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Podczas XLI sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 30 stycznia 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q zaciągnięcia przez Gminę Zgierz
długoterminowego kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek

Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz
do podjęcia czynności formalno-prawnych
w zakresie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie 2.000.000 zł. Kredyt ma zostać
spłacony z dochodów własnych gminy
w latach 2015-2022.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.

q zaciągnięcia przez Gminę Zgierz
krótkoterminowego kredytu na pokrycie
występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu

Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz
do podjęcia czynności formalno-prawnych
w zakresie zaciągnięcia krótkoterminowego
kredytu na pokrycie występującego w trakcie
roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000 zł. Kredyt ma zostać spłacony
z dochodów własnych gminy najpóźniej do
30 grudnia 2014 r.

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

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

Zwiększono wydatki na pomoc społeczną
o 50.000 zł na przyznanie zasiłków z tytułu
zdarzenia losowego rodzinom, które w wyniku
pożarów straciły dach nad głową: 
l 10.000 zł dla pogorzelców z Rosanowa,  
l 10.000 zł dla pogorzelców z Białej,

l 30.000 zł dla pogorzelców z Woli Branickiej.

Pieniądze pochodzą ze środków zaplanowa-
nych w budżecie na: zakup strojów dla LKS
Rosanów z logo gminy (10.000 zł), budowę
oświetlenia wzdłuż drogi Kolonia Głowa-Biała
(10.000 zł), budowę sieci wodociągowej
w Czaplinku, ul. Ku Słońcu (30.000 zł).

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwał.

q określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobie-
rania

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysłu-
guje osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobom, które wymagają pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspo-
kajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapew-
nienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opie-
kuńcze w domu podopiecznego świadczone
są przez osoby lub organizacje wyspecjalizo-
wane, na zlecenie GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy-
znaje: l bezpłatne usługi opiekuńcze osobom
samotnie gospodarującym oraz osobom
w rodzinach, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub na osobę w rodzinie,
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej, l częściowo lub
całkowicie płatne usługi opiekuńcze osobom,

których dochód
przekracza kryteria
dochodowe. Stawki
odpłatności za usługi
opiekuńcze - patrz: 
tabela.

Decyzje w sprawach
przyznania usług
opiekuńczych wydaje
kierownik GOPS.
W decyzji określa się,
czy jest to usługa
bezpłatna, ewentualnie
jaka część odpłatności
podlega zwrotowi
przez usługobiorcę, oraz
termin i sposób doko-
nania wpłat, biorąc
pod uwagę sytuację

materialną usługobiorcy ubiegającego się
o tę formę pomocy.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-
wiania dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego
gmin „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020

l w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności - przebieg
głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały;
l w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych - przebieg głosowania:
12 głosów za przyjęciem uchwały.

W obu przypadkach do 150 proc. podwyż-
szono kryterium dochodowe dla osoby samo-
tnie gospodarującej oraz na osobę w rodzinie,
określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej. Wsparcie mogą więc
otrzymać osoby samotnie gospodarujące,
których dochód nie przekracza 813 zł/m-c
oraz rodziny, których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 684 zł/m-c.

Zmiany wynikają z uchwały Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspie-
rania finansowego gmin pn. „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

q przyjęcia wieloletniego programu
osłonowego „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020

Program ma na celu ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej. Jest elementem polityki
społecznej gminy w zakresie poprawy
poziomu życia tych rodzin, stanu zdrowia
dzieci i młodzieży oraz kształtowania właści-
wych nawyków żywieniowych.

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zs. w Zgierzu we współpracy
ze szkołami oraz przedszkolami, do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy
Zgierz.

W ramach programu udzielane jest wsparcie
wyłącznie dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu
ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia
posiłku, dyrektor placówki oświatowej infor-
muje GOPS o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy
odbywa się bez wydania decyzji administra-
cyjnej przyznającej posiłek oraz bez przepro-
wadzania rodzinnego wywiadu środowisko-
wego. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być
udzielona pomoc bez wydawania decyzji
administracyjnej nie może jednak przekro-
czyć 20 proc. liczby uczniów dożywianych
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Stawki odpłatności za usługi opiekuńcze

wysokość procentowa
ustawowego kryterium

dochodowego na osobę

do 100 proc.

wysokość odpłatności 
liczona od ceny usługi w procentach za 1 godzinę

osobie samotnie 
zamieszkującej

osobie zamieszkałej 
w rodzinie

bezpłatnie bezpłatnie

powyżej 100 do 150 proc. 5 - 10 proc. 10 - 15 proc.

powyżej 150 do 200 proc. 10 - 15 proc. 15 - 20 proc.

powyżej 200 do 250 proc. 30 - 50 proc. 50 - 80 proc.

powyżej 250 do 300 proc. 50 - 100 proc. 80 - 100 proc.

powyżej 300 proc. 100 proc. 100 proc.

Uchwały Rady Gminy Zgierz



3LUTY 2014

SAMORZĄD

w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Źródło finansowania zadań programu
stanowią środki z budżetu gminy oraz dotacji
celowych z budżetu państwa.

W ubiegłym roku wsparciem w zakresie
dożywiania Gmina Zgierz objęła 338 rodzin
(951 osób, w tym 34 uczniów gminnych szkół).

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz 

Skarga złożona przez Prezesa Stowarzyszenia
Ekologicznego Ziemi Zgierskiej w listopadzie
ub.r. do Rady Gminy Zgierz, rozpatrywana
była w styczniu na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przebieg głosowania: 7 radnych uznało skargę
za zasadną, 3 za niezasadną, a 3 radnych
wstrzymało się od głosu.

q zatwierdzenia do realizacji projektu
pn. „Świat dziecka”

W ramach projektu objętych wsparciem będzie
9 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych
w szkołach podstawowych w Dąbrówce Wiel-
kiej, Białej, Besiekierzu Rudnym (po jednym
oddziale w każdej szkole) oraz Giecznie,
Słowiku i Szczawinie (po dwa oddziały w każdej
szkole). Projekt przewiduje wyposażenie sal
w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, artykuły
plastyczne i zabawki oraz dostosowanie toalet
do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym
i urządzenie szatni, kuchni i placów zabaw. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q rozstrzygnięcia w sprawie rozpa-
trzenia uwagi nr 1 do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Zgierz
w części dotyczącej terenu wsi
Lućmierz-Wschód

Radni postanowili nie uwzględnić uwagi
wniesionej przez Agencję Nieruchomości
Rolnych, dotyczącą terenu obejmującego
działki nr ewid. 258/4, 258/6, 258/11, 258/9,
258/14 i 258/15 będące własnością ANR,
polegającą na wprowadzeniu dla wszystkich
działek jednakowego przeznaczenia:
l podstawowego: zabudowa usługowa;
obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
l dopuszczalnego: garaże i budynki gospo-
darcze wolnostojące lub wbudowane
w budynek produkcyjny, magazynowy,
usługowy; obiekty i urządzenia infrastruktury

technicznej dla potrzeb lokalnych; miejsca
postojowe; obiekty małej architektury; drogi
wewnętrzne.

Przebieg głosowania: 13 głosów za
nieuwzględnieniem uwagi. 

q nienaruszenia ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Gminie Zgierz w części dotyczącej
terenu wsi Lućmierz-Wschód

Stwierdzono, że plan nie narusza ustaleń
uchwały Nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz
z dnia 25 października 2012 roku w sprawie
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Zgierz” w granicach określonych
uchwałą Nr XXIII/226/12 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenów
wsi Lućmierz-Wschód oraz prognozy oddziały-
wania na środowisko.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Zgierz w części dotyczącej
terenu wsi Lućmierz-Wschód

Granice planu wyznaczają: l od północy
– północna granica działki nr ewid. 542, 258/7,
258/5, 258/4, 258/3, 258/1, l od południa
– południowa granica działki nr ewid. 258/18,
258/3, 258/1, l od wschodu – wschodnia
granica działki nr ewid. 542, 258/19, 258/18,
l od zachodu – wschodnia granica działki
drogowej (droga krajowa) nr ewid. 273/1.

W planie wyodrębnione zostały tereny:
l usług, l obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, l infrastruktury technicznej
- elektroenergetyka, l drogi publicznej klasy:
głównej ruchu przyśpieszonego, głównej,
lokalnej i dojazdowej.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q wyrażenia zgody na wynajem
lokalu w budynku Ośrodka Zdrowia
w Giecznie przy ul. Głównej 43 na okres
10 lat, w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy, z przeznacze-
niem na gabinet stomatologiczny. 

Przebieg głosowania: 7 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się
od głosu.

q nadania nazw ulicy drogom
wewnętrznym w Ustroniu

Drogi wewnętrzne otrzymały nazwy:
ul. Tytanowa (działka nr ewid. 1061),
ul. Złota (działka nr ewid. 1062),
ul. Platynowa (działka nr ewid. 1063),
ul. Miedziana (działka nr ewid. 1064),
ul. Srebrna (działko nr ewid. 1060 i 1065).
O nadanie nazw ulicom wnioskowali
współwłaściciele tego gruntu.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q wprowadzenia do pracy Komisji
Rewizyjnej zadania kontrolnego

Do pracy Komisji Rewizyjnej w lutym
wprowadzono zadanie kontrolne w zakresie
zasadności skargi Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej zs. w Zgierzu
na działalność Wójta Gminy Zgierz. Skarga
dotyczy specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na „odbieranie i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Zgierz”.

