


Noc na przełomie grudnia i stycznia, to najhuczniej obchodzone
imieniny na świecie. Sylwestra świętują ludzie na każdym kontynencie.
Wystrzeliwując o północy w niebo fajerwerki żegnają stary rok i witają
nowy. To dzień, na który większość z nas czeka, zapominając o prozie
życia oddajemy się beztroskiej zabawie i świętowaniu. Ale skąd wzięła
się tradycja sylwestrowa? Dlaczego tuż przed północą z taką niecier-
pliwością czekamy na Nowy Rok, a gdy ten nadejdzie, poddajemy się
zbiorowej euforii?

Według proroctwa Sybilli w tysięcznym roku miał nastąpić koniec
świata, za sprawą latającego potwora, ognistego smoka Lewiatana.
Legenda głosiła, że potwór ten, śpiący w lochach Watykanu, uwięziony
tam przez papieża Sylwestra I (pontyfikat: 31 stycznia 314 r. do
31 grudnia 335 r. - IV wiek), zakneblowany papieską pieczęcią, zbudzi
się w nocy z 999 na 1000 rok, skruszy Pieczęć Rybaka, zerwie łańcuchy
i ziejąc ogniem i siarką spali niebo i ziemię. Kiedy więc nastał rok
999, a kolejny papież przybrał imię Sylwestra II (pontyfikat: 2 kwietnia
999 r. do 12 maja 1003 r. - przełom X/XI wieku), w Rzymie i całej
chrześcijańskiej Europie zapanowało wielkie przerażenie, stan który
historycy nazwali kryzysem milenium. Zdesperowani ludzie kryli się
w domach, z płaczem czynili pokutę w oczekiwaniu na koniec świata
i nieuchronną śmierć w płomieniach. Kiedy jednak nastała północ
i Lewiatan nie ukazał się na moście św. Anioła, a Watykan, Rzym
i inne miasta pozostały nienaruszone, rozpacz i przerażenie przemie-
niły się w szaleńczą radość. Tłumy Rzymian wybiegły na ulice i place,
śmiejąc się, tańcząc w blasku rozpalonych pochodni i ognisk, ściskając
się i pijąc wino. Wtedy to papież Sylwester II udzielił po raz pierwszy
w historii błogosławieństwa urbi et orbi - miastu (Rzymowi) i światu:
na nowy rok, rozpoczynający się nowy wiek, na nowe tysiąclecie.
Od tego czasu każdego pierwszego dnia roku owo błogosławieństwo
jest udzielane przez papieży.

Sylwester w Europie obchodzony jest od X wieku. W Polsce tradycja
zadomowiła się jednak stosunkowo niedawno, bowiem dopiero
od wieku XIX. Sylwestrowe bale i zabawy należały początkowo do
rzadkości, a urządzano je jedynie w miastach i to w najbogatszych
domach. Z biegiem czasu świętowanie nadejścia nowego roku stało
się zwyczajem powszechnym. 

Nowy Rok jest świętem międzynarodowym obchodzonym od tysięcy
lat, bo już od starożytności. Jednak w różnych zakątkach świata
obchodzony był w różnym okresie. Związane było to z kalendarzem,
według którego odmierzano czas. Zwyczaj rozpoczynania nowego roku
od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzo-
wej Juliusz Cezar. Wcześniej w starożytnym Rzymie Nowy Rok

obchodzony był pierwszego marca. Rzymianie dekorowali swoje domy
i obdarowywali się podarunkami, wysyłali je nawet cesarzowi. Przez
kilka dni każdy mógł robić to, na co miał ochotę, niewolnicy spożywali
posiłki wraz ze swoimi panami. Pierwszym rokiem rozpoczętym
1 stycznia był DCCVIII A.U.C. tzn. 708 od założenia Miasta (Rzymu),
czyli według obecnie stosowanej rachuby czasu 46 p.n.e. Nazwa
miesiąca stycznia (Ianuarius) wywodzi się od imienia staroitalskiego
boga Janusa, który wiązany był ze wszelkim początkiem i końcem,
przedstawiano go z dwoma głowami: jedna spogląda na stary rok,
druga na nowy.

Wedle polskiej tradycji, dzień Nowego Roku należy przeżyć w zgodzie
i dobrym nastroju, przy dobrze zastawionym stole, aby cały rok był
pomyślny, wesoły i dostani. W dzień Nowego Roku, i najbliższe
następujące po nim dni, składamy sobie życzenia Do siego Roku.
W tradycji polskiej istniał także niegdyś przesąd, że pierwszą osobą
wchodząca do domu w Nowy Rok powinien być mężczyzna, bo jeżeli
jako pierwsza przestępowała próg niewiasta, wróżyło to kłótnie,
kłopoty i swary przez cały rok. W Nowy Rok - tak jak w całym okresie
świątecznym - przychodzili do domów kolędnicy, którzy starali się
wciągnąć domowników do wspólnej zabawy. W dzisiejszych czasach
dzień Nowego Roku jest na ogół cichy i spokojny, a ulice niemal
bezludne, bo wszyscy odpoczywają po nocnych zabawach. W związku
z tym dzień Nowego Roku nosi również żartobliwą nazwę Dnia
Świętego Śpiocha.

ŚWIĄTECZNIE

Tradycja sylwestrowa

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

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 
2014 Roku życzymy Państwu 
spełnienia marzeń, 
samych dobrych wiadomości 
oraz wielu okazji do uśmiechu.
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„Na Ziemi Zgierskiej”

Małgorzata Klauzińska
Wioleta Głowacka
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q q q

Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 24 października,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q określenia stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy
Zgierz 

Uchwalone stawki obowiązują od 1 stycznia
2014 r. (patrz: tabela poniżej). Przebieg
głosowania: 9 głosów za przyjęciem uchwały,
1 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

q określenia stawek podatku od
środków transportowych

Uchwalone stawki obowiązują od 1 stycznia
2014 r. (stawki podatku - patrz: str. 6).
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw, 1 radny wstrzymał się
od głosu.

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2013 w zakresie zadań własnych 

Zwiększono budżet gminy o 50.740 zł.
Pieniądze stanowią wpływy z tytułu: l opłat
za ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody

oraz wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
dokonywanych przez lokatorów zamieszku-
jących w budynku szkoły w Grotnikach
oraz Pocztę Polską wynajmującą budynek
przyszkolny (3.324 zł); l opłat za wywóz
nieczystości, zużycie wody i obsługę kotłowni
w części mieszkalnej budynku szkoły w Besie-
kierzu Rudnym (13.654 zł); l pokrycia
kosztów zatrudnienia doradcy metodycznego
i opiekuna boiska szkolnego przez szkołę
w Białej (33.762 zł). Środki te przeznaczone
zostaną na bieżące wydatki w wymienionych
szkołach. Przebieg głosowania: 14 głosów za
przyjęciem uchwały.

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych 

Dokonano przeniesień w kwocie 150.255 zł
w ramach środków zabezpieczonych w budżecie
gminy na oświatę i wychowanie oraz eduka-
cyjną opiekę wychowawczą. Przeniesienia
dotyczą szkół w Besiekierzu Rudnym, Białej
i Giecznie. Przebieg głosowania: 12 głosów za
przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013
-2026, zmienionej uchwałami Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r., z dnia
24 maja 2013 r., z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
z dnia 29 sierpnia 2013 r. i z dnia 26 września
2013 r.

Do „Wykazu przedsięwzięć na lata 2013
-2026”, stanowiącego załącznik do WPF,
wprowadzono zadania pn. „Rozbudowa stacji
wodociągowej w Skotnikach” i „Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Zgierz”. Jednocześnie
upoważniono Wójta Gminy Zgierz do zacią-
gania zobowiązań związanych z realizacją
tych zadań. Uwzględniono ponadto zmiany
wprowadzone do budżetu gminy w 2013 r.
oraz zaktualizowano limity zobowiązań.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utwo-
rzenia i przeznaczenia wydzielonego
rachunku dochodów w jednostkach
budżetowych Gminy Zgierz działają-
cych w systemie oświaty

Jednostki budżetowe gminy mogą prowadzić
wydzielone rachunki bankowe dochodów
własnych z różnych źródeł. Taką możliwość
przewiduje od 1 stycznia 2011 r. znowelizo-
wana ustawa o finansach publicznych.
Wydzielone rachunki bankowe prowadzone
są już dla szkół w Białej, Grotnikach, Słowiku

Uchwały Rady Gminy Zgierz

1.
a)

b)

c)

2.
a)
b)

c)

d)

e)

3.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych
- od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym:
–  letniskowe lub użytkowe na te cele 

- od 1 m2 powierzchni użytkowej
–  inne, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli

0,67

2 proc. ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

*Górne granice stawek podatku od nieruchomości podlegają corocznie podwyższeniu na następny rok
podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
Ogłasza je w obwieszczeniu Minister Finansów.

