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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy 
wszystkim pracownikom 

Urzędu Gminy Zgierz 
zdrowych, pogodnych 

i Wesołych Świąt.
Zarząd LKS Słowik Niech magiczna moc 

Wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje 
pomyślnością i szczęściem.

Wyjątkowych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego 2013 roku 

życzy
Agnieszka Hanajczyk

Poseł na Sejm RP

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy naszym Czytelnikom

zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności.

Niech ten czas upłynie w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze.

W nadchodzącym Nowym 
2013 Roku życzymy Państwu 

spełnienia marzeń, 
samych dobrych wiadomości 

oraz wielu okazji do uśmiechu.
Redakcja 

„Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska

Wioleta Głowacka
Maciej Wrzesiński

ŚWIĄTECZNIE

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość i krzepi nadzieję,

a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moce 
na trud każdego dnia 2013 roku.

Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP
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Podczas XXV sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 25 i 30 października,
radni podjęli uchwały w sprawach:
q określenia stawek podatku od środ-
ków transportowych
(stawki podatku - patrz:  str. 6)
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2012
w zakresie zadań własnych
Zwiększono wydatki na infrastrukturę
wodociągową i sanitacyjną wsi. 60.000 zł
przeznaczone zostanie na realizację zadania
pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Lućmierz Las”. 
Pieniądze pochodzą ze środków zabezpie-
czonych w budżecie na realizację zadań pn.:
„Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców gminy Zgierz - dostosowanie
do wymogów fachowych i sanitarnych
Ośrodka Zdrowia w Giecznie” (6.600 zł),
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Jasionka” (2.100 zł), „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Ustronie”
(1.100 zł), „Rozbudowa i remont świetlicy
w Kaniej Górze” (200 zł) oraz rezerwy inwe-
stycyjnej (50.000 zł). Zmniejszenie środków
na zadaniach inwestycyjnych jest możliwe
ze względu na zakończenie zaplanowanych
w bieżącym roku zakresów prac. 
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.
q zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków do oczyszczalni
w Lućmierzu 
(stawka opłaty - patrz: str. 6)
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw.
q uchwalenia zmiany „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Zgierz”
Jednym z etapów procedury sporządzania
„Studium uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego gminy” jest
wyłożenie jego projektu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu, w celu poddania go ocenie w ramach
dyskusji publicznej oraz zgłaszania uwag.
Wójt zapoznaje się ze zgłoszonymi uwagami
i w razie ich uwzględnienia dokonuje zmian
w projekcie studium. Następnie przedstawia
radzie gminy projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Studium…” wraz z listą
nieuwzględnionych uwag. 
Uchwała wynika z konieczności wykonania
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Łodzi. W wyroku z dnia 12 września

2012 r., WSA stwierdził nieważność uchwały
Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zgierz”. 
Przed ponownym uchwaleniem zmiany
„Studium…” radni rozpatrzyli uwagi, które
nie były przedmiotem rozstrzygnięć na sesji
Rady Gminy Zgierz w dniu 15 grudnia 2011 r.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
q sprzedaży działek w drodze
przetargu
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze
przetargu trzech działek:
l we Władysławowie – działka nr 103
o powierzchni 0,5891 ha stanowi grunt rolny.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.
l w Kwilnie – działka nr 204 o powierzchni
2,0097 ha stanowi grunt rolny. Przebieg
głosowania: 10 głosów za, 1 przeciw,
2 radnych wstrzymało się od głosu.
l w Śladkowie Górnym – działka nr 134
o powierzchni 0,9269 ha (wraz z zabudowa-
niami) stanowi grunt rolny. Przebieg głoso-
wania: 13 głosów za.
q sprzedaży lokalu oraz oddania
w użytkowanie wieczyste udziału
w działce w Grotnikach - w drodze
przetargu
Uchwała dotyczy lokalu o powierzchni
36,81 m2, znajdującego się w budynku miesz-
kalnym przy ul. Ozorkowskiej 4 w Grotnikach,
na działce nr ewid. 181/5 o powierzchni
1.525 m2. Lokal stanowi własność gminy
Zgierz, pozyskany został do zasobów gmin-
nych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w Zgierzu z dnia 19 października 2011 r.
Radni uchwalili, że pierwsza opłata z tytułu
użytkowania wieczystego wynosić ma 25 proc.
ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna
natomiast 1 proc. tej ceny. 
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.
q rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Gminnego Zakładu Komu-
nalnego
Skarga złożona przez mieszkańca gminy
dotyczyła podanej na fakturze wysokości
opłaty za korzystanie z wody.
Przebieg głosowania: 11 radnych uznało
skargę za niezasadną. 
q pomnika przyrody w granicach
administracyjnych gminy Zgierz

Uchwała dotyczy „Alei bukowo-lipowej”
- obiektu przyrodniczego zlokalizowanego
wzdłuż drogi powiatowej Nr 5131E w Glinniku.
W 1990 r. obiekt ten uznany został za jeden
z pomników przyrody znajdujących się na
terenie województwa łódzkiego. Wówczas aleja
składała się z 15 buków pospolitych i 57 lip
drobnolistnych, których wiek oszacowano na
około 200 lat. Po dokonanej w ubiegłym roku
inwentaryzacji drzewostanu, przy okazji
prowadzenia prac pielęgnacyjno-konserwa-
torskich, wynika, że ilość drzew wchodzących
w skład alei zmniejszyła się o 4 buki i 3 lipy. 
Uchwała ma na celu dostosowanie aktu prawa
miejscowego stanowiącego o uznaniu obiektu
przyrodniczego za pomnik przyrody do
obecnego stanu prawnego i faktycznego
drzewostanu.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q Statutu Gminy Zgierz
Radni podjęli trzy uchwały w sprawie Statutu
Gminy Zgierz, w związku z sugestią
i po konsultacji z pracownikami Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego:
l uchylono uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady
Gminy Zgierz z dnia 30 sierpnia 2012 r.
zmieniającą uchwałę Nr XV/126/11 Rady
Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zgierz.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
l uchylono uchwałę Nr XXII/202/12 Rady
Gminy Zgierz z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Gminy Zgierz. Przebieg głosowania:
8 głosów za przyjęciem uchwały, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
l dokonano zmian w Statucie Gminy Zgierz
(zmiany w redakcji tekstu - słowa „rozdział”
zamieniono na „dział” oraz „pkt” na „rozdział”).
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
q podziału gminy Zgierz na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
(patrz: tabela na str. 4)
Przebieg głosowania: 7 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q q q

Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:
q zmian Statutu Związku Między-
gminnego „Bzura” z siedzibą w Łowiczu
Proponowane zmiany zakładały przejęcie
przez Związek Międzygminny „Bzura”

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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obowiązków gmin, będących jego uczestni-
kami, w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Przebieg głosowania: 12 głosów za odrzuceniem
projektu uchwały, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.
q wydzierżawienia na okres 15 lat lokali
w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej
oraz ułamkowej części działki nr 500/3
o powierzchni 4.727 m2, z przeznaczeniem
na podstawowe usługi medyczne - w drodze
przetargu ograniczonego z prawem pierwo-
kupu dla dzierżawcy.
Przebieg głosowania: 11 głosów za odrzuce-
niem projektu uchwały, 1 za przyjęciem,
3 radnych wstrzymało się od głosu.
q zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków w miejscowości
Łagiewniki Nowe
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków, jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w ustawowym
terminie, wchodzą w życie taryfy zweryfiko-
wane przez wójta.
(stawka opłaty - patrz: str. 6)
Przebieg głosowania: 11 głosów za odrzuce-
niem projektu uchwały, 1 za przyjęciem,
1 radny wstrzymał się od głosu.

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 29 listopada, radni
podjęli uchwały w sprawach:
q obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na 2013 rok na terenie
gminy Zgierz
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, rady
gmin mogą obniżyć na obszarze swojej gminy
średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną
jako podstawę obliczania podatku rolnego.
Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Maksymalne stawki podatku rolnego na 2013 r.
to: l z 1 hektara przeliczeniowego: 189,65 zł
(2,5 q x 75,86 zł), l z 1 hektara fizycznego:
379,30 zł (5 q x 75,86 zł).
Rada Gminy Zgierz obniżyła średnią cenę
skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako
podstawę obliczania podatku rolnego na
2013 rok w kwocie 75,86 zł za jeden kwintal
do kwoty 44,40 zł.
Stawki podatku rolnego na terenie
gminy Zgierz na 2013 rok wyniosą więc:
l z 1 hektara przeliczeniowego (gospodar-
stwa rolne): 111 zł (stawka wzrosła o 11 zł),
l z 1 hektara fizycznego (działki): 222 zł
(stawka wzrosła o 22 zł).