Przebieg głosowania: 5 głosów za przyjęciem
uchwały, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

q przyjęcia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Zgierz na 2014 rok

Kontrolą objęte zostaną: l promocja gminy,
imprezy gminne i realizacja projektów
lokalnych oraz dochody gminy (luty);
l działalność gminy w strukturze Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM” i Związku Między-
gminnego „BZURA” oraz dochody gminy
(marzec); l analiza gminnych inwestycji oraz
dochody gminy (kwiecień); l analiza działań
związanych z ochroną zdrowia oraz gospoda-
rowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
(maj); l wykonanie budżetu za 2013 r.
(czerwiec); l analiza działań w zakresie strefy
uzdrowiskowej „Rogóźno” (lipiec); l analiza
funkcjonowania Gminnego Zakładu Komu-
nalnego (wrzesień, październik); l zamówienia
publiczne i przetargi (listopad); l opiniowa-
nie budżetu na 2015 r. (grudzień).

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przekazania skargi

l Skarga I dotyczyła naliczenia podatku
od nieruchomości na podstawie danych
z ewidencji gruntów, niezgodnych ze stanem
faktycznym. Rada Gminy Zgierz stwierdzając,
iż jest to skarga w sprawie indywidualnej,
uznała, że nie jest właściwym organem do jej
rozpatrzenia. Skarga złożona do Rady Gminy
Zgierz we wrześniu ub.r. została przekazana
Wójtowi Gminy Zgierz, który zgodnie z Kode-
ksem postępowania administracyjnego jest
organem właściwym dla prowadzenia postę-
powania administracyjnego w tej sprawie.
     Przebieg głosowania: 8 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 przeciw.

l Skarga II dotyczyła wydania pozwolenia na
przejazd tirów po drodze gminnej do posesji
w Rozalinowie. Rada Gminy Zgierz po zapo-
znaniu się z treścią skargi uznała, że nie jest
właściwym organem do jej rozpatrzenia.
Skarga złożona do Rady Gminy Zgierz
w styczniu br. została przekazana Wójtowi
Gminy Zgierz, który zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego jest orga-
nem właściwym dla prowadzenia postępowa-
nia administracyjnego w tej sprawie.
     Przebieg głosowania: 7 głosów za przyję-
ciem uchwały, 1 przeciw, 4 radnych wstrzy-
mało się od głosu.

dokończenie na str. 4
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Podczas XLII sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 27 lutego 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q zawarcia porozumienia z Powiatem
Zgierskim

Radni wyrazili zgodę na przejęcie przez
Gminę Zgierz zarządzania drogą powiatową
Nr 5105 E - ul. Kościelna w Białej, w szczegól-
ności w zakresie przebudowy drogi powiato-
wej Nr 5105 E, realizowanej ze środków
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzą-
cych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych. 

Przebudowa ul. Kościelnej w Białej
realizowana będzie w przypadku pozytyw-
nego zakwalifikowania wniosku i przyznania
dotacji ze środków Województwa Łódzkiego.
Zarząd Powiatu Zgierskiego udzieli Gminie
Zgierz dotacji celowej w wysokości zabezpie-
czającej udział własny na realizację inwestycji.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 przeciw, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

q nadania imienia Szkole Podstawowej
w Białej

Patronem Szkoły Podstawowej w Białej
zostanie Jan Kasiński - nauczyciel, harcerz,
żołnierz dwóch wojen, przetrzymywany
w więzieniach gestapo i więziony w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych. Urodzony
29 października 1898 r. w Leśmierzu (powiat
łęczycki), zmarł z wycieńczenia 22 lutego
1945 r. w Bergen-Belsen na kilka tygodni
przed wyzwoleniem obozu i zakończeniem
II wojny światowej. W latach 1928-1939
pełnił funkcję kierownika szkoły w Białej.
Mieszkał tu i założył rodzinę. Zajął się
organizacją nauczania, rozpoczął budowę
nowego budynku szkoły. Jan Kasiński nie jest
postacią powszechnie znaną, nie jest bohate-
rem, o którym napisano książkę, jego nazwiska
nie znajdziemy w podręczniku, ale uczniom,
nauczycielom i rodzicom Szkoły Podstawowej
w Białej stał się bliski, bo pracował dla niej,
a życiorys jego pomaga poznać historię Polski
XX wieku. 

Z wnioskiem o nadanie imienia Jana
Kasińskiego Szkole Podstawowej w Białej
wystąpili do Rady Gminy Zgierz: Rada
Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada
Rodziców tej placówki.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Zgierz

Skarga złożona przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej zs. w Zgierzu
dotyczyła specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na „odbieranie i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Zgierz”.

Przebieg głosowania: 7 radnych uznało
skargę za niezasadną, a 4 wstrzymało się
od głosu.

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

l Zwiększono wydatki na zadanie pn.
„Nabycie sieci wodociągowych na terenie
Gminy Zgierz”. Kwota 500 zł przeznaczona
zostanie na uregulowanie zobowiązań za
przejmowane sieci wodociągowe realizowane
przez prywatnych inwestorów. 

Pieniądze pochodzą z puli środków zabezpie-
czonych w budżecie gminy na zadanie pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Grotniki, ulice: Grabowa, Ozorkowska
i Zakątna” (zmniejszenie środków na tym
zadaniu nie wpływa na jego realizację).

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

l Zwiększono rezerwę ogólną budżetu
o kwotę 24.736 zł. Zmiana wynika z zaleceń
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
która zwróciła uwagę, iż zgodnie z ustawą
o finansach publicznych w budżecie jednostki
samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę
ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 proc.
i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu.
W budżecie Gminy Zgierz na 2014 r. uchwa-
lono natomiast kwotę 10.000 zł, która
nie spełniała ustawowego wymogu. 

Pieniądze pochodzą z puli środków zabezpie-
czonych w budżecie na oświetlenie ulic,
placów i dróg.

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

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

Zwiększono budżet gminy o 30.000 zł.
Pieniądze stanowią dotację celową z Powiatu
Zgierskiego, z przeznaczeniem na pomoc
finansową dla poszkodowanych na skutek
pożaru, który miał miejsce 28 grudnia 2013 r.
w Rosanowie przy ul. Wiosennej. Wsparcie
finansowe zostanie wypłacone przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2014-2026

Dokonano aktualizacji WPF: l wprowadzono
faktyczne wykonanie zadań za 2013 r.,
l uwzględniono zmiany w dochodach
i wydatkach, w związku z dokonanymi
zmianami budżetu gminy w 2014 r.,
l uaktualniono wydatki objęte limitami,
zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć na lata
2014-2026” stanowiącym załącznik do WPF,
l zmieniono nazwę przedsięwzięcia
w „Wykazie...”

Upoważniono ponadto Wójta Gminy Zgierz
do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją sześciu zadań: l „Rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach
w Gminie Zgierz”, l „Rozbudowa stacji wodo-
ciągowej w Skotnikach”, l „Zaopatrzenie
mieszkańców sołectw Lućmierz i Rosanów
w wodę z wodociągu w Rosanowie”,
l „Budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Glinnik, ul. Janowska”, l „Rozbudowa
drogi gminnej Nr 120372 E Lućmierz Las
-Dąbrówka Malice-droga wojewódzka-ulice:
Sadowa i Łanowa”, l „Sporządzenie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego w Gminie Zgierz,
w obrębię geodezyjnym Lućmierz Las
i w obrębie geodezyjnym Wola Rogozińska”.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie przyjęcia zmian Statutu
Związku Międzygminnego „Bzura”
zs. w Łowiczu.

Zmiany wynikają z wystąpienia ze Związku -
miast: Brzeziny, Łowicz i Łęczyca oraz gmin:
Rogów i Głowno, oraz wstąpienia do Związku
Gminy Aleksandrów Łódzki. Zgromadzenie
Związku Międzygminnego „Bzura”, którego
uczestnikiem jest m.in. Gmina Zgierz,
podjęło w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu
w dniu 17 stycznia br.

Uczestnikami Związku Międzygminnego
„Bzura” jest obecnie 20 jednostek samorządu
terytorialnego - gminy: Aleksandrów Łódzki,
Bielawy, Brzeziny, Budziszewice, Chąśno,
Dmosin, Domaniewice, Jeżów, Kiernozia,
Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice,
Nieborów, Parzęczew, Piątek, Ujazd, Zduny,
Zgierz oraz Miasto Głowno i Miasto-Gmina
Stryków.

Przebieg głosowania: 6 głosów za przyjęciem
projektu uchwały, 5 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, zmiana statutu
następuje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy.

dokończenie ze str. 3

Z okazji 106. urodzin
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia 

dla naszej ukochanej Cioci 
Stanisławy Jurkowskiej

składają
Agnieszka z rodziną 

oraz rodzina 
Palmowskich i Majewskich

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA



Na co dzień zajmuje się sprawami
swojej lokalnej społeczności.
Stara się rozwiązywać problemy
wspólnotowe mieszkańców wsi.
Jest głównym reprezentantem
władzy na najbliższym mieszkańcom
szczeblu samorządowym. Gospodarz
i opiekun sołectwa ma też swoje
święto. 11 marca obchodzimy Dzień
Sołtysa. 