2014 r.
2013 r.

maksymalne* uchwalone

stawki podatkowe [w zł]

l.p. przedmiot opodatkowania

0,89 0,69

4,26 4,56 4,38

0,21 0,46 0,22

0,60 0,74 0,62

18,00 23,03 18,54

9,78 10,75 10,07

4,37 4,68 4,50

6,76 7,73 6,96

4,40 7,73 4,47

dokończenie na str. 4
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i Szczawinie. Podjęta zmiana uchwały wpro-
wadza taką możliwość również dla szkół
w Besiekierzu Rudnym, Dąbrówce Wielkiej
i Giecznie.
     Źródłem dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku są środki finansowe
uzyskane: l z dobrowolnych wpłat, spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
na rzecz oświatowej jednostki budżetowej;
l wpłat za usługi ksero, za wydanie
duplikatów dokumentów szkolnych, prowizje
za ubezpieczenie uczniów; l wpłaty ze sprze-
daży surowców wtórnych; l odszkodowania
i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie,
będące w zarządzie albo użytkowaniu
oświatowej jednostki budżetowej; l wpłaty
za wyżywienie pokrywające koszty produk-
tów zużytych do przygotowania posiłków;
l wpłaty z tytułu organizowanych szkoleń
i konferencji; l odsetki od środków zgroma-
dzonych na wydzielonym rachunku banko-
wym; l wpływy z tytułu realizacji imprez
sportowych i okolicznościowych; l wpływy
z tytułu umów najmu lub dzierżawy sal,
pomieszczeń i innych powierzchni.
      Zgromadzone dochody przeznaczane są na:
l zakupy pomocy dydaktycznych, materia-
łów, wyposażenia, pomocy naukowych;
l usługi remontowe; l zakup artykułów
żywnościowych niezbędnych do przygoto-
wania posiłków; l cele wskazane przez
darczyńcę; l wydatki związane z obsługą
bankową wydzielonego rachunku; l inne
wydatki bieżące związane z realizacją zadań

statutowych jednostek; l remont lub odtwo-
rzenie mienia (w przypadku uzyskania
dochodu z tytułu odszkodowania za utracone
lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie
albo użytkowaniu oświatowej jednostki
budżetowej).
     Ponadto wprowadzono zmiany w załącz-
nikach do uchwały, tj.: rozszerzono „Wykaz
oświatowych jednostek budżetowych, które
mogą prowadzić wydzielony rachunek
dochodów”, wprowadzono „Plan dochodów
i wydatków wydzielonych rachunków oświa-
towych jednostek budżetowych na 2013 rok”
dla szkół w Besiekierzu Rudnym (3.100 zł),
Dąbrówce Wielkiej (500 zł) i Giecznie
(500 zł) oraz zaktualizowano „Zbiorczy plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachun-
ków oświatowych jednostek budżetowych
na 2013 rok (62.000 zł).
     Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków
do oczyszczalni ścieków w Lućmierzu
na okres od 16 grudnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.

Równolegle z taryfą dla zbiorowego odprowa-
dzania ścieków do oczyszczalni w Lućmierzu
obowiązuje na terenie Gminy Zgierz taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Dotychczas taryfy te miały różne terminy
obowiązywania. Zmiana przyczyni się
do uproszczenia procedury opracowania

i wdrożenia obu taryf. Przebieg głosowania:
14 głosów za przyjęciem uchwały.

q określenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego dla dróg,
których zarządcą jest Wójt Gminy
Zgierz

Uchwalone stawki opłat - patrz tabela
poniżej. Przebieg głosowania: 14 głosów za
przyjęciem uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zgierz na II półrocze 2013 r. 

W listopadzie przedmiotem kontroli, oprócz
działalności gminnych placówek oświato-
wych, będzie również zasadność i legalność
przydziału mieszkania komunalnego w Grot-
nikach. Wniosek o zbadanie tej sprawy złożył
we wrześniu radny Zbigniew Draczyński.
Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania
ze świetlic wiejskich w miejscowości
Gieczno, Jedlicze A i Ustronie

Do Regulaminu wpisano Świetlicę Wiejską
w Kaniej Górze, ul Strażacka 17. Przebieg
głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie 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. 7). Przebieg głosowania: 14 głosów
przeciw przyjęciu projektu uchwały.

q q q

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 28 listopada,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na 2014 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. Maksy-
malne stawki podatku rolnego na 2014 r. to:
l z 1 hektara przeliczeniowego: 173,20 zł
(2,5 q x 69,28 zł), l z 1 hektara fizycznego:
346,40 zł (5 q x 69,28 zł).
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1.

2.

3.

4.

5.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na terenie Gminy Zgierz

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) za zajęcie jezdni

– do 20 proc. szerokości
– powyżej 20 proc. do 50 proc. szerokości
– powyżej 50 proc. do całkowitego zajęcia

b) za zajęcie innego elementu pasa drogowego, tj. chodnika, pobocza,   
ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych itp.

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) w pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych

– urządzeń związanych z gospodarką komunalną, tj. kanalizacji, 
wodociągów

– pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej
b) na obiektach mostowych, niezależnie od rodzaju urządzenia
Umieszczenie w pasie drogowym obieków budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach 
niż wymienione w p. 1, 2, 3
Zajęcie 1 m2 pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie
drogowym dla inwestycji gminnych

* Roczne stawki obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
inżynierskim. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.

l.p. wyszczególnienie

3 zł / m2 / dzień
5 zł / m2 / dzień
8 zł / m2 / dzień
0,50 zł / m2 / dzień

0,10 zł / m2 / rok

16 zł / m2 / rok
160 zł / m2 / rok
0,20 zł / m2 / dzień

0,40 zł / m2 / dzień

0 zł

stawki opłat*

dokończenie ze str. 3



     Rada Gminy Zgierz obniżyła średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedza-
jących kwartał poprzedzający rok podatkowy
2014, przyjmowanej jako podstawę oblicza-
nia podatku rolnego na 2014 rok w kwocie
69,28 zł za jeden kwintal do kwoty 44,40 zł
(stawka nie zmieniła się w stosunku do 2013 r.)
     Stawki podatku rolnego na terenie
Gminy Zgierz na 2014 rok wyniosą więc:
l z 1 hektara przeliczeniowego (gospodar-
stwa rolne): 111 zł, l z 1 hektara fizycznego
(działki): 222 zł.
     Przebieg głosowania: 15 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q odwołania radnych ze składu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz

Ze składu Komisji Rewizyjnej odwołani
zostali: Ewa Granosik, Janusz Chaber,
Dariusz Sędzicki. Przebieg głosowania:
8 głosów za przyjęciem uchwały, 4 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

q odwołania radnego Janusza Chabra
ze stanowiska Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Zgierz

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q powołania Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Zgierz

Przewodniczącym Komisji Budżetu i Infra-
struktury Gospodarczej wybrana została
radna Barbara Kaczmarek. Przebieg
głosowania: 9 głosów za przyjęciem uchwały,
3 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmian planu dochodów budżetu
Gminy Zgierz na rok 2013

Dokonano przeniesień w planie dochodów
budżetu gminy na łączną kwotę 469.524 zł,
w działach: gospodarka mieszkaniowa;
dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem; oświata i wychowanie; gospo-
darka komunalna i ochrona środowiska;
kultura fizyczna i sport. Uchwała wynika
z dostosowania planu dochodów do przewi-
dywanego ich wykorzystania w bieżącym
roku budżetowym. Przebieg głosowania:
15 głosów za przyjęciem uchwały.

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2013 w zakresie zadań własnych

Zwiększono budżet gminy o 61.709 zł.
Pieniądze stanowią dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na zadania pn.: „Utworzenie
szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawi-
nie” (34.854 zł) oraz „Utworzenie szkolnej
pracowni ekologicznej dla uczniów Gimna-
zjum w Szczawinie MULTILOGOS” (26.855 zł).

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup
pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video,
komputerowego, fotograficznego i urządzeń
wielofunkcyjnych, wyposażenia do pracowni
i roślin doniczkowych dla szkoły w Szczawinie.
Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2013
w zakresie zadań własnych 

Dokonano przeniesień w ramach rozdziałów
budżetu: l drogi publiczne gminne: o 1.000 zł
zwiększono wydatki na zadanie pn. „Nabycie
gruntów pod drogę Nr 120373 E ul. A. Szu-
kalskiej, Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka
Marianka”. Zmiana wynika z zakończonej
procedury ustalającej odszkodowania za grunty
wydzielone i przejęte pod tę drogę. Łączna
kwota odszkodowań po wprowadzonych
zmianach wynosi 50.664 zł. Kwota 1.000 zł
przeniesiona została z zadania pn. „Nabycie
gruntów pod drogę Nr 120372 E Lućmierz
Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702”;
l urząd gminy: przeniesiono kwotę 30.000 zł
w ramach środków przeznaczonych w budżecie
gminy na zakupy informatyczne (zmiana
paragrafu klasyfikacji budżetowej). Zmiana
wynika z wygasającego w kwietniu 2014 r.
wsparcia technicznego dla systemu operacyj-
nego Microsoft Windows XP z zainstalowanym
dodatkiem Service Pack 3, w który wyposa-
żone są stanowiska komputerowe UGZ.
Od tego czasu nie będą już udostępniane
poprawki zapewniające bezpieczeństwo dla
tej linii produktu. Utrzymanie obecnego
poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych
w Urzędzie Gminy Zgierz danych, w tym
danych osobowych, nie będzie więc możliwe.
Ze względów technicznych i ekonomicznych
nieefektywny byłby zakup nowego systemu
operacyjnego dla przestarzałych kompute-
rów, dlatego pieniądze przeznaczone zostaną
na zakup około 30 poleasingowych stacji
roboczych z nowszą wersją systemu operacyj-
nego Microsoft - Windows 7. Przebieg głoso-
wania: 9 głosów za przyjęciem uchwały,
3 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Ponadto dokonano przeniesień w kwocie
25.000 zł w ramach środków zabezpieczo-
nych w budżecie gminy na realizację zadania
pn. „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej
Górze” (zmiana paragrafu klasyfikacji budże-
towej). Zmiana umożliwi dokończenie
w bieżącym roku budżetowym wymiany
instalacji elektrycznej w budynku świetlicy.
Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utwo-
rzenia i przeznaczenia wydzielonego
rachunku dochodów w jednostkach
budżetowych Gminy Zgierz działają-
cych w systemie oświaty

Zmiany dotyczą szkoły w Słowiku (zwięk-
szono dochody o 1.500 zł w związku ze zbiórką

surowców wtórnych: makulatury, nakrętek,
tonerów itp.) oraz szkoły w Szczawinie
(zwiększono dochody o 5.000 zł z tytułu
darowizn w postaci pieniężnej). Pieniądze
przeznaczone zostaną na zakup pomocy
dydaktycznych. Przebieg głosowania: 15 głosów
za przyjęciem uchwały.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz

Skarga złożona przez mieszkańców ul. Lipo-
wej w Dąbrówce Wielkiej dotyczyła realizacji
wymienionej drogi. Przebieg głosowania:
9 radnych uznało skargę za zasadną, 2 za
bezzasadną, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q pomników przyrody

Uchwała ma na celu unormowanie zapisów
dotyczących ochrony drzew ze względu na
szczególne wartości przyrodnicze, a jedno-
cześnie uzgodnienie potrzeby ich czynnej
ochrony, która zapewni ciągłość działań
konserwatorskich (utrzymanie drzewostanu
we właściwej kondycji oraz zabezpieczenie
przed ewentualnym zagrożeniem dla otocze-
nia, wywołanym złym stanem zdrowotnym
drzew). Przebieg głosowania: 13 głosów za
przyjęciem uchwały.

q przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2014 rok

W programie zawarta została kontynuacja
podejmowanych na terenie gminy działań,
które mają na celu zapobieganie powsta-
waniu nowych problemów uzależnień oraz
zmniejszanie tych, które już występują.
Program obejmuje profilaktykę, leczenie,
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym,
edukację społeczną i działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa oraz przestrzegania
prawa, a tym samym skierowany jest do
szerokiego grona odbiorców. Przebieg głoso-
wania: 13 głosów za przyjęciem uchwały.