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
q przeniesień w planie wydatków
budżetu gminy Zgierz na rok 2012
w zakresie zadań własnych
Zwiększono wydatki na:
l nabycie gruntów pod drogę na odcinku
ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany
- Dąbrówka Marianka (14.500 zł). Przebieg
głosowania: 13 głosów za przyjęciem uchwały.
l obsługę długu publicznego - odsetki od
zaciągniętych przez gminę kredytów i poży-
czek (40.000 zł); świetlicę szkolną w ZSG
w Grotnikach - wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie
społeczne (2.000 zł); wyłapywanie i hotelo-
wanie bezpańskich psów (obecnie gmina
utrzymuje 158 zwierząt: 149 psów i 9 kotów)
(28.000 zł). Przebieg głosowania: 7 głosów za
przyjęciem uchwały, 6 radnych wstrzymało
się od głosu.
l pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
o 40.000 zł. Z budżetu gminy zostanie udzie-
lona dotacja Gminie Miasto Łódź z przezna-
czeniem na zakup materiałów instalacyjnych
systemu łączności radiowej oraz naprawę
dachu i instalacji elektrycznej w budynkach
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi. Dotacja stanowi rekom-
pensatę w zamian za możliwość pozyskania
od Komendy Miejskiej PSP w Łodzi samo-
chodu strażackiego dla OSP w Ustroniu-Grot-
nikach. Radni upoważnili jednocześnie Wójta
Gminy Zgierz do podjęcia działań w tej
sprawie. Przebieg głosowania: 13 głosów za.
l drogi publiczne gminne o 50.000 zł.
Pieniądze przeznaczone zostaną na zimowe
utrzymanie dróg gminnych, wycinkę drzew
i krzaków oraz bieżące remonty dróg.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Pieniądze na realizację ww. zadań pochodzą
ze środków zabezpieczonych w budżecie na:
plany zagospodarowania przestrzennego
(76.250 zł); zakup samochodu dla OSP
Ustronie-Grotniki (40.000 zł, zmiana nie
wpływa na realizację zadania); realizację
projektu unijnego „Indywidualność siłą”
(36.200 zł); nabycie gruntów pod drogę
Nr 120373E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice
- droga woj. 702 (14.500 zł, obecnie nie ma
wydanych decyzji określających wysokość
odszkodowań za wywłaszczenie części nieru-
chomości pod tę drogę); oddział przedszkolny
w ZSG w Grotnikach - wynagrodzenia osobowe
pracowników (2.000 zł); oraz z rezerwy na
zadania zlecone do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych w zakre-
sie kultury fizycznej i sportu (5.550 zł). 
q zmiany planu finansowego wydzielo-
nego rachunku oświatowych jednostek
budżetowych na 2012 rok
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Okręgi wyborcze w gminie Zgierz

Sołectwo Ustronie
Sołectwo Jedlicze A, Sołectwo Jedlicze B
Sołectwo Grotniki, Sołectwo Wiktorów
Sołectwo Słowik, Sołectwo Kania Góra
Sołectwo Emilia, Sołectwo Lućmierz
Sołectwo Rosanów
Sołectwo Dąbrówka Strumiany, 
Sołectwo Dąbrówka Wielka
Sołectwo Glinnik, Sołectwo Maciejów,
Sołectwo Józefów
Sołectwo Skotniki, Sołectwo Łagiewniki Nowe
Sołectwo Szczawin, Sołectwo Czaplinek
Sołectwo Biała
Sołectwo Bądków, Sołectwo Ciosny, 
Sołectwo Dzierżązna, Sołectwo Jasionka,
Sołectwo Warszyce
Sołectwo Besiekierz Nawojowy, 
Sołectwo Besiekierz Rudny, Sołectwo Kębliny,
Sołectwo Wola Branicka
Sołectwo Gieczno, Sołectwo Kwilno, 
Sołectwo Lorenki, Sołectwo Rogóźno,
Sołectwo Władysławów
Sołectwo Astachowice, Sołectwo Brachowice,
Sołectwo Grabiszew, Sołectwo Śladków Górny,
Sołectwo Wola Rogozińska, 
Sołectwo Wypychów

łącznie

numer okręgu
wyborczego granice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych 

w okręgu wyborczym
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

15
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Zmieniono plan finansowy wydzielonego
rachunku bankowego z tytułu dochodów
uzyskiwanych z najmu, dzierżawy składników
majątkowych, spadków, zapisów i darowizn
w formie pieniężnej Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Słowiku. Na wniosek dyrektora
szkoły zwiększono plan o 2.130 zł. Pieniądze
przeznaczone zostaną na zakup pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenia szkoły.
Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.
q wyrażenia zgody na oddanie w najem
i dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność gminy Zgierz oraz odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów
W związku z możliwością odzyskania części
podatku VAT od poniesionych kosztów na
inwestycje gminne, gmina Zgierz odda
Gminnemu Zakładowi Komunalnemu zs.
w Dąbrówce Wielkiej w odpłatne gospodaro-
wanie określone nieruchomości, na czas
określony od 1 grudnia 2012 roku do 31 grudnia
2020 roku, bez przetargowego trybu zawarcia
umowy. Wykaz nieruchomości ogłoszony jest
w Zarządzeniu Nr VI/139/2012 Wójta Gminy
Zgierz z dnia 30 listopada 2012 r., opubliko-
wanym na www.zgierz.bip.net.pl w zakładce
Prawo - Zarządzenia Wójta - 2012 rok.
Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
q stwierdzenia nienaruszenia ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zgierz dla części
obrębu wsi Lućmierz-Południe z usta-
leniami studium
Stwierdzono, że plan nie narusza ustaleń
uchwały Nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz
z dnia 25 października 2012 roku w sprawie
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zgierz” w granicach określonych
uchwałą Nr LV/610/10 Rady Gminy Zgierz
z dnia 7 października 2010 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz
-Południe oraz prognozy oddziaływania na
środowisko. 
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.
q uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Zgierz dla części obrębu wsi
Lućmierz-Południe 
Granice planu wyznaczają: lod zachodu
– wschodnia granica działki o nr ewid. 273/1
(działka drogi krajowej nr 1), lod północy
– północna granica działki o nr ewid. 274
(działka drogi gminnej - ul. Sadowa),
lod wschodu – granica obrębu wiejskiego
Lućmierz i granica miasta Zgierz, lod południa
– południowa granica działek o nr ewid.
260/47, 260/48, 260/42.

W planie wyodrębnione zostały tereny:
l zabudowy usługowej - usługi turystyki
i gastronomii, l zabudowy usługowej, bazy,
składy, l infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej, l drogi głównej ruchu przyspie-
szonego, l drogi głównej.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q ustanowienia służebności dla PGE
na działce 332/1 w miejscowości Rosanów
Radni wyrazili zgodę na ustanowienie służeb-
ności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz
PGE Dystrybucja S.A., polegającej na budowie
sieci elektroenergetycznej na działce o nr ewid.
332/1 w Rosanowie. Ustalono jednorazową
opłatę za ustanowienie służebności w wyso-
kości 5.000 zł.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie działki przez gminę Zgierz 
Gmina Zgierz nieodpłatnie przejmie działkę
nr ewid. 241/70 o powierzchni 3.999 m2,
położoną w Palestynie, obręb Glinik. Działka
stanowi drogę wewnętrzną. Z wnioskiem
w tej sprawie wystąpili współwłaściciele
nieruchomości.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q przyjęcia rezygnacji członka Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz
Rezygnację z członkostwa w Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz złożył radny Paweł
Pietrzak.
Przebieg głosowania: 5 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
q przyjęcia programu współpracy
gminy Zgierz z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2013 rok
Gmina Zgierz w 2013 roku będzie wspierać
realizację zadań w dziedzinach: edukacji,
kultury i turystyki oraz kultury fizycznej.

W programie określone zostały zasady i formy
współpracy, sposób realizacji programu,
sposób oceny realizacji programu, sposób
tworzenia programu współpracy i przebiegu
konsultacji oraz tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do opinio-
wania ofert w otwartych konkursach ofert.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.
q przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2013 rok
W programie zawarta została kontynuacja
podejmowanych na terenie gminy działań,
które mają na celu zapobieganie powstawaniu
nowych problemów uzależnień oraz zmniej-
szanie tych, które już występują.
Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.
q przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2013-2016
Głównym celem programu jest ograniczenie
używania substancji psychoaktywnych oraz
związanych z tym problemów społecznych.
Cel ten realizowany będzie poprzez prowa-
dzenie działalności profilaktycznej, informa-
cyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii na
terenie gminy. Odbiorcami działań programo-
wych będą w szczególności dzieci i młodzież,
nauczyciele, pedagodzy szkolni i rodzice. 
Koordynatorem programu jest Referat
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
Zgierz, który będzie realizował zadania okre-
ślone w programie we współpracy z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, szkołami gminnymi oraz organi-
zacjami pozarządowymi.
Źródłem finansowania zadań programu będą
środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków, jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w ustawowym
terminie, wchodzą w życie taryfy zweryfiko-
wane przez wójta. 
(stawka opłaty - patrz: str. 6)
Przebieg głosowania: 11 głosów za odrzuce-
niem projektu uchwały, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu.

