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Podczas XLIII sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 27 marca 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Zgierz środków
stanowiących fundusz sołecki

Wysokość środków finansowych przypadają-
cych sołectwom w ramach funduszu sołec-
kiego obliczana jest według wzoru zawartego
w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim. Wójt, w terminie do 31 lipca, infor-
muje sołtysów o wysokości środków, które
będą do wykorzystania przez dane sołectwo
w następnym roku. Natomiast sołtysi,
w terminie do 30 września, przekazują
wójtowi wniosek z zebrania wiejskiego, w celu
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy
na kolejny rok budżetowy.

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków
życia mieszkańców i są zgodne ze Strategią

Rozwoju Gminy. Ponadto mogą być przezna-
czone na pokrycie wydatków na działania
zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał sie od głosu.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Zgierz
na 2014 rok

Zmiana polega na udzieleniu upoważnienia
Wójtowi Gminy Zgierz do zaciągania kredy-
tów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego
2014 przejściowego deficytu budżetu,
w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.

Powyższa uchwała podjęta została w związku
ze stwierdzeniem przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Łodzi nieważności uchwały
Rady Gminy Zgierz z dnia 30 stycznia 2014
roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę
Zgierz krótkoterminowego kredytu na pokry-
cie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu. W ocenie RIO, Rada Gminy
Zgierz podejmując uchwałę w sprawie zacią-
gania kredytu krótkoterminowego naruszyła
ustawowe kompetencje organu wykonaw-
czego (wójta) do zaciągania kredytów i poży-
czek na pokrycie przejściowego deficytu.
Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkotermi-
nowych leży w kompetencji wójta, ale tylko
i wyłącznie w granicach upoważnień i limitów
określonych w uchwale budżetowej. Rada
Gminy Zgierz podejmując uchwałę budżetową
na 2014 rok określiła limit zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na
przejściowy deficyt na poziomie 1.050.000 zł,
nie upoważniła jednak Wójta Gminy Zgierz
do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1

ustawy o finansach publicznych. Zgodnie
z zaleceniem RIO, jeśli w uchwale budżetowej
na 2014 rok nie określono upoważnienia do
zaciągania pożyczek i kredytów krótkotermi-
nowych, to udzielenie takiego upoważnienia
powinno nastąpić poprzez odpowiednią
zmianę zapisów uchwały budżetowej.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 4 przeciw, 1 radny wstrzymał się od
głosu.

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

Przeniesiono kwotę 10.000 zł z zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia
drogi Kolonia Głowa - Biała” na zakup strojów
dla LKS Rosanów z logo gminy.

Przebieg głosowania: 7 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw, 3 radnych wstrzymało się
od głosu. 

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

l W związku z obniżeniem kwoty subwencji
oświatowej przydzielonej gminie na 2014 r.
z budżetu państwa o 88.915 zł, koniecznym
było zwiększenie przychodów budżetu gminy
o tę kwotę wolnymi środkami pozostającymi
na rachunku bankowym gminy.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l O 570.000 zł zwiększono przychody
budżetu gminy z tytułu wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym.
Pieniądze przeznaczone zostaną na nowo
wprowadzone do budżetu zadanie pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólno-
dostępnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Giecznie, w Gminie Zgierz”. Zadanie
będzie realizowane w przypadku pozyskania
dofinansowania na jego wykonanie ze
środków zewnętrznych. 

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyję-
ciem uchwały.

q utworzenia i przystąpienia do
Stowarzyszenia Łódzki Obszar
Metropolitalny 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
(ŁOM) jest stowarzyszeniem gmin, powiatów
i samorządu województwa łódzkiego.
Ideą Stowarzyszenia jest m.in. inspirowanie
i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospo-
darczych mających wpływ na rozwój
jednostek samorządu terytorialnego
wchodzących w jego skład. Zobowiązania
finansowe związane z przynależnością do
ŁOM pokrywane będą z dochodów własnych
gminy, ujętych w corocznych budżetach. 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany Porozumienia Międzygmin-
nego pomiędzy Gminą Łódź, Gminą
Stryków i Gminą Zgierz w zakresie
wspólnej realizacji międzygminnej
komunikacji autobusowej

Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz do
zawarcia aneksu do Porozumienia Między-
gminnego w sprawie międzygminnej komu-
nikacji autobusowej z dnia 17 czerwca 2010 r.

Jedną ze zmian treści Porozumienia jest zapis
stanowiący, że: „Wszelkie zmiany rozkładu
jazdy, trasy linii i przystanków na odcinku
linii objętym porozumieniem w sposób niepo-
wodujący zmiany kosztów funkcjonowania
linii, podlegają pisemnemu uzgodnieniu przez
uczestników porozumienia w terminie 10 dni
od daty przedstawienia przez organizatora
porozumienia propozycji zmian i nie wyma-
gają aneksu do niniejszego porozumienia.
Niezgłoszenie przez uczestników opinii w tym
terminie uważane będzie za akceptację”.

Przebieg głosowania: 13 głosów za przyjęciem
uchwały.

q nienaruszenia ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Zgierz”
w zakresie miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego w Gminie
Zgierz:

l dla części obrębu wiejskiego Glinnik
- PKP - przebieg głosowania: 13 głosów
za przyjęciem uchwały;
l w części dotyczącej terenu wsi
Jedlicze A południe i Jedlicze B
południe - przebieg głosowania: 14 głosów
za przyjęciem uchwały;
l w części dotyczącej terenu wsi
Łagiewniki Nowe - Zachód - przebieg
głosowania: 14 głosów za przyjęciem uchwały; 
l dla części obrębu wiejskiego
Dąbrówka Wielka dla działek nr ewid.
781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15,
781/16 - przebieg głosowania: 14 głosów
za przyjęciem uchwały.

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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q rozstrzygnięcia w sprawie rozpat-
rzenia uwagi nr 1 do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Gminie Zgierz w części dotyczą-
cej terenu wsi Jedlicze A południe
i Jedlicze B południe

Radni postanowili nie uwzględnić uwag
polegających na wprowadzeniu dla ww. terenu
m.in.: rezygnacji z zabudowy szeregowej
i bliźniaczej, ograniczeniu wysokości ogrodzeń,
zmiany kąta nachylenia połaci dachowych
i zmiany minimalnej powierzchni działki.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Zgierz:

l dla części obrębu wiejskiego Glinnik
- PKP – w granicach określonych: od zachodu
- zachodnia granica działki nr ewid. 224;
od północy - południowa granica działek
nr ewid. 179/17 i 179/16; od wschodu - granica
obrębu wiejskiego Glinnik, zachodnia granica
działki nr ewid. 227; od południa - południowa
granica działki nr ewid. 228. 

Tereny określone w ww. granicach
przeznaczone są przede wszystkim pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
oraz drogi (lokalne, dojazdowe i wewnętrzne).
Dopuszczalne są: zabudowa pod usługi,
tereny zieleni oraz urządzenia i obiekty
infrastruktury technicznej.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze
A południe i Jedlicze B południe
– w granicach określonych: od zachodu -
granica z Gminą Aleksandrów Łódzki;
od północy - północna granica działek
drogowych nr ewid. 42, 41/2; od wschodu -
wschodnia granica działki drogowej nr ewid.
222; od południa - granica z Gminą Aleksan-
drów Łódzki. 

Tereny określone w ww. granicach
przeznaczone są pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne, mieszkaniowo-usłu-
gowe, usługowe oraz lasy, drogi (zbiorcze,
lokalne, dojazdowe) i infrastrukturę tech-
niczną - elektroenergetykę.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l w części dotyczącej terenu wsi
Łagiewniki Nowe - Zachód – w granicach
określonych: od zachodu - granica miasta
Zgierz; od północy - północna granica działek
nr ewid. 830/1, 611/2 i 675/2; od wschodu -
zachodnia granica drogi powiatowej, działka
drogowa nr ewid. 348/2; od południa
- granica z miastem Łódź oraz południowa
granica działek nr ewid. 647, 649/2, 665
i 842; z wyłączeniem działek nr ewid. 667/3,
836/11, 836/12, 836/13 i 836/14.

Tereny określone w ww. granicach
przeznaczone są pod budownictwo mieszka-
niowe wielorodzinne, mieszkaniowe jedno-
rodzinne, mieszkaniowo-usługowe i usługowe
oraz miejsca sportu i rekreacji, lasy, zieleń,

wody powierzchniowe śródlądowe, drogi
(główne, lokalne, dojazdowe, wewnętrzne,
tereny obsługi komunikacji drogowej).

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyję-
ciem uchwały.

l dla części obrębu wiejskiego
Dąbrówka Wielka dla działek nr ewid.
781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15,
781/16 – w granicach określonych: od zachodu
- zachodnia granica działki nr ewid. 781/13;
od północy - północna granica działek
nr ewid. 781/13, 781/14, 781/15, 781/16
i 781/5;  od wschodu - zachodnia granica
działek nr ewid. 781/5 i 781/7; od południa
- południowa granica działek nr ewid. 781/7,
781/16, 781/15, 781/14.

Tereny określone w ww. granicach
przeznaczone są pod
zabudowę usługową.
Dopuszczalne są:
budynki mieszkalne
jednorodzinne, tereny
zieleni oraz urządzenia
i obiekty infrastruktury
technicznej.

Przebieg głosowa-
nia: 14 głosów za przy-
jęciem uchwały.

q nadania nazw
ulic 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 (działki nr ewid. 1060 i 1065).
O nadanie nazw ulicom wnioskowali
współwłaściciele tego gruntu.

Uchwała była przedmiotem głosowania
radnych w styczniu i została wówczas podjęta
jednogłośnie. Brak załącznika w postaci
graficznej do uchwały wymógł konieczność
ponownego jej procedowania.

Przebieg głosowania: 14 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zgierz w 2014 r.”

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

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 pobierania

Przy przyznawaniu usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
uwzględnia się w szczególności: l rodzaj
schorzenia i sprawność fizyczną klienta,
l warunki mieszkaniowe, l sytuację rodzinną
i materialną, l uwarunkowania środowi-
skowe, l wydolność opiekuńczą rodziny,
l przewidziane w budżecie na dany rok
budżetowy środki finansowe na realizację
zadania.

Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych
wynosi 9,50 zł, a specjalistycznych usług
opiekuńczych - 14 zł. Wysokość odpłatności
świadczeniobiorcy za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależ-
niona jest od sytuacji dochodowej świadcze-
niobiorcy i ustalana według tabeli.

