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Podczas XL sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 30 grudnia 2013 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q budżetu Gminy Zgierz na 2014 rok

Według prognoz dochody gminy w 2014 roku
wyniosą około 35,5 mln zł. Na wydatki gmina
przeznaczy około 34,7 mln zł. Nadwyżka
budżetu zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W uchwale budżetowej określono limit
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Na pokrycie przejściowego
deficytu występującego w trakcie roku
budżetowego można będzie przeznaczyć
maksymalnie 1.050.000 zł, natomiast na
finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 3.500.000 zł.

W stosunku do zapisów ubiegłorocznej
uchwały budżetowej dochody gminy w roku
bieżącym będą większe o ponad 3,2 proc.
Na wydatki gmina przeznaczy ponad 6,4 proc.
więcej niż rok temu. 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 przeciw.

Uchwała Nr XL/398/13 Rady Gminy
Zgierz z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2014
rok wraz z załącznikami dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.gmina.zgierz.pl w zakładce
BIP - Gospodarka i Finanse - Budżet i Spra-
wozdania - Budżet Gminy Zgierz na 2014 r.
Na stronach 3-6 przedstawiamy wyciąg
z uchwały - opracowane specjalnie dla naszych
czytelników zestawienie zaplanowanych na
ten rok wydatków, z wyszczególnieniem
ważniejszych działań oraz prognozowane
dochody budżetu gminy.

q Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zgierz na lata 2014-2026

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw.

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

Dokonano przeniesień w kwocie 294.329 zł
w ramach środków zabezpieczonych
w budżecie gminy na oświatę i wychowanie
oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
Przeniesienia dotyczą szkół w Besiekierzu
Rudnym, Białej, Dąbrówce Wielkiej, Giecznie,
Grotnikach, Słowiku i Szczawinie. Zmiana
wynika z konieczności dostosowania planu
wydatków oświatowych do faktycznego
zapotrzebowania gminnych szkół. 

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q ustalenia wykazu wydatków niewyga-
sających w budżecie Gminy Zgierz
na 2013 rok

Uchwała o wydatku niewygasającym z upływem
roku budżetowego 2013 wynika z zawartej
umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa

studni na terenie stacji wodociągowej w Skot-
nikach”, którego realizacja nie była możliwa
w 2013 roku (przedłużające się postępowanie
administracyjne związane z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
obudowy studni). W ramach zadania zapla-
nowana jest obudowa wykonanej w ub.r.
studni wraz z włączeniem do instalacji wodo-
ciągowej i elektrycznej. Ostateczny termin
dokonania wydatków w kwocie 70.000 zł
ustalono na 30 czerwca 2014 r.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q ustalenia zasad korzystania
z nieruchomości stanowiących drogi
wewnętrzne, będące własnością oraz
we władaniu Gminy Zgierz

Uchwała określa zasady korzystania z nieru-
chomości stanowiących drogi wewnętrzne
na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami, potrzebami ruchu drogowego
i potrzebami uczestników ruchu, w celu:
l prowadzenia robót w pasie drogi wewnętrz-
nej, l umieszczania w pasie drogowym drogi
wewnętrznej urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz obiektów budowlanych i reklam,
l zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej
na prawach wyłączności w innych celach.

Korzystanie z nieruchomości na ww. cele
odbywa się odpłatnie na podstawie umowy
zawartej przez Wójta Gminy Zgierz z zajmu-
jącym pas drogowy. Wysokość stawek opłat
ustalana jest w drodze zarządzenia wójta.
W ramach inwestycji realizowanych przez
Gminę Zgierz, gminne jednostki organiza-
cyjne i z udziałem środków gminy, korzysta-
nie z nieruchomości jest nieodpłatne.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie działki przez Gminę Zgierz 

Gmina Zgierz nieodpłatnie przejmie działkę
położoną w Kęblinach przy ul. Strykowskiej,
stanowiącą własność Skarbu Państwa (działka
o nr ewid. 304/2 o powierzchni 0,1717 ha),
z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych gminy w zakresie spraw porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej. Po przyjęciu działki do zasobów
gruntów gminnych, zostanie ona przekazana
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęblinach.
Z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz
gminy wystąpiło Starostwo Powiatowe
w Zgierzu. 

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz

Skarga złożona przez mieszkańca dotyczyła
bezczynności organu wykonawczego gminy
w zakresie remontu ul. Jakuba w Rosanowie. 

Przebieg głosowania: 7 radnych uznało
skargę za niezasadną, 6 radnych wstrzymało
się od głosu.

q zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej

Projekt systemowy pn. „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro”, którego
głównym celem jest zapewnienie równego
dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i dyskryminowa-
nym na rynku pracy, realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 r.
Procedura ubiegania się o dofinansowanie
projektu wymaga wcześniejszego zatwierdze-
nia jego realizacji przez Radę Gminy.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyję-
ciem uchwały.

Uchwały Rady Gminy Zgierz

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Pomoc dla pogorzelców
28 grudnia 2013 r. spłonął dom przy ul. Wiosennej 35 w Rosanowie. W wyniku pożaru
trzyosobowa rodzina – p. Jolanta i Janusz Pilarscy i ich 13-letnia wnuczka – stracili
dorobek całego życia, w tym dokumenty, pamiątki rodzinne i ubrania. Każda osoba bądź
instytucja, która chciałyby udzielić pomocy Państwu Pilarskim, może kontaktować się
z nimi telefonicznie. Aby pomoc była trafna i skuteczna podajemy nr tel. 600 516 617.
Można również dokonywać wpłat na specjalnie utworzone konto: Bank Millennium

14 1160 2202 0000 0000 4828 5503 Fundacja Happy Kids z dopiskiem: „Darowizna dla

pogorzelców z Rosanowa”.

23 stycznia 2014 r. kolejna rodzina z naszej gminy starciła dach nad głową. W pożarze, który
wybuchł w Woli Branickiej cały dobytek straciła pięcioosobowa rodzina: samotna matka
z 2,5-letną córeczką, jej siostra, ich ciężko chora na cukrzycę matka i jej mąż. Wszystkich,
którzy mogą pomóc rodzinie w odbudowie spalonego domu proszeni są o kontakt telefoniczny
z poszkodowanym p. Witoldem Ściborem pod nr tel. 663 314 765. 

Za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie w imieniu własnym i poszkodowanych osób z góry
serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz



PROGNOZOWANA
KWOTA

Podatki, w tym: q podatek od nieruchomości: 7.088.540 zł q podatek rolny: 449.000 zł q podatek leśny:
147.050 zł q podatek od środków transportowych: 371.000 zł q podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 35.000 zł q podatek od spadków i darowizn: 120.000 zł
q podatek od czynności cywilnoprawnych: 710.000 zł

8.920.590 zł
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Wpływy z opłat, w tym: q skarbowa: 50.000 zł q od posiadania psów: 250 zł q targowa: 300 zł
q eksploatacyjna: 110.000 zł q za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 70.000 zł
q za czesne i żywienie: 60.000 zł q renta planistyczna: 2.000 zł q opłata adiacencka: 25.000 zł q odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna: 59.000 zł q za gospodarowanie
odpadami komunalnymi: 1.085.000 zł q za zajęcie pasa drogowego: 80.000 zł q koszty upomnienia: 25.250 zł
q związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 31.000 zł q za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych: 186.900 zł

1.784.700 zł

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

9.153.483 zł

Dochody z najmu i dzierżawy70.000 zł

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych12.000 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: l wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych
z  funduszu alimentacyjnego l wpływy dochodów szkół l zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych,
zwrot VAT l zwrot kosztów prac społecznie użytecznych z PUP l zwrot i odsetki od zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń społecznych, rodzinnych, zasiłków stałych z lat ubiegłych l 5 proc. dochodów uzyskanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

303.525 zł

Subwencja ogólna, w tym: q część oświatowa: 9.590.264 zł q część wyrównawcza (kwota uzupełniająca):
1.412.841 zł

11.003.105 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin, w tym: l składki
na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej l zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe l zasiłki stałe l Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
l pomoc państwa w zakresie dożywiania l środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: projekt „Młodzi
do dzieła! - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” (dla aktywnej młodzieży), projekt „Smaki
tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce-Pieniny” (dla KGW i OSP)

787.582 zł

Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: q na administrację publiczną (utrzymanie stanowisk
pracy realizujących zadania z zakresu administracji, transport dowodów osobistych, akcja kurierska): 86.934 zł
q na obronę cywilną: 1.500 zł q na pomoc społeczną: 2.851.708 zł

2.940.142 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców2.130 zł

Dochody ze sprzedaży majątku gminy300.000 zł

Środki unijne na projekt pn. „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze” (refundacja kosztów)187.919 zł