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 2014 rok

Gmina Zgierz w 2014 roku będzie wspierać
realizację zadań w dziedzinach: edukacji,
kultury i turystyki, kultury fizycznej, pomocy
społecznej oraz ekologii. 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 opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert. Przebieg
głosowania: 12 głosów za przyjęciem uchwały.

dokończenie na str. 6
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q powołania członków Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz

Do składu Komisji Rewizyjnej powołani
zostali radni: Dariusz Sędzicki, Marek
Telenda, Halina Szymańska. W Komisji
Rewizyjnej zasiadają ponadto: Zbigniew
Draczyński i Piotr Gadomski. Przebieg głoso-
wania: 10 głosów za przyjęciem uchwały,
3 radnych wstrzymało się od głosu.

q wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wy-
brany został radny Zbigniew Draczyński.
Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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. 7). Przebieg głosowania: 11 radnych
opowiedziało się przeciwko przyjęciu
projektu uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
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oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

dokończenie ze str. 5

Stawki podatku od środków transportowych 
w Gminie Zgierz w 2014 r.

523
649
776

1.005

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

583
710
834

1.067

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

1.466
1.603
1.733
1.867

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

1.603
1.733
1.867
2.004

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

2.004
2.133
2.269
2.404
2.534
2.668

2.133
2.269
2.404
2.534
2.668
2.800

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

cztery osie i więcej

2.800
2.800

3.009
3.013

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 XXXVIII/368/13 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 - 2013. 

Środki transportowe służące do celów ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku.

SAMORZĄD

Policja ostrzega

Uwaga na oszustów!
Osoby starsze, mieszkające samotnie często
nagabywane są przez oszustów podających
się za przedstawicieli różnych instytucji.
Aby wzbudzić zaufanie przestępcy stosują
wiele podstępów. Jedni już od progu
obiecują tańsze leki czy większą emeryturę,
drudzy starają się wzbudzić litość, prosząc
o szklankę wody lub podając się za wolon-
tariuszy zbierających pieniądze dla chorych
dzieci. Podają się np. za pracownika
opieki społecznej zbierającego informacje
o niezbędnej pomocy, za pracownika
gazowni, który odwiedza osoby upraw-
nione do bezpłatnej wymiany kuchenek
gazowych czy za pracownice służby zdro-
wia wykonujące badania i zabiegi w domu
pacjenta. Do drzwi mogą też zapukać
fałszywi kominiarze, pracownicy ZUS,
pracownicy administracji czy telekomuni-
kacji itp. 

Aby nie dać się oszukać i okraść musimy
być czujni i pamiętać o przestrzeganiu
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa: 
l Nie otwieraj drzwi osobom, których nie
znasz. Nie wpuszczaj do domu obcych,
nie ma takiego obowiązku. 
l Każda wizyta przedstawiciela gazowni
czy elektrowni jest wcześniej zapowiadana.
Podczas takiej kontroli zadbaj, aby wraz
z tobą w domu był ktoś zaufany. Jeżeli
masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń
do tej instytucji, upewnij się, czy taka osoba
tam pracuje i jest upoważniona do kontroli. 
l Nie wpłacaj należności, ani nie przyjmuj
rzekomej nadpłaty od „inkasentów”. 
l Nie rozmieniaj pieniędzy nieznajomym,
im chodzi głównie o rozpoznanie, gdzie
przechowujemy oszczędności. 
l Unikaj kupowania artykułów za podej-
rzanie niską cenę. Im „większa okazja”, tym
większe prawdopodobieństwo oszustwa. 
l Rozmawiając przez telefon nie ufaj
osobom podającym się za twoich krew-
nych. Rzekomy wnuczek czy siostrzeniec
telefonując do ciebie udaje, że znajduje się
w krytycznym położeniu i prosi o natych-
miastową pożyczkę. Na początku rozmowy
nie przedstawia się, tylko czeka aż sami
„zgadniemy”, kto dzwoni i zwrócimy się do
niego po imieniu. Oszuści opowiadają
historie o wypadkach, super okazjach na
zakup samochodu lub domu, prosząc
o przekazanie pieniędzy koledze lub kole-
żance, których nigdy nie widzieliśmy.
W takich sytuacjach należy zachować
szczególną ostrożność i w każdym przy-
padku sprawdzić, czy nie mamy do czynie-
nia z oszustem. Natychmiast zadzwoń do
prawdziwego krewnego, za którego poda-
wał się rozmówca, tylko w ten sposób
upewnisz się z kim rozmawiałeś. 
l Dzwoń na policję: tel. 112 lub 997.
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Adolfów, Dębniak, Kania Góra, Słowik, Wiktorów, Zimna Woda

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Zgierz

miejscowość styczeń

Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna,
Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Kotowice, Leonów, Ostrów,
Swoboda, Śladków Górny, Wola Branicka, Wypychów

Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Kwilno, Lorenki,
Rogóźno, Warszyce, Władysławów, Wola Rogozińska

Cyprianów, Jeżewo, Kębliny, Kolonia Głowa, Marcjanka, 
Michałów, Moszczenica, Podole, Szczawin Duży, 
Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Wołyń

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Sowice

Emilia, Lućmierz, Lućmierz Las, Rosanów

Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie

Czaplinek, Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, Palestyna,
Siedlisko, Skotniki, Ukraina

Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rozalinów, Samotnik, Smardzew

Odbiór odpadów komunalnych wystawionych przed posesję 

odbywa się od godz. 7.00.

7
21

14
28

16
30

17
31

13
27

9
23

8
22

10
24

15
29

PODZIĘKOWANIA

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz

9 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Zgierz
odbędzie się trzecie spotkanie poświęcone Strategii Rozwoju Gminy
Zgierz na lata 2014-2020. Do dyskusji zapraszamy wszystkich
zainteresowanych. 

q w dniach 24 i 31 grudnia 2013 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 2013 r. 
oraz 1 stycznia 2014 r.

– autobusy na ww. liniach nie kursują 

Zmiany w rozkładach jazdy 
Gminnej Komunikacji Autobusowej 
w okresie świątecznym

q 24 grudnia 2013 r. – nieczynne 

q 27 grudnia 2013 r. – GZK czynny do
godz. 15.00

q 31 grudnia 2013 r. – GZK czynny do
godz. 13.00, kasa do godz. 11.30

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

27 grudnia 

Urząd Gminy Zgierz

będzie nieczynny

Na podstawie 

Zarządzenia 

Wójta Gminy Zgierz 

w sprawie zmiany 

rozkładu czasu pracy

pracowników Urzędu

Gminy Zgierz ,

UGZ czynny był 

w sobotę 23 listopada.

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 woda na cele bytowe (I grupa taryfowa): 
3,31 zł netto/m3 + 8% VAT = 3,57 zł brutto za 1 m3

dostarczonej wody;
l woda na cele przemysłowe (II grupa taryfowa):
3,34 zł netto/m3 + 8% VAT = 3,61 zł brutto za 1 m3

dostarczonej wody.

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.
informuje, że na rok 2014 został przedłużony

czas obowiązywania dotychczasowej

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na wydzielonym terenie

Gminy Zgierz

Wójt Gminy Zgierz składa podziękowania

druhom z gminnych jednostek OSP,

a w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej

w Ustroniu-Grotnikach, za szybką interwencję

w usuwaniu skutków orkanu Ksawery.

Mieszkańcy Grotnik, Jedlicza A, Jedlicza B

i Ustronia oraz dyrekcja, pracownicy

i podopieczni Domu Dziecka w Grotnikach

serdecznie dziękują strażakom z Ochotniczej

Straży Pożarnej Ustronie-Grotniki i pracow-

nikom Pogotowia Energetycznego za pomoc,

poświęcenie i sprawne działania przy usuwa-

niu skutków orkanu Ksawery na terenie

naszych miejscowości.

Gminny Zakład Komunalny
zs. w Dąbrówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

na terenie Gminy Zgierz w 2014 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: 2,50 zł netto
+ 8% VAT = 2,70 zł brutto - grupa I, 3,11 zł netto
+ 8% VAT = 3,36 zł brutto - grupa II,
l stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc,
dla odbiorców wody rozliczanych według wodomierza
głównego: 4,18 zł netto + 8% VAT = 4,51 zł brutto,
l stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc,
dla odbiorców wody rozliczanych według przeciętnych
norm zużycia wody: 3,19 zł netto + 8% VAT =
3,45 zł brutto.