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII
wieku, a więc ma długą tradycję, mocno
ugruntowaną w świadomości mieszkańców
wsi. Oczywiście bycie sołtysem nie zawsze
znaczyło w historii to samo. W średniowieczu
sołtys był przedstawicielem pana feudalnego,
dobrze opłacanym zarządcą dużego gospo-
darstwa, a jego stanowisko było dziedziczne.
Dzisiejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem
kilka. Nie jest wynagradzany. Wybierany jest
przez mieszkańców wsi na 4-letnią kadencję.
Ma większą swobodę działania, niż chociażby
jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale działal-
ność współczesnego sołtysa podlega większej
krytyce samych mieszkańców wsi, jak i kontroli
władz lokalnych - rady gminy czy wójta, które
sprawują nadzór nad działalnością sołectwa.

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa,
wybieranym przez pełnoletnich mieszkańców
stale przebywających na terenie sołectwa.
Mieszkańcy stanowią zebranie wiejskie, czyli
organ uchwałodawczy sołectwa. Działalność

sołtysa wspomaga rada sołecka, jako pomoc-
niczy organ opiniodawczo-doradczy.

Sołtys spełnia trzy podstawowe funkcje:
łącznika, organizatora i administratora.
Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami
a organami gminy (wójtem oraz radą gminy),
co oznacza, że z jednej strony powinien
sygnalizować organom gminy potrzeby
i problemy mieszkańców swojej wsi,
a z drugiej przekazywać treści uchwał rady
gminy, decyzji i zarządzeń wójta mieszkań-
com swojego sołectwa. Po drugie sołtys jest
organizatorem zebrań wiejskich, na których
omawiane są wspólne sprawy dotyczące
sołectwa. To on przygotowuje program
zebrania, to on zbiera pomysły i pilnuje
porządku obrad. Sołtys też organizuje
wspólne prace mieszkańców sołectwa,
uzgodnione na zebraniu wiejskim i stara się
je koordynować. Wreszcie sołtys to admi-
nistrator, który pilnuje, aby ustawy, rozpo-
rządzenia, zarządzenia i uchwały organów
gminy, powiatu, województwa były znane
w sołectwie i wykonywane. Do powszechnych
zadań sołtysa należy też zbieranie podatków
czy zawiadamianie o obowiązkowych szcze-
pieniach zwierząt. Wypełnianie tych funkcji
może w każdym sołectwie wyglądać inaczej
i z reguły tak się dzieje, gdyż dużo zależy od
woli samego sołtysa, jego cech charakteru
i podejścia do swojej funkcji. 

Sołtys nie jest wynagradzany za swoją pracę,
choć rada gminy może ustalić zasady, na jakich
będzie mu przysługiwała dieta oraz zwrot
kosztów podroży służbowej na posiedzenia
rady. W planie wydatków budżetowych Gminy
Zgierz na 2014 r. zapisano na ten cel 34.560 zł
(40 sołtysów) oraz 20.000 zł na rady sołeckie.
Sołtysowanie to praca przede wszystkim
społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy
naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości
zrobić, ale stawiająca przed nimi też bardzo
duże wymagania.

Jakim człowiekiem powinien być sołtys?
Pewne jest to, że powinien przede wszystkim
potrafić słuchać i rozmawiać z ludźmi,
zmotywować ich do działania społecznego
na rzecz swojego miejsca zamieszkania, łączyć
ludzi, integrować ich, budować porozumienie
w kwestiach drażliwych i konfliktowych.
Powinien też mieć odwagę reprezentować
mieszkańców i ich postulaty na posiedzeniach
rady gminy i przed wójtem. Być otwarty na
nowe pomysły dotyczące rozwoju wsi oraz
współpracę z lokalnymi organizacjami, które
mogą nie tylko pomóc w jego pracy, ale
zasadniczo zmienić jakość życia mieszkańców
wsi. Wreszcie, lubić swoją pracę, która
jest przede wszystkim pracą społeczną,
wymagającą poświęcenia czasu prywatnego,
zaangażowania i serca.

Zakres działania sołtysa to m.in.: l reprezen-
towanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
l zwoływanie zebrań wiejskich oraz posie-
dzeń rady sołeckiej i przewodniczenie im,
l działanie stosowne do wskazań zebrania
wiejskiego, rady gminy i wójta, l udział
w naradach i szkoleniach organizowanych
przez wójta oraz uczestniczenie w sesjach rady
gminy, l opiniowanie wniosków mieszkań-
ców o przyznanie pomocy społecznej oraz
wniosków o ulgi i umorzenia podatkowe,
l pobieranie podatków i opłat lokalnych,
l organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
l informowanie społeczności lokalnej
poprzez rozwieszenie ogłoszeń i zarządzeń
wójta na tablicach ogłoszeń i w miejscach
ogólnie dostępnych, przekazywanie ogłosze-
nia poprzez tzw. „kurendę”, czyli od posesji
do posesji, l w terminie do 15 września
przedkładanie preliminarza wydatków na
następny rok oraz wniosków do budżetu
gminy, l coroczne przedkładanie informacji
z działalności swojej i rady sołeckiej zebraniu
wiejskiemu.

SAMORZĄD

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

25 lutego 106. urodziny obchodziła 
Pani Stanisława Jurkowska z Białej

Szacownej Jubilatce życzę
dużo zdrowia oraz pogody ducha.

ŻYCZENIA

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 
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Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 

Z okazji Dnia Sołtysa
składam wszystkim Sołtysom 

z terenu Gminy Zgierz 
serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i wielu
sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Jesteście wyjątkowymi urzędnikami
- bez wyznaczonych stałych godzin
pracy i bez biurka, za to najbliżej
ludzkich spraw. Dziękuję Wam
za współpracę i zaangażowanie
w codzienną działalność dla potrzeb
środowiska lokalnego.  

Życzę Wam przyjaznych relacji
z mieszkańcami oraz zadowolenia
z wykonywania codziennych obowiąz-
ków opiekuna i gospodarza wsi. 

Z okazji Dnia Kobiet
życzę Paniom dużo zdrowia, pomyślności, blasku 
w spojrzeniu oraz samych radości. Niech na Waszych
twarzach zawsze gości uśmiech, a każdy dzień
przynosi niepowtarzalne okazje do zadowolenia z życia.
Życzę Wam spełnienia marzeń, satysfakcji z wykonywanej
pracy zawodowej, a w życiu osobistym dużo szczęścia 
i miłości najbliższych.

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 



Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa
jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości
to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do
szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzys-
taniem naszych danych do celów przestępczych.
Poważne konsekwencje może nieść również zostawienie
dowodu osobistego „pod zastaw”. 

Co zrobić w przypadku utraty dokumentu? 

Powiadomić Policję (gdy utrata nastąpiła poprzez kradzież). 
Natychmiast zastrzec go w Systemie DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE (uczestniczą w nim wszystkie banki w Polsce
oraz szereg innych firm i instytucji).
Wyrobić nowy dokument.

Gdzie zastrzegać? 

W każdej placówce swojego banku. 

Jeżeli osoba, która utraciła dokumenty tożsamości, jest klientem
jakiegokolwiek banku (np. ma tam założony swój rachunek), powinna
dokonać zastrzeżenia w którymś z jego oddziałów. Na miejscu otrzy-
muje się odpowiednie formularze. Dane o utraconym dokumencie
zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE. Informacje zostaną następnie automatycznie
przekazane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających
z systemu. Składając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentu
należy się tylko upewnić i zapytać, czy bank przekaże dane do Systemu
DZ, a nie jedynie do wewnętrznego systemu informatycznego banku. 

Jeżeli ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien
zastrzec dokumenty w Banku przyjmującym zastrzeżenia
od wszystkich osób.

Zastrzeganie dokumentów jest możliwe wyłącznie w bankach. Jeżeli
do tej pory nie korzystali Państwo z usług żadnego banku wystarczy
odebrać z Urzędu Gminy zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego. Zaświadczenie to jest czymś w rodzaju dokumentu
zastępczego, ponieważ poszkodowany ma prawo okazywać je w tych
wszystkich sytuacjach, w których konieczne jest okazanie dowodu
osobistego. Następnie należy zgłosić się do dowolnego oddziału
tych banków, które przyjmują zastrzeżenia także od osób
niebędących ich klientami. Zaświadczenie z Urzędu potrzebne
jest bankowi w celu weryfikacji informacji, że zastrzegany dokument
był rzeczywiście własnością osoby dokonującej zastrzeżenia. 

W banku otrzymają Państwo odpowiednie formularze. Dane o utra-
conym dokumencie zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych
Systemu DZ. Informacje zostaną następnie automatycznie przekazane
do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu.
Składając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentu należy się
tylko upewnić i zapytać, czy bank przekaże dane do Systemu DZ,
a nie jedynie do wewnętrznego systemu informatycznego banku. 