W uzasadnionych przypadkach - na wniosek
- świadczeniobiorca może zostać częściowo
lub całkowicie zwolniony z opłat, jeżeli:
l z przeprowadzonej analizy wydatków
świadczeniobiorcy uwzględniającej najniez-
będniejsze potrzeby wynika, że nie jest
w stanie ponosić odpłatności w wysokości
wynikającej z tabeli; l świadczeniobiorca
poniósł wysokie wydatki związane z leczeniem
lub rehabilitacją; l świadczeniobiorca
poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego,
klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zwolnie-
nie od opłat przyznaje się na czas określony.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalis-
tyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest
na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca następującego
po miesiącu ich wykonania.

Uchwała była przedmiotem głosowania
radnych w styczniu i została wówczas podjęta
jednogłośnie. Ponowne procedowanie uchwały
wynika z sugestii Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. W uchwale doprecyzowano zasady
przyznawania usług opiekuńczych oraz sposób
pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze.
Ponadto z treści uchwały usunięto zapisy
powtarzające ustawę o pomocy społecznej
oraz progi procentowe z tabeli w załączniku
do uchwały. 

dokończenie na str. 4

Stawki odpłatności za usługi opiekuńcze

wysokość procentowa
ustawowego kryterium

dochodowego na osobę

do 100 proc.

wysokość odpłatności za 1 godzinę
liczona od ceny usługi w procentach 

osobie samotnie 
gospodarującej osobie w rodzinie

bezpłatnie bezpłatnie

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

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

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

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

powyżej 300 proc. 100 proc. 100 proc.
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12.00 - msza św. w kościele 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
12.55 - przemarsz uczestników
uroczystości z kościoła 
pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
ok. 13.15 - program patriotyczny
oraz przemówienia okolicznoś-
ciowe i uroczyste złożenie
kwiatów pod pomnikiem 

q

q

q

Uroczystości zakończą się 
około godz. 14.20.

223. rocznica 
uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości patriotycznych,
które odbędą się 3 maja w Białej: 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zaopiniowania podziału Powiatu
Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich
numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

Rada Gminy Zgierz zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały Rady Powiatu Zgierskiego
w sprawie podziału Powiatu Zgierskiego
na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.

Uchwała podjęta została w związku z art. 454
§ 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu
wyborczego, który stanowi, że „łączenie
dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia
okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia
opinii rad tych gmin”.

Przebieg głosowania: 6 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 przeciw, 1 radny wstrzymał się
od głosu.

q wyrażenia negatywnego stanowiska
Rady Gminy Zgierz dotyczącego planu
zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejo-
nowego w Zgierzu

W przyjętym dokumencie czytamy: „Rada
Gminy Zgierz wyraża negatywne stanowisko
wobec planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu
Rejonowego w Zgierzu. Do Wydziału Pracy
Sądu Rejonowego w Zgierzu wpływa rocznie
ok. 350 spraw. Wydział Pracy obejmuje swą
właściwością sprawy pracownicze z terenu
miast: Głowno, Ozorków i Zgierz oraz gmin:
Aleksandrów Łódzki, Stryków, Głowno,
Ozorków, Parzęczew i Zgierz. Planowane
zniesienie Wydziału Pracy Sądu Rejonowego
w Zgierzu i przekazanie rozpoznawania spraw
z zakresu prawa pracy Sądom Rejonowym
w Pabianicach i w Kutnie, wpłynie negatywnie
na dostęp obywateli do sądu. Osoby mające
roszczenia z zakresu prawa pracy mogą
zrezygnować z prawa do wniesienia spraw
do sądu, ze względu na koszty i odległość do
sądów rejonowych posiadających swoje
siedziby poza Zgierzem. Zniesienie Wydziału
Pracy nie przyniesienie żadnych wymiernych
oszczędności finansowych, a jedynie utrudni
korzystanie z prawa do sądu mieszkańcom
Gminy Zgierz i innych miejscowości z okręgu
Sądu Rejonowego w Zgierzu. Żywimy
nadzieję, że planowane zniesienie nie nastąpi
i sprawy pracownicze, w dalszym ciągu, będą
rozpatrywane w Zgierzu”.

Stanowisko Rady Gminy Zgierz przekazane
zostanie: Ministrowi Sprawiedliwości, Preze-
sowi Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Prezesowi
Sądu Okręgowego w Łodzi i Prezesowi Sądu
Rejonowego w Zgierzu.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw.

Podział Powiatu Zgierskiego 
na okręgi wyborcze

numer
okręgu

1

granice okręgu liczba radnych
w okręgu

m. Zgierz 10

2 m. Głowno 3

3 m. Ozorków 4

4 g. Aleksandrów Łódzki 5

5 g. Głowno, g. Stryków 3

6
g. Parzęczew, 

g. Ozorków, g. Zgierz
4

dokończenie ze str. 3

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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Świąt prawdziwie Wielkanocnych 
z jajkiem, słońcem 

i Dyngusem roześmianym, 
z wiarą mocną w lepsze jutro 

i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem na dni wiele 
i tygodni...

życzy Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”
Małgorzata Klauzińska, 

Wioleta Głowacka, Maciej Wrzesiński

KOMUNIKAT

W związku z uroczystością
patriotyczną pod pomnikiem

Marszałka Józefa Piłsudskiego,
w dniu 3 maja w godz. 12.55 -
14.20 ul. Kościelna w Białej

zostanie zamknięta dla ruchu
samochodowego na odcinku

od kościoła do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 702. Objazd

po przejściu uczestników uroczystości
będzie możliwy za Ośrodkiem Zdrowia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z okazji Dnia Strażaka
obchodzonego 4 maja

składam Braci Strażackiej wyrazy szacunku i uznania za pełne poświęcenia
realizowanie codziennych zadań, ochronę życia i mienia ludzi oraz wkład
we wzbogacanie pożarniczego dorobku. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanych
obowiązków, spełnienia marzeń i realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką.

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz 
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SAMORZĄD

Wyciąg z uchwały Nr XLIII/441/2014 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Zgierz w 2014 r.“

Cele programu: 
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt;
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów; 
3) edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania
zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych;
4) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 
5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Zgierz.

Koordynator programu: Wójt Gminy Zgierz.  

Realizatorzy programu: 
1) na poziomie Gminy Zgierz - Wójt Gminy Zgierz;
2) schronisko dla zwierząt: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno
-Szkoleniowo-Adopcyjne w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92- 411 Łódź
- miejsce prowadzenia działalności - Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice (podmiot
wyłoniony w drodze przetargu, świadczący usługi na podstawie umowy
podpisanej z gminą);
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
współpracujące z Gminą Zgierz;
4) szkoły, dla których Gmina Zgierz jest organem prowadzącym;
5) sołtysi sołectw położonych na terenie Gminy Zgierz;
6) osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom.

Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zgierz zapewniają:
1) schronisko dla zwierząt;
2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego
miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących
opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
realizują: 
1) Wójt Gminy poprzez: a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom
(karmicielom) kotów wolno żyjących, b) podejmowanie interwencji w sprawach
kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedsta-
wiciela Urzędu Gminy Zgierz;
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących
opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach
kotów wolno żyjących.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zgierz realizuje
schronisko dla zwierząt, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług
w tym zakresie.

Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt realizują:
1) schronisko dla zwierząt poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt
u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Wójt Gminy Zgierz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów
i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Wójt Gminy Zgierz poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz
prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli,
m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Zgierz oraz na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl;
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promo-
cyjnych.

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko dla zwierząt, poprzez dokonywanie przez zatrudnionego lekarza
weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

Gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich
w 2014 r.: Dariusz Sędzicki, Besiekierz Rudny 23.

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt zapewniają:
1) schronisko dla zwierząt, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;
2) lek. wet. Mateusz Michałkiewicz - specjalistyczny gabinet weterynaryjny
w Glinniku, na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Zgierz.

Wójt Gminy Zgierz w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi Gminy Zgierz (tj. jednostkami oświatowymi, kultury, sołtysami)
oraz z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie
odpowiedzialności i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także
adopcji zwierząt bezdomnych.

Środki finansowe na realizację zadań wynikające z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Zgierz w wysokości 350.000 zł (w tym na obligatoryjną
sterylizację i kastrację). Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie
świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Zgierz w 2014 r.

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 utrzymywanie 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 jego smutną dolę, by odwiedzili Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi przy
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, tel. 42 671 34 49, 501 066 519.

Adoptuj psa

www.hotelzwierzat.com 

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

Warunki udziału w głosowaniu

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii
Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca, który jest zameldowany na stałe na terenie Gminy Zgierz
lub jest wpisany na podstawie wniosku, do stałego rejestru wyborców,
z urzędu zostanie ujęty w spisie wyborców i głosować będzie w obwodzie
właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Oprócz wyborców wskazanych wyżej, głosować na terenie gminy może
również wyborca, który:
1) czasowo przebywa na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień
wyborów lub nigdzie nie jest zameldowany. Osoba taka musi najpóź-
niej do dnia 20 maja 2014 r. złożyć pisemny wniosek o dopisanie
do spisu wyborców, do urzędu gminy, w której przebywa czasowo;
2) zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów – w takim
przypadku wyborca może głosować na podstawie zaświadczenia
o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświad-
czenie takie można uzyskać na wniosek zgłoszony pisemnie, telefa-
ksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy, w którym ujęty
jest w spisie wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia
23 maja 2014 r. Pobranie zaświadczenia, spowoduje wykreślenie
wyborcy ze spisu wyborców w tej gminie.

Dodatkowo informujemy, że aby zostać wpisanym na stałe do rejestru
wyborców prowadzonego w danej gminie, należy w niej być zameldo-
wanym na pobyt stały lub stale w niej zamieszkiwać. Wyborcy będący
obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt
stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Z kolei wyborcy,
którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania
na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie,
mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.
Przed wydaniem przez wójta decyzji o wpisaniu lub o odmowie
wpisania do rejestru wyborców, z urzędu sprawdzane jest, czy osoba
wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki
stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. 

Dokładne informacje w powyższym temacie można uzyskać
pod nr tel.: 42 716 25 15, wew. 226.

Obwodowe Komisje Wyborcze

Wójt gminy powołuje obwodowe komisje wyborcze w składzie od
6 do 8 osób, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników
wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (spośród pracow-
ników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyj-
nych). Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych,
zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych, mogą być tylko osoby
ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Pełnomocnik
wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej komisji
na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana,
zgłoszona przez niego, lista kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego. 