Taryfa dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Zgierz

l cena za 1 m3 dostarczonych ścieków dla odbiorców
usług kanalizacyjnych odprowadzających ścieki
do oczyszczalni w Lućmierzu: 6,28 zł netto + 8% VAT
= 6,78 zł brutto (taryfa na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2014 r.),
l cena za 1 m3 dostarczonych ścieków dla odbiorców
usług kanalizacyjnych odprowadzających ścieki
za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej w Łagiew-
nikach Nowych: 17,94 zł netto + 8% VAT = 19,38 zł

brutto (taryfa na okres od 15 grudnia 2013 r.
do 14 grudnia 2014 r.)

KOMUNIKATY
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6 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz odbyło się
spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawicielki KGW z terenu gminy
Zgierz na czele z Przewodniczącą Miejsko-Gminnej Rady KGW
w Zgierzu Haliną Szymańską, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, Skarbnik
Gminy Zgierz Ewa Kubiak, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława
Szczecińska, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW w Łodzi Zofia
Wąsicka, Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Zgierzu Jan Błaszczyk,
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ Wioleta
Głowacka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
Barbara Polasińska oraz redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”, pracow-
nicy UGZ i GOK, którzy współpracują z kołami.

Wójt Gminy Zgierz podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich za współ-
pracę przy realizacji wielu przedsięwzięć oraz uroczystości gminnych.

Uczestnicy spotkania po złożeniu sobie życzeń świąteczno-noworocz-
nych i podzieleniu się opłatkiem zasiedli do wigilijnego stołu.
Królowały na nim tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez
KGW ze Szczawina, Rosanowa, Proboszczewic i Kęblin. Stoły pięknie
udekorowały panie z KGW w Dąbrówce Wielkiej.

Spotkanie upłynęło w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Rozmawiano
o kultywowanych zwyczajach wigilijnych. Była to też dobra okazja do
wymiany przepisów na świąteczne potrawy.

Spotkanie opłatkowe 
Kół Gospodyń Wiejskich
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Tradycja kultywowania dnia, w którym
wspominamy Andrzeja, znana jest w Polsce
przynajmniej od XVI w. Dawniej wszelkie
zabawy i gusła z nim związane praktykowane
były jedynie przez panny w celu poznania
chociażby imienia przyszłego wybranka.

Do wszelkich wróżb podchodzono bardzo
poważnie, dopiero z czasem stały się one
elementem rozrywki. Dziś wróżą sobie
wszyscy, niezależnie od stanu cywilnego i płci.
Niezmiennie, najchętniej podczas andrzejko-
wych imprez lejemy wosk, układamy do progu

buty i wróżymy z kart. Wszystkie zabawy są
bardzo dobrym pretekstem do wspólnego
spędzenia czasu ze znajomymi. Tak też było
w tym roku. 

Andrzejki gminne obchodziliśmy znacznie
wcześniej, bo już 23 listopada, w sali OSP
w Białej. Część artystyczną wieczoru przygo-
towały zespoły działające pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej:
Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową
Zenona Rudnickiego oraz Szczawinianki ze
Szczawina. Było dużo śpiewu, wróżb oraz
pląsów. Podczas spotkania, oprócz muzyki,
nie zabrakło różnego rodzaju przekąsek
i smacznych dodatków. Zapewniły je panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Białej. Czas
upłynął tak szybko, że trudno było się rozsta-
wać. Kultywujmy stare zwyczaje, bo warto!

Gminne Andrzejki
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BEATA STAŃCZYK
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej

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 7 grudnia w gościnnych progach Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego Giecznie.

W świątecznie przystrojonej sali gimnastycznej zebrało się około
150 dzieci. Gości powitała wicedyrektor szkoły Sabina Szymańska.
Samorząd gminny reprezentowali: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyń-
ski, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary
Piotrowski oraz pracownik Referatu Bożena Frank.

Imprezę choinkową rozpoczął występ szkolnego chóru z Gieczna,
prowadzonego przez Grzegorza Turczyńskiego. Chór zaprezen-
tował wiązankę kolęd. Następnie dzieci i dorośli obejrzeli spektakl
pt. „Pinokio” Teatru MER z Łodzi.

Po przedstawieniu Wójt i Przewodni-
czący Rady Gminy podziękowali
wszystkim osobom, które przygotowy-
wały imprezę i wręczyli im słodkie
upominki, a wszystkim dzieciom
i dorosłym zgromadzonym w sali złożyli
życzenia świąteczne i noworoczne.

Na zakończenie imprezy zgromadzone
na sali dzieci odwiedził Święty
Mikołaj. Były konkursy i prezenty.

Gminna Choinka

tekst oprac. M.K.
fot. Bożena Frank

Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl

Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl
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W obecności starostów zgierskich i radnych
powiatowych wszystkich czterech kadencji,
władz samorządowych miast i gmin Powiatu
Zgierskiego, parlamentarzystów z terenu
powiatu, reprezentantów Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz przedstawicieli służb
mundurowych i instytucji współpracujących
z powiatem, odznaczenia państwowe nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odebrało 67 osób. Miło nam poinformować,
że w tym zacnym gronie znalazło się 6 osób
związanych z Gminą Zgierz.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności
lokalnej, Złoty Krzyż Zasługi odebrał
Józef Bednarek, długoletni Sołtys Sołectwa
Jedlicze B, obecnie członek Rady Sołeckiej.
Pan Józef był jedną z dwóch osób, które

otrzymały najwyższe rangą odznaczenie
państwowe wręczone podczas jubileuszu
powiatu. Krzyż Zasługi jest odznaczeniem
przyznawanym osobom, których czyny
przekraczają zakres ich zwykłych obowiązków
i przynoszą znaczną korzyść Państwu lub
obywatelom. Jest nadawany za ofiarną
działalność publiczną, ofiarne niesienie
pomocy oraz działalność charytatywną.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej w służbie państwa, Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę odzna-
czonych zostało pięciu pracowników Urzędu
Gminy Zgierz: Marek Kominiak - Zastępca
Wójta Gminy Zgierz, Alina Florkowska
i Ewa Sicińska z Referatu Geodezji, Nieru-

chomości i Planowania Przestrzennego,
Alina Kosior z Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych oraz Barbara Miazek z Refe-
ratu Finansowego. 

Odznaczenia i gratulacje odebrali z rąk
Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmiń-
skiej, Starosty Zgierskiego Krzysztofa
Kozaneckiego i Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza. 

Gratulacje uhonorowanym złożył także,
za pośrednictwem kamer, Jerzy Buzek,
były Prezes Rady Ministrów RP. To z jego rąk,
dokładnie 23 listopada 1998 r., pierwszy
Starosta Zgierski odebrał akt świadczący
o powstaniu Powiatu Zgierskiego. 

Podczas gali wyświetlono film, w którym
w archiwalnych materiałach pojawili się
kolejni starostowie: Józef Dziemdziela
(I kadencja Rady Powiatu Zgierskiego
1998-2002, Starostwa Zgierski od listopada
1998 r. do listopada 2001 r., kiedy wybrany
został Senatorem RP), Grzegorz Leśniewicz
(I kadencja - od listopada 2001 r. do listopada
2002 r. oraz II kadencja - od listopada 2005 r.
do listopada 2006 r.), Lesław Jarzębowski
(II kadencja Rady Powiatu Zgierskiego
2002-2006, Starosta Zgierski od listopada
2002 r. do listopada 2005 r.), Jacek Socha
(III kadencja Rady Powiatu Zgierskiego
2006-2010, Starostwa Zgierski od listopada
2006 r. do grudnia 2010 r.), Krzysztof
Kozanecki (IV kadencja Rady Powiatu
Zgierskiego 2010-2014, Starosta Zgierski
od grudnia 2010 r.) W filmie pojawił się
również gość specjalny - Jerzy Buzek.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu z okazji
jubileuszu wydało okolicznościową publikację
z sylwetkami starostów oraz składem Rad
Powiatu Zgierskiego wszystkich kadencji. 

Uroczystą galę uświetnił koncert Chóru
„Cantus” Kolegium Nauczycielskiego
w Zgierzu. 

3 grudnia w dużej sali obrad Rady Miejskiej
w Łodzi Wicewojewoda Łódzki wręczył
2 złote, 11 srebrnych i 43 brązowe medale
„Za zasługi dla obronności kraju”, nadane
przez Ministra Obrony Narodowej osobom,
które wniosły duży wkład w rozwój i umac-
nianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Srebrnym medalem „Za zasługi dla
obronności kraju” wyróżnieni zostali m.in.
pracownicy Urzędu Gminy Zgierz: Dorota
Nawrocka i Ewa Rzeźniczak z Referatu
Samorządowo-Administracyjnego. 

Podziękowania za dotychczasowy trud,
gratulacje i życzenia złożył odznaczonym
Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda. – Kiedyś
ktoś powiedział: to, że mamy energię elek-
tryczną, to, że z kranów płynie woda, to, że

świeci słońce i śpiewają ptaki - to jest takie
naturalne. I naturalne wydaje się również to,
że żyje się nam bezpiecznie i mamy pokój.
Ale to właśnie wy, w ciszy i czasem za
zamkniętymi drzwiami, czuwacie nad tym,
żeby tak było – zwrócił się Wicewojewoda
Łódzki do odznaczonych. Dziękując za
dotychczasowy wkład w rozwój i umacnianie
obronności naszego kraju, prosił także
odznaczonych, żeby podziękowali rodzinom,
które wspierają ich w pracy dla Ojczyzny,
odciążając od wielu obowiązków domowych. 

Do gratulacji i życzeń dla odznaczonych
dołączył się szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Łodzi płk. Wojciech
Filkowski. 

WYDARZENIA

15 lat Powiatu Zgierskiego 
W sobotę, 23 listopada w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu odbyła się
uroczysta gala z okazji 15-lecia istnienia Powiatu Zgierskiego. Była to okazja
do podsumowań oraz uhonorowania mieszkańców powiatu, którzy wyka-
zując ogromne zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej przyczyniają
się do rozwoju naszej małej Ojczyzny. 