SAMORZĄD

Dochody budżetu Gminy Zgierz 
na 2014 rok

ŹRÓDŁO DOCHODÓW
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ZADANIE
UCHWALONO

(wydatki ogółem)

Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi

1.500.000 zł w tym:
q rozbudowa stacji wodociągowej w Kotowicach: 680.000 zł*
q budowa sieci wodociągowej w Jedliczu A i B, ul. Podrzeczna 
     i Jedlinowa: 350.000 zł
q budowa sieci wodociągowej w Grotnikach, ul. Grabowa, 
     Ozorkowska i Zakątna: 300.000 zł
q rozbudowa stacji wodociągowej w Skotnikach: 50.000 zł
q zaopatrzenie sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę z wodociągu 
     w Rosanowie: 25.000 zł
q budowa sieci wodociągowej w Czaplinku, ul. Ku Słońcu: 30.000 zł
q budowa sieci wodociągowej w Glinniku, ul. Janowska: 65.000 zł

Izby rolnicze 
(odpis 2 proc. z podatku rolnego)

8.000 zł

Odbiór padłych zwierząt, 
opieka weterynaryjna

3.000 zł

Infrastruktura kolejowa 1.500 zł q budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez
utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomera-
cyjną – etap I*

Lokalny transport zbiorowy 213.381 zł w tym:
q utrzymanie komunikacji tramwajowej: 99.345 zł
q remont  tramwajowych wiat przystankowych: 20.000 zł
q wykup usług przewozowych na linii autobusowej 51B 

Łódź Fabryczna-Skotniki: 50.000 zł
q wykup usług przewozowych na linii autobusowej 3A 

Aleksandrów Łódzki-Stryków: 20.036 zł
q remonty istniejących autobusowych wiat przystankowych: 

4.000 zł
q zakup i montaż nowych wiat przystankowych: 20.000 zł

Drogi publiczne gminne 255.000 zł w tym:
q nabycie gruntów pod drogę na odcinku ul. A. Szukalskiej, 
     Dąbrówka Strumiany-Dąbrówka Marianka: 55.000 zł 
q nabycie gruntów pod drogę na odcinku Lućmierz Las
     -Dąbrówka Malice-droga woj. 702: 100.000 zł
q rozbudowa drogi gminnej relacji Lućmierz Las-Dąbrówka Malice
     -droga woj. 702-ulice: Sadowa i Łanowa: 30.000 zł
q modernizacja drogi - położenie nakładki asfaltowej 
     na ul. Słonecznej w Łagiewnikach Nowych przy torach PKP: 
     70.000 zł

Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

140.000 zł w tym:
q usługi geodezyjne: 20.000 zł
q szacowanie nieruchomości: 20.000 zł
q wykonanie tablic z nazwami ulic: 7.000 zł
q opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego 
     i leśnego: 18.000 zł
q zakup gruntów: 50.000 zł
q inwentaryzacja geodezyjna ul. Lipowej w Dąbrówce Wielkiej: 
     25.000 zł

Plan wydatków Gminy Zgierz 
na 2014 rok

Badanie kwasowości gleb 8.000 zł
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Plany zagospodarowania 
przestrzennego

235.000 zł w tym:
q diety komisji urbanistyczno-architektonicznej: 5.000 zł
q plany zagospodarowania przestrzennego: 210.000 zł
q budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 
     Gminy Zgierz: 20.000 zł

Administracja publiczna 5.609.624 zł w tym m.in.:
q Urząd Wojewódzki (zadania zlecone): 86.934 zł
q Rada Gminy: 209.200 zł, w tym m.in.:
 l diety radnych i podróże służbowe: 200.000 zł
q Urząd Gminy: 5.010.165 zł, w tym m.in.:
 l wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:  

     3.950.000 zł
l zakup gazu, energii elektrycznej, wody: 82.660 zł 
l usługi (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa 

     kotłowni): 154.395 zł
l usługi pocztowe: 145.900 zł
l opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup 

tonerów, zakup i naprawy sprzętu informatycznego: 134.515 zł
l pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 

budżetowych, w tym prowizja sołtysów: 136.000 zł
q udział sołtysów w sesji – diety: 34.560 zł
q Rady Sołeckie: 20.000 zł
q promocja: 71.638 zł, w tym m.in.: 10.000 zł na zakup strojów 
     dla LKS Rosanów z logo gminy, 19.594 zł* na realizację projektu 
     „Młodzi do dzieła! - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie 
     Gorce-Pieniny” (dla aktywnej młodzieży), 24.044 zł* na realizację 
     projektu „Smaki tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie 
     Gorce-Pieniny” (dla KGW i OSP)
q gazeta samorządowa: 16.000 zł 
q organizacja imprez gminnych: 16.000 zł
q współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. KGW, OSP): 
     8.000 zł
q pomoc z budżetu gminy na realizację projektu lokalnego: 
     44.000 zł
q funkcjonowanie świetlic wiejskich w Giecznie, Kaniej Górze,
     Jedliczu A i Ustroniu: 48.000 zł
q utrzymanie wioski internetowej w Dąbrówce Sowice i Internetu 
     w ZSG w Szczawinie: 6.553 zł
q projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”: 
     8.374 zł*
q wydatki związane ze strefą uzdrowiskową Rogóźno: 25.000 zł

Krajowe Biuro Wyborcze 
– prowadzenie stałego rejestru wyborców

2.130 zł

Komenda Powiatowa Policji 5.000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej

10.000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 264.800 zł w tym m.in.:
q zakup samochodu dla OSP Rogóźno: 30.000 zł
q zakup samochodu dla OSP Kębliny: 30.000 zł

Obrona cywilna 1.500 zł

Zarządzanie kryzysowe 75.500 zł

Obsługa długu publicznego 442.000 zł
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Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

613.000 zł q dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym:
l działalność bieżąca: 360.000 zł
l biblioteki: 253.000 zł

Kultura fizyczna i sport 341.310 zł w tym:
q koszt utrzymania boiska w Rosanowie: 41.310 zł
q budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku 
     w Rosanowie: 300.000 zł

* zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Rezerwy ogólne i celowe 129.000 zł w tym:
q ogólna: 10.000 zł
q na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora 
     finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 
     (102.000 zł) oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
     narodowego (15.000 zł)
q na organizację dożywiania dla mieszkańców: 2.000 zł

Oświata i wychowanie 14.420.574 zł w tym:
q szkoły podstawowe: 7.950.527 zł
q oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.299.224 zł
q gimnazja: 4.742.277 zł, w tym m.in. 1.500.000 zł na kontynuację 
     rozbudowy i doposażenia szkoły w Słowiku
q dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 59.407 zł
q stołówki szkolne: 303.139 zł
q odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 
     i rencistów: 66.000 zł

Ochrona zdrowia 139.900 zł w tym:
q zwalczanie narkomanii: 10.000 zł
q przeciwdziałanie alkoholizmowi: 129.900 zł

Pomoc społeczna 5.287.114 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 261.611 zł w tym m.in.:
q świetlice szkolne w Giecznie, Grotnikach i Słowiku: 253.458 zł

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

4.720.404 zł w tym:
q gospodarowanie odpadami komunalnymi: 953.671 zł, 
     w tym: 925.614 zł na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
     komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
     na terenie gminy
q kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
     i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu północnego 
     województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania 
     odpadów: 167.129 zł 
q utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy: 72.000 zł
q oświetlenie ulic, placów i dróg: 999.500 zł, w tym m.in.:
 l budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kolonia Głowa-Biała: 

     120.000 zł
 l budowa oświetlenia w Giecznie na odcinku od Ośrodka Zdrowia 

     do stacji paliw: 80.000 zł 
q dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego: 
     2.143.304 zł, w tym m.in.:
 l lokalny transport zbiorowy: 1.300.432 zł
 l administrowanie budynkami komunalnymi: 30.000 zł
 l bieżące utrzymanie dróg: 800.000 zł
q pozostała działalność: 384.800 zł, w tym m.in.: 
 l wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów: 350.000 zł
 l opracowanie programu usuwania azbestu, opracowanie 

     granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Czerniawki: 
     10.000 zł
 l prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, 

     prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych: 19.500 zł

SAMORZĄD
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Poczekalnia dla pacjentów. Kotłownia.Rejestracja.