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012



SAMORZĄD

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
ustalono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:
l grupa taryfowa I: gospodarstwa domowe,
jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki
społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe,
placówki handlowe i usługowe oraz instytucje
nieprowadzące działalności przemysłowej
i niewytwarzające ścieków zaliczanych do
przemysłowych, rodzinne ogrody działkowe,
Miasto Zgierz za wodę pobraną z publicznych studni
i zdrojów, wodę zużytą do zasilania publicznych

fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie
publicznych ulic i publicznych terenów zielonych;
l grupa taryfowa II: pozostali odbiorcy wody.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje
taryfa niejednolita zawierająca różne ceny dla
wyodrębnionych grup taryfowych:
l cenę netto w wysokości 3,31 zł za 1 m3 wody
dostarczonej dla odbiorców zaliczanych do grupy
taryfowej I, 
l cenę netto w wysokości 3,34 zł za 1 m3 wody
dostarczonej dla odbiorców zaliczanych do grupy
taryfowej II.
Przy obliczaniu należności za wykonaną usługę
dostarczania wody do ceny netto doliczony będzie
podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie interne-
towej www.wodkan.zgierz.pl oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Spółki, Urzędu Gminy Zgierz i Urzędu
Miasta Zgierz.

Gminny Zakład Komunalny
zs. w Dąbrówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

na terenie gminy Zgierz 
w 2013 r.

Ustalono dwie taryfowe grupy odbiorców usług: 
grupa I:  gospodarstwa domowe, jednostki        

użyteczności publicznej oraz gmina
grupa II: pozostali odbiorcy
l cena za 1 m3 dostarczonej wody: 2,40 zł netto
- grupa I, 3,02 zł netto - grupa II,
l stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc,
dla odbiorców wody rozliczanych według wodomierza
głównego: 4,18 zł netto,
l stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc,
dla odbiorców wody rozliczanych według przeciętnych
norm zużycia wody: 3,24 zł netto.

Gminny Zakład Komunalny 
zs. w Dąbrówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Zgierz

na okres od 15 grudnia 2012 r. 
do 14 grudnia 2013 r. 

l cena za 1 m3 dostarczonych ścieków dla odbiorców
usług kanalizacyjnych odprowadzających ścieki
do oczyszczalni w Lućmierzu: 6,03 zł netto,
l cena za 1 m3 dostarczonych ścieków dla odbiorców
usług kanalizacyjnych odprowadzających ścieki
za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej w Łagiew-
nikach Nowych: 14,99 zł netto. 
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„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

na wydzielonym terenie gminy Zgierz w 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych 
w gminie Zgierz w 2013 r.

511
634
758
982

dopuszczalna masa całkowita 
pojazdu / zespołu pojazdów

[w tonach]

od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
stawka podatku [w złotych]
spełnia normy 

czystości spalin EURO 
lub posiada katalizator

pozostałe

570
694
815

1.042

samochody ciężarowe powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
samochody ciężarowe powyżej 5,5 do 9 włącznie
samochody ciężarowe powyżej 9 i poniżej 12
ciągnik siodłowy lub balastowy od 3,5 i poniżej 12

1.432
1.566
1.693
1.824

liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita pojazdu [w tonach]

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
stawka podatku [w złotych]

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.566
1.693
1.824
1.957

12
13
14
15

osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne
dwie osie

nie mniej niż mniej niż

13
14
15

trzy osie
1.957
2.083
2.216
2.348
2.475
2.606

2.083
2.216
2.348
2.475
2.606
2.734

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

cztery osie i więcej
2.734
2.734

2.939
2.943

12
29

29

Stawki podatku od: ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przyczep lub naczep oraz autobusów podane są w uchwale
Nr XXV/225/12 Rady Gminy Zgierz w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na www.zgierz.bip.net.pl w zakładce Prawo - Uchwały
Rady Gminy - 2012. 
Środki transportowe służące do celów ochrony przeciwpożarowej są zwolnione od podatku.



KOMUNIKATY

Z dniem 1 października 2012 r. Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej ustalono nowe
kwoty kryterium dochodowego upraw-
niającego do korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej: 
ldla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
ldla osoby w rodzinie – 456 zł. 
Zmianie uległy również: 
lmaksymalna kwota zasiłku stałego
z pomocy społecznej – obecnie wynosi 529 zł, 
lkwota dochodu z 1 ha przeliczenio-
wego dla celów pomocy społecznej
– obecnie wynosi 250 zł. 
Kryteria dochodowe określone w ustawie
o pomocy społecznej są podstawowym
warunkiem, który trzeba spełnić, jednak sam
fakt spełnienia tego kryterium nie oznacza
automatycznego przyznania świadczenia
osobie wnioskującej. 
Aby uzyskać pomoc, obok kryterium docho-
dowego musi wystąpić co najmniej jedna
z przesłanek określonych w ustawie o pomocy
społecznej, uzasadniających przyznanie
świadczeń z funduszu pomocy społecznej
np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezro-
bocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych, trudności w przystoso-
waniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie
losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa
lub ekologiczna. 
Kryteria dochodowe nie są kwotami, które
pomoc społeczna ma zapewnić osobom
ubiegającym się o świadczenia. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie
osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych
i umożliwianie im życia w warunkach odpo-
wiadających godności człowieka. 
Jednak świadczenia przyznawane z pomocy
społecznej nie zawsze są zgodne z oczekiwa-
niami osób wnioskujących o ich przyznanie.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrując
wniosek o przyznanie pomocy musi mieć na
względzie nie tylko interes tej konkretnej
osoby wnioskującej, ale musi brać pod uwagę
interes wszystkich osób ubiegających się
o pomoc w danym miesiącu i dostosować
rodzaj, formę i wysokość świadczeń do
okoliczności konkretnej sytuacji, jeżeli odpo-
wiada to celom i możliwościom finansowym
Ośrodka. Pomoc społeczna ma za zadanie
udzielać pomocy i wsparcia w wysiłkach
podejmowanych przez osoby i rodziny, a nie
dostarczać im świadczeń w oczekiwanej przez
nich wysokości zapewniającej wszystkie

podstawowe potrzeby bytowe i pokrywanie
za osoby wnioskujące wszystkich należności
z tytułu korzystania z energii elektrycznej,
wody, czynszu, czy pokrycia w całości kosztów
leczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyso-
kości dochodu rodziny albo dochodu osoby
uczącej się stanowiących podstawę do ubie-
gania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 poz.
959) z dniem 1 listopada 2012 r. zmieniło się
kryterium uprawniające do pobierania
świadczeń rodzinnych i wynosi: 
lna osobę w rodzinie – 539 zł,
lna osobę w rodzinie, w której jest dziecko
niepełnosprawne – 623 zł.
Zmianie uległy również kwoty zasiłku
rodzinnego: 
lna dziecko do 5 lat – 77 zł,
lna dziecko w wieku od 6 do 18 lat – 106 zł,
lna dziecko w wieku od 19 do 24 lat – 115 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS
z dnia 21 września 2012 w sprawie wysoko-
ści przeciętnego dochodu z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych za 2011 r.
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego
dla celów świadczeń rodzinnych wynosi
226,08 zł miesięcznie. 
Nie uległy zmianie kwoty dodatków do zasiłku
rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgna-
cyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. 
Z dniem 1 stycznia 2013 r. przygotowywana
jest kolejna nowelizacja ustawy o świadcze-
niach rodzinnych dotycząca świadczenia
pielęgnacyjnego.

Zmiany w pomocy 
społecznej 

Na terenie gminy Zgierz na drogach gmin-
nych akcję zimową prowadzi Gminny Zakład
Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej
ul. Kościelna 6/8. 
Zgłoszenia dotyczące odśnieżania dróg gmin-
nych należy kierować pod następujące
numery telefonów:
• w godz. 8.00 - 16.00:
42 717 80 76, 42 717 82 53, 609 219 611
• całodobowo: 691 722 426

Akcja „zima” 

q 24 grudnia 2012 r. – nieczynne 
q 31 grudnia 2012 r. – GZK czynny do
godz. 14.00, kasa do godz. 11.30

q w dniach 24 i 31 grudnia 2012 r.
l linia: Szczawin-Zgierz-Szczawin – ostatni
kurs o godz. 12.20 ze Szczawina do Zgierza
l linia: Brachowice-Zgierz – ostatni kurs
o godz. 12.15 ze Zgierza (Pl. Kilińskiego)
do Brachowic
q w dniach 25 i 26 grudnia 2012 r. 

oraz 1 stycznia 2013 r.
– autobusy na ww. liniach nie kursują 

Zmiany w rozkładach jazdy 
Gminnej Komunikacji Autobusowej 
w okresie świątecznym

Godziny pracy Gminnego Zakładu
Komunalnego zs. w Dąbrówce
Wielkiej w okresie świątecznym 