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Więcej zdjęć w galerii na www.gmina.zgierz.pl
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Honory dla zasłużonych 
dla obronności kraju 
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na podst. www.lodz.uw.gov.pl 



6 listopada około godz. 10 w siedmiopiętrowym biurowcu przy
ul. A. Struga 23 w Zgierzu (teren dawnych zakładów „Boruta”) wybuchł
pożar. Już po kilku minutach na miejscu pojawili się pierwsi strażacy,
a kilkudziesięciu pracowników i klientów znajdujących się w budynku
firm i instytucji zostało ewakuowanych. W międzyczasie dojechały
kolejne jednostki, a strażacy przystąpili do gaszenia pożaru i przeszu-
kania budynku. Ze względu na wysokość biurowca sprowadzono
również podnośnik. Z okien na piątym piętrze unosił się dym. Strażacy
szybko zlokalizowali i opanowali źródło pożaru. Ewakuowali też
z budynku siedmioro poszkodowanych (w tym czterech na noszach),
którym udzielili pomocy przedmedycznej w namiocie ewakuacyjnym.
Na czas trwania akcji ulica przed biurowcem została zamknięta
dla ruchu, a nad bezpieczeństwem czuwali funkcjonariusze zgierskiej
policji i straży miejskiej.

Na szczęście opisane wydarzenia były tylko realizacją scenariusza
powiatowych ćwiczeń jednostek państwowej i ochotniczych straży
pożarnych z terenu powiatu zgierskiego. Objęły one prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych połączone z ewakuacją osób oraz
udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń było
analizowanie czasów dojazdów do miejsca akcji, doskonalenie współ-
działania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
sprawdzenie działania systemu łączności dowodzenia i współdziałania,

ocena funkcjonowania planu ewakuacji, ewakuacja osób oraz ocena
udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z jednostek ratowniczo-gaśni-
czych PSP ze Zgierza, Ozorkowa i Strykowa oraz OSP z Aleksandrowa
Łódzkiego, Białej i Zgierza-Proboszczewic.

Ochotniczą Straż Pożarną w Białej reprezentowali druhowie:
Przemysław Lewandowski, Arkadiusz Złotowski, Piotr
Gadomski, Dariusz Miśkiewicz, Artur Miśkiewicz i Maciej
Rynkiewicz.

13 listopada, podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, Łódzka
Kolej Aglomeracyjna podpisała porozumienie z samorządami z terenu
województwa łódzkiego dotyczące integracji ŁKA z transportem
lokalnym.

W miejscowościach, gdzie taka komunikacja istnieje jej rozkład jazdy
oraz trasy przejazdu zostaną skoordynowane z ŁKA. W miejscowo-
ściach pozbawionych lokalnego transportu podjęte zostaną działania
zmierzające do jego utworzenia, m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy
unijnych. Komunikacja lokalna ma zapewnić mieszkańcom transport
do przystanków kolejowych obsługiwanych przez Łódzką Kolej
Aglomeracyjną. Porozumienie dotyczy także budowy w pobliżu stacji
kolejowych węzłów integrujących różne środki transportu - przystan-
ków, parkingów oraz miejsc na rowery. Sygnatariusze wyrazili także
chęć przystąpienia do projektu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.

Inicjatorem podpisania porozumienia był Marszałek Województwa
Łódzkiego Witold Stępień. W imieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
porozumienie podpisał Prezes Andrzej Wasilewski. Swoje podpisy
na dokumencie złożyli przedstawiciele wszystkich samorządów - miast,

gmin oraz powiatów, przez teren których przebiegają linie kolejowe,
m.in. Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poinformował, że spółka jest
już w blisko 70 procentach przygotowana do rozpoczęcia pracy
przewozowej. – W grudniu z fabryki Stadler w Siedlcach na testy
wyjedzie pierwszy pociąg FLIRT. Rozpoczęła się już budowa zaplecza
technicznego na terenie stacji Łódź Widzew. Na zlecenie spółki
opracowywany jest także system sprzedaży. ŁKA posiada już certyfi-
katy i świadectwa niezbędne do rozpoczęcia pracy – mówił.

Pierwsze pociągi ŁKA wyruszą w trasę 15 czerwca 2014 r. do Sieradza. 
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Łódzka Kolej Aglomeracyjna
osią transportu zbiorowego w regionie 

SAMORZĄD

na podst. www.lodzkie.pl
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MACIEJ WRZESIŃSKI

Pożar w biurowcu w Zgierzu
- ćwiczenia z udziałem OSP z Białej

fo
t.

 M
ac

ie
j W

rz
es

iń
sk

i

KRONIKA OSP

KONDOLENCJE

UNIA EUROPEJSKA

Wyrazy współczucia

Pani

BOŻENIE FRANK

z powodu śmierci 

OJCA

składa 

Rada Gminna LZS w Zgierzu

Projekt systemowy pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”,
współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zgierzu, ma na celu
przygotowanie osób do powrotu na otwarty
rynek pracy, a także upowszechnianie aktyw-
nej integracji mieszkańców gminy. 

W czasie indywidualnych konsultacji
z psychologiem i doradcą zawodowym uczest-

nicy projektu mają możli-
wość przeanalizowania
własnych szans zawodo-
wych, kierunku rozwoju zawodowego
i możliwości powrotu na otwarty rynek pracy.
Indywidualne konsultacje mają na celu
pomoc w uświadomieniu uczestnikom
projektu ich słabych stron, które utrudniają
znalezienie zatrudnienia, a także dostrzeżenie
mocnych stron, które trzeba wykorzystać,
dzięki którym istnieje duża szansa zmiany
sytuacji zawodowej.

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Inwestują w siebie

Więcej o projekcie na www.gmina.zgierz.pl
w zakładce: Gmina - Pomoc Społeczna - Aktualności 10 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013



KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Marianny Kędzierskiej

składają

Koło Gospodyń Wiejskich w Giecznie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Józefy Trzmielak

składają

Koło Gospodyń Wiejskich w Giecznie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Pani

TERESIE STĘPNIAK

z powodu śmierci 

MATKI

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grotnikach

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Henryka Kacprzaka

składają

działacze i sportowcy LKS Start Szczawin

Wyrazy współczucia

druhowi

JANOWI SĘDZICKIEMU

z powodu śmierci 

CÓRKI

składają 

druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kęblinach
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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, Barbara Kaczmarek – Radna Rady Gminy

Zgierz, Paweł Pietrzak – Radny Rady Gminy Zgierz q Senator RP

Andrzej Owczarek q Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski

wraz z Radnym Powiatu Zgierskiego Krzysztofem Kozłowskim

q w imieniu Posła na Sejm RP Artura Dunina: Piotr Ogrodowczyk

i Kamil Michalak – asystenci posła q w imieniu Posłanki na Sejm RP

Agnieszki Hanajczyk: Cezary Duraj – asystent posłanki q w imieniu

Powiatu Zgierskiego: Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski

q w imieniu mieszkańców Zgierza: Iwona Wieczorek – Prezydent

Miasta Zgierza, Bohdan Bączak – II Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,

Jarosław Komorowski – Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, Grzegorz

Maciński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza q w imieniu

Związku Sybiraków Koło Zgierz: Lidia Kukulska – Prezes Związku,

Adam Szreder i Franciszek Głowacz – członkowie Związku q w imieniu

Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu: insp. Piotr Nejman – Komendant

Powiatowy 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 Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-

pospolitej Polskiej: Jan Wojciechowski – Wiceprezes Zarządu,

Andrzej Jóźwiak – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Jarmusz

– członek Zarządu q delegacje szkół gminnych q w imieniu

Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Zgierzu: Halina

Szymańska – Przewodnicząca M-GR KGW, Maria Frątczak

– Wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Białej q w imieniu

Sołectwa Biała: Wacław Zając – Sołtys Sołectwa Biała, Bożena

Zdrojewska i Zbigniew Klubowski – członkowie Rady Sołeckiej

q w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podsta-

wowej w Białej: Justyna Wasiak, Łukasz Leszczak, Przemysław

Leszczak.

Poczty sztandarowe wystawiły: jednostki OSP z Białej, Dąbrówki

Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Rogóźna, Szczawina

i Wypychowa, szkoły podstawowe z Besiekierza Rudnego i Dąbrówki

Wielkiej oraz zespoły szkolno-gimnazjalne z Grotnik, Słowika

i Szczawina.

Wartę honorową pod pomnikiem Marszałka Jozefa Piłsudskiego

pełnili członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi oraz druhowie z OSP w Dzierżąznej.

Oprawę muzyczną zapewniły połączone: Orkiestra Dęta przy Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Dzierżąnej i Orkiestra Ochotniczej Straży

Pożarnej w Brzezinach, pod kierunkiem kapelmistrza Radosława

Szymczyka.

źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Gminne obchody 95. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości odbyły się 11 listopada
w Białej. Uroczystości rozpoczęła msza święta w
intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele pod
wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod
pomnik Marszałka Jozefa Piłsudskiego. Tam
zgromadzeni - po wysłuchali krótkich przemó-
wień okolicznościowych władz samorządowych
i parlamentarzystów - złożyli kwiaty.

WYDARZENIA

Święto 
Niepodległości
gminne uroczystości patriotyczne 
w Białej
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Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Teresy Cieślak

składają

Koło Gospodyń Wiejskich w Lorenkach

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu
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OŚWIATA

Pracownie przyrodniczo-ekologiczne 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie

Lekcje przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjum mają
na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie
otaczającego świata, kształtowanie przyjaznych środowisku postaw
oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej. 