Jest Pani pierwszym
lekarzem na naszym
terenie, który 
dzierżawiąc
lokal należący do
gminy, zdecydował
się podjąć jego 
remontu z własnych
środków, nie czeka-
jąc na pomoc samo-
rządu, który jak wiemy ma ograni-
czony budżet. Co skłoniło Panią 
do podjęcia tej decyzji? 
– Moja determinacja. Dla mnie była to decyzja
wcale nie taka prosta, ale ja tu żyję, mieszkam
i nie pozwolę, żeby 40 lat mojej pracy ot tak
rozpadło się. Trzeba zaznaczyć, że do końca
2016 roku wszystkie ośrodki zdrowia muszą
być bezwzględnie dostosowane do wymogów
fachowych i sanitarnych ujętych w obowiązu-
jących przepisach unijnych. Ośrodek Zdrowia
w Smardzewie, wybudowany w latach 60.,
był w tragicznym stanie. Wszystko czego się
nie dotknąć, sypało się. W gabinecie podsta-
wiałam miskę na kapiącą z sufitu wodę,
tynk odpadał  ze ścian. No i ciągłe awarie pieca
i instalacji elektrycznej. To był ostatni dzwonek
na remont. Jeszcze rok, dwa i nie byłoby czego
remontować. Lekarzem rodzinnym w Ośrodku
Zdrowia w Smardzewie jestem od 1973 roku.
Znam to środowisko od trzech pokoleń. Jestem
związana z tym miejscem i nie dopuszczam
możliwości, by nie było tutaj ośrodka. A wiem,
że jest potrzebny, bo z roku na rok pacjentów

przybywa. Jestem zdania, że jeżeli coś istnieje
od kilkudziesięciu lat, funkcjonuje i jest
potrzebne, to nie można dopuścić do tego,
żeby to upadło. 

To kosztowna inwestycja...
– Kosztowna, bo praktycznie wszystko
wymagało modernizacji. Planując generalny
remont ośrodka zdrowia musiałam liczyć się
z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy złotych.
Wysokie koszty remontu generują narzucone
normy unijne, które należy bezwzględnie
spełnić, by móc w danym budynku świadczyć
usługi medyczne. Dla przykładu podam, że
kaloryfery panelowe, spełniające normy unijne,
kosztują dwukrotnie więcej niż te, które
kupujemy do mieszkania. I tylko jedna firma
produkuje te kaloryfery na zamówienie,
trzeba czekać co najmniej 6 tygodni na jego
zrealizowanie. Bo mają atest unijny. I tak ze
wszystkim. A atesty, wiadomo, wyższa cena. 

Jaki zakres robót przewidywał remont
ośrodka? 
– Przede wszystkim trzeba było naprawić
dach, który przeciekał w wielu miejscach,
wymienić rynny i wyprofilować ich spadek.
Musieliśmy ocieplić budynek, bo tego
wymagają świadectwa energetyczne. Ocieplać
trzeba było porządnie - 10 cm styropianem,
a w niektórych miejscach, gdzie ściana
przemarzała, dwukrotnie grubszą warstwą.
Wymieniliśmy parapety i okna na uchylne,
z atestem. Rozkuliśmy wszystkie wnęki
drzwiowe i wstawiliśmy szersze drzwi, zgodne
z normami. Podłogi zostały zerwane,
robiliśmy wylewki, kładliśmy płytki. Bo to
wszystko było już stare, podłoga zgniła.
Wymiany wymagała cała instalacja wodno
-kanalizacyjna, elektryczna i centralnego

ogrzewania. W tej chwili mam
bardzo piękną kotłownię. Zrobi-
liśmy okablowanie internetowe
całego budynku. Pomalowaliśmy
ściany. Każde pomieszczenie
w innym, pogodnym kolorze. Dużo
pracy i pieniędzy wymagał podjazd
dla niepełnosprawnych przed
budynkiem. Same poręcze to koszt
kilkudziesięciu tysięcy złotych,
bo też muszą mieć atest. Za 1 metr
poręczy - 500 zł, a podjazd długi.

Jak długo przebiegał remont?
– Remont trwał od połowy stycznia 2013 r.
Zakończyliśmy go tuż przed Wigilią. W sumie
uporaliśmy się w 11 miesięcy. Miałam szczę-
ście do rzetelnych wykonawców i dobrego
majstra, który ułożył logistycznie cały ten
remont. Wiadomo było kiedy przyjeżdża
hydraulik, elektryk itp. Wszystko zgrywało się
terminami. No i sprzyjała pogoda. Cały czas
przyjmowaliśmy pacjentów. Przenosiliśmy się
z gabinetu do gabinetu. Robiliśmy strzałki,
gdzie tego akurat dnia znajduje się rejestracja.
Majster pracował wtedy, kiedy kończyło się
przyjmowanie pacjentów, wieczorami
i w weekendy.

Jak teraz ocenia Pani standard usług
świadczonych w odnowionym ośrodku?
Jakie słyszy Pani opinie pacjentów?
– Pacjenci nie mogą się nachwalić. Nie ma
dnia, żeby któryś z nich nie powiedział:
„Nareszcie jesteśmy w XXI wieku”. A ja...
nareszcie pracuję w normalnych warunkach,
nie patrzę na plamy na ścianach, nie podsta-
wiam miski na kapiącą z sufitu wodę,
nie obawiam się pożaru z powodu przesta-
rzałej instalacji elektrycznej.

Co powiedziałaby Pani innym leka-
rzom, którzy rozważają remont
dzierżawionego od gminy lokalu
z własnych funduszy. 
– Po pierwsze to są koszty i nie każdy sobie
z nimi poradzi. Ja akurat miałam wsparcie
ze strony rodziny, więc mi się udało.
Ale przyznaję, było ciężko. Druga sprawa to
poradzenie sobie z całą logistyką. Poza tym
ciągle wchodzą w grę nieuregulowane sprawy
własności. Część budynku jest moją własno-
ścią, czyli moje mieszkanie, a resztę dzierża-
wię (dzierżawa na 15 lat). Więc, gdy komuś
zaproponować - „rób nie na swoim” - to wzruszy
ramionami. Ja to pytanie też sobie zadaję.
Wielokrotnie występowałam do Rady Gminy
z propozycją wykupu budynku, ale za każdym
razem ją odrzucano. Zdecydowałam się na
remont z własnych środków, bo nie widziałam
innego wyjścia. Powstała sytuacja patowa.
Cóż innego miałabym zrobić jeżeli ważyły się
losy, być albo nie być, ośrodka zdrowa,
z którym związana jestem od 40 lat? 

Podjazd dla niepełnosprawnych przed ośrodkiem zdrowia.

Gabinet zabiegowy.
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Ośrodek Zdrowia w Smardzewie po remoncie
Rozmawiamy z Anetą Stankowską,
lekarzem rodzinnym w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VIGOR”
w Smardzewie

Rozmawiała
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Stan finansów gminy

Zadłużenie Gminy Zgierz na koniec 2013 r.
wyniosło ponad 11.127.187 zł, co daje 31,23
proc. planowanych dochodów (prognoza
z początku 2013 r. - 32 proc.). Prognozowane
zadłużenie na koniec 2014 r. stanowi ponad
29 proc. planowanych dochodów. Od 2012 r.
gmina nie może zaciągać kredytów i pożyczek
na sfinansowanie deficytu budżetu. Do 2015 r.
kredyty będą mogły być zaciągane tylko
na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.
Na te lata spada główny ciężar spłaty
zadłużenia z lat ubiegłych. Stąd wynika
główne ograniczenie możliwości budżetu,
zarówno w zakresie wydatków bieżą-
cych, jak i inwestycyjnych.

Inwestycje

q wybudowano, rozbudowano i nabyto
ponad 2,6 km sieci wodociągowych oraz
wykonano odwiert studni głębinowej
w Skotnikach; q wybudowano wielo-
funkcyjne boisko sportowe w Grotni-
kach (dofinansowane ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013);
q przeprowadzono rozbudowę i remont
świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze
(dofinansowane ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013);
q wybudowano i zmodernizowano oświet-
lenie uliczne w miejscowościach: Astacho-
wice, Besiekierz Nawojowy, Rosanów,
Skotniki i Ustronie;q za ponad 932 tys. zł
nabyto grunty pod drogę gminną
Nr 120373E (Dąbrówka Strumiany, ul. A.
Szukalskiej-Dąbrówka Marianka oraz Luć-
mierz Las-Dąbrówka Malice-droga woj. 702);
q zlecono inwentaryzację robót wykona-
nych i pozostałych do wykonania oraz wyko-
nano prace związane z zabezpieczeniem
placu budowy szkoły w Słowiku;
q wykonano i zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowych dla 4 inwestycji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
– Lućmierz

Teren inwestycyjny Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w miejscowości Lućmierz
usytuowany jest przy ul. Sadowej i zajmuje
powierzchnię 11,5 ha. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Lućmierz-Wschód,
teren ten przeznaczony jest pod przemysł.
Uzbrajanie w infrastrukturę działki
inwestycyjnej rozpoczęło się w październiku
2013 r. Przewidywany termin zakończe-
nia: II kwartał 2014 r. Zostaną wykonane:
l sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,
l sieć kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia, l droga wewnętrzna na terenie
ŁSSE wraz z oświetleniem, l odcinek drogi
wewnętrznej od ul. Sadowej do terenu ŁSSE,
l przeniesienie napowietrznej linii energe-
tycznej 15 kV z terenu ŁSSE do pasów drogo-
wych. Do końca 2014 r. przewidywane jest
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Łanowej odprowadzającej ścieki
z terenu inwestycyjnego oraz budowa sieci
wodociągowej w ul. Długiej w Rosanowie. 