Zastrzeżenie utraconych dokumentów przez osoby, które
nigdy nie miały konta jest szczególnie istotne ponieważ,

w takiej sytuacji żaden bank nie posiada naszych danych - utrudnia
to identyfikację klienta i wykrycie oszustwa. W takiej sytuacji ryzyko
popełnienia przestępstwa przez kogoś „podszywającego się” pod inną
osobę jest znacznie wyższe. 

Lista banków przyjmujących zastrzeżenia od osób niebędą-
cych ich klientami: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Po-
cztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Deutsche Bank PBC SA,
Eurobank, Invest Bank SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Meritum
Bank SA, Nordea Bank Polska SA, Santander Consumer Bank SA,
SGB-Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK
SA, Getin Bank, Societe Generale SA. Pozostałe banki komercyjne
zastrzegają dokumenty tylko swoich klientów. Wśród banków
spółdzielczych, które przyjmują zastrzeżenia od osób niebędących ich
klientami jest Bank Spółdzielczy w Zgierzu. Z listą banków przyj-
mujących zastrzeżenia od osób niebędących ich klientami można
zapoznać się na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl. 

Jakie dokumenty należy zastrzegać? 

Najważniejsze są: dowód osobisty (również tymczasowy), paszport,
prawo jazdy, karta stałego pobytu, książeczka wojskowa i marynarska,
dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza. 

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty? 

Dziennie dokonuje się milionów operacji, m.in. wpłaty i wypłaty
pieniędzy z kont bankowych, przelewy, zakładanie rachunków, umowy
o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Wtedy potwierdzana jest tożsamość
klienta. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się
cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do: • wyłudzenia
pożyczki, • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu
kradzieży wyposażenia czy unikania opłat, • kradzieży wypożyczonego
samochodu lub innych przedmiotów, • zakładania fikcyjnych firm,
aby wyłudzić kredyt, zwrot podatków. 

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE? 

Zastrzeżenia przyjmowane są w tysiącach placówek bankowych.
Informacja pojawia się w systemie w czasie niemal rzeczywistym
umożliwiając wyeliminowanie dokumentu z obrotu. Informacje są
przekazywane wszystkim uczestnikom systemu. Korzystają z niego
np. banki, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska. Doku-
menty mogą sprawdzać m.in.: notariusze, hotele, wypożyczalnie,
agenci rozliczeniowi, pośrednicy finansowi, agencje pośrednictwa
sprzedaży i wynajmu mieszkań i innych nieruchomości. 

Dowód osobisty nie może być zastawem 

Znane są przypadki pozostawiania dowodu osobistego w zastaw. Takie
sytuacje występują np., gdy zapomnimy gotówki i nie mamy czym
zapłacić za benzynę. Często dowody osobiste w zastaw pozostawiamy
na własne życzenie, choć znane są również przypadki, gdy jesteśmy
o to proszeni. Dzieje się tak między innymi w hotelach i wypożyczal-
niach sprzętu sportowego. Zarówno takie postępowanie, jak i utrata
dokumentów na skutek kradzieży, może mieć dla nas bardzo poważne
konsekwencje.

Zatrzymanie dowodu osobistego jako zastawu jest wykroczeniem.
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód
osobisty może zatrzymać jedynie ten podmiot, któremu takie upraw-
nienie przyznaje inna ustawa. Zatrzymanie cudzego dowodu osobis-
tego przez podmioty nieuprawnione stanowi wykroczenie zagrożone
karą ograniczenia wolności albo grzywny. 

Podstawowym niebezpieczeństwem wiążącym się z oddaniem dowodu
podmiotowi, o którym nic tak naprawdę nie wiemy jest to, że może
on zaciągnąć zobowiązanie finansowe w oparciu o dane dokumentu.
Niczego nie podejrzewając, staniemy się dłużnikami. Po kilku
miesiącach, gdy do sprawy włączy się firma windykacyjna lub
komornik, wyjaśnienie powstałego problemu może być bardzo trudne. 

Chroń swoją tożsamość 

1. 
2.

3.

1. 

2. 

SPOŁECZEŃSTWO
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SPOŁECZEŃSTWO

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. Można również przekazać
1 proc. rocznego podatku dochodowego podczas składania PIT wpisując w odpowiedniej
rubryce: Społeczny Fundusz Stypendialny, Nr KRS 0000239089, Darowizna na pogorzelców
z WOLI BRANICKIEJ. 1 proc. mogą przekazywać także osoby, którym Urząd Skarbowy będzie
zwracał nadpłacony podatek. Przekazanie 1 proc. nie uszczupla kwoty zwrotu, jak też nie zwiększa
wpłacanego podatku, gdyż pobierany jest on z państwowego budżetu. 

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

Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz

Rodziny z regionu łódzkiego posiadające troje
lub więcej dzieci mogą składać wnioski
o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin
Wielodzietnych. Dzięki niej otrzymają m.in.
zniżki na bilety wstępu do muzeów i teatrów
podległych samorządowi województwa.

q Kto może otrzymać Wojewódzką
Kartę Rodzin Wielodzietnych?

Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszka-
łych pod wspólnym adresem na terenie woj.
łódzkiego (przy czym do członków rodziny
nie zalicza się dziecka pozostającego w związku
małżeńskim), mających na utrzymaniu troje
lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia
lub 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko
uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia
wieku w przypadku dzieci posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności bądź całkowitej niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji.

q Jakie są korzyści z posiadania karty?
Dzięki karcie rodzina można korzystać
ze zniżek oferowanych przez partnerów
programu. 50-procentowe zniżki na bilety
obowiązują m.in. w siedmiu placówkach
kulturalnych w Łodzi: l Teatrze Wielkim,
l Teatrze im. Stefana Jaracza, l Filharmonii
Łódzkiej, l Muzeum Sztuki (oddziały: MS1
ul. Więckowskiego 36, MS2 ul. Ogrodowa 19

- Manufaktura, Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72), l Muzeum Archeolo-
giczno-Etnograficznym, l Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej, l Łódzkim Domu
Kultury.

q Wymagane dokumenty:
l rodzina, która uzyskała potwierdzenie
przez urząd gminy we wniosku składa:
wniosek potwierdzony przez urząd gminy;
l rodzina, która nie uzyskała potwierdzenia
przez urząd gminy we wniosku składa:
wniosek, kserokopię aktów urodzenia dzieci
wymienionych we wniosku, kserokopię
dowodów osobistych rodziców lub opiekunów
prawnych wymienionych we wniosku;
l w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia
– zaświadczenie lub oświadczenie potwier-
dzające kontynuowanie nauki lub kserokopię
legitymacji szkolnej lub studenckiej;
l w przypadku rodzin zastępczych
– kserokopię postanowienia sądu o ustano-
wieniu rodziny zastępczej, w tym o charakte-
rze pogotowia rodzinnego; 
l w przypadku rodzinnego domu dziecka
– kserokopię postanowienia sądu o umiesz-
czeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
l w przypadku opiekuna prawnego
– kserokopię postanowienia sądu o ustano-
wieniu opieki prawnej nad dzieckiem; 

q w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi
niepełnosprawnym/i powyżej 18. roku życia
– kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub całkowitej niezdol-
ności do pracy i samodzielnej egzystencji.

q Gdzie złożyć dokumenty?
Wniosek wraz z załącznikami należy
przekazać osobiście lub pocztą na adres:
Regionalne Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
tel. 42 203 48 00 (67). 

q Karty dla całej rodziny wydawane są
bezpłatnie, na okres 36 miesięcy, w terminie
do 15 dni roboczych od złożenia wniosku.
Można je odebrać osobiście lub otrzymać
pocztą na adres wskazany we wniosku.

q Więcej informacji (w tym: regulamin,
wniosek, oświadczenie o kontynuowaniu
nauki, wykaz instytucji) znajdują się na stro-
nie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl
oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi www.rcpslodz.pl.
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Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe! 
Trwa nabór do kolejnej edycji projektu GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu, ul. Łęczycka 4 prowadzi rekrutację
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. Udział w projekcie jest
bezpłatny!

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Woli Branickiej
doszło do pożaru, w wyniku którego spłonął
nasz dom, a wraz z nim cały dorobek. W jednej
chwili zostaliśmy pozbawieni miejsca na ziemi.
W takiej sytuacji człowiek traci poczucie
bezpieczeństwa, jest przytłoczony ogromem
nieszczęścia jakie go spotkało, traci nadzieję.
W tych trudnych chwilach nie zostaliśmy
jednak sami. Rodzina, przyjaciele oraz ludzie
nam zupełnie obcy otoczyli nas współczu-
ciem, życzliwością i empatią, udzielając
jednocześnie wszelkiego rodzaju wsparcia.
Z całego serca składamy podziękowania
Wójtowi Gminy Zgierz Zdzisławowi Rembi-
szowi, pracownikom Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Sołtys Sołectwa Wola
Branicka Barbarze Palmowskiej, probosz-
czowi parafii w Białej ks. Stanisławowi
Ochotnickiemu oraz kolegom z pracy,
a w szczególności panom Stanisławowi
Wrońskiemu i Januszowi Domańskiemu,
środowisku sąsiedzkiemu i społeczności
lokalnej. Dzięki Państwa ofiarności rozpoczy-
namy z nadzieją nowy rozdział w życiu.