Zajęcia, podczas których wykorzystuje się sprzęt i pomoce dydak-
tyczne, a także stwarza się uczniom możliwość nauki przez działanie,
przynoszą zdecydowanie lepsze efekty dydaktyczne. Stymulują do
twórczej aktywności intelektualnej, aktywnego poznawania, motywują
do działania, sprzyjają kształtowaniu odpowiedzialnych postaw oraz
łączenia teorii z praktyką, a angażując uczniów mentalnie i emocjo-
nalnie, dają możliwość trwałego kształtowania pozytywnych nawyków
i zachowań ekologicznych. 

Mając świadomość, że odpowiednia baza dydaktyczna sprzyja
nauczaniu także poprzez podnoszenie atrakcyjności zajęć, nauczyciele
ZSG w Szczawinie (Jolanta Chojecka-Stępniewska, Elżbieta
Gorzka-Kmieć, Irena Konsowicz) opracowały i złożyły do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi dwa wnioski aplikacyjne o dotacje w ramach programu „Moja
wymarzona ekopracownia”. 

WFOŚiGW w Łodzi wysoko ocenił złożone wnioski i w efekcie przyznał
dotację na realizację dwóch zadań: „Utworzenie szkolnej
pracowni przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Szkoły
Podstawowej” (35.409 zł), „Utworzenie szkolnej pracowni
ekologicznej dla uczniów Gimnazjum MULTILOGOS”
(28.490 zł). 

Wkład własny nie obciążył budżetu szkoły. Został pozyskany od
sponsorów w formie darowizn (6.000 zł).

Podstawą realizacji projektów są podpisane w dniu 4 października
2013 r. umowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

Do końca 2013 r. zrealizowane zostaną efekty rzeczowe obu zadań,
w wyniku których będą oddane do użytkowania dwie bardzo dobrze
wyposażone pracownie przyrodnicze. Podsumowanie efektów ekolo-
gicznych zadań nastąpi natomiast za rok. 

Pomieszczenia przyszłych pracowni zostały zmodernizowane i odno-
wione. Aktualnie trwa wyposażanie sal w meble, sprzęt elektroniczny
oraz pomoce dydaktyczne. Równolegle odbywają się zajęcia dodatkowe
na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów własnych
oraz akcje przyrodniczo-ekologiczne np.: zbieranie elektrośmieci,
przygotowywanie zapasów pożywienia na zimę dla zwierząt, budo-
wanie karmników i budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia roślin
ogrodowych, wysiewanie nasion, sadzenie roślin cebulowych i kłączy. 

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczą w dodatkowych
zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne,
których jednym z założeń jest kształcenie nawyków przyjaznego
obcowania z naturą oraz odpowiedzialnych postaw wobec naturalnego
środowiska. 

Warsztaty ekologiczne

W październiku, w ramach projektu „Ekologia w nas - żyje cały czas”
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, uczniowie Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Słowiku trzykrotnie wyjechali do Ośrodka Działań Ekolo-
gicznych „Źródła” w Łodzi. 

15 października grupa 30 gimnazjalistów brała udział w zajęciach
warsztatowych pn. „Świat w niebezpieczeństwie” i „Góra śmieci
rośnie”, podczas których omówione zostały największe zagrożenia
ekologiczne współczesnego świata oraz przedstawiono możliwości
przeciwdziałania zwiększającemu się problemowi śmieci poprzez
stosowanie zasady 3R (reduce, reuse, recycle). Młodzież z dużym
zaangażowaniem wykonywała plakaty edukacyjne, grała w dydak-
tyczną grę karcianą pn. „Współczesne problemy ekologiczne”
i przeprowadziła dyskusję panelową w poszczególnych grupach
zadaniowych.

W dniach 17 i 18 października 60 uczniów z klas I-III SP uczestniczyło
w lekcjach ekologicznych pn. „Ekologia mieszczucha” i „Zwierzyniec”.
Zajęcia poświęcone były ekologii w codziennym życiu, w domu i szkole.
Pozwalały uświadomić ogromne znaczenia sposobu życia każdego
człowieka dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekolo-
giczne zakupy, transport, odpady) oraz poszerzały wiedzę dotyczącą
sposobu życia rodzimych gatunków zwierząt. W trakcie warsztatów
uczniowie wykonali maski zwierząt, by następnie wcielić się w role
lisów, saren, zajęcy czy dzików. W przeprowadzonych ćwiczeniach
dramowych mali uczestnicy wspólnie inscenizowali zachowania
zwierząt, gdy w terytorium ich bytowania ingeruje człowiek.
Na zakończenie grupa wzięła udział w zabawie ruchowej „ekologiczny
pajączek”.

Konkurs plastyczno-ekologiczny

20 listopada w ZSG w Słowiku rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs
plastyczno-ekologiczny pn. „Zabawka ze skrawka”. Konkurs skiero-
wany był do uczniów klas 0-III SP. Wzięli w nim udział uczniowie
5 szkół z terenu Gminy Zgierz – SP w Białej (3 prace), SP w Besiekierzu
Rudnym (6 prac), SP w Dąbrówce Wielkiej (1 praca), ZSG w Giecznie
(7 prac), ZSG w Słowiku (36 prac). Uczestnicy w kreatywny i pomy-
słowy sposób wykorzystali odpady wtórne do wykonania swoich
barwnych i ciekawych zabawek. Komisja spośród 53 prac wyłoniła:
l I miejsce - Marianna Suska (SP w Besiekierzu Rudnym),
II miejsce - Martyna Widawska (ZSG w Słowiku), III miejsce
- Kacper Łatka (ZSG w Słowiku); l 6 wyróżnień: Dawid Rudnicki
(ZSG w Giecznie), Kacper Majchrzak (SP w Białej), Zofia Gawlik
(SP w Dąbrówce Wielkiej), Bartosz Olejniczak (SP w Besiekierzu
Rudnym), Hanna Kuzańska i Amelia Matuszewska (ZSG w Słowiku);
l 10 nagród: Nikodem Sikorski (SP w Białej), Izabella Fils (SP
w Besiekierzu Rudnym), Julia Jabłońska (ZSG w Giecznie), Mateusz
Olesiński, Szymon Stoiński, Wojciech Hudaś, Jakub Królak, Cyprian
Cieszołkiewicz, Amelia Bartczak i Bartosz Cylke (ZSG w Słowiku).
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. 

Dziękujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie
i wkład pracy. Mamy nadzieję, że wykonanie zabawek sprawiło wiele
radości, satysfakcji i umożliwiło miłe spędzenie wolnego czasu.
Wystawę wszystkich prac można było podziwiać do końca listopada
na korytarzu ZSG w Słowiku.

Ekologia w nas żyje cały czas
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku

ANNA SOKALSKA
ZSG w Słowiku

IRENA KONSOWICZ
Dyrektor ZSG w Szczawinie
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Zakończyła się piłkarska runda jesienna
w wykonaniu A-klasowej drużyny LKS
Dąbrówka. W 11 rozegranych spotkaniach
zespół odniósł 3 zwycięstwa i zanotował
niestety 8 porażek, zdobywając tym samym
9 punktów i zajmując 9 miejsce w tabeli.
Nie jest to może wynik imponujący, ale na
miarę możliwości klubu z małej miejscowości
i o bardzo ograniczonych źródłach finanso-
wania. 

Przedsezonowe założenia, obejmujące zdoby-
cie 12-15 punktów i miejsca w środku tabeli,
nie zostały w pełni zrealizowane. Niemniej
jednak zespół zaprezentował znaczący progres
w poziomie i organizacji gry, a wspomniane
9 punktów to również znaczna poprawa
w stosunku do rundy jesiennej sprzed roku,
kiedy to było ich zaledwie 4. 

Stawka jest niezwykle wyrównana w tym
sezonie i zdobyte punkty, mimo wyprzedzenia
w tabeli 3 drużyn, nie pozwoliły na wypraco-
wanie znaczącej przewagi nad miejscem
spadkowym, co zapowiada niezwykle emo-
cjonujące rozgrywki wiosenne. 

Cieszyć się należy, że w zwycięskich meczach
piłkarze LKS-u zaprezentowali całkiem niezłe
umiejętności piłkarskie, szczególnie w spot-
kaniach z Sokołem Popów (4 : 0) i LKS
Kalonka (3 : 0). 

Z kolei w dwóch innych meczach, z potenta-
tami jak na warunki A-klasowe - Górnikiem
Łęczyca i Kotanem Ozorków - LKS był bardzo
blisko sprawienia sensacji i w zgodnej opinii
obserwatorów, był co najmniej równorzęd-
nym przeciwnikiem. W obydwu spotkaniach
to piłkarze z Dąbrówki powinni prowadzić
2-3 bramkami, a jednak ostatecznie zanoto-
wali dwie porażki po 3 : 1, na skutek braku
doświadczenia i boiskowego „cwaniactwa”. 

Podczas zimowej przerwy trzy elementy
wymagają szczególnej uwagi - ustabilizowanie
gry obronnej, poprawienie skuteczności
strzeleckiej oraz praca nad sferą mentalną
zawodników, aby bardziej uwierzyli w swoje
umiejętności i nie załamywali się chwilowymi
niepowodzeniami. 

W tej rundzie większość meczów układało się
dobrze do momentu straty bramki. Jeśli to
następowało późno lub wcale, zespół potrafił
wygrywać, jeśli jednak tracił dość szybko 1-2
bramki, gra stawała się chaotyczna i nerwowa. 

Podsumowując, można być umiarkowanym
optymistą po tej rundzie, a jeśli uda się choćby
częściowo wyeliminować wspomniane
problemy, nie powinno być większych kłopo-
tów z utrzymaniem w A-klasie, czego też
wypada życzyć piłkarzom i zarządowi LKS
Dąbrówka.

LKS Dąbrówka 
– podsumowanie rundy jesiennej 

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes LKS Dąbrówka

22 października policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Zgierzu przeprowadzili
na terenie zgierskiego MOSiR powiatowe
eliminacje Konkursu Sprawności Fizycznej
oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach
VIII edycji Policyjnej Akademii Bezpieczeń-

stwa 2013. Do udziału w konkursie zgłosiło
się 15 szkół z Powiatu Zgierskiego.