Geodezja i gospodarka przestrzenna

q sprzedano i oddano w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gminne na kwotę
ponad 343 tys. zł; q naliczono opłaty
adiacenckie na łączną kwotę około
52 tys. zł; q do budżetu gminny wpłynęło

65,5 tys. zł z tytułu dzierżawy gruntów
gminnych; q w wyniku komunalizacji
pozyskano: l 34 działki drogowe o łącz-
nej powierzchni 10 ha 6.510 m2, l 2 działki
gruntu o łącznej powierzchni 4.246 m2;
q nabyto 9 działek pod drogi gminne
o łącznej powierzchni 1 ha 2.380 m2.

Ochrona środowiska i rolnictwo

q Odłowiono 37 bezpańskich psów
stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa
dla mieszkańców gminy. W 2013 r. w schro-
nisku dla zwierząt przebywało 147 psów
z terenu gminy. Koszty ich utrzymania
wyniosły w ub.r. ponad 404 tys. zł.

q Od 1 lipca 2013 r. Gmina Zgierz
realizuje zadanie pn. „Odbieranie i zagos-
podarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych na terenie Gminy Zgierz”. W jego
ramach gmina odbiera i zagospodarowuje
odpady z 4.427 gospodarstw domowych.
Ponad połowa gospodarstw domowych
oddaje odpady komunalne w postaci posegre-
gowanej. q Przygotowano i rozliczono
wnioski na dotację celową w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego producentom
rolnym na łączną kwotę ponad 285 tys. zł.

Związek Międzygminny „BZURA”

Gmina Zgierz jest członkiem Związku
Międzygminnego „BZURA”. Wraz z 20
sąsiednimi samorządami gmina realizuje
zadanie budowy Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komu-
nalnych w Piaskach Bankowych (Gmina
Bielawy). Obecnie związek posiada pozwolenie
na budowę i rozpoczyna pierwsze przetargi
na wykonanie zadania. Przewidywane koszty
netto inwestycji to prawie 74 mln 45 tys. zł,
w tym: l dofinansowanie UE - ponad 44 mln
552 tys. zł, l pożyczka WFOŚiGW w Łodzi
- 17 mln zł, l środki ZM „BZURA” - ponad
12 mln 522 tys. zł.

Fundusze pozyskane z Unii Europejskiej

W 2013 r. zrealizowano 5 projektów
na kwotę prawie 986 tys. zł (4 w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i jeden w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki), dofinansowanych kwotą
ponad 653 tys. zł. W ramach PROW
pozyskano dofinansowanie na 3 projekty
w kwocie ponad 844 tys. zł, które zostaną
zrealizowane w latach 2014-2015.

Szósta edycja „Małych Grantów” 
finansowanych z budżetu Gminy Zgierz

Realizacja projektów trwała od 6 maja do
31 października 2013 r. 10 wnioskodaw-
com wypłacono pomoc w łącznej wysokości
około 40 tys. zł. Wartość zrealizowanych
przedsięwzięć wyniosła ponad 47 tys. zł.

Działalność gospodarcza

W 2013 r. w bazie Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej były
zarejestrowane 1.024 podmioty gospo-
darcze z terenu Gminy Zgierz, w tym 828
aktywnych. Działalność gospodarczą
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24 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Kaniej Górze odbyło się Spotkanie 
Noworoczne, podczas którego Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz 
podsumował miniony rok w Gminie Zgierz.

Bilans roku 2013
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rozpoczęło 97 podmiotów, zakończyło
- 76, zawiesiło - 167.

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz
w 2013 r. obsłużyło prawie 19 tys. osób
(ponad 12 tys. w 2012 r.). Obsługę kasową
klientów urzędu prowadził Bank Spółdziel-
czy w Zgierzu, który obsłużył ponad 21 tys.
osób (ponad 14 tys. w 2012 r.).

Wydarzenia z życia szkół

q Utworzenie oddziału przedszkolnego
dla dzieci 3-4-letnich przy SP w Besiekierzu
Rudnym. q Prowadzenie we współpracy
z Fundacją Jana Amosa Komeńskiego zajęć
Klubu Malucha dla rodziców i dzieci do
lat 3 w ZSG w Słowiku. q Udział ZSG
w Szczawinie w organizacji Ogólnopol-
skiej Sesji Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych pn. „Spotkajmy się Na Ziemi
Zgierskiej”. q Udział uczniów gminnych
szkół w 13 projektach i kampaniach
edukacyjnych, w tym 7 ogólnopolskich.
q Udział uczniów klas pierwszych Gimna-
zjum w Szczawinie w projekcie pn.
„QUESTING umożliwi innowacyjne
zwiedzanie” realizowanym przez Fundację
Rozwoju Gmin „PRYM”. q Zakończenie
budowy i oddanie do użytku altany dydak-
tycznej do zajęć warsztatowych i integracyj-
nych dla młodzieży szkolnej i środowiska
lokalnego w ZSG w Szczawinie.

Działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych

q odnotowano 148 wyjazdów do działań
ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagro-
żeń; q jednostka OSP Rogóźno, najstarsza
w Gminie Zgierz, obchodziła w czerwcu swoje
100-lecie; q jednostka OSP Ustronie
-Grotniki reprezentowała Gminę Zgierz
podczas Powiatowych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych, zajmując II miejsce
(wrzesień). II lokatę zajęła również mło-
dzieżowa drużyna OSP Ustronie
-Grotniki; q przeszkolono 75 druhów;
q ponad 196 tys. zł przeznaczono na
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej

q zrealizowano 6 projektów, dofinanso-
wanych ze środków zewnętrznych kwotą

ponad 128 tys. zł; q na realizację 2 pro-
jektów w 2014 r. pozyskano dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych w wysokości
ponad 110 tys. zł; q grupy artystyczne
i koła zainteresowań działające pod patrona-
tem GOK odbyły 618 godzin prób,
warsztatów i spotkań; q zespoły:
„Giecznianki” z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego i „Szczawinianki” zajęły
II miejsce w kategorii zespołów folklory-
stycznych na XIX Wojewódzkim Przeglą-
dzie Amatorskiego Ruchu Seniora
w Skierniewicach; q w Gminnej Bibliotece
w Dzierżąznej i jej filiach w Szczawinie
i Ustroniu zrealizowano prawie 11 tys.
wypożyczeń oraz przeprowadzono 187
zajęć dla dzieci i młodzieży.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej

q pomocą społeczną objęto 645 rodzin
(1.044 osoby); na świadczenia wydano łącz-
nie około 1 mln 700 tys. zł; q wypłacono
świadczenia rodzinne 2.240 świadczenio-
biorcom w wysokości ponad 2 mln 300 tys. zł;
q wypłacono świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego 110 świadczeniobiorcom
w wysokości ponad 481 tys. zł; q zrealizo-
wano kolejną edycję projektu systemowego
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na
lepsze jutro”, finansowanego z PO Kapitał
Ludzki, w której uczestniczyło 35 osób.
Projekt będzie kontynuowany w 2014 r.

Działalność Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej

q wykonano ponad 2,7 km sieci wodo-
ciągowej na zlecenie Gminy Zgierz i inwes-
torów prywatnych; q wykonano 73 przyłącza
wodociągowe; usunięto 400 awarii wodo-
ciągowych; q wykonano próbny montaż
30 wodomierzy radiowych; q wykonano
remonty 4 lokali mieszkalnych; prowa-
dzono bieżące naprawy w budynkach komu-
nalnych;q w 6 mieszkaniach wymieniono
stolarkę okienną z drewnianej na PCV;
q uzgodniono 85 projektów technicz-
nych na wykonanie sieci wodociągowych,
przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyj-
nych oraz wydano 182 warunki tech-
niczne na budowę sieci i przyłączy wodo-
ciągowych; q wywieziono około 215 ton
odpadów komunalnych (do 30 czerwca
2013 r.); q realizowano lokalny transport
zbiorowy, dowóz uczniów do szkół gminnych,
transport niepełnosprawnych dzieci do szkół
i obsługę transportową jednostek gminnych.