Emilia, Słowik, Dębniak,
Kania Góra, Lućmierz
Rosanów, 
Dąbrówka Wielka
Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Jeżewo, Palestyna,
Dąbrówka Strumiany
Łagiewniki Nowe,
Wołyń, Józefów, Glinnik,
Siedlisko
Kolonia Głowa, 
Biała, Cyprianów, 
Dąbrówka ul. Leśna
Warszyce, Rogóźno,
Gieczno, Władysławów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Śladków Górny, Wola
Rogozińska, Bądków,
Lorenki, Kotowice
Wola Branicka,
Moszczenica, Michałów,
Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny,
Kębliny
Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów
Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, Wiktorów,
Jedlicze A, Jedlicze B

styczeń

Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych przez GZK

miejscowość luty
14

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

tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

11
8 5

2 6

9 13

3 7

10 14

18 15

11 8

Zmiany w świadczeniach
rodzinnych 

MAŁGORZATA BIBELKierownik GOPS zs. w Zgierzu

ALEKSANDRA KOCIAKGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu

q 24 grudnia 2012 r. – UGZ czynny
do godz. 12.00
q 31 grudnia 2012 r. – UGZ czynny
do godz. 16.00

Godziny pracy Urzędu Gminy Zgierz
w okresie świątecznym 
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24 listopada 2012 r. uczestnikom
Gminnych Andrzejek zostanie
na długo w pamięci. W tym
roku spotkaliśmy się w gościn-
nych progach Centrum Kultury
w Ustroniu. Magiczny wieczór
Andrzejkowy prowadzony przez

Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej
rozpoczął się odczyta-
niem zabawnego
regulaminu imprezy,
który przeniósł nas
do świata konkursów
i wróżb. 
I zaczęło się… 
Poziom rywalizacji
narastał z konkursu
na konkurs. Impre-
zowe rodziny prześci-
gały się w wyprawie
do cyrku, gdzie można
było podziwiać słonia,
który „nie należał do

rodziny”. Polonez w wykonaniu
tańczących panów przebranych
za panie tak rozśmieszył wszyst-
kich, że oklaskom nie było końca.
Zbieranie spinaczy od bielizny też
okazało się nie lada wyzwaniem.
Furorę jednak zrobiło wybieranie

Twarzy Andrzejki i Andrzeja
imprezy. Uczestnicy tego zadania
musieli się bardzo starać, ponie-
waż to publiczność rozbawiona
do łez swoimi oklaskami decydo-
wała o werdykcie. Oczywiście
sprostali, wykazując się nie lada
odwagą. 
Aby tradycji stało się zadość
podczas wieczoru nie zabrakło
lania wosku, balonowych wróżb
oraz horoskopów. 
Atrakcyjne nagrody oraz dobra
zabawa zachęciły uczestników
ostatniego konkursu, w którym
popisywali się tańcem na parkiecie. 

Organizatorami Andrzejek byli:
Koło Gospodyń Wiejskich Grot-
niki-Ustronie, Wójt Gminy
Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej, Ochotnicza Straż
Pożarna Ustronie-Grotniki oraz
Referat Rozwoju, Promocji
i Kultury Urzędu Gminy Zgierz. 

Gminne Andrzejki
w Ustroniu

BEATA STAŃCZYKGminny Ośrodek Kulturyw Dzierżąznej

fot
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Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl

Andrzejki to czas radosnych i pełnych zabaw spotkań.
Wszyscy, którzy w tym czasie tęsknią za niepowtarzalną
atmosferą andrzejkowych imprez chcą ponownie
przenieść się do czasów beztroskich zabaw i prywatek.

Podczas andrzejkowego wieczoru nie zabrakło 
lania wosku, balonowych wróżb oraz horoskopów. 

Polonez w wykonaniu tańczących panów przebranych za panie tak rozśmieszył
wszystkich, że oklaskom nie było końca.

Integracja w świetlicy wiejskiej 
w Jedliczu A
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WYDARZENIA

MACIEJ WRZESIŃSKI
Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl

Gmina Zgierz wzbogaciła się o
kolejne miejsce służące integracji
społeczności lokalnej. 24 listopada
w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A
odbyła się pierwsza impreza.
W niedawno wyremontowanym
przy udziale środków unijnych
budynku dawnej remizy licznie
zjawili się mieszkańcy Jedlicza A
i Jedlicza B, sołtysi i członkowie
rad sołeckich obu miejscowości
oraz członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Jedliczu - gospodarze
imprezy. Honory Państwa Domu
pełnili: Janina Podstawka,
Przewodnicząca KGW w Jedliczu
i Zbigniew Dratkowicz, Sołtys

Sołectwa Jedlicze A i zarazem
gospodarz świetlicy. Wśród
gości byli: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Zastępca
Wójta Marek Kominiak,
Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Zgierz Ewa
Granosik, Przewodniczący
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Zgierz
Janusz Chaber, Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kul-
tury UGZ Wioleta Głowacka.
W spotkaniu uczestniczyli również
druhny i druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jastrzębiu
Górnym. 

Po krótkim powitaniu gości
nastąpiło symboliczne otwarcie
świetlicy poprzez przecięcie
wstęgi oraz jej poświęcenie.
Reprezentanci mieszkańców
wręczyli kwiaty przedstawicie-
lom władz samorządowych oraz
Przewodniczącej KGW Grot-
niki-Ustronie, dziękując im za
wsparcie nie tylko w stara-
niach o powstanie świetlicy,

ale również w codziennej działal-
ności koła i sołectwa.
Później był już czas na integrację
przy muzyce na żywo,
która niejednego 
porwała do tańca. 
Nie zabrakło też atrak-
cji dla najmłodszych 
w pokoju zabaw dla
dzieci. Panie z jedlic-
kiego KGW przygoto-
wały tort. 

Symbolicznego otwarcia świetlicy poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Grotnikach o. Mirosław Skrzydło, Przewodnicząca KGW w Jedliczu Janina
Podstawka, Radny Rady Gminy Zgierz Janusz Chaber, Sołtys Sołectwa Jedlicze B
Stanisław Wróblewski oraz Sołtys Sołectwa Jedlicza A Zbigniew Dratkowicz. 

Projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A  - w gminie Zgierz” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Grudzień, pomimo, że jest to miesiąc zimowy, obfituje
w wydarzenia pełne ciepła i radości. Jednym z nich jest
„Choinka” dla dzieci z terenu gminy, organizowana
co roku w innej szkole. W tym roku impreza odbyła się
8 grudnia w gościnnych progach Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Słowiku.
W świątecznie przystrojonej sali gimnastycznej zebrało się około
150 dzieci. Gości powitała gospodyni spotkania, dyrektor szkoły Ewa
Osówniak. Samorząd gminny reprezentowali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Cezary Piotrowski oraz pracownik Referatu Bożena Frank.
Imprezę choinkową rozpoczął występ szkolnego chóru „Słowikowe
trele” prowadzonego przez Wiktora Kaźmierczaka. Chór zapre-
zentował krótką wiązankę kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce
świątecznej. Następnie dzieci i dorośli obejrzeli spektakl pt. „Gerda
i Kaj” Teatru MER z Łodzi, którego scenariusz oparty jest na baśni
„Królowa Śniegu” Hansa Christiana Andersena. Znana wszystkim
historia o niezwyciężonej sile miłości, wiary i poświęcenia została
opowiedziana w nowy, ciekawy i dowcipny sposób, a twórcy wzbogacili
ją oryginalnymi piosenkami. Dzieci z zapartym tchem śledziły przy-
gody małej dziewczynki, szukającej swojego porwanego przez Królową
Śniegu brata.

Po przedstawieniu Wójt i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali
wszystkim osobom, które przygotowywały imprezę i wręczyli im słod-
kie upominki, a wszystkim dzieciom i dorosłym zgromadzonym
w sali złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
Na zakończenie imprezy ponownie zaśpiewał chór „Słowikowe trele”,
po czym zgromadzone na sali dzieci odwiedził Święty Mikołaj
z małżonką, która dzielnie wspierała go w rozdawaniu prezentów. 

Gminna Choinka w Słowiku

MACIEJ WRZESIŃSKI
Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl

10 grudnia w  dużej sali obrad Rady Miejskiej
w Łodzi blisko 100 osób odebrało z rąk Wice-
wojewody Łódzkiego Pawła Bejdy i szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi
płk. Wojciecha Filkowskiego medale
„Za zasługi dla obronności kraju”. Podczas
uroczystości wręczono 9 złotych medali,
20 srebrnych i 68 brązowych.
Minister Obrony Narodowej przyznaje je
m.in. osobom, które „swoją pracą zawodową

lub działalnością w organizacjach społecznych
znacznie przyczyniły się do rozwoju i umoc-
nienia systemu obronnego kraju”. 
Wśród uhonorowanych znalazło się również
dwoje pracowników Urzędu Gminy Zgierz.
Brązowe Medale odebrali: Zofia Słowińska
z Referatu Finansowego i Jarosław Brański
z Referatu  Samorządowo-Administracyjnego.