Konkurs składał się z dwóch bloków zagad-
nieniowych: części teoretycznej - testu wiedzy
zawierającego pytania na temat szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa oraz testu sprawności

fizycznej, podczas którego dzieci pokonywały
tor przeszkód walcząc o osiągnięcie jak
najlepszego czasu dla swojej drużyny. 

W zmaganiach wyłoniono trzy najlepsze
drużyny: l I miejsce: Małgorzata Szarek
i Mikołaj Abramczyk - uczniowie kl. II SP
w Giecznie; l II miejsce: drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Zgierzu; l III miejsce:
Martyna Widawska i Hubert Kolenda
- uczniowie kl. II SP w Słowiku.

Na zakończenie odbyło się uroczyste
wręczenie zwycięzcom pucharu Mistrza
Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
2013, medali i nagród rzeczowych. Wszystkie
dzieci biorące udział w Konkursie otrzymały
nagrody pocieszenia. Drużyna ze szkoły
w Giecznie, która zajęła I miejsce, reprezen-
towała Powiat Zgierski w finale wojewódzkim
Konkursu.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa

I miejsce zajęła drużyna z ZSG w Giecznie w składzie:
Małgorzata Szarek i Mikołaj Abramczyk.

Martyna Widawska i Hubert Kolenda
z ZSG w Słowiku zajęli III miejsce.
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Piłkarze LKS Rosanów zostali mistrzami
jesieni sezonu 2013/2014 w rozgryw-
kach Łódzkiej Ligi Seniorów (V liga).
Na finiszu rozgrywek wyprzedzili zajmującą
drugie miejsce Polonię Andrzejów aż o 5 pkt
i o 6 pkt trzecią GLKS Andrespolia Wiśniowa
Góra. 

W październiku po przegranym meczu
z Sokołem II Aleksandrów 3 : 1 nieoczekiwanie
z dalszego prowadzenia zespołu zrezygnował
trener Łukasz Bartczak. Zarząd Klubu
natychmiast podjął decyzję, że drużynę dalej
poprowadzi młody duet trenerski naszych
zawodników: stoper Piotr Słodkiewicz jako
I trener i napastnik Szczepan Bartosik,
jako asystent trenera. Obaj zawodnicy posia-
dają licencje trenerskie wymagane do prowa-
dzenia drużyny. Pod ich prowadzeniem piłkarze
LKS Rosanów nie przegrali żadnego meczu,

odnosząc same zwycięstwa, przez co umocnili
się na pozycji lidera.

Ponadto Juniorzy LKS Rosanów rocznika
1995-1996 i młodsi, prowadzeni od kilku lat
przez Sebastiana Szczepaniaka, grający
w Łódzkiej Lidze Juniorów grupa II,
w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 zajęli
III miejsce. Natomiast najmłodsi piłkarze
Akademii Piłkarskiej LKS Rosanów, treno-
wani przez Krzysztofa Wojtczaka, grający
w Klasie Górski H (2004), zajęli 7 miejsce.

12 września br. odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze klubu LKS Rosa-
nów, na którym podsumowano dotychcza-
sową działalność zarządu oraz wybrano
nowe władze klubu. Cały stary 12-osobowy
zarząd podał się do dymisji. Wybrano nowy
5-osobowy zarząd klubu. Prezesem
został Paweł Pietrzak, Wiceprezesami:
Sylwester Witczak (Kierownik Klubu)
i Zbigniew Jóźwiak (Dyrektor Sportowy

Klubu), Skarbnikiem - Michał Pietrzak, zaś
Członkiem Zarządu - Adam Kotlicki.

W imieniu nowego Zarządu Klubu wszyst-
kim sympatykom piłki nożnej, trenerom,
zawodnikom i ich rodzinom, sponsorom,
kibicom oraz mieszkańcom Rosanowa życzę
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

LKS Rosanów
mistrzem jesieni

na podst. www.policja.zgierz.pl
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SYLWESTER WITCZAK
Wiceprezes, Kierownik Klubu LKS Rosanów

Mistrzostwa w pływaniu
Uczennice klasy III Szkoły Podstawowej
w Słowiku - Daria i Klaudia Wlazło brały
udział w VII Mistrzostwach Polski w pływaniu
Family Cup 2013 r. Zawody odbywały się pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Klaudia zajęła II, a Daria VII miejsce. To nie
pierwszy, i mamy nadzieję nie ostatni, sukces
naszych młodych sportsmenek. Gratulujemy.

MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku



KULTURA

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego
(Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filiami w Szczawinie i Ustroniu wchodzi w skład Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej. Od lat pozyskuje środki pozabudżetowe na swoją działalność. W 2013 r. realizowała 
następujące programy:

Biblioteka bierze udział w programie „Orange dla bibliotek”

Nowe książki 

w bibliotekach 

z dotacji Biblioteki 

Narodowej

Kolejny już rok Gminna Biblioteka w Dzier-
żąznej, wraz z filiami w Szczawinie i Ustroniu,
uczestniczyła w Programie Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek”. Tegoroczna dotacja wyniosła
5.468 zł, w tym zgodnie z warunkami programu
1/3 dotacji przeznaczyliśmy na książki dla
dzieci i młodzieży. Głównym celem prowa-
dzonego przez Bibliotekę Narodową projektu
jest popularyzacja czytelnictwa poprzez
poprawę jakości zbiorów bibliotecznych. 

Książki z tegorocznych zakupów czekają już
na półkach na wypożyczenie. Jak zawsze
podczas wyboru książek pamiętaliśmy
o preferencjach naszych czytelników, dlatego
wśród nowości znaleźć można: l Dörthe
Binkert „Dama w bieli”, l Julie Orringer
„Niewidzialny most”, l Natascha Kampusch
„3096 dni”, l Stefan Kornelius „Angela Mer-
kel. Pani kanclerz”, l Philipp Vandenberg
„Zielony skarabeusz”, l Krzysztof Piskorski
„Cienioryt”, l Francesco Fioretti „Sekretna
księga Dantego”, l Agnieszka Kublik i Wojciech
Czuchnowski „Kret w Watykanie”, l Stephen
King „Doktor sen”, l Joanna Bator „Ciemno,
prawie noc”, l Marek Rybarczyk „Tajemnice
Windsorów”, l Małgorzata Potocka i Krystyna
Pytlakowska „Obywatel i Małgorzata”, l John
Marsden seria „Jutro”, l Renata Opala
seria „Dzienniczek zakręconej nastolatki”,
l Agnieszka Stelmaszyk seria „Kroniki
Archeo”, l Carla Montero „Wiedeńska gra”
i wiele innych. Teraz każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie.

Orange dla bibliotek

Filie gminnych bibliotek w Szczawinie i Ustro-
niu po raz trzeci otrzymały dotację w ramach
programu Fundacji Orange „Orange dla
bibliotek”. Poprzez dofinansowanie na inter-
netyzację oraz działania edukacyjne Fundacja
wspiera biblioteki w przemianie w nowoczesne,
wielofunkcyjne centra informacji, kultury
i edukacji, w których będą wykorzystywane
nowe technologie komunikacyjne. Z dotacji
mogą korzystać tylko te biblioteki, które mają
podpisaną umowę z Orange Polska na świad-
czenie usług telekomunikacyjnych. 

W ramach dotacji, w bibliotekach sfinanso-
wano koszty instalacji szybszych łącz interne-
towych - w bibliotece w Ustroniu jest to usługa
DSL, natomiast w bibliotece w Szczawinie
Neostrada Biz Premium. Z dotacji pokryto
także koszt zakupu książki „ABC komputera”,
część kosztów zakupu oprogramowania
antywirusowego oraz część kosztów związa-
nych z dostępem do Internetu.

W nawiązaniu do realizowanego programu
w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu od
września do listopada odbywały się spotkania
online w formie wideokonferencji dla senio-
rów. Tematyka spotkań obejmowała szerokie
spektrum zagadnień, m.in. profilaktykę
zdrowotną, kulturę, tradycję, rozrywkę, pasje,
ekologię, nowe technologie, a nawet finanse.
Młodzi duchem otworzyli się na innych ludzi,
stawiali pierwsze kroki w Internecie, rozwijali
pasje. Miło było spotkać się przy herbatce
i ciasteczku, porozmawiać, wymienić się
doświadczeniami. 

Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie
na bieżąco prowadziła zajęcia dla najmłod-
szych związane z efektywnym poszukiwaniem
rzetelnych źródeł informacji oraz z ich

bezpieczeństwem w sieci. 

Biblioteki zapraszają do
korzystania z Internetu
w prowadzonych przez siebie
kawiarenkach internetowych.

Gminna Biblioteka w Dzierżą-
znej, nie bierze udziału
w projekcie z uwagi na fakt,
że korzysta z Internetu dostar-
czanego drogą radiową, ale
dysponuje także stanowiskami
komputerowymi dla czytelni-
ków z dostępem do Internetu.

Biblioteki 

na rynku pracy

Jednym z głównych problemów dokonują-
cych się w Polsce od 1989 r. przemian
społecznych, gospodarczych i politycznych,
jest zjawisko bezrobocia, które w sposób
bezpośredni dotyka coraz szerszych kręgów
społeczeństwa. Zagadnienie bezrobocia
stanowi jeden z najtrudniejszych problemów
społeczno-gospodarczych polskiej gospo-
darki. Biblioteka w Dzierżąznej postanowiła
aktywnie wspomagać bezrobotnych miesz-
kańców naszej gminy w poruszaniu się po
rynku pracy i w 2012 r. zakwalifikowała się
do projektu „RozPracuj to z biblioteką”.

Projekt powstał dzięki Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacji Billa i Mellindy
Gates oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Projekt jest realizowany na
terenie trzech województw: łódzkiego, mazo-
wieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy
z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicz-
nych, Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami
publicznymi z Kielc i Łodzi. 