Działalność Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM”

q Zaprezentowano stoiska promocyjno
-informacyjne podczas imprez: l IX
Powiatowa Biesiada Karnawałowa
w Leźnicy Wielkiej; l IV Smaki Ziemi
Łódzkiej w Łodzi, l MIXER Regionalny
Łódzkie 2013 (dawniej Jarmark Woje-
wódzki) w Łodzi. q Realizowano projekt
pn. „QUESTING umożliwi innowacyjne
zwiedzanie”, w którym uczestniczą ucznio-
wie i nauczyciele z ZSG w Szczawinie.
q Zorganizowano szkolenie dla organi-
zacji pozarządowych dotyczące sprawoz-
dawczości organizacji pozarządowych oraz
realizacji i rozliczania „Małych Projektów”
objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich. q Zorganizowano konferencję
promującą działalność Fundacji, która
odbyła się w październiku w Krzemieniewie
w Gminie Dalików. q Przeprowadzono
nabór wniosków w ramach działania

dokończenie na str. 10

Spotkanie noworoczne uświetnił koncert chóru „Słowikowe trele” z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Słowiku, prowadzonego przez Wiktora Kaźmierczaka.
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„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
(w terminie 30 grudnia 2013 r. - 13 stycznia
2014 r.). q Przedstawiciele Fundacji uczest-
niczyli w XII Spotkaniu Organizacji
Działających na Obszarach Wiejskich
w dniach 23-25 maja 2013 r. w Marózie
(województwo warmińsko-mazurskie).

Złoża Rogóźna

Działania zmierzające do ustanowienia
w gminie Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej:
l Minister Zdrowia decyzją z 19 kwietnia
2013 r. potwierdził możliwość prowa-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze uznanym za obszar ochrony
uzdrowiskowej „Rogóźno”, obejmującym
13 sołectw w Gminie Zgierz i jedno sołectwo
w Gminie Ozorków, o łącznej powierzchni
5.111 hektarów (strefa: A - 311 ha, B - 1.280 ha

i C - 3.520 ha). l W listopadzie 2013 r.
Minister Zdrowia przekazał projekt roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie
nadania statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej 13 sołectwom w Gminie
Zgierz i jednemu sołectwu w Gminie Ozor-
ków 136 instytucjom i organizacjom
w celu zgłaszania uwag.

Na podstawie prezentacji 
Wójta Gminy Zgierz

dokończenie ze str. 9

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach
informuje, że w ramach wykonywania obowiązków zarządcy drogi polegających
na nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod drogi, wykonuje m.in. prace
geodezyjne polegające na wyznaczeniu i stabilizacji na gruncie punktami
granicznymi pasa drogowego dróg wojewódzkich. Do utrwalenia punktów
granicznych używane są bolce stalowe, butelki jako znaki podziemne oraz
ograniczniki betonowe jako znaki naziemne. Dodatkowo w celu zapewnienia
lepszej widoczności granicy pasa drogowego, wykonuje się trwałą stabilizację
świadków znaków granicznych znakami betonowymi z napisem „Pas drogowy"
w kolorze zielonym. 

W związku z zaobserwowanym niszczeniem znaków granicznych przez
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z pasem dróg wojewódzkich,
zarządca drogi informuje o wynikającym z dyspozycji art. 38 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 193,
poz.1287 z późn. zm.) obowiązku właścicieli lub innych osób władających
nieruchomościami ochrony znaków granicznych, a także o odpowiedzial-
ności karnej wynikającej z art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za niszczenie, uszkadzanie,
usuwanie, przesuwanie lub czynienie niewidocznymi albo fałszywe
wstawianie znaków granicznych. Osoba, która dopuszcza się ww. czynów
przeciwko znakom granicznym podlega karze grzywny, ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
znaków granicznych zarządca drogi będzie zawiadamiał organ ścigania o ich
niszczeniu. 

Zarządca drogi odnotował również przypadki zaśmiecania pasa drogowego
poprzez wystawianie pojemników i worków na chodnikach i poboczach
dróg oraz zaorywania i uprawy gruntów pasa drogowego. Przypomina się
więc, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz.U z 2013 r. poz. 260): l art. 39 pkt. 1 stanowi: „Zabrania się dokonywania
w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub
uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów
i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego; 8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego“;
l art. 40 ust. 1 stanowi: „Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga
zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej”. 

Drogowcy zapowiadają surowe kary 
za niszczenie znaków

SPOŁECZEŃSTWO

Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej już
korzystają z nowych lub przebudowa-
nych przystanków i stacji kolejowych.
To efekt zakończonych prac nad pierw-
szym etapem rozbudowy infrastruktury
kolejowej dedykowanej połączeniom
aglomeracyjnym. PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. przystosowują następną linię
kolejową do obsługi tych połączeń. Do końca
2014 r. mieszkańcy województwa łódzkiego
będą korzystali z 17 nowych i odnowionych
przystanków i stacji.

W sumie, wybudowano nowe, bądź przebu-
dowano istniejące 24 perony na 14 przystan-
kach: Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabia-
nicka, Łódź Dąbrowa, Zgierz Jaracza, Zgierz
Północ, Zgierz Kontrewers, Grotniki, Ozor-
ków Nowe Miasto, Smardzew, Glinnik
Wieś, Glinnik, Bratoszewice i Domaniewice
Centrum oraz na trzech stacjach kolejowych:
Stryków, Głowno i Chociszew.

Inwestycja objęła odcinki czterech linii kole-
jowych - z Łodzi do Łowicza, do Kutna, ze
stacji Łódź Kaliska do stacji Łódź Chojny i do
stacji Łódź Widzew. Jej zwieńczeniem jest
zakończenie prac remontowych na dwóch
dworcach - w Strykowie i w Głownie. Projekt
pozwolił również na podwyższenie bezpie-

czeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami
- w ramach zadania na dziewięciu przejazdach
kolejowo-drogowych zainstalowano urządze-
nia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.
Całkowity koszt projektu, który był realizo-
wany w ramach umowy partnerskiej
między PKP PLK S.A., Miastem Łódź
- Zarządem Dróg i Transportu oraz
Gminą Zgierz to ponad 42 mln złotych netto.
Zadanie jest współfinansowane w 85 proc.
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013.

Pierwszym zadaniem, które pozwoliło na
usprawnienie aglomeracyjnych dojazdów
koleją do Łodzi była modernizacja trasy
z Łodzi do Łowicza. Odcinek między Zgierzem
a Łowiczem został zmodernizowany przez
PKP PLK S.A. w 2011 roku. Prace za ponad
65 mln złotych umożliwiły wznowienie ruchu
pociągów pasażerskich na trasie liczącej 47
kilometrów. Zakres prac budowlanych objął
m.in. kompleksową wymianę nawierzchni
torowej oraz modernizację 43 przejazdów
drogowych. Wykonanie tych robót pozwoliło
na przywrócenie na wyremontowanym odcinku
linii kolejowej prędkości 90 km/h.

Kolejną inwestycją, która pozwoli zwiększyć
udział kolei w połączeniach aglomeracyjnych

jest rewitalizacja linii kolejowej Łódź Widzew
- Zgierz. Inwestycja obejmuje przebudowę
torów na długości ponad 12 kilometrów.
Po zakończeniu prac czas przejazdu pociągiem
aglomeracyjnym z Łodzi Widzewa do stacji
Zgierz wyniesie około 15 minut, a maksymalna
prędkość pociągów wyniesie 100 km/h.
Podróżni będą mogli ponownie korzystać
z trzech przebudowanych przystanków: Łódź
Stoki, Łódź Marysin i Łódź Arturówek
- od wielu lat wyłączonych z eksploatacji.
Przystanek Łódź Radogoszcz, z nową nazwą
- Łódź Marysin, zostanie przesunięty o około
500 m w stronę ulicy Strykowskiej, co umoż-
liwi pasażerom łatwiejsze przesiadki do
autobusów lub tramwajów. Prace związane
z rewitalizacją linii ze Zgierza do stacji Łódź
Widzew obejmą również roboty na 11 obiek-
tach inżynieryjnych jak: wiadukty, mosty czy
przepusty. Realizacja robót została zaplano-
wana na lata 2013 -2014. 

27 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi odbyło się seminarium kończące
projekt „Budowa, przebudowa przystanków
kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej - poprawa dostępności komuni-
kacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych
przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną
- etap I”. Gminę Zgierz podczas seminarium
reprezentował Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna
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Informacja PKP PLK S.A.

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



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, przygotowuje bezrobotnych
do powrotu na otwarty rynek pracy, a także upowszechnia aktywną
integrację mieszkańców gminy. 

19 grudnia odbyło się integracyjne spotkanie wigilijne uczestników
projektu, połączone z zakończeniem jego realizacji w 2013 r. 

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Mirosław Burzyński, Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława
Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury
w UGZ Wioleta Głowacka, pracownicy GOPS realizujący projekt,
a także osoby towarzyszące uczestnikom projektu.