Medale dla zasłużonych dla obronności RP
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

7 grudnia w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zgierz odbyło się
spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń
Wiejskich.
W spotkaniu uczestniczyli: przed-
stawicielki KGW z terenu gminy
Zgierz na czele z Przewodniczącą

Zarządu Miejsko-Gminnej Rady
KGW Haliną Szymańską oraz
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Zastępca Wójta Gminy
Zgierz Marek Kominiak,
Skarbnik Gminy Zgierz Ewa
Kubiak, Sekretarz Gminy Zgierz

Bogusława Szczecińska, Przewod-
niczący Rady Gminy Zgierz
Mirosław Burzyński, Przewodni-
czący Rady Regionalnego Związku
Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych w Łodzi Krzysztof
Banasiak, członkini Zarządu

Miejsko-Gminnego ZRKiOR
Romana Zając i Kierownik
Referatu Promocji, Rozwoju
i Kultury UGZ WioletaGłowacka.
Uczestnicy spotkania po złożeniu
sobie życzeń świąteczno-nowo-
rocznych i podzieleniu się opłat-
kiem zasiedli do wigilijnego stołu.
Królowały na nim tradycyjne
potrawy wigilijne przygotowane
przez KGW z Rosanowa
i Proboszczewic.
Spotkanie upłynęło w ciepłej,
rodzinnej atmosferze. Rozma-
wiano o kultywowanych zwycza-
jach wigilijnych. Była to też dobra
okazja do wymiany przepisów na
świąteczne potrawy.

Spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich
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Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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W Szkole Podstawowej w Białej realizowany
jest projekt edukacyjny pn. „Indywidualność
siłą”. Rozpoczął się w lutym br. i potrwa do
końca czerwca 2013 r. Projekt skierowany jest
do dzieci z klas I-III, co daje możliwość
ich rozwoju indywidualnego, jak i wyrówny-
wania braków, stąd szeroka oferta zajęć
pozalekcyjnych. Realizowane są więc zajęcia
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne
dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
socjoterapeutyczne, rozwijające zdolności
matematyczno-przyrodnicze, sportowe oraz
teatralne. Prowadzą je nauczyciele mający
specjalistyczne, kierunkowe wykształcenie do
prowadzenia takich zajęć.
Pomocą logopedyczną, pod kierunkiem
logopedy Marzeny Jakubowskiej, objęte
zostały dzieci ze złożonymi wadami wymowy.
Podczas zajęć grupowych dzieci usprawniają
motorykę narządów artykulacyjnych, rozwi-
jają percepcję słuchową, następuje wywołanie
prawidłowego wzorca artykulacyjnego, jego
utrwalenie w sylabach, wyrazach, zdaniach

aż do mowy spontanicznej w ciągu mownym.
Doskonalenie zdolności nadawania i rozu-
mienia mowy oraz rozwijanie koncentracji
uwagi, pamięci, spostrzegawczości to równie
ważne cele realizowane w ramach zajęć logo-
pedycznych. W realizacji tych zamierzeń
wykorzystywany jest sprzęt komputerowy,
zakupiony ze środków unijnych. Sprzęt ten
i program komputerowy pn. „Logopedia” jest
cenną pomocą dydaktyczną, podnoszącą
atrakcyjność i zaangażowanie dzieci w wyko-
nywanie trudnych i żmudnych ćwiczeń
z zakresu korekty głosek szumiących, syczą-
cych, głoski „r”, mowy bezdźwięcznej.
Możliwość prowadzenia tak specjalistycznych
zajęć przynosi już wymierne efekty w postaci
lepszej komunikatywności dzieci z rówieśni-
kami, nauczycielami, lepszymi wynikami

w nauce, pokonywaniem
nieśmiałości i wstydliwości,
lęków. Wymowa bowiem rzutuje
w sposób znaczący na funkcjo-
nowanie dziecka w społeczeństwie. Jest
jednym ze składowych elementów sukcesów
szkolnych, i już w życiu dorosłym sukcesów
zawodowych. 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu prowadzone są przez Annę

Andryszczak - nauczyciela edukacji wczes-
noszkolnej i terapii pedagogicznej. Na zajęcia
uczęszczają dzieci z klas I-III (cztery dziew-
czynki i jeden chłopiec). W postępowaniu
korekcyjnym najważniejsze są działania
mające na celu usprawnianie zaburzonych
funkcji. Funkcje te mają wspomagać deficyty
ujawnione w diagnozie psychologiczno

-pedagogicznej. Podnoszą one samoocenę,
pozwalają odbudować wiarę we własne siły
i wzbudzają motywację do nauki. Podczas
zaplanowanych spotkań dzieci wykonują:
l ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności
ruchowe i manualne (koordynacji ruchowej
i ruchowo-wzrokowo-słuchowej), l ćwiczenia
funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
na podstawie materiału konkretnego i abstrak-
cyjnego, l ćwiczenia funkcji słuchowej na
podstawie dźwięków świata otaczającego,
muzyki i dźwięków mowy (ćwiczenia wrażli-
wości słuchowej, rytmiczne, słuchu fonema-
tycznego i fonetycznego), lćwiczenia
kompensacyjne na materiale dydaktycznym
obejmujące czytanie i pisanie. Zajęcia cieszą
się powodzeniem i przynoszą spodziewane
efekty w postaci wyraźnej poprawy w technice
czytania i pisania, a przede wszystkich
w podejściu do problemu i motywacji do
nauki. 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki prowadzi Ewa Kowalewska.
Celem tych działań jest likwidacja ujawnio-
nych trudności lub zaległości w wiadomo-
ściach i umiejętnościach. Dzięki zajęciom,
wspierany jest rozwój uczniów przez stoso-
wanie indywidualnych metod dostosowanych
do możliwości percepcyjnych każdego dziecka.
Następuje wzmacnianie wiary we własne siły,
umożliwiające osiągnięcie sukcesu oraz
przełamywanie niechęci i rezygnacji przy
napotykaniu trudności.
Ponadto w ramach projektu odbywają się
w Szkole Podstawowej w Białej zajęcia
rozwijające zdolności matematyczno-przyrod-
nicze prowadzone przez Annę Wójcik,
zajęcia rozwijające zdolności sportowe
prowadzone przez Piotra Winnickiego
oraz zajęcia teatralne prowadzone przez Ewę
Kowalewską.

UNIA EUROPEJSKA

Indywidualność siłą
w Szkole Podstawowej w Białej
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Uczniowe podczas zajęć rozwijających
zdolności matematyczno-przyrodnicze
oraz zajęć dydaktycznych z matematyki.

Informacja opracowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia  w Szkole Podstawowej w Białej 
Więcej na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl
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Dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych podczas
występu z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej w Białej.

Zajęcia rozwijające zdolności sportowe.
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Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Projekt gminy Zgierz pn. „Stworzenie Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno”
zajął III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Przyjazna Wieś”
na najlepszy projekt w kategorii infrastruktura społeczna, zrealizowany
na obszarze wiejskim przy udziale funduszy europejskich. 
Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu ogłoszonego przez
Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odbyło się 30 listopada. Z terenu
województwa łódzkiego zgłoszono 25 projektów, które oceniano
w trzech kategoriach: technicznej, społecznej i ekologicznej. Zwycięzcy
wezmą udział w etapie ogólnopolskim i powalczą o palmę pierwszeń-
stwa z laureatami z pozostałych województw. 
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz odebrał gratulacje z rąk
Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego
oraz Marii Kaczorowskiej, dyrektor Departamentu Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Dzięki realizacji projektu pn. „Stworzenie Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno” na terenie gminy
Zgierz powstało atrakcyjne i nowoczesne miejsce spotkań, z którego

może korzystać cała społeczność lokalna. Świetlica umożliwia rozwój
działań związanych z pobudzaniem aktywności środowiska lokalnego
oraz integrację mieszkańców, które służą kultywowaniu tradycji
ludowej oraz promowaniu miejscowej kultury i przyrody. 
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„Przyjazna wieś” w gminie Zgierz

Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, współfinan-
sowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, reali-
zowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgierzu zgodnie z Działaniem
7.1.1, ma na celu rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji oraz przy-
gotowanie osób do powrotu na otwarty
rynek pracy. Wszystkie działania w ramach
projektu rozwijają osobowość uczestników,
podwyższają kwalifikacje zawodowe, przygo-

towują indywidualnie do planowania ścieżki
kariery zawodowej.
W czasie indywidualnych konsultacji z psycho-
logiem i doradcą zawodowym uczestnicy
projektu mają możliwość przeanalizowania
własnych możliwości zawodowych. Uświado-
mienie sobie własnych słabych stron, które
utrudniają znalezienie zatrudnienia, a także
dostrzeżenie mocnych stron, które trzeba
wykorzystać, dzięki którym istnieje duża
szansa na lepsze jutro, sprzyja powrotowi
na rynek pracy.