Zwracamy uwagę na to, że przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują
kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list
kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy
zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 106 § 3
Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian
za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione. Wykaz pełnomoc-
ników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej
Państwowej Komisji Wyborczej. 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej
więcej niż 8 kandydatów, jej skład ustala się w drodze publicznego
losowania przeprowadzonego przez wójta. Jeżeli liczba zgłoszonych
kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu
liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród
osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy. 

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
upływa w dniu 2 maja 2014 r. Do dnia 5 maja 2014 r. powołane
zostaną obwodowe komisje wyborcze.

Szczegółowe informacje w powyższym temacie można uzyskać
pod nr tel.: 42 716 25 15, wew. 229.

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12
ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1440 z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
mogą głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym przy pomocy nakładki
na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a) powinien
być zgłoszony przez wyborcę wójtowi najpóźniej w dniu 5 maja 2014 r.
Zgłoszenie takie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być
wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię
aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu
stopnia niepełnosprawności.

Dokładne informacje można uzyskać pod nr tel.: 42 714 28 33.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni (o których mowa wyżej) mogą głosować
za pośrednictwem pełnomocnika. Prawo takie przysługuje również
osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
W przypadku zamiaru głosowania przez pełnomocnika, wyborca
niepełnosprawny składa do wójta wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r. 

Do wniosku należy dołączyć:
1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, na przyjęcie
pełnomocnictwa;

Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 maja 2014 r.
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2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności; 
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie
mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze
wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszka-
nia wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporzą-
dzenie w innym miejscu na obszarze gminy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42 716 25 15,
wew. 232.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wybor-
czym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszka-
nia. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu
powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwo-
dzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek można złożyć
w urzędzie gminy do dnia 12 maja 2014 r. 

Informację o siedzibach  lokali wyborczych przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych można uzyskać pod nr tel.:
42 714 28 33.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Zamiar
głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi
najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r. Zgłoszenie może być dokonane
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu
należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania
wyborcy.

Wzory wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Zgierz
lub ze strony internetowej gminy.

Osoby zainteresowane tematem wyborów do Parlamentu Europej-
skiego zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Gminy Zgierz
www.gmina.zgierz.pl lub strony Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl. 

oprac. na podst. ustawy z dnia 5.01.2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112),
przepisów wykonawczych do ustawy oraz

informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

EUROWYBORY

Referat Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Zgierz informuje,
że w ramach akcji promującej Program Profilaktyki Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi, w dniu 6 czerwca, w godz. 9.00 - 17.00
wykonywane będą bezpłatne badania mammografii dla kobiet w wieku
od 50 do 69 roku życia. Mammobusy podstawione zostaną w Białej
przy strażnicy OSP, ul. Kościelna 2 oraz w Grotnikach przy Ośrodku
Zdrowia,ul. Brzozowa 23. Zapisy na badania odbywać się będą pod
nr infolinii 42 254 64 10. Kobiety, które z powodu wieku nie kwalifikują
się do badania objętego programem mogą dokonać badania mammo-
grafii odpłatnie w cenie 60 zł. W tym przypadku należy również dokonać
zgłoszenia pod nr infolinii.

Bożena Frank 

Bezpłatne badania mammograficzneZdobądź nowe kwalifikacje zawodowe! 
Nabór do kolejnej edycji projektu GOPS trwa do 30 kwietnia

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!

26 marca w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło
się spotkanie, którego głównym tematem
był fundusz sołecki. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele władz samorządowych gminy,
urzędnicy gminni oraz przedstawiciele
sołectw.

Rozpoczynając spotkanie, Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz podziękował sołtysom
za liczne przybycie (obecnych było 31 na 40
sołtysów) oraz przedstawił główną ideę
funduszu sołeckiego. Wyjaśnił również,
że spotkanie ma charakter informacyjno
-konsultacyjny, a opinia sołtysów przedsta-
wiona zostanie podczas sesji w dniu 27 marca,
przed głosowaniem radnych nad projektem
uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Zgierz środków stanowiących fundusz
sołecki. 

W prezentacji przedstawionej przez Sekretarz
Gminy Zgierz Bogusławę Szczecińską
znalazły się najważniejsze kwestie związane
z funduszem sołeckim:
l Środki z funduszu sołeckiego mogą być
przeznaczone na realizację przedsięwzięć,
które są zadaniami własnymi gminy (wymie-
nione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym), służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne
ze strategią rozwoju gminy. Mogą być także
przeznaczone na pokrycie wydatków
na działania zmierzające do usunięcia
skutków klęski żywiołowej.
l Wysokość środków przypadających na dane
sołectwo oblicza się według wzoru zawartego
w ustawie i zależy m.in. od liczby mieszkań-
ców sołectwa. 
l Warunkiem przyznania środków jest
złożenie wniosku do wójta przez sołectwo
do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok budżetowy. Wniosek danego sołectwa
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej
15 mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien
zawierać wskazanie przedsięwzięć przewi-
dzianych do realizacji na obszarze sołectwa
w ramach środków określonych dla danego
sołectwa na podstawie informacji przekazanej
przez wójta. Powinien zawierać także koszty
realizacji przedsięwzięcia oraz uzasadnienie.
Dla ułatwienia procedury przygotowany
zostanie przez pracowników urzędu wzór
takiego wniosku.
l Sołectwa mogą realizować wspólne przed-
sięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających
wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie
uchwala wniosek, który musi zawierać

wskazanie przedsięwzięć przewidzianych
do realizacji na obszarze danego sołectwa
lub innego sołectwa w danej gminie.
l Zadania zgłoszone do realizacji przez
sołectwa w ramach wyodrębnionego w budżecie
funduszu sołeckiego wdrażane są przez
merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu
Gminy Zgierz.
l Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot,
w formie dotacji celowej, części wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot
obejmuje wydatki wykonane w roku poprze-
dzającym rok budżetowy. Wydatki wykonane
w ramach funduszu podlegają zwrotowi
w wysokości 20, 30 lub 40 proc. wykonanych
wydatków (warunki określone w ustawie). 
l Realizacja zadań w ramach ustanowionego
funduszu sołeckiego nastąpi w roku 2015.
l Środki funduszu niewykorzystane w roku
budżetowym wygasają z upływem roku.

Sekretarz Gminy przedstawiła również
ustawowe terminy poszczególnych etapów
rozpatrywania wniosków.

Na pytanie: „Czy jest Pan/i za wprowadze-
niem funduszu sołeckiego w Gminie Zgierz”
odpowiedzi „tak” udzieliło 28 sołtysów,
„nie” - 3.

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

SAMORZĄD

Fundusz sołecki

7MARZEC/KWIECIEŃ 2014



WIOLETA GŁOWACKARozmawiała

WYWIAD

8 MARZEC/KWIECIEŃ 2014

Jak można ocenić wdrażanie projektów
w gminach z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich?
– Za nami kilka lat współpracy. Przypominam
sobie nasze pierwsze spotkania, kiedy sięga-
liśmy po pierwsze środki PROW i zastana-
wialiśmy się, w jaki sposób z nich korzystać,
jak uruchamiać przede wszystkim najważniej-
szych w tym procesie ludzi, a więc mieszkańców
wsi. Dziś w kontekście tych wspomnień,
co do pierwszych spotkań, uśmiecham się,
jak skutecznie i pięknie udało nam się
wykorzystać to, co mieliśmy w dyspozycji
województwa łódzkiego. To nie mała kwota,
bo do dziś Zarząd Województwa Łódzkiego
przyznał wsparcie w wysokości blisko sześciuset
milionów złotych. To zmiana wizerunku
miejscowości, to wszystko co integruje miesz-
kańców i pozwala im funkcjonować w łatwiej-
szy sposób, ale to co najważniejsze, to zmiana
w samych ludziach. W ludziach, którzy już
dziś bardzo sprawnie sięgają po środki unijne,
którzy realizują swoje marzenia przy ich
udziale. Wspominam i oceniam jak najbar-
dziej pozytywnie całą ścieżkę, którą prze-
szliśmy z samorządowcami, organizacjami,
kościołami, instytucjami kultury, mieszkań-
cami i przedsiębiorcami. Nie sposób jest
dzisiaj nie dziękować wszystkim tym, którzy
wykorzystali przynależne nam pieniądze
w sposób bardzo rzetelny, prawidłowy,
ale i taki, który będzie pracował na następne
pokolenia.

Jak wygląda nasza gmina na tle innych
gmin w województwie łódzkim
w pozyskiwaniu środków z PROW
2007 - 2013?
– Gmina Zgierz to bardzo aktywna gmina.
Gmina, która jest znakomitym partnerem
samorządu województwa łódzkiego. Wspólnie
realizujemy naczelną zasadę sięgania po
środki europejskie, zasadę partnerstwa, a więc
potrafimy mówić o problemach, rozwiązywać
je. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ich nie
ma, bo w czasie realizacji inwestycji one
się pojawiają. Gmina, która zrealizowała
15 projektów na ponad 2 miliony złotych.
Gmina Zgierz to również uczestnik Lokalnej
Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM”, a to jak wiemy, też dodatkowe
bardzo potężne źródło finansowania i reali-
zowania swoich pomysłów.

Czy możemy przypuszczać, czy tak jest,
że przynależność do LGD gmin
w Polsce, ma korzystny wpływ na ich
rozwój?
– Bez wątpienia, i to z dwóch powodów.
Pierwszy to, że jest to potężny strumień
środków, który skierowano na obszary
wiejskie, ale również i dlatego, że inicjatywa
LEADER zabezpiecza potrzeby tych wszystkich,
którzy bezpośrednio do Urzędu Marszałkow-
skiego nie mogliby aplikować z wnioskami.
Ten obszar dla beneficjentów takich jak
przedsiębiorca, osoba fizyczna, stowarzysze-
nie, które nie ma statusu organizacji pożytku
publicznego, ma swoje miejsce i jest zabez-
pieczony przez inicjatywy LEADER. Przynależ-
ność do LGD określam dzisiaj za bezdysku-
syjną, bez cienia wątpliwości mówię, że to
bardzo właściwy kierunek. 