W minionym roku do projektu przystąpiło 38 nowych uczestników
oraz jedna osoba powróciła do projektu z 2012 r. Podczas zajęć
zdobywali umiejętności kompletowania własnych dokumentów
aplikacyjnych, przygotowywani byli do rozmowy kwalifikacyjnej
z potencjalnym pracodawcą, poszukiwania pracy zgodnej z predys-
pozycjami i kwalifikacjami oraz zdobywali nowe kwalifikacje
zawodowe. Realizatorzy projektu zapewnili im staże i szkolenia. Cztery
osoby odbyły trzymiesięczny staż zdobywając doświadczenie, a
14 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe (5 osób w zakresie opieki
nad osobami starszymi, 5 osób w zakresie florystyki, 1 osoba w zakresie
obsługi koparko-ładowarki, 3 osoby w zakresie obsługi kas fiskalnych).
Aby podwyższyć poczucie własnej wartości i samoocenę uczestników
projektu, dodać im odwagi i wiary we własne możliwości, jedną
z form wsparcia zaproponowaną przez GOPS w 2013 r. były talony
(vouchery) na usługi fryzjersko-kosmetyczne dla wszystkich uczest-
ników projektu. Dzięki temu mieli oni możliwość poprawy własnego
wizerunku na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym
pracodawcą. Realizatorzy projektu podkreślają, że nawet jeśli nie
wszyscy jego uczestnicy znajdą pracę, to z pewnością wszyscy mają
teraz nowe umiejętności, wartością są też nowe znajomości. Inwesto-
wanie w siebie zawsze się opłaca. Kapitał społeczny wcześniej czy
później daje efekty.

W czasie uroczystego zakończenia wszyscy uczestnicy projektu otrzy-
mali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Ponadto
z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy projektu, a także 27 ich
dzieci otrzymało prezenty gwiazdkowe. 

Po części oficjalnej dotyczącej podsumowania projektu w 2013 r.,
uczestnicy spotkania integrowali się przy wigilijnym stole. 

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Inwestycja w siebie dzisiaj,
szansą na lepsze jutro

Więcej o projekcie na www.gmina.zgierz.pl
w zakładce: Gmina - Pomoc Społeczna - Aktualności 
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Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe! 
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS

2 stycznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekru-
tację uczestników do projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą
na lepsze jutro” w 2014 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać
się do pracowników socjalnych w Punktach Pomocy Społecznej
na terenie Gminy Zgierz. Deklarując chęć udziału w projekcie można
zgłaszać oczekiwania dotyczące zdobycia nowych kwalifikacji
zawodowych.

UNIA EUROPEJSKA
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Wójt Gminy Zgierz ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu Gminy Zgierz na rok 2014 na realizację projektu
lokalnego. Pula środków wynosi 44.000 zł.

O uzyskanie pomocy finansowej na realizację projektu mogą ubiegać się
podmioty z terenu Gminy Zgierz: l Koła Gospodyń Wiejskich, l Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej, l Rady Sołeckie, l Ludowe Kluby Sportowe,
l Grupy Odnowy Wsi, l inne organizacje i nieformalne grupy mieszkańców
działające na terenie gminy. Z każdej miejscowości Gminy Zgierz może zostać
złożony tylko jeden wniosek (sprzyja to integracji społeczności, wszyscy pracują
nad wspólnym projektem, który może być wspólną inicjatywą kilku podmiotów).
Jeżeli sołectwo obejmuje kilka miejscowości, podmiot (Rada Sołecka, organizacja
lub grupa mieszkańców) może złożyć więcej niż jeden wniosek, pod warunkiem,
że projekty realizowane będą w różnych miejscowościach.

W ramach przyznanej pomocy finansowej z budżetu gminy na rok 2014
można finansować m.in.: l projekty infrastrukturalne związane ze świetlicami
i strażnicami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nich, l promocję i rozwój
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.

Projekt musi spełniać następujące wymagania: l stanowić odpowiedź na
potrzebę mieszkańców,l integrować społeczność lokalną, l mieć trwały efekt

(dotyczy projektów infrastrukturalnych), l wpisywać się w charakter
miejscowości, l przyczyniać się do poprawy estetyki miejscowości, zwiększać
jej atrakcyjność dla mieszkańców i przyjezdnych, l zostać zrealizowany
w terminie od 7 kwietnia do 31 października 2014 r., l angażować w realizację
mieszkańców - prace przez nich wykonywane są świadczone nieodpłatnie,
l wskazać 2 osoby z imienia i nazwiska odpowiedzialne za jego realizację,
l zawierać budżet, który uwzględnia wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji
projektu (z pomocy nie można finansować wynagrodzenia za wykonywane
przez mieszkańców prace). Kwota wnioskowanej pomocy nie może
przekroczyć 4.000 zł brutto.

Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu

Gminy Zgierz na rok 2014 na realizację projektu lokalnego oraz formularz
wniosku można pobrać ze strony internetowej www.gmina.zgierz.pl
i w Referacie Rozwoju, Promocji i Kultury, pok. 31 w Urzędzie Gminy Zgierz,
tel. 42 716 25 15 wew. 244, e-mail: ug-promocja@gmina.zgierz.pl.

Wnioski w zamkniętej kopercie z napisem: Dotyczy naboru wniosków

o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zgierz na rok 2014 należy
składać osobiście w terminie od 10 lutego do 10 marca 2014 r. w Biurze
Obsługi Klienta, stanowisko nr 3, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zgierz,
tj. 8.00 -16.00.

Małe granty
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KULTURA

Zwyczaj śpiewania i grania kolęd rozpowszechnił się w Polsce wraz
z wprowadzeniem kalendarza rzymskokatolickiego. Pierwsze zapisy
melodii i tekstów kolęd pochodzą z XV i XVI wieku. Zdecydowany
rozkwit twórczości kolędniczej przypadł jednak na wiek XVII i XVIII.
To wówczas powstały pastorałki, a w kolędach pojawiły się elementy
folkloru (krakowskiego i mazowieckiego) zawierające rytm mazurka,
krakowiaka i poloneza.

Kolęda dla nas współczesnych nierozerwalnie jest związana ze
Świętami Bożego Narodzenia i obrzędami noworocznymi, z występami
i koncertami muzyków zawodowych, ale przede wszystkim z twór-
czością amatorską. Zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej również kultywują tę tradycję.

12 stycznia w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach
oraz 26 stycznia w kościele farnym pw. Świętej Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Zgierzu odbyły się koncerty kolęd w wykonaniu połą-
czonych orkiestr dętych: Orkiestry Dętej działającej przy Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestry Dętej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach działającej przy

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Obie Orkiestry
pracują pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka.
Podczas koncertów zostało zaprezentowanych 11 kolęd o różnej
aranżacji i rytmie. Członkom orkiestr było niezmiernie miło, gdyż
koncert kolęd w kościele w Zgierzu zaszczycił swą obecnością Wójt
Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz.

W sobotę 18 stycznia scena łódzkiego Teatru Lutnia zamieniła się
w wielki taneczny parkiet, na którym można było obejrzeć zmagania
tancerzy podczas Turnieju Tańca Nowoczesnego Riviera Cup

- edycja zimowa. W turnieju wystartował zespół tańca nowoczesnego

Raindrops-Junior działający w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej.

Raindropsów do tej pory można było oglądać podczas występów
i pokazów na terenie naszej gminy. W zmaganiach turniejowych
najmłodsi tancerze brali udział po raz pierwszy, a tu od razu wielka
scena, mnóstwo świateł i wymagająca łódzka publiczność. Konkurenci
to same duże szkoły taneczne. Turniej odbył się w trzech kategoriach
wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 15 lat. Zawalczyć było
można w stylach: show dance (jazz, modern, współczesny), street
dance (hip hop, c-walk, nowoczesny, popping, breakdance), disco. 

Z relacji tancerki Raindropsów, tuż po występie: „Serce biło mi jak
szalone, myślałam, że nie wyjdę na scenę - to chyba trema. Układ
przecież znam, ale czy się nie pomylę, przecież nie jestem sama,
jesteśmy zespołem. Trzeba się ogarnąć. Wychodzimy na parkiet.
Ojej, ile kolorowych świateł i wszystkie skierowane w naszą stronę.
Słyszę muzykę. Zaczynamy. Jest dobrze, słychać oklaski i doping
publiczności. Tańczymy i wszyscy patrzą tylko na nas. Super fajnie,
tańczymy swoje, a po tremie ani śladu”.

Młodzi tancerze wypadli dobrze, zajęli IV miejsce w kategorii
do 11 lat Street Dance. 

Pamiętajmy! Młodzi ludzie mają naturalną potrzebę ruchu, a taniec
znakomicie zaspakaja te potrzeby. Tańcząc kształtujemy koordynację,
pamięć ruchową, gibkość, szybkość, wytrzymałość. Taniec jest
doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu, w ten sposób
można uchronić młodego człowieka od nudy, która często prowadzi
do złego towarzystwa. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
zaprasza wszystkich młodych ludzi na zajęcia taneczne.

fo
t.