Aleksandra Ścibor z rodziną

Dziękujemy za wszelką pomoc rzeczową
i finansową jaką otrzymaliśmy od mieszkań-
ców Rosanowa, Gminy Zgierz i wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy udzielili nam
wsparcia w tym trudnym dla nas okresie.
Bez Państwa pomocy byłoby to niemożliwe,
żeby odbudować nasz dom i wrócić do
normalności.

Z wielkimi wyrazami 
podziękowania i szacunku

Jolanta i Janusz Pilarscy z Wiktorią

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych



MAŁE GRANTY

q Tytuł projektu: 
W koszykówkę chcemy grać...

q Realizator: Rada Sołecka Sołectwa 
Besiekierz Rudny

q Miejsce realizacji: teren szkoły,
Besiekierz Rudny 20

q Zakres projektu: stworzenie miejsca 
do aktywnego spędzania czasu przez 
mieszkańców – zakup ruchomego 
zestawu do koszykówki

q Tytuł projektu: Doposażenie Świetlicy
Wiejskiej i zagospodarowanie miejsca 
spotkań mieszkańców

q Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jedliczu i Rada Sołecka Sołectwa 
Jedlicze A

q Miejsce realizacji: Świetlica Wiejska,
Jedlicze A, ul. Długa 36

q Zakres projektu: zakup i ustawienie 
mebli kuchennych i zlewozmywaka
z armaturą oraz wykonanie okapu 
kuchennego w pomieszczeniu 
socjalnym świetlicy

q Tytuł projektu: Tradycja naszą siłą
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Białej
q Miejsce realizacji: strażnica OSP,

Biała, ul. Kościelna 2
q Zakres projektu: stworzenie 

pomieszczenia do prezentacji tradycji 
pożarnictwa w Białej – usunięcie 
ściany działowej, wymiana okien, 
drzwi, lamp oświetleniowych 
i wykładziny, odświeżenie ścian

q Tytuł projektu: 
A gdyby tak jeszcze raz...

q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrówce Wielkiej

q Miejsce realizacji: strażnica OSP,
Dąbrówka Wielka, ul. Główna 72

q Zakres projektu: budowa ogrodzenia 
z tyłu budynków strażnicy

q Tytuł projektu: Nasza świetlica
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dzierżąznej
q Miejsce realizacji: strażnica OSP,

Dzierżązna 6a
q Zakres projektu: demontaż starego

chodnika wokół budynku strażnicy
i położenie nowego z kostki brukowej

Projekty zrealizowane w ramach pomocy z budżetu Gminy Zgierz na 2013 rok 
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MAŁE GRANTY Projekty zrealizowane w ramach pomocy z budżetu Gminy Zgierz na 2013 rok 

q Tytuł projektu: 
Kontynuacja zakończenia budowy 
Domu Sołeckiego „Sołtysówki” 
i placu zabaw dla dzieci

q Realizator: Rada Sołecka Sołectwa
Jedlicze B

q Miejsce realizacji: „Sołtysówka”,
Jedlicze B, ul. Kochanowskiego 2

q Zakres projektu: wykonanie i montaż 
altany ogrodowej przy „Sołtysówce”, 
usunięcie odrostów akacji (zakrzaczeń) 
i posadzenie żywotników, wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej 
oraz zakup i montaż sztycy 
i stojaka przyłącza napowietrznego

q Tytuł projektu: Ogrodzenie
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kęblinach
q Miejsce realizacji: strażnica OSP,

Kębliny ul. Strykowska 34
q Zakres projektu: budowa ogrodzenia 

terenu wokół strażnicy (część 
gospodarcza) i orynnowanie budynku

q Tytuł projektu: Nasza Strażnica II
q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna  

w Skotnikach
q Miejsce realizacji: strażnica OSP,

Skotniki, ul. Strażacka 4
q Zakres projektu: odnowienie 

sanitariatów oraz zakup nagrzewnicy 
olejowej

q Tytuł projektu: 
Nowe drzwi, nowe perspektywy

q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szczawinie

q Miejsce realizacji: strażnica OSP,
Szczawin, ul. Kościelna 40

q Zakres projektu: wymiana dwóch par 
drzwi wejściowych w budynku 
strażnicy

q Tytuł projektu: 
Nasza strażnica, nasza świetlica

q Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Śladkowie Górnym

q Miejsce realizacji: strażnica OSP,
Śladków Górny 23

q Zakres projektu: wymiana starych 
i uzupełnienie brakujących okien
i drzwi oraz wykonanie podłoża 
pod nową podłogę
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Wypalanie traw jest szkodliwe i niebezpieczne

Po przejściu pożarów ziemia staje się jałowa. Płomienie zabijają
np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości
roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby.
Nie koniec na tym, ogień zabija także owady (np. pszczoły) i dziko
żyjące zwierzęta (np. jeże, zające, lisy czy kuropatwy) oraz niszczy ich
siedliska. Palące się trawy czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne
substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe, jak
również niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja pyłów
i gazów jest niebezpieczna także z innego względu, zagraża bowiem
np. kierowcom poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów.
Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania,
pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie.
Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie
w takich okolicznościach, a bywa, że są też ofiary śmiertelne. Często
zresztą to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich działań,
bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Wiele
jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących
traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich
zdarzeń. Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko
dojechać do innych pożarów.

Zabronione

Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym
uczynku, to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł,
a w przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru
stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewi-
dziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Nie opłaca się

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać
dotkliwe kary finansowe, jeśli okaże się, że doszło do świadomego
podpalenia trawy przez rolnika. Zakaz wypalania traw wynika
z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez
rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności
obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na
zalesianie gruntów rolnych). Rolnikowi, który nie przestrzega tych
norm grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów
płatności o 3 proc. Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy
przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może karę
zwiększyć albo zmniejszyć. W zależności od dotkliwości, zasięgu
trwałości stwierdzonej niezgodności względem norm, należna
rolnikowi kwota płatności może zostać pomniejszona do 1 proc., jak
i podwyższona do 5 proc. należnych rolnikowi płatności obszarowych
za dany rok. Kary mogą być też jeszcze podwyższone, gdy rolnikowi
zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR
może obniżyć każdy z rodzajów płatności o 20 proc., a w zupełnie
skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw,
agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności obszarowych
za dany rok.

25 lutego w budynku zgierskiej jednostki
policji miała miejsce wyjątkowa uroczystość,
podczas której Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz
podziękował za wieloletnią służbę odchodzą-
cemu z dniem 25 lutego na emeryturę
Komendantowi Powiatowemu Policji
w Zgierzu insp. Piotrowi Nejmanowi.

Jednocześnie w obecności
wszystkich zaproszonych
gości Komendant Wojewódzki
wprowadził na stanowisko
Komendanta Powiatowego
Policji w Zgierzu mł. insp.
Iwonę Lewandowską -
dotychczasowego I Zastępcę
Komendanta Powiatowego.

Odchodzący na emeryturę
insp. Piotr Nejman przyjął
wiele życzliwych i ciepłych
słów odwołujących się do
10-letniej bardzo dobrze
układającej się współpracy
z samorządem lokalnym,
prokuraturą, sądem, strażą
miejską i innymi instytu-

cjami powiatu zgierskiego. Komendant Iwona
Lewandowska odebrała gratulacje i życzenia
z tytułu objęcia nowego stanowiska oraz
zapewnienia ze strony samorządowców
o wsparciu w realizacji nowych zadań jakie
przed nią staną. W imieniu Gminy Zgierz
życzenia dotychczasowemu i nowo powoła-
nemu Komendantowi KPP w Zgierzu złożył
Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek
Kominiak.

Mł. insp. Iwona Lewandowska urodziła się
w 1961 r. w Łodzi. Ukończyła studia na
Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa
oraz studia podyplomowe na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym. Jest także
absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Do Policji wstąpiła w 1990 roku. Od początku
związana ze zgierską jednostką. Przez pierwsze
7 lat pracowała w Wydziale Dochodzeniowo
-Śledczym. W 1997 r. awansowała na stano-
wisko Naczelnika Wydziału Prewencji.
Kolejny etap to służba na stanowisku
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Zgierzu, gdzie odpowiadała za pion
prewencji, a przez ostanie pół roku za pion
kryminalny. Mł. insp. Iwona Lewandowska
została odznaczona przez Prezydenta RP
Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę a także
Srebrną Odznaką Zasłużonego Policjanta
nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Pani mł. insp. Iwona Lewan-
dowską jest zamężna i ma córkę. Uwielbia
literaturę i podróże. W wolnych chwilach
zajmuje się rękodziełem artystycznym.
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Nie wypalaj wiosną suchych traw

SPOŁECZEŃSTWO

Nowy Komendant Powiatowy Policji
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KULTURA

21 lutego w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się zebranie sprawozdawczo
-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego - Gmina Zgierz. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych UGZ Cezary Piotrowski, Prezes Zarządu Oddziału
ZNP w Zgierzu Grażyna Pisarska, Przewodnicząca Sekcji Emerytów
i Rencistów Zarządu Oddziału ZNP w Zgierzu Jadwiga Karmańska
oraz pracownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Alina Kosior.