Nowa perspektywa finansowa na lata
2014 - 2020 dla gmin wiejskich będzie
lepsza niż ta poprzednia?
– W tym miejscu muszę rozpocząć od podzię-
kowań wszystkim, którzy składali swoje uwagi
i opinie. Za nami jest niezwykle intensywny
czas konsultacji projektu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Projekt udostępniony
przez Ministerstwo Rolnictwa, które jest
instytucją zarządzającą, był projektem wstęp-
nym. Później był pierwszy projekt, drugi
projekt. On ewoluował. Dlaczego? Ewoluował
dlatego, że były uruchomione konsultacje
społeczne, które były odpowiedzią i wynikiem
tego, jakie mamy już doświadczenie w sięganiu
po środki europejskie. Konsultacje w sposób
wręcz alarmujący wskazywały wykluczenie
inwestycji, choćby wodno-ściekowych, które
w naszym województwie cieszą się tak dużym
zainteresowaniem. One nie znajdowały się
w pierwszym projekcie. Wytężona praca
wszystkich, którzy składali swoje uwagi
i opinie, odniosła  skutek. Ostatnie spotkanie,
które Ministerstwo Rolnictwa przeprowadziło
w całej Polsce, również w województwie
łódzkim, dało nam odpowiedź, że tak bardzo
wywalczona przez nas gospodarka wodno
-ściekowa znajdzie się w PROW, co więcej,
znajdzie się również tutaj obszar dla finanso-
wania dróg lokalnych. Dziś nie znamy
szczegółów tych dwóch działań. Najważniej-
szym było zapisać te działania w programie
i one w programie się znajdują. 

Jakie będą zmiany w LGD dotyczące
nowego okresu programowania?
– W programie LEADER zakłada się oczywiście
kontynuację zadań, które miały miejsce w tym
okresie programowania, będzie się kładło
dalej nacisk na czynnik ludzki, na integrację
mieszkańców, lokalnych liderów. Planuje
się również przeznaczyć części środków na
tworzenie punktów przedszkolnych, domów
spokojnej starości. To jest novum, które
znajduje się dziś w projekcie PROW. Wiemy
wszyscy, że takich ośrodków na obszarach
wiejskich bardzo brakuje. Kolejne novum,
w nowym okresie programowania, to również
tzw. projekty parasolowe. A co to takiego?
To możliwość dla lokalnych grup działania
składania do samorządu województwa łódz-

kiego jednego dużego projektu, który będzie
mógł opiewać na kwotę 400 tysięcy złotych
i w ramach tego projektu LGD będzie rozdys-
ponowywało środki dla mieszkańców. Dzisiaj
tzw. małe projekty, w przyszłym okresie
programowania, to będą mikro projekty.
Właśnie mikro projekt będzie elementem
projektu parasolowego. Mikro projekt, a więc
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże
Pożarne i mieszkańcy, którzy dziś korzystają
i z dobrodziejstw lokalnych grup działania,
ale i korzystają, i to w sposób znakomity,
ze środków i z tych działań, które oferuje im
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. To taka
platforma współpracy dla wszystkich tych,
którym bliskie sercu są sprawy wsi i miesz-
kańców wsi. Nie możemy tutaj pominąć tego
co się dzieje w Gminie Zgierz i aktywności
mieszkańców Gminy Zgierz w działaniach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wspomnę
tutaj udział choćby w targach krajowych za
granicą, udział w wydarzeniach masowych,
Jarmarku Wojewódzkim organizowanym
przez samorząd województwa, ale i imprezie
„Smaki Ziemi Łódzkiej” organizowanej
właśnie w ramach KSOW. Wydarzenie, które
od kilku lat ma miejsce na rynku Manufak-
tury, w którym panie zdobywają serca
najprostszą i najskuteczniejszą metodą, a więc
przez żołądek do serca. Panie mają platformę,
taką strefę gotowania, w której na oczach
odwiedzających gotują wraz ze znanym
kucharzem TVN Andrzejem Polanem. Panie
startują w konkursie „Smaczne Łódzkie”,
a więc wybierana jest najlepsza potrawa
województwa łódzkiego, i tutaj w tym miejscu
też wielkie ukłony i podziękowania za to,
że i Koła Gospodyń Wiejskich i artyści
mieszkający na terenie Gminy Zgierz aktyw-
nie uczestniczą w tych działaniach. Korzysta-
jąc z okazji, w tym miejscu chciałabym się
bardzo nisko pokłonić gospodyniom wiejskim,
ale i wszystkim mieszkańcom Gminy Zgierz
i życzyć im w przededniu zbliżających się
najpiękniejszych Świąt Wielkiej Nocy, tego,
by te święta były pogodne, rodzinne, ciepłe,
ale ciepłem i słońca za oknem, i ciepłem osób
bliskich, żebyśmy mogli przez te chwile pobyć
ze sobą razem. Wykorzystać najcenniejsze dla
każdego z nas chwile bycia z bliskimi, po to,
by mieć siłę na kolejne dni. Serdeczności,
smacznego jajka, mokrego dyngusa. Wszyst-
kiego, wszystkiego dobrego na te święta.
Niech będą rodzinne, ciepłe i takie, jak sobie
wymarzymy.

Ja na koniec bardzo dziękuję
za rozmowę i już dziś chętnie umówię
się na kolejny wywiad, ale związany
z Pani działalnością społeczną. Wiem,
że jest Pani autorką programu eduka-
cyjnego „Zaprzyjaźnij się w przyrodą”,
który cieszy się, szczególnie wśród
dzieci, wielkim powodzeniem. Chętnych,
by poznać go już dziś zapraszam
na stronę www.mariakaczorowska.pl.
– Bardzo dziękuję i zapraszam.

Rozmowa z...

Marią Kaczorowską
– Dyrektor Departamentu Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
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Rozmowa z...

Grzegorzem Kieliba
– nowym lekarzem rodzinnym
w Ośrodku Zdrowia w Grotnikach

Proszę powiedzieć naszym czytelnikom
kilka słów o sobie....
– Pochodzę z Wielkopolski. W ten rejon
trafiłem dzięki Wojskowej Akademii Medycz-
nej w Łodzi. Po ukończeniu studiów na WAM
służyłem przez 15 lat w kawalerii powietrznej,
w jednostce w Leźnicy Wielkiej. Tam, będąc
lekarzem ze specjalizacją chorób wewnętrz-
nych, zakładałem pierwszy wojskowy POZ.
Po przejściu na wojskową emeryturę praco-
wałem w ośrodkach zdrowia w Ozorkowie
i Zgierzu. Również moja żona jest lekarzem.
Pracuje na oddziale pediatrycznym w szpitalu
w Łęczycy, jest w trakcie specjalizacji z pediatrii.
Mamy dwójkę dzieci. Córka studiuje na wydziale
inżynierii biomedycznej Politechniki Łódz-
kiej. W ramach programu studiów obecnie
przebywa w Holandii. Osiemnastoletni syn
chciałby zostać weterynarzem. Od 5 lat
mieszkam z rodziną w Jedliczu B. Z tą piękną
okolicą wiążę moją przyszłość prywatną
i zawodową.

Jest Pan lekarzem z powołania....
– Może się chwalę, ale uważam, że tak. Moja
rodzina i znajomi to wiedzą. Ja jestem
„z odzysku”. Tak mówię o sobie... bo przeżyłem
śmierć kliniczną. Decyzję o tym, że zostanę
lekarzem podjąłem mając 8 lat. W wieku
7 lat byłem operowany na wyrostek robacz-
kowy w małym szpitalu. Wtedy, 40 lat temu,
nie posiadano jeszcze takiej wiedzy z zakresu
anestezjologii i intubacji, nie było sal obser-
wacji intensywnych. Po operacji zostałem
przewieziony na zwykłą salę. Tam zacząłem
się dusić... zapadł mi się język... to częste
powikłanie. Na oddziale - wspólnym chirurgii
dziecięcej i dorosłych - leżał też notoryczny
alkoholik. To on zauważył, że się duszę.
Niosąc pomoc wyłamał mi co prawda dwa
zęby, ale w ten sposób, razem z pielęgniarką,
przywrócili mnie do życia. Wtedy zrozumia-
łem, że zawód lekarza to moje powołanie.
Do tego by nim zostać dążyłem sukcesywnie,
z wykształcenia jestem też pielęgniarzem.

Jak ocenia Pan rolę lekarza rodzinnego
w dzisiejszej służbie zdrowia?
– Pracowałem w dużych poradniach, gdzie
było 20 tysięcy pacjentów. To są molochy.
Tam pacjent jest anonimowy, odsyłany od
specjalisty do specjalisty. W praktyce, nawet
jeśli jest tam lekarz rodzinny, to nie jest on
w stanie poznać dobrze pełnego obrazu stanu
zdrowia chorego, aby mu właściwie pomóc.
W tej chwili w Polsce poprzez wiele różnych
sytuacji decyzyjnych Narodowego Funduszu
Zdrowia czy Ministerstwa Zdrowia, idea
lekarza rodzinnego mocno się zdewaluowała.
A przecież lekarz rodzinny powinien być

na miejscu i znać swoich pacjentów, to jest
najważniejsza rzecz. Małe poradnie dają
tę możliwość. W Grotnikach mamy wyremon-
towany ośrodek w pięknym otoczeniu.
Nie ma potrzeby tracenia pieniędzy na dojazd
do dużego centrum medycznego w Łodzi
i tracenia czasu na czekanie tam w kolejce.
Chciałbym roztoczyć opiekę nad pacjentami
faktycznie tutaj, na miejscu. Pokazać im,
jak poruszać się w tym zagmatwanym syste-
mie. Nauczyć pacjentów, jak funkcjonować
z chorobą i cieszyć się życiem. Bo pamiętajmy,
że lekarze nie pozbawiają chorób. Żaden
lekarz jeszcze nikogo nie wyleczył z chorób
przewlekłych, on tylko uczy jak żyć z chorobą
i cieszyć się życiem jak najdłużej. Takie jest
motto.