Od stycznia 2013 r. biblioteki w Dzierżąznej,
Szczawinie i Ustroniu realizują założenia
projektu, dzięki którym otrzymały wsparcie
szkoleniowe i narzędziowe pozwalające na
wypracowanie nowej formy działalności
skierowanej do mieszkańców, którzy oprócz
dobrej książki otrzymają w bibliotece
wsparcie informacyjne, nauczą się pisania CV
i listów motywacyjnych, otrzymają bezpłatny
dostęp do Internetu w celu poszukiwania
ofert pracy i kursów doszkalających, skorzys-
tają ze specjalnego narzędzia diagnostycznego
napisanego specjalnie na potrzeby projektu,
które pomoże im określić własne predyspo-
zycje zawodowe. Odbyły się już dwa spotkania
partnerskie mające na celu promocję
projektu oraz nawiązanie współpracy zwią-
zanej z pomocą osobom poszukującym pracy.
W ramach prowadzonego projektu został
złożony wniosek o dofinansowanie działania
związanego z wchodzeniem ludzi młodych na
rynek pracy, poznaniem ich własnych predys-
pozycji zawodowych oraz nauką aktywnego
poszukiwania pracy.

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej
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Środki masowego przekazu są już wręcz wpisane w codzienne życie
człowieka. Dla współczesnej edukacji stanowią niezastąpione źródło
informacji. Jednak, czy choć przez moment zastanowiliśmy się,
ile kosztuje pracy, aby mógł powstać program telewizyjny, audycja
radiowa czy artykuł? Z myślą o tym zrealizowany został projekt
pn. „Laboratorium mediów”, którego pomysłodawcą było łódzkie
Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta” we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej. Celem projektu było podniesienie
poziomu kompetencji artystyczno-estetycznej, jak również rozwinięcie
świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu
przez młodzież. Przez trzy kolejne piątki września młodzież z naszej
gminy uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach teoretycznych,
które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.
Warsztaty prowadzone były przez dziennikarzy: radiowego, telewi-
zyjnego oraz piszącego do internetu i prasy. Na spotkaniach fachowcy

z danej dziedziny przybliżyli nam nieco, jak wygląda ich praca.
Opowiedzieli pokrótce o sztuce przeprowadzania wywiadów, realizacji
audycji radiowych i programów telewizyjnych. Warsztaty teoretyczne
wsparte zostały oczywiście warsztatami praktycznymi. 

5 października uczestniczyliśmy w 24. Międzynarodowym Festiwalu
Komiksu i Gier w Atlas Arenie w Łodzi. Podczas festiwalu młodzież
nasza spróbowała swoich sił w różnych grach planszowych.
Nie umknęła nam również wizyta w tzw. strefie malowania, gdzie
farbami malowane były figurki z filmu „Star Wars”. Ale absolutne
szaleństwo miało już miejsce na symulatorze gier.

19 października odwiedziliśmy studio Polskiego Radia Łódź. Była to
dobra okazja do „podejrzenia” profesjonalnych dziennikarzy
„od kuchni”. W nagrodę za grzeczne zachowanie uczestniczyliśmy
na żywo w audycji radiowej. Po wizycie w radiu wyruszyliśmy
dalej na podbój świata medialnego. Naszym kolejnym celem było
studio łódzkiej telewizji. Dzięki uprzejmości dyrektora oddziału
Jacka Grudnia mogliśmy odwiedzić najważniejsze miejsca w stacji.
Przez chwilę młodzież mogła poczuć się, jak prawdziwi dziennikarze,
zasiadając na fotelu
p r o w a d z ą c e g o
Łódzkie Wiadomo-
ści Dnia. Zaintere-
sowaniem cieszyła
się także praca
operatorów kamer. 

Projekt „Labora-
torium mediów”
ukazał nowe, 
świeże, jak dotąd nieznane nam bliżej spojrzenie na pracę profesjo-
nalnego dziennikarza.

16 listopada zespoły śpiewacze działające
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej: Giecznianki z Gieczna
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz
Szczawinianki ze Szczawina, prezentowały
swoje umiejętności w Śródmiejskim
Ośrodku Kultury w Krakowie. Artyści
amatorzy przedstawili swój przygotowany
specjalnie na tę okazję repertuar - piosenki
rodem z ziemi łowickiej, łęczyckiej i zgierskiej,
a także popularne utwory biesiadne.
W wyjeździe uczestniczył Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz.

23 listopada Giecznianki i Szczawinianki
zaprezentowały swój kunszt śpiewaczy miesz-
kańcom naszej gminy podczas Wieczoru
Andrzejkowego w Białej.

30 listopada zespoły śpiewacze reprezento-
wały Gminę Zgierz na XIX Wojewódzkim
Przeglądzie Amatorskiego Ruchu
Seniora w Skierniewicach. Uczestnictwo
w przeglądzie było podsumowaniem półrocz-
nych zajęć warsztatowych w ramach projektu
zrealizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej: Rozśpiewana wieś,

czyli kultywowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i doposażenie
amatorskich zespołów śpiewaczych.
Na skierniewickim przeglądzie, jury
w składzie: Przemysław Hachorkiewicz
- Kierownik Ośrodka Muzycznego w Łódzkim
Domu Kultury (przewodniczący jury), Ala
Hanna Murgrabia - satyryk, rysownik ze
Skierniewic, Jan Kondratowicz - dyrektor
artystyczny Polskiego Związku Chórów

i Orkiestr oddział w Łodzi, po przesłuchaniu
44 prezentacji przyznało w kategorii
zespołów folklorystycznych: Zespołowi
Śpiewaczemu Giecznianki z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego II miejsce
i Zespołowi Śpiewaczemu Szczawinianki
ze Szczawina II miejsce. Zespołom życzymy
następnych udanych występów.

Rozśpiewana
gmina

Media od kuchni

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej
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WIOLETTA OLCZAK-HUT
Gminny Ośrodek Kultury
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5 grudnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodze-
niowa”, zorganizowany już po raz szósty przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej.

Wśród 50 prac zgłoszonych na konkurs komisja w składzie:
ks. Stanisław Ochotnicki - proboszcz parafii pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Białej, przewodniczący komisji konkursowej oraz
Łukasz Roman - pracownik Biura Promocji i Redakcji Gazety
Powiatowej i Stanisław Stańczyk - Komendant Gminny Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Zgierz, wyłoniła laureatów w trzech
kategoriach wiekowych:
q kl. I-III SP: l I miejsce - Julia Jabłońska (ZSG w Giecznie),
l II miejsce - Natalia Skupińska (SP w Dąbrówce Wielkiej),
l III miejsce - Weronika Jabłońska (ZSG w Giecznie);
q kl. IV-VI SP: l I miejsce - Karolina Dudka (ZSG w Giecznie),
l II miejsce - Kinga Nejman (ZSG w Słowiku), l III miejsce - Julia
Nemec (ZSG w Słowiku). Wyróżnienia: Agata Jóźwiak (SP
w Białej), Paulina Błachowicz (ZSG w Giecznie);
q klasy gimnazjalne: l I miejsce - Natalia Dobrocińska (ZSG
w Giecznie), l II miejsce - Elżbieta Mazur (ZSG w Słowiku),
l III miejsca nie przyznano. 

Nagrody wręczono 12 grudnia podczas Warsztatów Bożonarodzenio-
wych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. Laureatom
serdecznie gratulujemy. 

KULTURA

Szopki bożonarodzeniowe

9 grudnia w Świetlicy Wiejskiej
w Jedliczu A odbyły się bożona-
rodzeniowe warsztaty plastyczne
połączone ze spotkaniem opłat-
kowym. Uczestniczyły w nich
panie z Kół Gospodyń Wiejskich
w Jedliczu i Grotnikach-Ustro-
niu, dzieci i młodzież z Domu
Dziecka w Grotnikach oraz sołtysi
obu miejscowości.

Wśród gości byli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz,
Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak, Radny Rady
Gminy Zgierz z okręgu Ustronia
i Jedlicz Janusz Chaber oraz
pracownicy Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Urzędu
Gminy: Kierownik Wioleta Gło-
wacka i Maciej Wrzesiński.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęły
życzenia świąteczne złożone
wspólnie przez Wójta Gminy
Zgierz, Przewodniczącą KGW
w Jedliczu Janinę Podstawkę
oraz Sołtysa Sołectwa Jedlicze A
i zarazem gospodarza świetlicy
Zbigniewa Dratkowicza.
Następnie dzieci otrzymały
słodkie upominki - czekoladowe
Mikołaje, wszyscy złożyli sobie
życzenia i podzielili się opłatkiem,

po czym zasiedli do wigilijnego
stołu.

Po wspólnej wieczerzy rozpoczęły
się warsztaty prowadzone nieod-
płatnie przez Prezes Fundacji
ONE Annę Tuckendorf. Panie
z KGW zajęły się przygotowaniem
świątecznych ozdób, a dzieci i
młodzież wykonywały ozdobne
pudełeczka na drobne upominki.
Jednak po pewnym czasie obie
grupy „wymieszały się” i wspólnie
rozwijały umiejętności plastyczne.

Zarówno spotkanie opłatkowe,
jak i warsztaty były znakomitą
okazją do międzypokoleniowej
integracji mieszkańców gminy
oraz ciekawego i pożytecznego
spędzenia czasu.

Artykuły do zorganizowania
spotkania opłatkowego i zreali-
zowania warsztatów sfinansował
Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz. Poczęstunek przygoto-
wały panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w Jedliczu i Grotni-
kach-Ustroniu, a koordynacją
całości zajął się Referat Rozwoju,
Promocji i Kultury.

Warsztaty plastyczne 
i spotkanie opłatkowe w Jedliczu A
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MACIEJ WRZESIŃSKI
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Więcej zdjęć w galerii na www.gmina.zgierz.pl