 G
m

in
n

y 
O

śr
od

ek
 K

u
lt

u
ry

 w
 D

zi
er

żą
zn

ej

KATARZYNA LESZCZAK
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej

BARBARA POLASIŃSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury w Dzierżąznej

Hej kolęda, kolęda…

Weekendowe taneczne zmagania 

Raindrops-Junior
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Spotkania opłatkowe i wspólne kolędowanie
to polska tradycja. Jedno z takich spotkań
odbyło się 28 grudnia w Świetlicy Wiejskiej
w Jedliczu.

Pięknie udekorowane stoły pełne były wigilij-
nych potraw oraz domowych specjałów
przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Jedliczu oraz uczestników
spotkania. Po przełamaniu się opłatkiem
i życzeniach, mieszkańcy Jedlicza spędzili
wspólnie niezapomniany wieczór.

Ojciec proboszcz Krzysztof Jezierski inaugu-
rując spotkanie podkreślił ideę Świąt Bożego
Narodzenia, które niesie w sobie potrzebę
dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem.
Jego pełne miłości bliźniego i filozoficznej
mądrości refleksje do głębi poruszyły uczest-
ników spotkania opłatkowego, a w niejednym
oku błysnęła łza wzruszenia.

Wieczór uświetniły występem wokalnym
i instrumentalnym dzieci ze scholii przy grot-
nickiej parafii. Przy akompaniamencie gitary
i pianina, z tekstem kolęd i pastorałek w dłoni,
rozbrzmiewało wspólne kolędowanie. Blask
świec i pięknie ubrana choinka potęgowały

niepowtarzalną rodzinną, świąteczną atmos-
ferę. O nagłośnienie świetlicy zadbali sołtysi
Jedlicza A i Jedlicza B oraz jeden z mieszkań-
ców.

Atmosfera wieczoru potwierdziła potrzebę
wspólnego spotykania się i ukazała radość
z bycia razem. Ujawniły się przy tym rozliczne
talenty naszych sąsiadów i gotowość do dzie-
lenia się dobrem, które posiadamy w sobie.
Radość na twarzach oraz chęć przedłużenia
tego wieczoru choćby o „jeszcze trochę”
wymownie świadczą o tym, jak ważne są takie
wspólne spotkania.

Jedlicki opłatek

IWONA AMBROZIAK
Jedlicze B

12 STYCZEŃ 2014



KULTURA

14 grudnia spotkali się na Ziemi Zgierskiej działacze
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z różnych
regionów naszego kraju. W Ogólnopolskiej Sesji
Wigilijnej TUL uczestniczyło ponad 100 osób, m.in.
z Kielc, Konina, Radoryża na Podlasiu, Warszawy,
Wrocławia i Zgorzelca. 

TUL to organizacja upowszechniająca wiedzę o polskiej tradycji.
Pierwsze uniwersytety ludowe powstały w Polsce na początku XX w.
Wzorowane były na organizacjach skandynawskich popularyzujących
kulturę ludową, zapoczątkowanych w XVIII w. w Danii. Dziś TUL
ma w Polsce 16 oddziałów, a siedziba jednego z nich mieści się
w Szczawinie. Głównym celem uniwersytetów ludowych jest
upowszechnianie dorobku kulturowego regionów, pielęgnowanie
tradycji, w tym obrządków związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia. Co roku działacze TUL-ów organizują spotkanie wigilijne w innym
regionie kraju. Tym razem miłośnicy kultury ludowej wybrali centralną
Polskę. Podczas pobytu na Ziemi Zgierskiej odwiedzili Kolegium
Nauczycielskie w Zgierzu, Park Kulturowy Miasto Tkaczy, Muzeum
Miasta Zgierza oraz Izbę Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej
w Białej. Uczestniczyli również w mszy świętej w zabytkowym kościele
parafialnym w Białej. Ogólnopolskie spotkanie zwieńczyła uroczysta
Wieczerza Wigilijna w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie. 

Podczas Wieczerzy ciepłe słowa i podziękowania za działalność
na rzecz krzewienia kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych
skierowali do uczestników: Cezary Piotrowski - Prezes Zarządu
Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
w Zgierzu zs. w Szczawinie, organizator tegorocznej Ogólnopolskiej
Sesji Wigilijnej TUL, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Wicestarosta Powiatu Zgierskiego Marcin Karpiński, Przewodni-
czący Rady Gminy Zgierz Mirosław Burzyński, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie Irena Konsowicz.
Ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Dziekan Dekanatu Zgierskiego,
pobłogosławił natomiast przybyłych gości na święta i nadchodzący
nowy rok. 

W gronie gości, którzy odwiedzili Ziemię Zgierską byli: Elżbieta
Gniazdowska - Prezes Zarządu Krajowego TUL oraz Prezes Oddziału
Regionalnego TUL w Gdańsku zs. w Kłaninie, Zofia Kaczor
-Jędrzycka - Prezes Honorowy TUL, prof. dr hab. Ewa Sawicka
-Sienkiewicz - Wiceprezes Zarządu Krajowego TUL, Janusz Taciak
- Wiceprezes Zarządu Krajowego TUL oraz Prezes OR TUL w Poznaniu
zs. w Śremie, Urszula Drożdżyńska - Sekretarz Zarządu Krajowego
TUL, dr Ryszard Miazek - Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej
w Warszawie, dr Grażyna Skalmierska - pracownik naukowy
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Teresa
Janicka-Panek - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach, Zygmunt Skonieczny - reżyser filmowy, pisarz
i działacz TUL, a także prezesi oddziałów regionalnych: Marianna
Wielądek (OR TUL w Warszawie), Stanisław Banaszek (OR TUL
w Piotrkowie Trybunalskim), Dorota Korzycka (OR TUL w Skier-
niewicach zs. w Głuchowie), dr Andrzej Sienkiewicz (OR TUL
we Wrocławiu z kołami w Miliczu i Sławnie), Danuta Bąk (OR TUL
w Pile zs. w Brzostowie) oraz delegacje OR TUL w Łomży zs.
w Marianowie z kołem w Supraślu, OR TUL w Ostrołęce zs. w Lubie-
jewie, OR TUL w Kielcach i działacze TUL z Tarnowa, Zgorzelca,
Ujazdu, Konina i Podedwórza. 

Do gospodarzy, organizatorów i uczestników uroczystości życzenia
nadesłali: Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński,
Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Jarosław Kalinowski oraz Rada Gminy w Jabłoniu na Podlasiu. 

Uczestnicy Wieczerzy po wspólnej modlitwie i podzieleniu się
opłatkiem zasiedli przy pięknie udekorowanych stołach, zastawionych
potrawami wigilijnymi typowymi dla naszego regionu. 

Wieczerza Wigilijna, na której zgromadzili się przedstawiciele odleg-
łych od siebie regionów Polski, była doskonałą okazją do rozmów
o obrządkach bożonarodzeniowych. „Co kraj to obyczaj” - głosi
przysłowie. Ale nie tylko. Również w różnych regionach danego kraju
mogą występować różnice w tradycjach, także tych świątecznych.
Do kolacji wigilijnej większość polskich rodzin zasiada, „gdy zabłyśnie
pierwsza gwiazdka na niebie”. Jak głosi tradycja na stołach ma królo-
wać 12 postnych potraw. Każdej z nich należy spróbować, chociażby
w niewielkiej ilości, by zapewnić sobie pomyślność na cały przyszły
rok. Zestaw wigilijnych dań w zależności od regionu jest różny, ale
niektóre potrawy pojawiają się niemal na każdym stole, jak choćby
barszcz z uszkami, który jest niemalże symbolem kolacji wigilijnej.
W niektórych regionach podawany jest zamiennie lub obok zupy ryb-
nej (Pomorze, Kaszuby), grzybowej (Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska,
Podkarpacie), żurku (Małopolska), czy owocowej (Warmia i Mazury).
Różnorodność w zestawach wigilijnych może wynikać z uwarunkowań
klimatycznych, rolnych, tradycji rodzinnych, a nawet wpływu historii.
Ich podobieństwa natomiast z migracji wewnątrz kraju. Tak jak różne
są potrawy, tak i różni są „przynościciele” prezentów - może to być
Mikołaj, Gwiazdor, Dzieciątko Jezus, a nawet Gwiazdka. Wspólnym
zwyczajem panującym w wielu polskich rodzinach jest dzielenie się
opłatkiem, kładzenie sianka pod obrus, a także stawianie jednego
nakrycia więcej dla niespodziewanego gościa. Łączy nas też chęć
spędzenia tej magicznej kolacji w ciepłym gronie najbliższych. 