Nowy rok przynosi zmiany w Ośrodku
Zdrowia w Grotnikach. Długoletni
lekarz rodzinny mieszkańców Grotnik
i okolicznych miejscowości - lek. med.
Wojciech Kierzkowski - oddaje stery
w Pana ręce. Jaki ma Pan pomysł
na funkcjonowanie ośrodka?
– Po 20 latach pracy w zawodzie lekarza
sądzę, że mam przemyślany pomysł jak
powinien funkcjonować ośrodek, aby mógł
jak najlepiej wypełniać swoją rolę. Zasadniczą
zmianą będzie wydłużenie czasu pracy
ośrodka. Lekarz rodzinny będzie przyjmował
pacjentów od godz. 8.00 do 18.00, z dwugo-
dzinną przerwą obiadową. Możliwa będzie
rejestracja telefoniczna i za pomocą Internetu.
Z myślą o najmłodszych pacjentach, przynaj-
mniej raz w tygodniu, będzie dyżurowała
moja żona - lekarz pediatra. Chcemy, aby
z naszych porad korzystały również rodziny
z dziećmi. Teraz żona przyjmuje małych
pacjentów w czwartki, dzieląc swój czas
między szpitalem i jeszcze jedną poradnią.
Prawdopodobnie współpracować będzie
z nami, w ramach zastępstwa, doktor
Kierzkowski. Jesteśmy w trakcie rozmów.
W naszym zespole będzie również pielęg-
niarka - pani Ela. Od 1 kwietnia w ramach
poradni działa laboratorium diagnostyczne.
Pacjenci na miejscu mają pobieraną krew
i wykonywaną analizę w Laboratorium
Diagnostycznym Lab-med. Na wyniki badań
czekamy do 2-3 dni. Jeśli pacjenci będą
zgłaszać potrzebę wykonania szerszych badań
odpłatnych, będziemy prowadzić rozmowy
z odpowiednimi specjalistami w zakresie
współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Grotni-
kach. Obecnie w ośrodku mamy do dyspozycji
nowoczesny aparat EKG oraz spirometr.
W zależności od rachunku finansowego,
ośrodek będzie wzbogacany o kolejny sprzęt
medyczny.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania
Ośrodka Zdrowia mają deklaracje
wyboru lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej składane przez pacjentów? 

– Ilość złożonych deklaracji przekłada się
wprost na środki finansowe, jakie Ośrodek
Zdrowia otrzymuje w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Im większa pula pacjentów na jednego lekarza
potwierdzona deklaracjami, tym większe
dofinansowanie i więcej możliwości rozwoju
ośrodka. Niezbędnym minimum, jakie
potrzebujemy w naszym przypadku, to 1.400
pacjentów. Co najmniej taką ilość deklaracji
musimy zebrać do maja br. Związane jest
to ze zmianami organizacyjnymi Ośrodka
Zdrowia w Grotnikach. 

Na czym dokładnie będą polegać
te zmiany?
– Razem z doktor Anetą Stankowską,
reprezentującą Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VIGOR” w Smardzewie wraz
z filiami w Grotnikach i Słowiku, doszliśmy
do porozumienia w sprawie przekazania
kontraktu z NFZ w zakresie filii w Grotnikach.
W maju jesteśmy umówieni w Łódzkim
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w celu dokonania cesji na rzecz
nowego podmiotu leczniczego, który będę
prowadził wraz z żoną. Cesja polega na tym,
że w trakcie realizacji umowy z NFZ o wyko-
nywanie świadczeń medycznych na rzecz
ubezpieczonych można, za zgodą dyrektora
właściwego oddziału NFZ, przenieść całość
praw i obowiązków umownych na innego
świadczeniodawcę, który w miejsce dotych-
czasowego będzie dalej udzielał świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Ważną sprawą dla kondycji
finansowej Ośrodka Zdrowia w Grotnikach
będzie posiadanie w momencie cesji jak
największej liczby deklaracji złożonych przez
pacjentów, ze wskazaniem mnie jako nowego
lekarza rodzinnego. Oznacza to, że wszyscy
pacjenci doktora Kierzkowskiego, pomimo
planowanej dalszej z nim współpracy, będą
musieli na nowo takie deklaracje wypełnić.
Proszę zatem państwa o kredyt zaufania
i składanie możliwie jak najszybciej deklaracji.
Zapraszam do odwiedzenia ośrodka w wolnej
chwili, przy okazji wiosennego spaceru.
Ważny jest podpis pacjenta. Pomoc w wypełnia-
niu deklaracji uzyskają państwo w rejestracji
ośrodka i punkcie aptecznym. Oczywiście
deklarację można złożyć przy okazji pierwszej
wizyty u lekarza, ale wtedy pewna część
środków z NFZ po prostu przepadnie.

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKARozmawiała
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O przyszłości Ośrodka Zdrowia
w Grotnikach

9MARZEC/KWIECIEŃ 2014



WYDARZENIA

10 MARZEC/KWIECIEŃ 2014

Czy możliwe jest przeżycie wielkiej i pięknej miłości z jedną osobą
przez 50 lat? Czy jest recepta na trwałe małżeństwo? Oczywiście!
I do tego wcale nie jest skomplikowana. Po prostu: trzeba zawsze się
wspierać, umieć wybaczać i być wyrozumiałym. Wspólne zaintereso-
wania, czułe gesty i pielęgnowanie wspomnień dodatkowo cementują
związek - przekonywali 28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej mieszkańcy Gminy Zgierz z kilkudziesięcioletnim
stażem małżeńskim.

Tego dnia małżonkowie: Zofia i Ignacy Malinowscy ze Szczawina
Dużego, Zofia i Zdzisław Kolasa ze Skotnik, Kazimiera
i Stanisław Szymczakowie z Grabiszewa, Teresa i Henryk
Kuzańscy z Gieczna, Krystyna i Józef Furmaniakowie
ze Śladkowa Górnego, Stanisława i Jan Janiszewscy z Rogóźna,
Janina i Marian Świątczakowie z Łagiewnik Nowych oraz Zofia
i Bohdan Sibińscy ze Szczawina Kolonii, w obecności przedstawi-
cieli Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu, władz Gminy Zgierz oraz
dzieci i wnuków odnawiali ze wzruszeniem przysięgę małżeńską. 

Prestiżu uroczystości dodało odznaczenie szacownych par Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale oraz listy gratulacyjne
Prezydenta RP szacowni jubilaci odebrali z rąk Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza. Były również serdeczne życzenia, kwiaty,
upominki i dyplomy od władz samorządowych.

W marcu obchodziliśmy Dzień Kobiet, który
przez jednych uważany jest za święto „komu-
nistyczne” i ignorowany, przez innych zaś
honorowany. Większość panów korzysta w tym
dniu z okazji, aby okazać swym matkom,
żonom, córkom, siostrom, koleżankom
i kochankom sympatię, życzliwość i przywią-
zanie, inni zaś burczą: cóż to za święto, żadne
święto. W Gminie Zgierz uznaliśmy, że
sympatii okazywanej kobietom nigdy dość.
I oprócz tego, że 1 marca w sali OSP
w Dąbrówce Wielkiej obchodziliśmy Gminny
Dzień Kobiet na Balu Ostatkowym, to również
odbywały się środowiskowe spotkania
z kobietami, dla kobiet i o kobietach. 

8 marca w Świetlicy Środowiskowej w Łagiew-
nikach Nowych, jak co roku, odbyła się
uroczystość dla pań zorganizowana przez:
Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach
Nowych, Sołtys i Radę Sołecką Łagiewnik
Nowych oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej. Podczas imprezy wystąpił
Kabaret „Wesoła Wdówka” działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, pod
kierunkiem instruktora Marii Pankiewicz.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję zobaczyć
pełne wdzięku scenki rodzajowe, usłyszeć
wiele autorskich piosenek oraz mnóstwo
znakomitych szlagierów o miłości i kobietach.
Nie zabrakło życzeń, ciepłych słów pod
adresem pań i panów, kropelki szampana
i pysznych ciast.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
informuje, że w dniu 25 marca 2014 r.
przekazał pomieszczenie, w którym
dotychczas funkcjonowała Filia Gminnej
Biblioteki w Szczawinie Kościelnym przy
ul. Kościelnej 21. Przekazanie nastąpiło
w związku z wypowiedzeniem przez Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie umowy
użyczenia lokalu. Majątek Filii Gminnej
Biblioteki w Szczawinie został zabez-
pieczony w Gminnej Bibliotece
w Dzierżąznej, funkcjonującej na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
Wszystkich chętnych czytelników zapra-
szamy do placówki w Dzierżąznej.
Biblioteka czynna jest w poniedziałki
w godz. 8.00 - 16.00 oraz od wtorku
do piątku w godz. 10.00 - 18.00.

Rozmowa z...

Anną Florczak
– farmaceutką z Punktu Aptecznego „Nad Lindą” 
w Grotnikach
Punkt Apteczny w Grotnikach funkcjonuje przy tutejszym
Ośrodku Zdrowia od 6 lat, wcześniej znajdowała się tu
apteka. Czym właściwie różni się punkt apteczny od apteki? 
– Punkt apteczny to placówka spełniająca funkcje podobne do
apteki, jednak mieszcząca się na terenie wiejskim i mająca nieco
ograniczony asortyment. Nie posiadamy produktów leczniczych
zawierających substancje psychotropowe oraz bardzo silnie działa-
jących. W punkcie aptecznym nie ma również możliwości wykony-
wania leków recepturowych. Staram się jednak pomagać pacjentom
z chorobami przewlekłymi, którzy mają cyklicznie przepisywane
tego typu leki. Jeśli są wypisane na osobnej recepcie, wykupuję je
po prostu w zaprzyjaźnionej aptece. Pacjent odbiera lek tutaj,
na miejscu. Nie pobieram przy tym żadnej prowizji, pacjent płaci
taką kwotę, jaka widnieje na paragonie wystawionym przez aptekę.

Konkurencja w branży wymaga zawsze wyjścia o krok
naprzód. Na jakie jeszcze udogodnienia mogą liczyć
pacjenci korzystający z usług Pani Punktu Aptecznego?

– W małych miejscowościach, takich jak Grotniki, nie ma wielu
pacjentów, dzięki temu nie czekają oni w kolejce. Mogą też liczyć
na dłuższą rozmowę i kompleksową poradę farmaceutyczną.
W trakcie pracy Punktu Aptecznego, tzn. od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-18.00, a w soboty w godz. 9.00-15.00, udzielam wielu
porad przez telefon. Ludzie pytają na przykład o numer telefonu do
jakiegoś lekarza czy poradni specjalistycznej. Są osoby starsze, które
takich informacji nie wyszukają same w Internecie, więc staram się
im pomagać. Na co dzień spotykam się z licznymi pytaniami o cenę
leków. Trzeba zaznaczyć, że ceny leków refundowanych są wszędzie
jednakowe. Zaoszczędzić można tylko w przypadku suplementów
diety i leków pełnopłatnych, bez refundacji. Mam wielu pacjentów,
którzy są w trudnej sytuacji finansowej i liczą się z każdą złotówką.
Staram się pójść im na rękę i nie realizuję od razu całej recepty,
po prostu wykupują poszczególne leki do momentu, kiedy recepta
jest ważna. Często przychodzą do mnie pacjenci z całą torebką
leków, które kupili w jakiejś aptece w mieście. Proszą by im powie-
dzieć kiedy i co zażywać, przetłumaczyć treść ulotki, która jest
napisana specyficznym językiem. 
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Czar par, czyli pół wieku razem

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Dzień Kobiet 
w Łagiewnikach Nowych

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKARozmawiała
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Lokalne Grupy Działania z województwa
(„BUD-UJ RAZEM”, „Dolina rzeki Grabi”
oraz Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”)
połączyły siły we wspólnym projekcie
Questing umożliwi innowacyjne
zwiedzanie, finansowanym ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzięki projektowi powstało 35 ścieżek
questingowych na terenie województwa.
– To największe tego typu przedsięwzięcie
w Polsce, które pomogło nam odkryć bogactwo
lokalnego dziedzictwa, a turystom pozwala
połączyć poznawanie województwa z dobrą
zabawą – mówi Anna Doliwa, Prezes
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki
Grabi”. Wytyczone trasy pokazują mniej
znane walory ziemi łódzkiej: przyrodnicze,
historyczne i kulturowe. Jedna z tras
przebiega w Gminie Zgierz, a dokładnie
w Szczawinie.