W latach 2010-2014 w zarządzie koła zasiadali: Barbara Maciak –
przewodnicząca, Jolanta Paprocka – zastępca przewodniczącej,
Bronisława Zielińska – skarbnik, Halina Gwis i Teresa Kulesza
– kronikarze, Wanda Szymczak – organizator wycieczek (zmarła
w 2013 r.) oraz Barbara Boczek, Mieczysław Michalak i Jadwiga
Stasińska – członkowie zarządu.

Zebranie rozpoczęło sprawozdanie z działalności koła w mijającej
kadencji zarządu, które złożyła Barbara Maciak. W ciągu ostatnich
czterech lat odbyło się wiele spotkań z udziałem zaproszonych gości,
zorganizowano wycieczki krajoznawcze i wyjazdy na wydarzenia
kulturalne, a także grupowe turnusy do sanatorium nauczycielskiego
w Ciechocinku. Nauczyciele uczestniczyli również w majówkach
organizowanych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej,
spotkaniach wigilijnych i wielkanocnych oraz obchodzili uroczyście
jubileusze 80. i 90. urodzin członków koła. Bardzo ważnym aspektem
było również utrzymywanie stałego kontaktu i pomoc osobom, którym
stan zdrowia nie pozwalał na udział w spotkaniach i pracach koła.

Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za całą
kadencję, po czym zaproszeni goście i członkowie koła podziękowali
Barbarze Maciak i całemu zarządowi za pracę przez ostatnie cztery
lata. Również przewodnicząca koła wyraziła wdzięczność za współ-
pracę, wręczając upominki książkowe dotychczasowym członkom
zarządu oraz Zdzisławowi Rembiszowi, Grażynie Pisarskiej,
Jadwidze Karmańskiej, Cezaremu Piotrowskiemu i Alinie Kosior.

W zebraniu uczestniczyło 18 członków Koła, którzy w wyniku tajnego
głosowania dokonali wyboru nowego zarządu. Ustępująca przewod-
nicząca, która pełniła tę funkcję dwie kadencje pod rząd, nie ubiegała
się o ponowny wybór. W latach 2014-2018 w zarządzie zasiadać będą:
Jolanta Paprocka – przewodnicząca, Barbara Maciak – zastępca
przewodniczącej, Bronisława Zielińska – skarbnik, Barbara
Boczek, Halina Gwis i Teresa Kulesza – członkowie zarządu.

Powitajmy Panią Wiosnę! 
Pożegnajmy się z Zimną Marzanną!

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąnej zaprasza na zabawę plenerową
20 marca, skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Zabawę
rozpoczniemy konkursem na najciekawszą Marzannę oraz widowis-
kami przygotowanymi przez poszczególne grupy. Następnie orszak
wiosenny przejdzie nad staw, gdzie zgodnie z tradycją Marzanna
zostanie podpalona i utopiona. Poszukamy pierwszych oznak
nadchodzącej wiosny. Grupy przychodzą w formie rajdu lub przyjeż-
dżają własnym transportem. Rozpoczynamy o godz. 10.00.

Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną

To już VII edycja konkursu plastycznego, przeznaczonego dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zgierz.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 2 kwietnia na adres: Gminny
Ośrodek Kultury, Dzierżązna 4, 95-001 Biała. Prace konkursowe
będzie można oglądać w siedzibie organizatora podczas rozdania
nagród laureatom w dniu 10 kwietnia, w trakcie trwania Warsztatów
Wielkanocnych. Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna
w siedzibie organizatora. 

Wszelkie informacje i regulaminy konkursów można uzyskać
na stronie internetowej www.dzierzazna.pl bądź pod nr tel.
42 717 84 66. 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej ogłasza nabór
do powstającej grupy mażoretkowej, która będzie
uzupełnieniem Orkiestry Dętej działającej przy GOK.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane dziewczęta, które

ukończyły 12 lat do udziału w bezpłatnych zajęciach tańca i rytmu,
które odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.

Zajęcia odbywają się w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej projektu: Mażoretki – warsztaty rytmu
i tańca oraz doposażenie zespołu w zakresie działania 413 -
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007 -2013.

Gminny Ośrodek Kultury, Dzierżązna 4
tel. 42 717 84 66, 663 919 045 
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl, www.dzierzazna.pl

Nabór do grupy mażoretkowej

Warsztaty rytmu i tańca 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej 
zaprasza do uczestnictwa w konkursach i zabawach

q 21 marca (piątek) godzina 17.00 - 19.00
Jajko inaczej - technika quilingu i decoupage
zapisy od 28 lutego
q 28 marca (piątek) godzina 17.00 - 19.00
Wesołego Alleluja - technika scrapbookingu
zapisy od 7 marca
q 4 kwietnia (piątek) godzina 17.00 - 19.00
Wokół stołu - technika florystyczna
zapisy od 14 marca
q 11 kwietnia (piątek) godzina 17.00 - 19.00
Tradycją wyznaczone - palmy wielkanocne
zapisy od 21 marca

Zapisy pod nr tel. 42 717 84 66, 663 919 045 lub osobiście w wyzna-
czonym terminie. Liczba osób na jednym spotkaniu: maksymalnie
10 osób. Przy dużym zainteresowaniu istnieje możliwość stworzenia
dodatkowej grupy w wyznaczonym terminie. Warsztaty są płatne.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej zaprasza na

warsztaty rękodzieła dla dorosłych i młodzieży

Nowy zarząd koła emerytowanych
nauczycieli

MACIEJ WRZESIŃSKI
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Od lewej: Jolanta Paprocka, Jadwiga Karmańska i Barbara Maciak.
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Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie po raz kolejny wzięli udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zaintereso-
wanie uczniów 37. edycją turnieju przerosło
oczekiwania organizatora.

W etapie szkolnym najlepsze noty uzyskali:
I miejsce: Bartosz Zdrojewski,
II miejsce: Daniel Hut,
III miejsce ex aequo: Mateusz Lewandowski,
Adam Królikowski, Damian Kociak.
Tylko trzy osoby mogły uczestniczyć w elimi-
nacjach miejsko-gminnych, więc o podium

walczyli Mateusz, Adam i Damian.
Zwycięzca Mateusz Lewandowski
przeszedł do kolejnego etapu.

14 lutego szczęście sprzyjało nie tylko
zakochanym. Bartosz Zdrojewski
zajął I miejsce w eliminacjach
miejsko-gminnych w Zgierzu
i zakwalifikował się na szczebel
powiatowy.

Etap powiatowy odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
w marcu. Cała szkoła trzyma kciuki za Bartka.

WIOLETTA PLICH-PATORA
opiekun konkursu w ZSG w Szczawinie

Młodzież zapobiega pożarom
Gimnazjalista ze Szczawina zakwalifikował się do etapu powiatowego 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
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11 lutego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie odbył się
Dzień Otwartych Drzwi. W uroczystości udział wzięli: uczniowie klas
VI szkół podstawowych z Gminy Zgierz oraz Miasta Zgierza wraz
z rodzicami, Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ Cezary Piotrowski,
Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Jędrzejczak-Cybulska
oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców, przedstawiciele
samorządów klasowych szkoły podstawowej i gimnazjum, absolwenci
oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor ZSG w Szczawinie Irena Konsowicz,
witając przybyłych oraz przedstawiając ofertę edukacyjną szkoły.
Uzupełnieniem była część artystyczna przygotowana i zaprezentowana
przez uczniów pod opieką nauczycieli. Uczniowie I klasy szkoły
podstawowej pochwalili się pierwszymi umiejętnościami z zakresu
znajomości języka obcego, wykonując piosenkę po angielsku,
a następnie z wielkim kunsztem wykonali taniec baletowy. Natomiast
uczennice klasy II zdobyły serca publiczności wykonaniem nastrojowej
polskiej piosenki. Uczennice klasy III wystąpiły w porywającym tańcu,
wykonując żywiołowego rock and roll-a. Śpiewem przywitała
zebranych uczennica II klasy gimnazjum. Zebrani z dużym zaintere-
sowaniem obejrzeli pokaz walki robotów, wykonanych przez uczniów
klasy III gimnazjum na zajęciach z mechatroniki, a następnie występ
Ludowego Zespołu „Szczawiniacy”.

Goście uczestniczyli także w uroczystości otwarcia nowych pracowni
biologiczno-ekologicznych wyposażonych z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia”. Uczniowie
szkoły złożyli podziękowania pod adresem Zarządu WFOŚiGW
w Łodzi oraz na ręce Wójta Gminy Zgierz, Kierownika Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych i Przewodniczącej Rady Rodziców,
a także wyrazili radość z posiadania bardzo dobrze wyposażonych klas.

O godzinie 15.15 rozpoczęło się zwiedzanie szkoły, rozmowy z uczniami
i nauczycielami. Wielu uczniów z klas VI oraz ich rodziców
już w piątek wyraziło chęć kontynuowania nauki w naszej szkole.

Dziękuję gościom za udział w uroczystości, a uczniom, absolwentom
oraz pracownikom za współpracę podczas jej organizacji.