Uroczystą Wieczerzę Wigilijną uświetnił koncert kolęd w wykonaniu
chóru szkolnego ze Szczawina oraz występ Szkolnego Zespołu
Ludowego „Szczawiniacy”. 

Wigilia uniwersytetów ludowych

Z okazji Złotych Godów
Państwu 

Zofii i Mieczysławowi Jędrzejczakom
z Dzierżąznej

życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz kolejnych lat wspólnego życia 
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym

składa
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Dzierżąznej

50 lat
razem

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAWięcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Urząd Gminy Zgierz zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeń-
skich z terenu gminy, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego do odznaczenia „Medalem za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Informacje należy składać w Referacie Samorządowo
-Administracyjnym (Ewidencja ludności) w Urzędzie Gminy Zgierz,
pok. 26, tel. 42 716 25 15 wew. 226.

ŻYCZENIA

13STYCZEŃ 2014



SPOŁECZEŃSTWO

12 stycznia odbył się 22. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku
akcja przebiegała pod hasłem „Na ratunek”.
Na konto WOŚP wpłynęło już około 12,6 mln zł,
zadeklarowana kwota to około 35,5 mln zł.
Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną
na zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów.

Wolontariusze WOŚP kwestowali na terenie
całego kraju i poza jego granicami. W gminie
Zgierz do akcji przyłączyli się gimnazjaliści
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku:
Karolina Tomczak, Jakub Lewandowski,
Katarzyna Jędrzejczak, Marcin Szymczak,
Karina Matczak, Anna Kindl, Kamil
Rybak, Mikołaj Augustyniak, Katarzyna
Matusiak, Natalia Marciniak, Natalia
Sieradzka, Katarzyna Michaś, którzy

kwestowali pod opieką Marioli Widawskiej
i Marietty Maciak. 

Uczniowie kwestowali w szkole i poza nią,
zbierając pieniądze na szczytny cel. W szkole
sprzedawali ciasta własnego wypieku, odbyły

się występy zespołu tanecznego. Wolon-
tariusze ze Słowika zebrali ogółem
7.328,56 zł oraz 57 euro.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani

KRYSTYNIE MATUSZEWSKIEJ

z powodu śmierci 

MATKI

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Wyrazy współczucia

Pani

MARII GWARCZYK
Przewodniczącej KGW w Rosanowie

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Pani

MARII GWARCZYK
Przewodniczącej KGW w Rosanowie

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składają 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosanowie

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Heleny Żelazko

składają

Radny Marek Telenda 

oraz mieszkańcy Rosanowa

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Heleny Żelazko

składają

Przewodniczący oraz Radni 

Rady Gminy Zgierz

W grudniu 2013 r. pożegnaliśmy 

najstarszą mieszkankę naszej gminy

która przeżyła 106 lat

RODZINIE

ś.p. Heleny Żelazko

z Rosanowa

składamy wyrazy współczucia

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Finał WOŚP 
w Słowiku
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W styczniu 2014 r. pożegnaliśmy 

emerytowaną nauczycielkę 

Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

która przeżyła 101 lat

RODZINIE

ś.p. Alfredy Majewskiej

składamy wyrazy współczucia

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

MARIETTA MACIAK
ZSG w Słowiku

Harmonogram dyżurów w punktach konsul-
tacyjnych na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
l 11 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 26 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 11 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 26 marca, godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie,
ul. Sportowa 3: 
l 4 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 12 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 19 lutego, godz. 10.00 - 14.00
l 4 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 12 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 19 marca, godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 4 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 12 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 4 marca, godz. 9.00 - 13.00
l 12 marca, godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42:
l 5 lutego, godz. 15.00 - 19.00
l 19 lutego, godz. 15.00 - 19.00
l 5 marca, godz. 15.00 - 19.00
l 19 marca, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 5 lutego, godz. 10.00 - 14.00
l 11 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 26 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 5 marca, godz. 10.00 - 14.00
l 11 marca, godz. 9.00 - 13.00
l 26 marca, godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne 

porady

psychologiczne

dla mieszkańców

Gminy Zgierz 

Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

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

Na przełomie stycznia i lutego br. Gminny
Zakład Komunalny rozpoczyna wymianę
wodomierzy tradycyjnych na wodomierze
przystosowane do odczytu drogą radiową
w miejscowościach: Śladków Górny, Bracho-
wice, Wypychów, Grabiszew, Astachowice,
Kotowice i Bądków. Wymiana wodomierzy
jest bezpłatna.

Gminny Zakład Komunalny 
zs. w Dąbrówce Wielkiej
ul. Kościelna 6/8
tel. 42 717 80 76, 42 717 82 53

Wymiana wodomierzy 

odbiór śmieci niesegrowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

luty 3, 17 5, 19 6, 20 14, 28

marzec 3, 17, 31 5, 19 6, 20 14, 28

kwiecień 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 30* 11, 25

maj 12, 26 14, 28 15, 29 9, 23, 30

czerwiec 9, 23 11, 25 12, 26 13, 27

lipiec 7, 21 9, 23 10, 24 11, 25

sierpień 4, 18 6, 20 7, 21 8, 22

wrzesień 1, 15, 29 3, 17 4, 18 5, 19

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgierz w latach
2014-2015 wykonawcą usługi w tym zakresie została firma RS II Sp. z o.o. 

Siedziba firmy RS II Sp z o.o. znajduje się w Zgierzu przy ul. 3 Maja 10,
95-100 Zgierz, tel. 42 716 25 80. 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się
w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a. 

Wójt Gminy Zgierz przypomina, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania

czystości i porządku w Gminie Zgierz popiół pochodzący z gospodarstw
domowych należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, a w przypadku
segregacji - w pojemniku na pozostałości po segregacji. Popiołu NIE MOŻNA
oddawać w workach czy torebkach foliowych. 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. przysługuje
producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda jest
wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien w określonym
terminie złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r.
na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Stawka zwrotu na 1 litr oleju w 2014 r. została
ustalona w wysokości 0,95 zł.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Zgierz w terminie
od 1 do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami
VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Wzór wniosku można pobrać ze stron inter-
netowych www.minrol.gov.pl, www.gmina.
zgierz.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UGZ.

Wypłata zwrotu podatku realizowana będzie
w kwietniu 2014 r., gotówką w kasie Urzędu
Gminy Zgierz lub przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Termin składania wniosków 

o zwrot podatku akcyzowego

Informacja Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

Apteka 
w Giecznie
ul. Główna 43
tel. 42 717 83 22
Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, śr, czw 
9.30 - 16.00
sob, niedz 
- nieczynne

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

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

Godziny pracy aptek na terenie gminy
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Pierwszy tydzień ferii zimowych 35 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Zgierz spędziło w Zakopanem, na zimowisku zorganizowanym przez Referat Edukacji i Spraw
Społecznych UGZ. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali: Mirosława Brzezińska
- kierownik zimowiska oraz Krzysztof Wężyk i Piotr Gralak - wychowawcy. Program zimowiska
był bardzo bogaty: wycieczka z przewodnikiem nad Morskie Oko, wjazd na Gubałówkę, przej-
ście szlakiem turystycznym na Harnedę i zjazd wyciągiem krzesełkowym, wizyta na Starym
Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku, zwiedzanie Muzeum Jana Kasprowicza i Muzeum Misiów,
zajęcia sportowe na lodowisku i basenie oraz projekcje filmowe, dyskoteki i liczne konkursy.
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Zimowisko w Zakopanem

Zajęcia z GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
zaplanował wiele różnorodnych zajęć stacjo-
narnych i wyjazdowych dla dzieci z terenu
Gminy Zgierz podczas tegorocznych ferii.
Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek,
środę i piątek. Pierwszy tydzień zimowej laby
to wizyta w starej kuźni i pokaz kucia
podkowy, ognisko i pieczeni kiełbasek, zajęcia
kulinarne oraz wyjazd do kręgielni i kina na
film w technice trójwymiarowej.
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Zajęcia w świetlicach 
wiejskich
Podczas tegorocznych ferii mieszkańcy
Jedlicz i Ustronia zorganizowali zajęcia dla
dzieci i młodzieży, spędzającej ten czas
w swoich miejscowościach. Spotkania odby-
wały się w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A
i Centrum Kultury w Ustroniu. Wśród
przygotowanych atrakcji były gry i zabawy
ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne,
nauka i recytacja wierszy, zajęcia kreatywne
(zabawa w teatr), a nawet warsztaty kuli-
narne. Organizatorzy zapewnili uczestnikom
ciepłe napoje i słodkie poczęstunki. Dzięki
inicjatywie mieszkańców Jedlicz i Ustronia
dzieci i młodzież pozostająca w ferie w swoich
miejscowościach miała okazję ciekawie
spędzić wolny czas, a wszyscy uczestnicy
- do międzypokoleniowej integracji.
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