Questing to nowa i niezwykła forma turystyki.
Metoda odkrywania dziedzictwa polegająca
na tworzeniu nieoznakowanych szlaków
(questów) w terenie, którymi można wędro-
wać, kierując się informacjami zawartymi
w wierszowanych wskazówkach, zawiera-
jących zagadki. Każdy quest prowadzi
do miejsca ukrycia skarbu - skrzynki/pudełka
z pieczątką, której odbicie na ulotce potwier-
dza przejście całego questu i rozwiązanie
zagadki.

Ulotki do wszystkich ścieżek z województwa
znaleźć można w terenie, u opiekunów

poszczególnych
questów. 
Ale można 
również ściągnąć
je z Internetu 
i samodzielnie 
wydrukować. 
W tym celu 
wystarczy 
wejść na stronę
quiz.questing.pl. 
Łódzkie questy
są też dostępne
na specjalnie
przygotowanej                
aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki tej
innowacji questować można z użyciem
smartfona. 

Na ziemi łódzkiej powstało 35 questów,
ale my zapraszamy przede wszystkim do
questingu w Szczawinie Śladami niezwy-
kłych mieszkańców królewskiej wsi.

– Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie
otrzymał propozycję, by aktywnie włączyć się
w propagowanie idei questingu i stworzyć
własny quest mówiący o walorach ziemi
szczawińskiej. Nauczyciele: Krzysztof Wołow-
ski i Agnieszka Dzikowska wraz z 15 uczniami
z klas pierwszych gimnazjum najpierw wzięli
udział w szkoleniu dotyczącym questingu
przeprowadzonym w siedzibie Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM” przez pracowników
Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA

z Krakowa. Następnie uczestniczyliśmy
w wyjeździe do Bałtowa, gdzie w Bałtowskim
Kompleksie Turystycznym mogliśmy zapo-
znać się ze ścieżkami questów w terenie,
a tym samym połknąć bakcyla questingu.
Byliśmy wszyscy, nie tylko młodzież, bardzo
zadowoleni z wyjazdu, serdecznie ugoszczeni
i pełni wielu pomysłów, jak stworzyć
quest na naszej ziemi – mówi Agnieszka
Dzikowska z ZSG w Szczawinie. – Wkrótce
odbyły się w naszej szkole spotkania i szkole-
nia dotyczące tworzenia i realizacji questu.
Odbyliśmy wiele pieszych wędrówek
w poszukiwaniu skarbów. Stworzyliśmy
wspólnie z młodzieżą oraz dyrekcją gimna-
zjum wierszowany tekst - quiz, który pokazuje
piękno ziemi szczawińskiej oraz ciekawostki
związane z jej historią. Przy dużym wsparciu
i pomocy Fundacji MILA zostały opubliko-
wane foldery z tekstami questu oraz album
kolekcjonerski Questing Quiz. Można więc
już wyruszyć na wyprawę po Szczawinie!

„Wyprawa po skarb szczawiński umożliwi
poznanie kilkusetletnich dziejów wsi królew-
skiej Szczawin (należał do dóbr monarszych).
Wieś kryje wiele tajemnic i zaskakujących
niespodzianek, których odkrywanie pozwoli
docenić piękno okolicznej przyrody, uroki
krajobrazów, a także dorobek pokoleń
jej mieszkańców. Podczas wyprawy poznasz
kilku z nich. Z pewnością pamięci o nich
nie zatrze czas.” – taki tekst zachęcający do
wyprawy znajdziemy folderach, które można
otrzymać w sekretariacie Gimnazjum
im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.

Questing – nowa forma turystyki

KULTURA

oprac. na podst. www.lodzkie.pl 
oraz informacji ZSG w Szczawinie

Pierwszy dzień wiosny zwyczajowo przyjęto obchodzić 21 marca.
Przez lata niszczono w tym dniu Marzannę, symbol zimy i niepowo-
dzenia. Aby barwne tradycje naszych przodków nie odeszły w zapom-
nienie, Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, w dniu astronomicz-
nego początku wiosny, w czwartek 20 marca, zaprosił wszystkich
chętnych na powitanie długo wyczekiwanej wiosny i pożegnanie zimy.
Dawniej wierzono, że magiczne obrzędy przyspieszą nadejście
cieplejszej pory roku. I chyba jest w tym troszeczkę prawdy, rzeczy-
wiście zrobiło się cieplej. 

W zabawie plenerowej wzięła udział młodzież szkolna z terenu Gminy
Zgierz. Zabawę rozpoczęliśmy konkursem na Najciekawszą Marzannę

oraz widowiskami przygotowanymi przez poszczególne grupy: klasę
IV i VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej, klasę V z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego ze Słowika i Grupę Świetlicową ze Szkoły
Podstawowej z Białej. Następnie orszak z Marzannami i śpiewem
na ustach: Ruszamy gromadą, wesołym pochodem,

Niesiemy Marzannę nad błękitną wodę.

Radują się drzewa, weselą się domy,

Niesiemy Marzannę-chochoła ze słomy.

Wrzucimy do wody niedobrą boginię.

Niech prędko do morza zła zima odpłynie.

przeszedł nad staw, gdzie zgodnie z tradycją Marzanny zostały
utopione. I tak pożegnaliśmy się z Zimną Marzanną! Wreszcie
nadeszła pora powitać Panią Wiosnę! 

Uczestnicy szukali pierwszych oznak nadchodzącej wiosny w ciekawie
przygotowanej zabawie terenowej. Trochę biegu na orientację, trochę
podchodów, szukania listów i dużo informacji o budzącej się

z zimowego snu przyrodzie. Na koniec było ognisko, pieczenie
kiełbasek i rozstrzygnięcie konkursu na Najciekawszą Marzannę.              

W tegorocznej edycji wygrały: Grupa Świetlicowa z SP w Białej oraz
klasa V z ZSG w Słowiku. Nagrodę ufundował Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżaznej. 

Jak to wiosnę witano…

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

tekst i fot.
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Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Zgierzu po raz drugi zorganizował
konkurs Mój zawód - moje miejsce
pracy. W obu edycjach brali udział ucznio-
wie ZSG w Słowiku, i warto się pochwalić, że
w jednej i drugiej zdobyli podium. 

Celem konkursu było promowanie zawodów
poszukiwanych na rynku pracy oraz zdoby-
wanie wiedzy na temat możliwości zatrudnie-
nia i rozwoju w firmach regionu łodzkiego.
Zadaniem, jakie stało przed gimnazjalistami,
było przygotowanie prezentacji multimedial-
nych na temat konkretnego zawodu. Ucznio-
wie musieli się wykazać pomysłowością,
niekonwencjonalnym podejściem do tematu,
a nawet umiejetnością nawiązywania kontak-

tów i otwartością - przeprowadzili wywiady
z potencjalnymi pracodawcami. W tym roku
świetne prace, pod kierunkiem Barbary
Chmieleckiej, wykonane zostały przez dwie
pary uczniów z ZSG w Słowiku. Były to
prezentacje: „Architekt” - praca Anny Kindl
i Kariny Macczak oraz „Kucharz” - praca
Małgorzaty Karolak i Mikołaja Augu-
styniaka. 

14 marca odbyło się uroczyste wręczenie
nagród. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ
praca Małgosi Karolak i Mikołaja Augusty-
niaka zdobyła II nagrodę. 

2 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Zgierz odbyła się kolejna edycja
rozgrywanego co 2 lata Konkursu Wiedzy
o Zgierzu i Ziemi Zgierskiej, jednego
z najstarszych szkolnych konkursów, który
powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Zgierza jeszcze w latach 90. i stale ewoluuje
w swoim kształcie, jak i założeniach progra-
mowych. Obecnie już po raz drugi przyjął on
formułę turnieju zorganizowanego według
autorskiego pomysłu dr. Dariusza Szlaw-
skiego, członka TPZ i nauczyciela historii.

Przygotowanie zespołów konkursowych
(zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem
każde z gimnazjów z terenu Miasta i Gminy
Zgierz mogło wystawić jedną dwuosobową
reprezentację) obejmowało zapoznanie się
z wybranymi lekturami, które przybliżały
najważniejsze wydarzenia z dziejów Zgierza
i Ziemi Zgierskiej, topografię miasta i gminy,
lokalne atrakcje turystyczne i przyrodnicze,
pomniki kultury materialnej oraz wskazaną
ikonografię. Wszystkie wskazane w wykazie
publikacje zostały wydane przez TPZ oraz
współorganizatorów i patronów Konkursu:
Gminę Zgierz i Muzeum Miasta Zgierza.

W organizacji turnieju wykorzystano techniki
multimedialne. Pytania - wyłącznie zamknięte -
były prezentowane rzutnikiem multimedial-
nym na ekranie, z sugestią wyboru jednej
z 4 odpowiedzi (A, B, C lub D). Po 30 sekun-
dach młodzież kartką z odpowiednią literą
„udzielała” odpowiedzi, po czym na kolejnym
slajdzie prezentowana była właściwa odpo-
wiedź, dodatkowo jeszcze zazwyczaj krótko
komentowana przez Komisję konkursową.
Za każdą prawidłową odpowiedź można było
otrzymać 1 pkt. Przygotowano do prezentacji
54 pytania. O zwycięstwie decydowała suma
uzyskanych punktów.

