przygarnąć psa
i zmienić jego smutną 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

Punkt apteczny 
„Biała Stokrotka” 
w Białej
ul. Kościelna 1 
tel. 42 717 84 26
Godziny pracy:
pn, pt 8.00 - 18.00
wt, śr, czw 
8.00 - 17.00
sob 9.00 - 13.00
niedz - nieczynne

Apteka 
w Giecznie
ul. Główna 43
tel. 42 717 83 22

Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, śr, czw 
9.30 - 16.00
sob, niedz 
- nieczynne

Punkt apteczny 
„Nad Lindą” 
w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 88 71
Godziny pracy:
pon-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 15.00
niedz - nieczynne

Apteka „Leśna” 
w Smardzewie
ul. Podleśna 4
tel. 42 716 97 79
Godziny pracy:
pn-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 14.00
niedz - nieczynne

Godziny pracy aptek na terenie gminy
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15 sierpnia w Białej odbyły się uroczystości
patriotyczne z okazji Święta Wojska Pol-
skiego.

Pamięć poległych w obronie ojczyzny
uczczono składając kwiaty i zapalając znicze
na mogile żołnierzy 28. pułku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu parafialnym.
W południe w kościele pod wezwaniem
św. Piotra i Pawła rozpoczęła się uroczysta
msza święta w intencji poległych na polu
chwały, odprawiona przez proboszcza
ks. kan. Stanisława Ochotnickiego.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości
przemaszerowali pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego w pochodzie prowa-
dzonym przez Orkiestrę Dętą przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestrę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
pod kierunkiem kapelmistrza Radosława
Szymczyka, Zespół Mażoretek, działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąz-
nej pod kierunkiem Oliwii Niewiadom-
skiej oraz poczty sztandarowe gminnych
OSP. Pod pomnikiem mażoretki zaprezento-
wały swój program przy akompaniamencie
orkiestr, które później dały krótki koncert zło-
żony z utworów patriotycznych. Następnie
parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji

kombatanckich, władz samorządowych gminy,
miasta i powiatu zgierskiego, reprezentanci
policji, zawodowej i ochotniczych straży po-
żarnych, delegacje  instytucji, stowarzyszeń
i gminnych szkół oraz mieszkańcy gminy zło-
żyli wiązanki kwiatów.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewod-
niczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński oraz Poseł na Sejm RP Marek
Matuszewski.

Obchody tradycyjnie miały uroczystą oprawę
– jednostki OSP z Białej, Dąbrówki Wielkiej,
Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Rogóźna,
Skotnik, Szczawina i Wypychowa wystawiły
poczty sztandarowe, zaś wartę honorową peł-
nili druhowie OSP w Dzierżąznej, członkowie
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi oraz przedsta-
wiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Przed południem uroczystości patriotyczne
odbyły się również na pl. Jana Pawła II
w Zgierzu. Gminę Zgierz reprezentowała
Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława Szcze-
cińska.

Święto Wojska Polskiego

MACIEJ WRZESIŃSKI

Delegacje składające kwiaty w Białej: q w imieniu mieszkańców Gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz, Ewa Kubiak – Skarbnik

Gminy Zgierz q w imieniu Rady Gminy Zgierz: Mirosław Burzyński – Przewodniczący Rady Gminy Zgierz, Marian Jóźwiak, Barbara Kaczmarek

– Radni Rady Gminy Zgierz q Marek Matuszewski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Krzysztofem Łebedowskim – Sekretarzem

Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim q w imieniu Powiatu Zgierskiego: Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski q w imieniu miesz-

kańców Miasta Zgierza: Bohdan Bączak – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza, Jarosław Komorowski – Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

q w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz: Adam Szreder – Prezes Koła, Franciszek Głowacz – członek Zarządu Koła q w imieniu Komendy

Powiatowej Policji w Zgierzu: asp. sztab. Marek Włodarczyk – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu q w imieniu

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu: bryg. Zygmunt Kasprzyk – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu

q w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej: Stanisław Dynek – Prezes Zarządu,

Andrzej Jóźwiak – Zastępca Prezesa, Krzysztof Jarmusz – Członek Zarządu q w imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec”: kpt. Marek Piotr

Kuciński, ppor. Radosław Ostaszewski, pchor. Łukasz Zalewski q w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podstawowej w Białej:

Justyna Wasiak, Przemysław Leszczak, Łukasz Leszczak q w imieniu gminnych placówek oświatowych: Blanka Hauke – Dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Białej z uczniami q w imieniu Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała, Zbigniew Klubowski – członek Rady Sołeckiej

q mieszkańcy gminy.
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