MAŁGORZATA BIBELkoordynator projektu

Indywidualne konsultacje
z psychologiem i doradcą
zawodowym 
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JADWIGA AFINIEC

Gmina Zgierz pozyskała kolejne wsparcie
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowane
mają zostać dwa projekty pn.: ,,Doposażenie
świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych
oraz zagospodarowanie terenu wokół świet-
licy” oraz „Rozbudowa i remont świetlicy
w Kaniej Górze, gmina Zgierz”.
Na realizację projektu pn. ,,Doposażenie
świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach
Nowych oraz zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy” przyznano gminie 14.808 zł.
Projekt przewiduje przygotowanie terenu

wokół budynku świetlicy, nawiezienie ziemi
oraz posadzenie 190 krzewów o nazwie
żywotnik Brabant. Nasadzenia, które w przy-
szłości utworzą żywopłot, będą stanowiły
naturalną kurtynę dźwiękochłonną, podniosą
estetykę terenu wokół świetlicy oraz stworzą
oazą dającą większe poczucie obcowania
z naturą. Dzięki nasadzeniom piłki oraz inne
pomoce do gier i zabaw, a także spotkania
integracyjne mieszkańców organizowane
przy grillu nie będą ciężarem dla mieszkają-
cych obok sąsiadów.
W ramach projektu zostanie zakupiony ener-
gooszczędny żyrandol w celu zapewnienia
właściwego oświetlenia świetlicy w czasie
organizowanych imprez oraz 40 krzeseł,
które będą wykorzystywane w czasie zebrań
wiejskiech, warsztatów  kulinarnych, imprez
kulturalnych i sportowych oraz okolicznościo-
wych, organizowanych przez mieszkańców
Sołectwa Łagiewniki Nowe, Gminny Ośrodek
Kultury oraz inne organizacje działające
na terenie gminy Zgierz.
Na realizację projektu pn. „Rozbudowa
i remont świetlicy w Kaniej Górze,
gmina Zgierz” przyznano gminie 279.645 zł.

Projekt przewiduje budowę kotłowni na
paliwo stałe ze składem opału, montaż szczel-
nego zbiornika na ścieki sanitarne oraz
rozbudowę kanalizacji. Zostanie również
docieplony budynek, wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa. Ponadto wykonana
zostanie instalacja ciepłej wody, instalacja
odgromowa budynku oraz instalacja central-
nego ogrzewania. Przeprowadzone będą prace
remontowe w czterech pomieszczeniach,
które obejmą: naprawy tynków, roboty
malarskie, kładzenie płytek oraz wymianę
podłóg. Zostanie także zdemontowany stary
piec kaflowy i zainstalowana kuchenka
z piekarnikiem na gaz.
Obiekt będzie służył całej społeczności
lokalnej jako miejsce integracji społecznej,
kultywowania kultury i tradycji lokalnych.
Świetlica w Kaniej Górze umożliwi aktywiza-
cję i integrację mieszkańców poprzez organi-
zowanie spotkań, imprez integracyjnych,
zebrań oraz pikników. 

JADWIGA AFINIEC

Gmina Zgierz pozyskała
pieniądze unijne 
na świetlice wiejskie
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Wyrazy współczucia
RODZINIE i BLISKIM
ś.p. Adeli Reguły

wieloletniego pracownika Gminnego Ośrodka Kuitury 
w Dzierżąznej

składają 
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
oraz pracownicy Urzędu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy
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16 listopada w Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie
odbyło się wzruszające spotkanie poświęcone
pamięci ofiar zamordowanych przez hitlerowski
Wehrmacht 10 września 1939 roku w Rogóźnie.
W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób,
wśród nich m.in. Sekretarz Gminy Zgierz,
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Gieczno oraz
pracownicy gminnej oświaty.
Dla rodzin zamordowanych wspomnienie
10 września 1939 r. mimo upływu lat jest
nadal bardzo żywe. Tego dnia hitlerowski

Wehrmaht bestialsko zamordował w Rogóźnie
dwudziestu jeden mieszkańców tych terenów.
Niemieccy żołnierze, chcąc zemścić się
i zastraszyć Polaków, przemierzali Rogóźno
od domu do domu, a napotkanych w nich
mężczyzn wyprowadzali na podwórza
i rozstrzeliwali, podpalali też domy i stodoły.
– Do dziś pamiętam twarz i oczy Niemca,
który strzelał do mojego ojca. Strzelił
tylko raz... i już koniec było. Widziałam to na
własne oczy, bo stałam w oknie trzymana
przez babcię, która krzyczała, by nie zabijali
jej syna – opowiadała drżącym głosem
Eugenia Jurczak, wówczas kilkuletnia
dziewczynka.
Wspomnienia dokumentowali pracownicy
Muzeum Miasta Zgierza oraz pan Bronisław
Matusz.
Spotkanie nabrało rodzinnego charakteru
dzięki pomocy pań z Koła Gospodyń
w Giecznie, które przygotowały pyszne,
domowe ciasta oraz zaangażowaniu pracow-
ników Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury
UGZ.

Wójt Gminy pełni rolę zarządcy w stosunku do gminnych dróg
publicznych oraz rolę właścicielską w stosunku do dróg wewnętrznych.
W ramach tego obowiązku Gminny Zakład Komunalny z siedzibą
w Dąbrówce Wielkiej na bieżąco wykonuje prace związane z utrzy-
maniem ich w możliwie dobrym stanie technicznym. Większe naprawy
nawierzchni asfaltowych zlecane są specjalistycznym firmom. Bieżące
utrzymanie dróg gruntowych wykonywane jest wyłącznie przez GZK
i polega na zasypaniu powstałych zadoleń i ubytków kruszywem,
następnie wyrównaniu równiarką. Znaczna jednak część dróg grunto-
wych jest jedynie równana. Potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania
dróg znacznie przewyższają możliwości finansowe gminy. W 2012
roku zakupiono na ten cel około 2.000 ton gruzu ceglanego, 240 ton
szlaki, 600 ton destruktu betonowego oraz 500 ton destruktu bitu-
micznego. Niestety, zdarzają się również uszkodzenia dróg spowodo-
wane nieostrożnością rolników przy wykonywaniu prac polowych.
Zdarza się, że zbyt późno podnoszony pług zanieczyszcza asfalt lub
niszczy nawierzchnię. Wprowadza się przez to zagrożenie dla ruchu
drogowego oraz znaczne straty materialne. Zwracamy się z apelem
do rolników, aby przy wykonywaniu prac polowych nie niszczyli tego,
co zastało naprawione na drogach.

INFRASTRUKTURA

Wyrazy współczucia
Panu

STEFANOWI OLEJNICZAKOWI
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Śladków Górny
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Wyrazy współczucia
Pani

ALEKSANDRZE FURMANIAK
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Sołtys i Rada Sołecka 
Sołectwa Śladków Górny

Bieżące utrzymanie dróg 

Informacja Referatu 
Infrastruktury Technicznej

Pamięci ofiar września 1939 roku

13 listopada około godziny 15.00 odbyły się ćwiczenia pożarnicze
w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Uczestniczyło w nich
8 zastępów straży pożarnej: 4 ze zgierskiej Jednostki Ratowniczo
-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej i 4 z Ochotniczych Straży
Pożarnych (z Białej, Dzierżąznej i Skotnik z gminy Zgierz oraz
ze Zgierza - Proboszczewic), a także funkcjonariusze policji i ekipa
medyczna.

Pożar w 
Starostwie

Powiatowym
w Zgierzu 

- ćwiczenia 
z udziałem
gminnych

OSP 

O czasach, które wyryły szczególne piętno na mieszkańcach Rogóźna i okolic opowiadali: Irena Stolarska,
Marianna Wojciechowska, Eugenia Jurczak, Teresa Cieślak, Jan Janiszewski. 

Wspomnieniami z pierwszych
dni II wojny światowej 
podzieliła się 95-letnia dziś
Marta Chylińska z Lorenek. 

Uczestnicy spotkania mieli 
okazję obejrzeć miniwystawę 
poświęconą pamięci ojca 
Bożeny Toczyńskiej, 
mieszkającej obecnie w Dzierżąz-
nej, a której rodzinne korzenie
i losy wojenne związane 
są z Warszawą.