Dzień Otwartych Drzwi 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie

Goście Dnia Otwartych Drzwi w ZSG w Szczawinie z dużym zainteresowaniem obejrzeli pokaz walki robotów 
wykonanych przez uczniów klasy III gimnazjum na zajęciach z mechatroniki.
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IRENA KONSOWICZ
Dyrektor ZSG w Szczawinie

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 

z Sołectwa Łagiewniki Nowe
dużo zdrowia, życzliwości 

oraz szczęścia w życiu 
rodzinnym i zawodowym 

życzy 
Zyta Przechodzeń

Sołtys Sołectwa Łagiewniki Nowe
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Nie pal przy mnie, proszę 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
przystąpili w roku szkolnym 2013/2014 do programu edukacji
antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Program ma charakter
profilaktyczny i realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu. Zawiera uporządkowane
treści dotyczące zdrowia, dostosowane do możliwości percepcyjnych
dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ma na celu uświadomienie
uczniom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształ-
cenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia
odbywają się w formie warsztatów, podczas których nauczyciel
wykorzystuje różnorodne metody aktywizujące: burzę mózgów,
dramę, układanki, krzyżówki. Uczniom towarzyszy wiewiórka
o imieniu Wiki, która razem z nimi poznaje tajniki zdrowia. Zajęcia
cieszą się zainteresowaniem uczniów i aprobatą rodziców. 

Tym się chwalę, że nie palę

Również gimnazjaliści z ZSG w Słowiku przystąpili do programu
edukacji antynikotynowej. W ramach działań profilaktycznych odbył
się rajd na trasie ok. 12 km, podczas którego podzieleni na grupy
uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu profilaktyki antynikotyno-
wej i antyalkoholowej. Okazją do zdrowej rywalizacji był także szkolny
quiz wiedzy dotyczący wpływu nikotyny na zdrowie oraz niektórych
aspektów prawnych palenia papierosów. W quizie więło udział
14 uczniów. I miejsce zajął Oskar Karolak, II - Krzysztof Granosik,
a III - Jakub Lewandowski. Nagrody dla zwycięzców oraz pamiąt-
kowe znaczki dla wszystkich gimnazjalistów ufundowała Gmina
Zgierz. Klasa III gb pod opieką Wiktora Kaźmierczaka przygoto-
wała ponadto przedstawienie na temat szkodliwości palenia papiero-
sów, w którym zaprezentowała znane przeboje z Kabaretu Starszych
Panów. 

Uzależnienie? Tak, poproszę / Nie, dziękuję

Pod takim tytułem odbyły się 2 lekcje otwarte dla uczniów klas
szóstych z terenu naszej gminy. Skorzystali z nich chłopcy i dziewczęta
ze szkół podstawowych w Giecznie, Białej i Besiekierzu, którzy przybyli
26 lutego do Gimnazjum w Giecznie. Warsztaty przygotowała Alina
Kurzdym wraz z uczniami klasy II Gimnazjum: Miłoszem
Berganderem, Dominikiem Szczepaniakiem, Szymonem
Wasilewskim i Marcinem Klimczakiem. 

Chłopcy zgłosili się do mnie jesienią, kiedy planowali obowiązujący
w szkole udział w projekcie gimnazjalnym. Znaliśmy się z zajęć
„Wychowania do życia w rodzinie”. Wiedzieli o moich zainteresowa-
niach problematyką społeczną, tym bardziej że oprócz języka polskiego
uczę także „Wiedzy o społeczeństwie”. Stąd ich wybór opiekuna
projektu. Trzeba przyznać, że natychmiast solidnie wzięli się do roboty. 

Temat projektu od razu zakładał problem uzależnień, zagrożeń, przed
którymi młodzi ludzie stają coraz częściej. Zaczęło się poszukiwanie
informacji. Chłopcy obserwowali codzienność, znajdowali przykłady
we współczesnym świecie, rozmawiali z rówieśnikami, przeprowadzali
wywiady, poszukiwali sprzymierzeńców wśród bardziej doświadczo-
nych życiowo dorosłych. Pomogły rozmowy z rodzicami, przydał się
tata-lekarz, który objaśniał mechanizmy uzależniania z punktu
widzenia medycyny. Cenne okazały się wypowiedzi tych, którzy sami
czują się uzależnieni. Palący informator zwrócił uwagę chłopców na
to, że nawet pewne gesty, uwarunkowania sytuacyjne prowokują
palacza, podsycają potrzebę sięgnięcia po papierosa. W trakcie dyskusji,
które prowadziliśmy „rozpracowując” zagadnienie mechanizmów
uzależniania, chłopcy akcentowali szczególnie mocno swoje odkrycie,
że ciągle nieświadomie uczestniczymy w niezamierzonym powielaniu
zachowań przygotowujących do uzależnienia. I to już od najmłodszych
lat. Pamiętam taką rozmowę: „Po co na urodzinach dziecka stawiać
na stole soczek w butelce imitującej szampana? – pyta Marcin.
„Przecież to oswaja już najmłodsze dzieci z używaniem alkoholu” –
dopowiada Dominik. „Wtedy alkohol kojarzony jest z czymś miłym,
dającym poczucie, że świętować to znaczy pić” – dorzuca Szymon.
„Tak samo działa uzależnienie od nikotyny – już samo ułożenie ręki,
układ dwóch palców, jakby trzymały one papieros, prowokuje palacza.
Dzieci bawią się w dorosłych” – dorzuca Miłosz, który na początku
zbierał informacje o paleniu. Startując z projektem chłopcy obmyślali
kierunki poszukiwań, ustalili zakres obowiązków. Na spotkaniach
konsultacyjnych dzieliliśmy się obserwacjami i wrażeniami. Wiedzy
o problemie przybywało. Emocji było coraz więcej. Ostatecznie nasze
zamiary ewoluowały w kierunku mechanizmów społecznych, które
rządzą jednostkami. Weszliśmy w rejony „inżynierii społecznej”.
„Dlaczego na paczce papierosów drukuje się wielkimi literami, że
palenie szkodzi?” – zastanawiali się – „…przecież każde dziecko wie,
że może prowadzić do choroby”. I tak zaczęli odkrywać mechanizmy
uzależnienia. Ostatecznie projekt okazał się wielką przygodą. Chłopcy
wyruszyli na poszukiwanie. Chcieli poznać sposoby, dzięki którym
można zostać ubezwłasnowolnionym. W czasie prezentacji pokazali
szóstoklasistom zdjęcie marionetki. „Czy to twoje zdjęcie?” – każdemu
z osobna zadali pytanie. Oczywiście nikt nie odnalazł tam swojej
podobizny. Wtedy drużyna „wciągnęła” grupę w szereg gier społecz-
nych, aby udowodnić, że każdy może ulec manipulacji. „Marionetką
może zostać każdy z nas, niezależnie ile ma lat. Wystarczy tylko nie
zdawać sobie sprawy z tego, że ktoś pociąga za sznurki” – przestrzegali
młodszych kolegów. „Uzależniamy się na własne życzenie. Ale, można
powiedzieć: „nie, dziękuję”!

Wielkie zadowolenie spowodował sam moment upublicznienia swoich
dokonań. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem gości: dzieci
i opiekunów. Szóstoklasiści chętnie brali udział w eksperymentach,
żywiołowo odpowiadali na zaproszenie do wspólnych działań. To była
zabawa i nauka. Właśnie tak chcemy się uczyć w Gimnazjum
w Giecznie! Od września zapraszamy do naszej szkoły nowy rocznik
odkrywców!

DOROTA MAKOWSKA
SP w Besiekierzu Rudnym

Młodzi przeciw papierosom

JULIA CHMIELECKA
ZSG w Słowiku
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ALINA KURZDYM
ZSG w Giecznie
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KONDOLENCJE

W styczniu 2014 r. pożegnaliśmy 

naszą koleżankę

ś.p. Alfredę Majewską

emerytowaną nauczycielkę 

Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej

RODZINIE

składamy wyrazy współczucia

Koło Emerytów i Rencistów ZNP 

Gmina Zgierz

Wyrazy współczucia

druhowi

TADEUSZOWI KOŁODZIEJCZAKOWI
członkowi Zarządu OSP w Skotnikach

z powodu śmierci 

MATKI

składa

Ochotnicza Straż Pożarna

w Skotnikach

Wyrazy współczucia

Pani

HALINIE GWIS
nauczycielce w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym

w Szczawinie

z powodu śmierci 

MATKI

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Pani

HALINIE GWIS
nauczycielce w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym

w Szczawinie

z powodu śmierci 

MATKI

składa

Koło Emerytów i Rencistów ZNP 

Gmina Zgierz

Wyrazy współczucia

RODZINIE

ś.p. Zdzisławy Pająk
honorowej członkini KGW w Białej

składają

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej

oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe,
poświęcone żołnierzom zbrojnego podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego,
stawiającym opór próbie sowietyzacji Polski
i podporządkowania jej ZSRR w latach 40.
XX wieku. Przyjmuje się, że w powojennej
konspiracji niepodległościowej działało do
200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzan-
ckich blisko 20 tysięcy. 