Dużym zaskoczeniem dla grona organizato-
rów była mała liczba zgłoszeń. O ile 2 lata
temu do Konkursu przystąpiło 8 gimnazjów:

cztery (czyli wszystkie) z terenu gminy i także
cztery z sześciu istniejących w mieście, tym
razem wstępny akces zgłosiło 5 szkół, ale
w miarę upływu czasu dwie z nich wycofały
się, a trzeci zespół zmogła w przededniu
choroba. Tym samym ostatecznie na finał
stawiły się tylko 2 zespoły: z Gimnazjum
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Zgierzu oraz z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Pawła II
w Grotnikach.

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
Dariusz Szlawski i Adam Zamojski
(TPZ) oraz Justyna Czerwińska (Muzeum).
Obsługę techniczną zapewnił Maciej
Rubacha (Muzeum), a sprzętu multimedial-
nego użyczył Urząd Gminy Zgierz.

Po przejściu pełnej tury pytań zwycięzcą
tej edycji Konkursu został zespół z Gimna-
zjum Nr 3 w Zgierzu w składzie: Maciej
Pakuła i Piotr Prządka - uczniowie odpo-
wiedzieli poprawnie na 28 pytań. Pieczę
nad przygotowaniem uczniów sprawowały
nauczycielki: Iwona Drzeń i Ewa Jaskuła.
Tylko o 3 dobre odpowiedzi mniej udzielił
zespół z Grotnik w składzie: Dagmara
Olczak i Oliwia Wiśniewska, przygoto-
wane przez nauczycielkę Eulalię Wiśniewską.

Obydwa zespoły otrzymały nagrody książ-
kowe oraz torby z upominkami gminnymi.
Wręczyli je członkowie jury wspólnie

z Kierownikiem Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy Zgierz Cezarym
Piotrowskim. Podsumowując Konkurs
autor pytań podkreślił, że liczba poprawnych
odpowiedzi świadczy o dobrym przygotowa-
niu obydwu zespołów. Dodatkową nagrodą
dla wszystkich uczestników Konkursu oraz
opiekunów młodzieży jest tradycyjnie jedno-
dniowa bezpłatna wycieczka krajoznawcza po
regionie, ostatnio realizowana we współpracy
z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich. Odbędzie się ona 29 kwietnia br.

Nagrody w Konkursie finansowane są wspól-
nie przez Gminę Miasto Zgierz oraz Towa-
rzystwo Przyjaciół Zgierza w ramach
rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Miasto
konkursu ofert pod nazwą: Lokalne inicja-

tywy kulturalne oraz imprezy edukacyjne

nawiązujące do historii i tradycji Miasta

Zgierza.

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza składa
podziękowanie Miastu, współorganizatorom
oraz pracownikom Urzędu Gminy Zgierz za
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu. Jednocześnie deklarujemy dalszą
pracę nad jego organizacją zapewniającą
reprezentatywne uczestnictwo gimnazjów
z terenu Miasta i Gminy.

ADAM ZAMOJSKI
Przewodniczący Towarzystwa

Przyjaciół Zgierza

Konkurs Wiedzy o Zgierzu
i Ziemi Zgierskiej
– edycja 2013/2014

OŚWIATA
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„Słowikowy” sukces 
w powiatowym konkursie
dla gimnazjalistów
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JULIA CHMIELECKA
ZSG w Słowiku



Od roku szkolnego 2011/2012 w ramach zajęć
bibliotecznych w ZSG w Grotnikach działa
gazetka szkolna. Początkowo były to dwustro-
nicowe broszury z aktualnymi informacjami
o szkole. W ubiegłym roku szkolnym dosko-
naliliśmy prace redaktorskie w ramach reali-
zacji innowacji pedagogicznej „Zostań przed-
siębiorczym”. Wydaliśmy  „Rocznik grotnicki”,
który był zbiorem gazetek z roku szkolnego
2012/2013. Kontynuujemy pracę gazetki
tworząc miesięcznik „Śmieszne, ważne
i poważne”. Co miesiąc informujemy w nim
o wydarzeniach szkolnych oraz interesujących
młodzież tematach. 

Niewątpliwą gratką stał się dla nas udział
w konkursie na artykuł do gazetki szkolnej,

organizowany przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.
Wystartowaliśmy w nim autorskim pomysłem
rymowanej historyjki o Wacku, Gacku i Placku,
chłopcach których pierwowzorami są ucznio-
wie naszej szkoły. Przygody, które przeżywają
są także inspirowane autentycznymi zdarze-
niami szkolnymi. Zdobyliśmy II miejsce!
Rozdanie nagród odbyło się 13 marca w czasie
sesji naukowej „Dziennikarstwo od podstaw
- i Ty możesz zostać dziennikarzem”. Atrakcją
dla całego zespołu redakcyjnego było uczest-
nictwo w warsztatach dziennikarskich
prowadzonych przez Małgorzatę Szewczyk
z Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu,
opiekunki Gazetki Młodzieżowej KRAMADIO.
Czekamy na kolejne konkursy dziennikarskie!

28 lutego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
im. Jana Pawła II w Grotnikach odbyła się
coroczna Corrida Ortograficzna. Tegoroczną
literacką inspiracją stała się twórczość
Aleksandra Fredry. 

Uroczystość o godzinie 12.00 rozpoczął
występ chóru szkolnego „Leśne Nutki”.
Przywitano przybyłych gości. Gość specjalny
Corridy Anna Iwicka-Okońska - konsul-
tantka WODN w Łodzi, redaktor naczelna
„Przeglądu Edukacyjnego”, autorka książek
edukacyjnych, wieloletnia nauczycielka
bibliotekarzy i polonistów - poprowadziła
wykład pt. „Aleksander Fredro - romantyk
na opak”. Uczestnicy sesji poznali Fredrę
i jego pisarstwo, zrozumieli że jako romantyk
zupełnie różnił się od innego polskiego
pisarza Adama Mickiewicza. Miłość u Fredry
zawsze była odwzajemniona i szczera. 

Po wykładzie wystąpiły trzy uczennice szkoły:
Dagmara Olczak, Wiktoria Banasik oraz
Olga Kubacka. Wystawiły one fragment
sztuki pt. „Zemsta”. Kolejną atrakcją
dla uczestników Fredrowskiej Corridy było
spotkanie z Wojciechem Poradowskim,
w czasie którego można było poznać tajniki
pracy aktora. Aktor z cierpliwością oraz

życzliwością odpowiedział na wszystkie
pytania. Można było dowiedzieć się m.in.,
w jaki sposób pan Paradowski ćwiczy pamięć.
Jako słuchowiec nagrywa „na biało” rolę
i wielokrotnie wysłuchuje jej. Potem wszystko
zostaje mu w głowie. 

Po pierwszej części nastąpił czas na napisanie
wielkiego dyktanda. Był to wiersz „Paweł
i Gaweł”, jednak w zupełnie zmienionej
wersji. Do dyktanda zasiadło 66 osób: Ce-
zary Piotrowski - wierny uczestnik naszego
corocznego dyktanda, uczniowie grotnickiej
szkoły oraz szkół z Białej, Gieczna i Dąbrówki
Wielkiej, a także rodzice, nauczyciele
i Przyjaciele Szkoły. Całą uroczystość przygo-
towały i poprowadziły dwie nauczycielki
języka polskiego: Ewa Gontarska-Pawlu-
czyk i Monika Talarek.

Zwycięzcą dyktanda wśród uczniów został
Antoni Pisarek - uczeń Szkoły Podstawowej
w ZSG w Giecznie.

Dziękujemy wszystkim za udział we Fredrow-

skiej Corridzie Ortograficznej 2014.

18 marca uczennice Zespołu Szkolno
-Gimnazjalnego w Grotnikach wzięły udział
w 13 edycji powiatowego konkursu historycz-
nego pt. Moje miasto, moja rodzina,
organizowanego przez Szkołę Podstawową
Nr 10 w Zgierzu. Patronem konkursu jest
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum
Miasta Zgierza. Celem konkursu jest rozbu-
dzenie u młodzieży zainteresowania miastem
i najbliższą okolicą, pielęgnowanie tradycji
własnej rodziny i pamięci o swoich przodkach. 

Martyna Haus - uczennica klasy VI została
wyróżniona w kategorii szkół podstawowych.
Przygotowała prezentację multimedialną
dotyczącą Łaźni Miejskiej w Zgierzu. Julia
Kazimierczak - uczennica klasy I Gimna-
zjum w Grotnikach zdobyła I miejsce w tym
konkursie. Przygotowała prezentację multi-
medialną o swoim przodku Józefie Drążkie-
wiczu, który przeszedł szlak bojowy z gene-
rałem Andersenem i uczestniczył w walkach
o Monte Cassino. To już kolejne wyróżnienie
naszych uczniów w tym konkursie. Czekamy
na kolejne edycje.

Powiatowy konkurs historyczny 

Moje miasto, 
moja rodzina

EULALIA WIŚNIEWSKA
ZSG w Grotnikach

Sukces gazetki szkolnej
z Grotnik

EWA GONTARSKA-PAWLUCZYK
ZSG w Grotnikach

OŚWIATA

VIII Corrida Ortograficzna… 
z Aleksandrem Fredro w Grotnikach

MONIKA TALAREK
EWA GONTARSKA-PAWLUCZYK

ZSG w Grotnikach

Ludolfina

Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkolno
- Gimnazjalnym w Szczawinie już wiedzą,
że chodzi tu o liczbę π. 14 marca jest świato-
wym dniem tej liczby, a to przez amerykański
zapis daty, która jednoznacznie kojarzy się
z jej rozwinięciem.Właśnie 14 marca w ZSG
w Szczawinie odbyły się pierwsze obchody
Dnia Liczby Pi.

Szkolna uroczystość z aspektem matematycz-
nym została zorganizowana przez uczniów
klasy IIA gimnazjum we współpracy z nauczy-
cielką matematyki Dorotą Werner. W celu
przybliżenia samej „stałej”, uczniowie przygo-
towali prezentację multimedialną, dzięki
której wyjaśnili, jak przez wieki rozwijała się
wiedza o liczbie π, jaki wkład w ustalanie
kolejnych cyfr rozwinięcia mieli nie tylko
grecy, ale i hindusi i chińczycy. Uczniowie
wyjaśnili i przybliżyli swoim kolegom
z gimnazjum problem kwadratury koła oraz
opowiedzieli o zasługach Ludolfa van
Ceulena, dzięki któremu liczba π otrzymała
wdzięczną nazwę Ludolfina.