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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WYDARZENIA

Delegacje składające kwiaty w Białej: q w imieniu mieszkańców
gminy Zgierz: Zdzisław Rembisz – Wójt Gminy Zgierz, Marek Kominiak
– Zastępca Wójta Gminy Zgierz, Cezary Piotrowski – Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zgierz
q w imieniu Rady Gminy Zgierz: Mirosław Burzyński – Przewodni-
czący Rady Gminy Zgierz, Janusz Chaber – Radny Rady Gminy Zgierz,
Paweł Pietrzak – Radny Rady Gminy Zgierz q w imieniu Senatora RP
Andrzeja Owczarka: Małgorzata Klęk – Dyrektor Biura Senatorskiego
q w imieniu Posła na Sejm RP Artura Dunina: Piotr Ogrodowczyk
i Kamil Michalak – asystenci posła q w imieniu Posła na Sejm RP
Marka Matuszewskiego: Katarzyna Kacprzak – asystentka posła
q w imieniu Powiatu Zgierskiego: Marcin Karpiński – Wicestarosta
Zgierski q w imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz: Adam Szreder
i Franciszek Głowacz – członkowie Związku q w imieniu 31. Wojsko-
wego Oddziału Gospodarczego - Jednostki Wojskowej nr 2573 w Zgierzu:
kpt. Jacek Krawczyk q w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu:
st. asp. 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 delegacje
szkół gminnych: Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym z uczniami, Blanka Hauke – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Białej z uczniami, Anna Kulik – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej z uczniami, Marek Stangreciak
– Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie z uczniami,
Eulalia Banczerowska-Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach z uczniami, Ewa Osówniak – Dyrektor

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku z uczniami, Krzysztof
Wołowski – nauczyciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie
z uczniami q w imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej: Jan Wojciechowski
– Wiceprezes Zarządu, Andrzej Jóźwiak – Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Jarmusz – Sekretarz Zarządu q w imieniu Miejsko-Gmin-
nego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu:
Romana Zając – członkini Zarządu Miejsko-Gminnego ZRKiOR
w Zgierzu, Przewodnicząca KGW w Białej, Halina Szymańska
– Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
w Zgierzu q w imieniu Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys
Sołectwa Biała, Bożena Zdrojewska i Zbigniew Klubowski – człon-
kowie Rady Sołeckiej q w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy Szkole Podstawowej w Białej: Tomasz Stańczykowski – Prezes,
Renata Wiśniewska – Skarbnik, Bernard Palmowski – członek
Zarządu.
Poczty sztandarowe wystawiły: jednostki OSP z Dąbrówki Wielkiej,
Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Rogóźna, Szczawina i Ustronia
-Grotnik, szkoły podstawowe z Besiekierza Rudnego i Dąbrówki
Wielkiej oraz zespoły szkolno-gimnazjalne z Grotnik, Słowika
i Szczawina.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąnej pod kierunkiem kapelmistrza Radosława
Szymczyka.

źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Gminne obchody 94. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości odbyły się 11 listopada
w Białej. Spośród wielu miejsc
na terenie gminy związanych
z walkami Polaków o niepodle-
głość, w tej miejscowości zlokali-
zowane są aż trzy: grób powstańców
z 1863 r. za kościołem parafialnym,
na cmentarzu zbiorowa mogiła
żołnierzy poległych w bitwie w
Kęblinach w nocy z 7 na 8 wrześ-
nia 1939 r. oraz  tablica na ścianie
szkoły upamiętniająca mieszkań-
ców wsi zamordowanych kilka
dni później przez hitlerowców. 
Uroczystości Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny,
odprawiona przez ks. Stanisława
Ochotnickiego w kościele pod
wezwaniem Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Białej. 
Po mszy Orkiestra Dęta działającą
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej, poczty sztanda-
rowe gminnych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz szkół
z terenu gminy, przedstawiciele
organizacji kombatanckich, władz
samorządowych gminy Zgierz,

reprezentanci policji, wojska
i zawodowej straży pożarnej,
delegacje instytucji i stowarzy-
szeń oraz mieszkańcy gminy
przemaszerowali pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tam zgromadzeni wysłuchali
krótkich przemówień okoliczno-
ściowych, wygłoszonych przez
Wójta Gminy Zgierz Zdzisława
Rembisza, Przewodniczącego
Rady Gminy Zgierz Mirosława
Burzyńskiego i Wicestarosty
Zgierskiego Marcina Karpiń-
skiego, po których chór szkolny
„Leśne Nutki” z Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach
pod batutą Beaty Wojakowskiej
zaprezentował program patrio-
tyczny. Po występie uczniów
delegacje złożyły kwiaty. Wartę
honorową pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego
pełnili członkowie Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy
Kaniowscy” z Łodzi, druhowie
z OSP w Dzierżąznej oraz człon-
kowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec”.

Święto Niepodległości
gminne uroczystości patriotyczne w Białej

MACIEJ WRZESIŃSKI

Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej przemówienie 
okolicznościowe wygłosił m.in. Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Wśród delagacji
składających kwiaty 
pod pomnikiem 
Marszałka w Białej 
byli m.in. 
przedstawiciele 
Rady Gminy Zgierz:
Przewodniczący 
Mirosław Burzyński
oraz radni 
Janusz Chaber
i Paweł Pietrzak.fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Więcej zdjęć w galerii na stronie internetowejwww.gmina.zgierz.pl

Gminne uroczystości 
patriotyczne uświetnił 
występ Orkiestry Dętej
działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej.

13LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012



SPORT

Trudna runda jesienna
Drużyna piłkarska LKS Dąbrówka zakończyła
niezwykle trudną rundę jesienną sezonu
2012/2013, po wiosennym awansie do A klasy. 
Zespół nie prezentował się na miarę oczeki-
wań zarządu klubu oraz kibiców i zdobył
w 11 rozegranych meczach zaledwie 4 punkty,
co ostatecznie przyniosło przedostatnią pozycję
w tabeli przed przerwą zimową. Na taki obraz
sytuacji złożyło się kilka przyczyn: seria
kontuzji wśród podstawowych zawodników,
co prawie w każdym meczu wymuszało korekty
ustawienia, dużo wyższy poziom sportowy
przeciwników oraz ogromna porcja pecha,
która towarzyszyła piłkarzom podczas meczów
tej jesieni. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na dwa
spotkania przegrane na własnym boisku
w identycznym stosunku 2 : 3 z drużynami
Kotana Ozorków i Nowosolnej Łódź. W obu
przypadkach LKS był co najmniej równorzęd-
nym przeciwnikiem, ale sędziowie dyktowali
bardzo kontrowersyjne rzuty karne w końców-
kach tych meczów. Na długo w pamięci kibi-
ców i obserwatorów pozostanie też spotkanie
w Piątku z zespołem Maliny. Piłkarze z Dąb-
rówki przeważali przez całe zawody, stwarza-
jąc 7-8 doskonałych sytuacji podbramkowych,
a jednak zeszli z boiska pokonani w stosunku
3 : 1, gdyż całkowicie zawodziła skuteczność
napastników. 
Drużyna z kolejnymi meczami rundy zdoby-
wała doświadczenie i w końcu coraz lepsza
gra przyniosła pierwsze zdobycze punktowe:
cenny remis 0 : 0 z ówczesnym wiceliderem
LKS Sarnów oraz upragnione zwycięstwo
4 : 2 z zespołem Orła II Parzęczew w ostatnim
meczu, co pozwoliło na opuszczenie ostat-
niego miejsca w tabeli. Zdobyte punkty
zdecydowanie poprawiły atmosferę i nasta-
wienie psychiczne piłkarzy, którzy nie wyob-
rażają sobie innego scenariusza niż zdobycie
miana „rycerzy wiosny” oraz punktów,
gwarantujących utrzymanie w A-klasie.
Nowy zarząd
23 listopada odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze członków LKS
Dąbrówka. Zgromadzeni bardzo dobrze
ocenili trzy poprzednie kadencje, a zatem już
6-letnią pracę ustępujących władz klubu.
Drużyna mimo nieco słabszej ostatniej rundy,
prezentowała się lepiej z roku na rok, wywal-
czając awans do A-klasy wiosną br. Również
na polu inwestycyjnym klub wykonał
wielki krok do przodu, wzbogacając się m.in.
w ławki dla kibiców, boksy dla zawodników
rezerwowych, łapacze piłek za bramkami,
nowy kontener-szatnię, profesjonalną kosiarkę,
agregat prądotwórczy, lepszej klasy sprzęt
sportowy. 
Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie
wybrali nowy zarząd, który ukonstytuował się
w bardzo podobnym do poprzedniego
składzie personalnym.

Prezes: Marek Gortat, wiceprezesi: Remi-
giusz Kaczmarek, Krzysztof Kosiewicz,
Zbigniew Kołat, skarbnik: Piotr Bekrycht,
sekretarz: Kamil Kozicki, członkowie
zarządu: Robert Karolak, Wojciech Stań-
czyk, Kamil Gortat, Jacek Tworski.
Komisja rewizyjna: przewodniczący - Piotr
Amsolik, sekretarz - Jarosław Franczak,
członkowie komisji - Robert Kulesza,
Łukasz Kornacki, Jarosław Śmietański. 
Nowym władzom oraz zawodnikom należy
życzyć dalszych sukcesów organizacyjnych
i sportowych, a w szczególności wiosennych
zdobyczy punktowych i utrzymania w A-klasie. 

Pięć lat temu, w 2007 roku zawiązało się
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
„Słowik”, którego naczelnym zadaniem jest
popularyzowanie wśród mieszkańców naszego
środowiska sportu we wszelkich dostępnych
dyscyplinach. LKS Słowik ma niezwykle
imponujące osiągnięcia, o czym mało kto wie,
a czym chcemy się z Państwem podzielić.
Każdego roku zdobywamy kilka pucharów
i kilkanaście medali! 