Święto ustanowione zostało w 2011 r.
Przypada w rocznicę wykonania wyroku na
dowódcach IV Komendy Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość (WiN), walczących z komunis-
tami, którzy przejęli w Polsce władzę po
II wojnie światowej. W 1945 r. sytuacja
polityczna i rosnący terror zmusiły byłych
żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił
Zbrojnych czy Batalionów Chłopskich do
podjęcia nierównej walki. Większość z „Żołnierzy
Wyklętych” zapłaciła za to najwyższą cenę.
1 marca 1951 r., w więzieniu UB przy ulicy
Rakowieckiej w Warszawie zostali zamordo-
wani: ppłk Łukasz Ciepliński, ppłk Mieczysław
Kawalec, kpt. Józef Batory, mjr Adam Laza-
rowicz, kpt. Franciszek Błażej, por. Karol
Chmiel i kpt. Józef Rzepka. Pośmiertnie
odznaczeni przez Prezydenta RP. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłom-
nej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowych. 

21 lutego w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu odbył
się powiatowy konkurs pn. „Żyj zdrowo
i bezpiecznie”. Patronat nad konkursem objął
Starosta Zgierski.

Uczennice klasy III Gimnazjum w Szczawinie
w składzie: Karolina Kołodziejczak, Olga
Kraska i Natalia Palczewska, pod opieką
Izabeli Puszczyńskiej-Mareckiej - nauczy-
cielki wychowania fizycznego, zajęły I miejsce.

II miejsce zajęło Gimnazjum ze Strykowa,
a III - Gimnazjum z Ozorkowa.

OŚWIATA

Żyj zdrowo i bezpiecznie
Gimnazjalistki ze Szczawina zajęły I miejsce 
w konkursie powiatowym
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IZABELA PUSZCZYŃSKA-MIRECKA
ZSG w Szczawinie

Drużyna gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie w składzie: Zuzanna Antczak, Olga Kraska, Daria
Pietrasiak i Karolina Kołodziejczak, pod opieką Jolanty
Chojeckiej-Stępniewskiej, będzie reprezentować Park Krajob-
razowy Wzniesień Łódzkich podczas czwartego, wojewódzkiego etapu
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Trzeci etap (parkowy) XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” rozstrzygnięto 16 stycznia.
Wyłoniono siedem drużyn gimnazjalnych, które będą reprezentować
parki Zespołu Krajobrazowego Województwa Łódzkiego (Załęczański
PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Bolimowski PK, PK Wzniesień
Łódzkich, Przedborski PK, Sulejowski PK, Spalski PK) w czwartym
etapie konkursu (wojewódzkim). W zmaganiach konkursowych
w zakresie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wzięły udział
cztery drużyny ze szkół w Bratoszewicach, Strykowie, Szczawinie
i Wiączyniu. Najlepsza okazała się drużyna z Gminy Zgierz.

Finał parkowy w Bratoszewicach. Na zdjęciu od lewej: Ludwik Samosiej
- st. spec. ds. ochrony przyrody Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Jolanta
Chojecka-Stępniewska - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie, Katarzyna Krakowska - Zastępca Dyrektora Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich, Daria Pietrasiak, Olga Kraska, Zuzanna Antczak,
Karolina Kołodziejczak - uczennice ZSG Szczawin, Ewa Piórkowska - Dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach. 
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Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
Gimnazjaliści ze Szczawina zakwalifikowali się 
do wojewódzkiego etapu konkursu 

oprac. na podst. www.parkilodzkie.pl 

Z KART HISTORII

czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl
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KOMUNIKATY

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

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

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

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

Zbiórka elektrośmieci w Szczawinie 
26, 27 i 28 marca w godz. 7.00-16.00

Punkty zbiórki:

l ZSG w Szczawinie, ul. Kościelna 21 
(parking dla pracowników - będzie wyznaczone miejsce) 

l Szczawin Mały, ul. Leśna 25 (u pana Tadeusza Jędrzejczaka)

Przyjmujemy:

l urządzenia zawierające freony (lodówki, zamrażarki)
l sprzęt RTV (telewizory, monitory)
l sprzęt AGD (pralki, tostery)
l sprzęt komputerowy (komputery, drukarki)
l sprzęt telekomunikacyjny (np. telefony, faksy)
l narzędzia elektryczne (np. wiertarki)

Baterie, płyty CD i DVD oraz korki plastikowe można wrzucać do specjalnych
pojemników, które znajdują się w ZSG w Szczawinie. Ich zbiórka prowadzona
jest w trakcie całego roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły.

Zbiórka odbywa się w ramach projektu edukacyjnego pn. Utworzenie szkolnej
pracowni ekologicznej dla uczniów Gimnazjum w Szczawinie „MULTILOGOS”,
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi .

Do zadań gminy należy obowiązek wyłapywania i zapewnienia
miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom domowym lub
gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. 

Gmina Zgierz ma zawartą umowę na wyłapywanie i utrzymy-
wanie bezpańskich zwierząt domowych porzuconych na jej
terenie z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi.
Pod opieką tej placówki na koniec ubiegłego roku znajdowało
się 147 psów z naszego terenu. Koszty ich utrzymania ponosi
gmina. Zwierzęta mają co jeść i gdzie spać, ale nie jest to dla
nich dom. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby
przygarnąć psa i zmienić ich smutną dolę, by odwiedzili
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, tel. 42 671 34 49,
501 066 519.
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Adoptuj psa

www.hotelzwierzat.com 

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

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej 
w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6: 
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 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 12 marca, godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 19 marca, godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
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 



KULTURA

1 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej
odbyły się Ostatki Gminne połączone z Gminnym Dniem Kobiet.
Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Zgierz, Koło Gospodyń
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.

W imprezie uczestniczyli: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Zastępca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, Wicestarosta Zgierski
Marcin Karpiński, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Mirosław
Burzyński, radni Rady Gminy Zgierz, Przewodniczący Rady Regio-
nalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi
Krzysztof Banasiak, Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji
i Kultury UGZ Wioleta Głowacka oraz przedstawiciele gminnych
KGW, OSP i sponsorzy imprezy.

Po powitaniu gości przez Dyrektor GOK Barbarę Polasińską,
która poprowadziła oficjalną
część imprezy, panowie złożyli
paniom najserdeczniejsze
życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Pięknym życzeniom nie było
końca. Wójt Gminy Zgierz
wraz ze swoim zastępcą
przekazali na ręce Przewod-
niczącej KGW w Dąbrówce
Wielkiej Beaty Stańczyk
kwiaty i upominek z życze-
niami dla wszystkich pań.
Był również okazały kosz
rozmaitości od Wicestarosty
Zgierskiego. Bukiety kwiatów
trafiły także do Dyrektor GOK oraz Przewodniczącej Miejsko-Gminnej
Rady KGW w Zgierzu Haliny Szymańskiej. Wręczyli je: Przewod-
niczący Rady Gminy Zgierz oraz Przewodniczący Rady RZRKiOR. 

Część oficjalną imprezy uświetnił koncert w wykonaniu połączonych
orkiestr dętych: Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka.

GOK przygotował wiele atrakcji i konkursów na ten karnawałowy
wieczór. Na imprezie królowały fantazyjne przebrania, niektórych
gości trudno było rozpoznać. W konkursie na najlepiej przebraną
grupę KGW, po burzliwych obradach prowadzonych przez Wioletę

Głowacką, jury ogłosiło jednomyślny
werdykt. Zwyciężyły panie z KGW
w Rosanowie przebrane za kibiców. 

Impreza należała do udanych i z pewnością będzie wspominana długo
z dozą humoru i radości.

Ostatki w Dąbrówce Wielkiej
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WIOLETA GŁOWACKA

Na imprezie królowały fantazyjne przebrania, niektórych gości trudno było
rozpoznać. Jury miało niemały orzech do zgryzienia, któremu KGW przyznać 

I miejsce za najlepsze przebrania ostatkowe.

W konkursie na najlepiej przebraną grupę zwyciężyły panie z KGW w Rosanowie.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli paniom
m.in. Wójt Gminy Zgierz oraz jego zastępca.

Część oficjalną imprezy uświetnił koncert orkiestr dętych.
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Setki gości, wojewódzkie, powiatowe i lokalne
władze, szefowie agencji rolnych, koła gospo-
dyń wiejskich, zespoły ludowe i rodzimi
rękodzielnicy, hucznie pożegnali zimowy czas
zabaw i maskarad, bawiąc się wspólnie na
zorganizowanej przez Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego i Starostwo Powiatowe
w Zgierzu „Biesiadzie Karnawałowej Powiatu
Zgierskiego”.

W sali „Izabell” w Bratoszewicach, podczas
kilkugodzinnej imprezy, mającej na celu
integrować środowiska rolnicze z terenu
wszystkich gmin należących do powiatu zgier-
skiego, można było podziwiać na scenie
lokalnych artystów - reprezentantów regionów,
przez które przebiega linia autobusowa 3A,
która stała się wątkiem przewodnim tegorocz-

nej biesiady. O podniebienia biesiadników
zadbały panie z KGW. 

Na Biesiadzie Karnawałowej Gminę Zgierz
reprezentowali: Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz, Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Marek Kominiak, Sekretarz Gminy Zgierz
Bogusława Szczecińska, Kierownik Referatu
Rozwoju, Promocji i Kultury UGZ Wioleta
Głowacka oraz gminne KGW.

Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego

Koło Gospodyń Wiejskich w Lorenkach.na podst. www.powiat.zgierz.pl
fot. Wioleta Głowacka