Organizatorzy spotkania udowodnili, że liczba
π pojawia się nie tylko w matematyce, ale
również w poezji i filmie. Kacper Truszkie-
wicz wyrecytował wiersz Wisławy Szymbor-
skiej „Liczba Pi”. Przez chwilę nawet zapach-
niało, gdyż na slajdzie pojawiły się perfumy
firmy Givenchy o takiej właśnie nazwie.

Oprócz przekazania „w pigułce” wiedzy doty-
czącej liczby π, podczas spotkania rozstrzyg-
nięto konkursy, dzięki którym w obchody
święta liczby π włączyli się inni uczniowie
gimnazjum. Zwycięzcą konkurs na „Skuteczne
zmagania z π - cyframi” wygrał Hubert
Królikowski, który wyrecytował bezbłędnie
kilkadziesiąt cyfr z rozwinięcia liczby.
W konkursie na „Słodkie wyπeki” bezkonku-
rencyjna okazała się Sonia Bekrycht i jej
kulinarny wyczyn w bardzo wymownym
kształcie.

Organizatorzy zadbali nie tylko o zaspokoje-
nie ciekawości dotyczącej liczby π. Przygoto-
wali również słodki poczęstunek okraszony
wizerunkiem liczby.

Podsumowując szkolną uroczystość dyrektor
szkoły Irena Konsowicz pogratulowała
uczniom wspaniałego pomysłu, podkreśliła
ich umiejętność sprawnego przekazania
trudnej matematycznej wiedzy w przystępny
i ciekawy dla uczestników sposób oraz wysoko
oceniła takie cechy organizatorów jak: aktyw-
ność, kreatywność, samodzielność i umiejęt-
ność współpracy w zespole. Dyrektor szkoły
podziękowała pani Dorocie Werner za
opiekę nad grupą uczniów - matematyków
oraz za umiejętne inspirowanie ich
do poszerzania i upowszechniania wiedzy
matematycznej w szkole. 

DOROTA WERNER
ZSG w Szczawinie
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KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Pani

ALDONIE NOWOSIŃSKIEJ
Sołtys Sołectwa Grotniki

z powodu śmierci 

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Panu

PIOTROWI KUROPATWA
Przewodniczącemu Rady Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM"

z powodu śmierci

OJCA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Pani

MARIANNIE KOŁODZIEJCZYK
byłej Dyrektor Domu Dziecka w Grotnikach

z powodu śmierci

MĘŻA

składają 

Koło Emerytów i Rencistów ZNP 

Gmina Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani

MARIANNIE KOŁODZIEJCZYK
byłej Dyrektor Domu Dziecka w Grotnikach

z powodu śmierci

MĘŻA

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Z KART HISTORII

20 marca na Placu Stu Straconych w Zgierzu
oraz w Lesie Lućmierskim odbyły się uroczys-
tości patriotyczne związane z 72. rocznicą
rozstrzelania przez Niemców stu Polaków. 

Uczestniczyły w nich rodziny poległych,
przedstawiciele władz samorządowych miasta,
gminy i powiatu zgierskiego, policji, straży
pożarnej, wojska, organizacji kombatanckich
i pozarządowych, instytucji miejskich oraz
harcerze, uczniowie i mieszkańcy Zgierza.
Wartę i Kompanię Honorową wystawili

żołnierze z jednostki wojskowej w Leźnicy
Wielkiej wchodzącej w skład 25. Brygady
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Podczas uroczystości Gminę Zgierz
reprezentowali Wójt Zdzisław Rembisz
oraz Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych UGZ Cezary Piotrowski.

Zbrodnia była odwetem za zastrzelenie przez
Józefa Mierzyńskiego dwóch niemieckich
żołnierzy i była największym aktem ludobój-
stwa w regionie łódzkim w czasie II wojny
światowej. Niemcy przeprowadzili masową

egzekucję na dawnym Placu Stodół, a oko-
liczną ludność zmusili do oglądania przebiegu
masakry, biorąc spośród niej zakładników,
by uniknąć zbrojnej akcji podziemia. Zbrod-
nia wstrząsnęła zgierzanami. Rozstrzelanych
pochowano w zbiorowych mogiłach w Lesie
Lućmierskim.

Plac Stu Straconych w Zgierzu.

MACIEJ WRZESIŃSKI

15 maja – Międzynarodowy Dzień
Rodzin – święto ustanowione zostało przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych 20 września 1993 r. Dzień
Rodzin jest okazją do refleksji nad tym,
jak ważna jest równowaga między życiem
zawodowym i rodzinnym, co oznacza
partnerstwo w wychowaniu dzieci oraz jak
ważne są dobre relacje między pokoleniami. 

Patronat honorowy nad tegorocznymi obcho-
dami Dnia Rodzin w Polsce objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski wraz z Małżonką.

W liście Pary Prezydenckiej czytamy m.in.:
„Dzięki więzom rodzinnym łatwiej pokonu-
jemy przeciwności, w rodzinie znajdujemy
oparcie, ciepło i zrozumienie. Z tego,
że jesteśmy razem, czerpiemy optymizm
i nadzieję. I chociaż bycie rodzicem zmienia
nasze życie i wiąże się z wyzwaniami i wyrze-
czeniami, to dzieci są ogromną radością
i źródłem życiowej satysfakcji. (...) Polacy
cenią rodzinę i chcą mieć dzieci, ale potrzebne
są przyjazne warunki do realizacji tych
aspiracji. Mała liczba rodzących się dzieci
świadczy o tym, jak wiele trudności muszą
przezwyciężać młodzi rodzice. Aby Polska
była krajem, w którym młodzi mogą realizo-
wać swoje marzenia o rodzinie, potrzeba
przyjaznej atmosfery i przestrzeni, które
ułatwią wychowanie dzieci. (...) Niech
Międzynarodowy Dzień Rodzin będzie okazją
do potwierdzenia, jak ważne są dobre relacje
między rodzicami i dziećmi, między młod-
szym a starszym pokoleniem. Wychowanie
dzieci można przecież łączyć z własnym
rozwojem i realizacją zainteresowań rodzi-
ców. Rodzina to nie tylko obowiązek, ale też
życiowa szansa spełniania własnych marzeń
i realizowania planów! Wzajemne wsparcie,
dzielenie trosk i zobowiązań tworzy poczucie
bezpieczeństwa i pozwala żyć pełnią życia”.

KARTKA Z KALENDARZA

72. rocznica egzekucji zgierskiej

Las Lućmierski.
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Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 22 i 30 kwietnia, 27 i 29 maja, 24 i 26 czerwca 
w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie,ul. Sportowa 3: 
l 29 kwietnia, 13 i 28 maja, 10 i 25 czerwca w godz. 14.00 - 18.00
l 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grotnikach, 
ul. Brzozowa 23a:
l 29 kwietnia, 13 i 28 maja, 10 i 25 czerwca 
w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 15 kwietnia, 6 i 20 maja, 3 i 17 czerwca 
w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 22 i 30 kwietnia, 27 i 29 maja, 24 i 26 czerwca 
w godz. 9.00 - 13.00
l 6 maja, 3 czerwca w godz. 10.00 - 14.00
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 

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)

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

Uwaga! 
Od czerwca miejscowości: Ciosny, Dzierżązna i Swoboda będą przypisane do Rejonu II.

KOMUNIKATY

czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon

q 26 kwietnia (sobota): Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Brachowice, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno, Lorenki,
Moszczenica, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Władysławów, Wola Rogozińska,
Wypychów q 10 maja (sobota): Rosanów q 17 maja (sobota): 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 q 24 maja (sobota): Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki,
Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik,
Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda

odpady będą odbierane od godz. 6.00 w dniu wywozu 
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Najładniejsze Palmy Wielkanocne

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej tradycyjnie w okresie Świąt
Wielkanocnych organizuje warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży
jak i dorosłych mieszkańców Gminy Zgierz. W bieżącym roku dla mło-
dzieży i dorosłych były to spotkania cykliczne w marcowe i kwietniowe
piątki, w celu lepszego i dokładniejszego poznania poszczególnych
technik. I tak, 21 marca zapoznaliśmy się z popularną ostatnio techniką
decoupage dekorując „Jajko inaczej”, 28 marca w ramach „Wesołego
Alleluja” wszyscy zainteresowani poznali technikę scrapbookingu,
4 kwietnia kręciliśmy się „Wokół stołu” wykonując ozdoby wielkanocne
techniką florystyczną, a 11 kwietnia - tuż przed niedzielą palmową -
to już „Tradycją wyznaczone” - palmy wielkanocne. Dzieci i młodzież
gimnazjalna brały udział w zajęciach kreatywnych 10 kwietnia. 

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

tekst i fot.

W twórczość owocne 

Warsztaty Wielkanocne

7 kwietnia rozstrzygnięto konkurs „Palma Pierwszeństwa za Palmę
Wielkanocną”, zorganizowany po raz siódmy przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej. Komisja konkursowa w składzie: ks. Stani-
sław Ochotnicki – proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Białej oraz Honorata Robak – artysta plastyk, pracownik
MDK w Zgierzu i SP Nr 3 w Zgierzu, oceniła 54 palmy zgłoszone
do konkursu w kategorii „Najładniejsza Palma Wielkanocna”
i przyznała następujące miejsca w trzech kategoriach wiekowych:

q klasy I-III Szkoły Podstawowej: I miejsce - Agata Bielińska (ZSG
w Giecznie), II miejsce - Aleksandra Olejniczak (ZSG w Giecznie),
III miejsce - Ksenia Olejniczak (SP w Besiekierzu Rudnym).
Wyróżnienia: Karolina Błaszczyk (SP w Białej) oraz Marcelina
Gębicka (SP w Białej); 
q klasy IV-VI Szkoły Podstawowej:
I miejsce - Karolina Woźniak (ZSG w Giecznie), II miejsce
- Natalia Stanikowska (ZSG w Giecznie), III miejsce - Karolina
Dudka (ZSG w Giecznie) oraz Alicja Szafarz (SP w Białej); 
q klasy gimnazjalne: I miejsce - Kinga Błaszczyk (ZSG w Giecznie),
II miejsce - Karolina Szczepaniak (ZSG  w Giecznie), III miejsce
- Katarzyna Olejniczak (ZSG w Giecznie) oraz Ewa Janiszewska
(ZSG w Giecznie).

Jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac,
kolorystykę oraz oryginalną kompozycję. Do kategorii „Najwyższa
Palma Wielkanocna” nie zgłoszono palm.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się
10 kwietnia podczas Warsztatów Wielkanocnych, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Zgierz. Wszystkie nagrody w konkursie ufundował
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.