Strzałem w dziesiątkę było podjęcie współpracy
ze Zgierskim Towarzystwem Krzewienia
Kultury Fizycznej (TKKF Zgierz), którego
prezesem jest Stanisław Giernalczyk.
Dzięki tej współpracy nasza młodzież może
startować w wielu dyscyplinach wojewódzkich
i ogólnopolskich, np. w dniach 20-21 paździer-
nika 2012 r. wzięliśmy udział w Mistrzostwach
Polski Amatorów w siatkówce w Krakowie.
W listopadzie braliśmy udział w Turnieju
w Aleksandrowie Łódzkim. Sukcesem zakończył
się cykl rozgrywek siatkówki plażowej na
Malince, której corocznym organizatorem jest
MOSiR w Zgierzu. Zwyciężyła para z naszego
Klubu: Radosław Migdalski i Tomasz
Boberek. 
Puchar Prezesa MOSiR-u drugi raz zdobyli
piłkarze ze Słowika w turnieju Orlików! 

Jak co roku przywieźliśmy także liczne medale
ze Spartakiady Wojewódzkiej w Sulejowie.
Dwudniowa impreza rozgrywana jest w ośmiu
konkurencjach. W ogólnej punktacji zajęliśmy
II miejsce za Łodzią, ale przed Pabianicami,
Piotrkowem, Tomaszowem, Zduńską Wolą.
Największe sukcesy w Sulejowie to złote
medale dla: Agaty Sęk w tenisie stołowym,
Klaudii Kwiatkowskiej w tenisie ziemnym,
Jakuba Migdalskiego (pokonał zawodnika
z Pabianic, faworyta w tej konkurencji).
Ponadto medale przywieźli również: za grę
w tenisie stołowym kobiet: Klaudia Kwiat-
kowska (II miejsce), Maria Migdalska
(III miejsce); tenis ziemny: Agata Sęk
(III miejsce), badminton: Wiktor Kaźmier-
czak (III miejsce); drużynowo zajmowaliśmy
także medalowe miejsca: III miejsce w dwu-
boju siłowym mężczyzn, II i III miejsce
w piłce siatkowej (nasz Klub wystawił dwie
drużyny), III miejsce w siatkówce plażowej. 
Naszym oczkiem w głowie jest odradzająca
się sekcja zapaśnicza. Zawodnicy startują
w tzw. 1-kroku Gali Zapaśniczej, jest wśród
nich także dziewczynka – Oliwia Mach!
Młodzi sportowcy mają za sobą pierwsze
ważne sukcesy: złote medale na zawodach
zdobyli: Adrian Tomczak, Jasio Maślak,
srebrne: Adrian Tomczak, Piotr i Paweł
Frątczakowie, brązowy medal przywiózł
Hubert Jaruszewski. 
Miesiąc temu, dzięki inicjatywie Piotra Patory
- niestrudzonemu przyjacielowi wszystkich

sportowców, powstała szkółka piłkarska dla
5-, 6- i 7-latków. 
Niestety w wielu imprezach sportowych
nie bierzemy udziału, ponieważ wiąże się to
z wydatkami, na które po prostu nas nie stać.
Szczególnie zależy nam na zaktywizowaniu
dzieci i młodzież naszej szkoły (ZSG w Sło-
wiku), bo jesteśmy przekonani, że sportowe
zmagania kształtują charakter i rozwijają
zainteresowania. 
Zarząd LKS Słowik dziękuje za pomoc
i wsparcie Urzędowi Gminy Zgierz
i Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Słowiku oraz paniom
Katarzynie Pabijańczyk i Marii
Migdalskiej, bez których charytatywnej
pracy Klub nie mógłby funkcjonować. 

LKS Dąbrówka

Sportowcy ze Słowika
zdobywają medale

REMIGIUSZ KACZMAREKWiceprezes Zarządu LKS Dąbrówka

Zarząd LKS SłowikGRZEGORZ KRÓLAK - PrezesJAN MIGDALSKI - Wiceprezes

VI Festiwal Sportu i Zdrowia. Sulejów 2012.
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Śledź w śmietanie
Czas przygotowania:
5 godz. 20 min.
Porcja: dla 4 osób
Składniki:
400 g śledzi
500 ml mleka
200 ml śmietany
1 cebula
1 jabłko
sok z jednej cytryny
sól, cukier puder
Przygotowanie:
1. Śledzie wymoczyć przez 4 godziny, odcisnąć, zalać mlekiem,
odstawić na 1 godzinę, odsączyć, usunąć kręgosłup z ościami,
skórę, pokroić na kawałki długości 4 cm i skropić sokiem
z cytryny.
2. Cebulę i jabłko opłukać, obrać, posiekać lub zetrzeć na tarce,
wymieszać ze śmietaną i doprawić solą i cukrem. Śledzie zalać
sosem i odstawić na 1 godzinę. Do sosu można dodać 1 łyżeczkę
musztardy, szczyptę papryki lub 1 łyżkę tartego chrzanu.

Vol-au-vent
Czas przygoto-
wania: 
1 godz. 40 min.
Porcja:
dla 6 osób
Składniki:
300 g ciasta 
francuskiego
2 żółtka
600 g farszu
Przygotowanie ciasta: 
1. Ciasto podzielić na 3 części i rozwałkować na grubość 5 mm.
Z każdej części wyciąć 6 krążków o średnicy 8-10 cm.
W ½ krążków wyciąć otwory o średnicy o 1 cm mniejszej
niż średnica krążków. Otrzymane w ten sposób pierścienie
posmarować roztrzepanymi żółtkami. 
2. Na całych krążkach ułożyć po 2 pierścienie posmarowaną
żółtkiem stroną do nieposmarowanego żółtkiem ciasta i lekko
przycisnąć, aby cały krążek i 2 pierścienie skleiły się w jedną
foremkę. 
3. Na blasze ułożyć foremki oraz połowę kółek powstałych
po wycięciu pierścieni. Piec 10-15 minut w temperaturze 180ºC.
4. Upieczone foremki nadziewać i podawać.
Nadzienie z grzybów
Składniki: 500 g pieczarek, 3 łyżki masła, 1 łyżka mąki,
250 ml śmietanki 12 proc., 25 ml koniaku, 2 żółtka, sól, pieprz. 
Przygotowanie: 1. Grzyby oczyścić, umyć, osuszyć, przesma-
żyć na maśle. 2. Śmietanę wymieszać z mąką, wlać do grzybów.
Wymieszać, przykryć i dusić grzyby na małym ogniu, aż sos
zgęstnieje. Doprawić solą, pieprzem, koniakiem, wymieszać
z żółtkami i nadziewać vol-au-vent. 

Strucla makowa
Czas przygotowania: 2 godz.

Składniki:

Przygotowanie 
ciasta:
1. Drożdże rozetrzeć
z 1 łyżką cukru 
i ciepłym mlekiem. 
Dodać 100 g mąki, 
wymieszać 
i odstawić 
w ciepłe miejsce
do wyrośnięcia. 
Żółtka utrzeć 
z cukrem.
2. Gdy rozczyn podwoi 
swoją objętość, dodać utarte 
żółtka, jajko, mąkę i szczyptę soli. Wyrobić ciasto, a gdy zacznie
odstawać od ręki, wlać roztopione masło, dodać cukier waniliowy
i ponownie wyrobić. Przykryć i odstawić do wyrośnięcia.
3. Wyrośnięte ciasto podzielić na 2 części. Każdą z nich
rozwałkować na prostokąt grubości 5 mm i posmarować
białkiem. Rozsmarować nadzienie, pozostawiając czyste brzegi
ciasta o szerokości 1,5 cm. Ciasto zwinąć w rulon. Włożyć strucle
do foremek posmarowanych masłem i obsypanych mąką
i odstawić do wyrośnięcia. Posmarować rozmąconym jajkiem,
piec 30 minut w temperaturze 200ºC. Strucle można po
upieczeniu posypać cukrem pudrem lub polukrować.
Przygotowanie nadzienia:
1. Mak opłukać, zalać wrzącą wodą, gotować 10 minut. Odcedzić
na gęstym sicie, odcisnąć i zemleć 3 razy.
2. W rondlu rozpuścić masło, włożyć mak. Dodać cukier, miód,
opłukane rodzynki, skórkę pomarańczową i cytrynową, startą
wanilię. Smażyć przez 10 minut, stale mieszając. Lekko ostudzić,
dodać ubitą pianę, wymieszać.

ciasto:
500 g mąki
40 g drożdży
250 ml mleka
100 g cukru
100 g masła
1 jajko
2 żółtka
1 łyżka cukru waniliowego
sól
1 białko
1 jajko do posmarowania

nadzienie:
400 g maku
2 białka
200 g cukru
40 g masła
2 łyżki miodu
150 g rodzynek
50 g posiekanej kandyzowanej
skórki pomarańczowej
skórka starta z 1 cytryny
wanilia

ŚWIĄTECZNIE




