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Podjęto uchwały w sprawach:

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

l O 18.750 zł zwiększono plan wydatków
na pomoc materialną dla uczniów.

Budżet gminy zasilony zostanie za okres
od września do grudnia 2014 r. dotacją celową
z budżetu państwa na pomoc materialną dla
uczniów w wysokości 75.000 zł. Dotacja
stanowić będzie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, 80 proc. kosztów realizacji tego
zadania. W celu zrealizowania wypłaty
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
pozostałe 20 proc. kosztów pokryte zostanie
z budżetu gminy (18.750 zł).

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi
zamieszkałemu na terenie danej gminy,
znajdującemu się w trudnej sytuacji material-
nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie. Obecnie stypendium może otrzy-
mać uczeń, w którego rodzinie miesięczny
dochód na osobę nie przekracza 456 zł.
Wysokość przyznawanego stypendium socjal-
nego uzależniona jest od wysokości dochodu
w rodzinie i może wynosić od 85 zł do 212 zł
na miesiąc. Ta forma pomocy ma charakter
rzeczowy i może być przeznaczona m.in. na
zakup podręczników, przyborów szkolnych,
stroju sportowego i innego wyposażenia
uczniów wymaganego przez szkołę. Uczniom
znajdującym się przejściowo w trudnej sytua-
cji materialnej z powodu zdarzenia losowego
przysługuje zasiłek szkolny w wysokości
5-krotności kwoty zasiłku rodzinnego.

W ustawowym terminie, do 15 września,
do Urzędu Gminy Zgierz wpłynęło 147 wnio-
sków o przyznanie stypendium socjalnego
i 3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków
zarezerwowanych w budżecie gminy na
odsetki od zaciągniętych przez gminę kredy-
tów i pożyczek. Zmniejszenie środków na ten
cel jest możliwe z uwagi na zmniejszające się
stopy procentowe.

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

l O 15.000 zł zwiększono plan wydatków
na oświatę i wychowanie.

Pieniądze przeznaczone zostaną na pokrycie
kosztów pobytu dzieci z Gminy Zgierz
w niepublicznych przedszkolach znajdujących
się poza gminą. Pieniądze trafią do budżetów
gmin, na terenie których znajdują się te
placówki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy
ze swoich budżetów udzielają dotacji dla
niepublicznych przedszkoli znajdujących się

na ich terenie. Jeżeli do przedszkola uczęszcza
uczeń niebędący mieszkańcem gminy
dotującej to przedszkole, gmina, której miesz-
kańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty jego
pobytu w przedszkolu.

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków
zarezerwowanych w budżecie gminy na
odsetki od zaciągniętych przez gminę kredy-
tów i pożyczek. Zmniejszenie środków na ten
cel jest możliwe z uwagi na zmniejszające się
stopy procentowe.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

l 0 15.000 zł zwiększono plan wydatków
na gminne obiekty sportowe. 

Pieniądze przeznaczone zostaną na montaż
piłkochwytów na siatce ogrodzeniowej boiska
przyszkolnego w Grotnikach. Podczas użyt-
kowania boiska piłka często przedostaje się
na sąsiednie tereny oraz na ul. Brzozową,
co stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników
ruchu drogowego oraz powoduje nieporozu-
mienia i konflikty z sąsiadami.

Pieniądze pochodzą ze środków zaplanowa-
nych w budżecie gminy na zadania pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E
Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj.
702 - ulice Sadowa i Łanowa” (10.000 zł);
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniej
Górze, ul. Wiosenna” (5.000 zł). Zmniejszenie
środków na tych zadaniach nie wpływa
na ich realizację.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw, 1 radny wstrzymał się
od głosu.

l O 95.000 zł zwiększono plan wydatków
na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogę
Nr 120373E ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka
Strumiany - Dąbrówka Marianka”. 

Zwiększenie środków na ten cel pozwoli
zakończyć procedurę ustalającą odszkodowa-
nia za grunty wydzielone i przejęte pod drogę.
Ostatnimi przewidzianymi do wywłaszczenia
pod drogę są działki o nr ewid.: 171/1 o pow.
0,0551 ha, 178/14 o pow. 0,2177 ha, 178/15
o pow. 0,0371 ha, 240/6 o pow. 0,0093 ha.
Koszt ich wywłaszczenia wyniesie łącznie
około 150.000 zł. Dotychczas na wywłaszcze-
nia gruntów pod tę drogę wydano ponad
674.000 zł.

Pieniądze pochodzą ze środków zaplanowa-
nych w budżecie gminy na zadania pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Grotniki, ulice: Grabowa, Ozorkowska
i Zakątna” (18.809 zł); „Rozbudowa stacji
wodociągowej w Skotnikach” (3.629 zł);
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniej
Górze, ul. Wiosenna” (3.289 zł); „Przebudowa
drogi gminnej Nr 120366E na odcinku
od drogi powiatowej Nr 5122E do drogi woj.

720 (ul. Teresy w m. Rosanów i ul. Spółdzielcza
w m. Dąbrówka Wielka) (18.320 zł); „Budowa
oświetlenia w ul. Rzemieślniczej w Skotnikach
na odcinku od ul. Barowej do Janowa”
(46.633 zł); „Budowa oświetlenia w m.
Gieczno (od Ośrodka Zdrowia do stacji CPN)
(4.330 zł). Realizacja części tych zadań
zaplanowana na 2014 r. została zakończona
lub zostały zawarte umowy na ich realizację.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

l 0 103.000 zł zwiększono plan wydatków
na zakup gruntów. 

Planowany jest wykup gruntów pod drogi,
które zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego stanowią
gminne drogi publiczne i z mocy prawa
przeszły na rzecz Gminy Zgierz w wyniku
zatwierdzonego podziału.

Pieniądze pochodzą ze środków zaplano-
wanych w budżecie gminy na: plany zagos-
podarowania przestrzennego (85.000 zł),
gospodarkę gruntami i nieruchomościami
(12.000 zł) oraz odsetki od zaciągniętych
przez gminę kredytów i pożyczek (6.000 zł).

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

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

l Zwiększono budżet gminy o 14.582 zł. 

Pieniądze stanowią wpływy z tytułu: refunda-
cji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
kosztów zatrudnienia pomocy kuchennej
w ramach organizacji robót publicznych w
okresie od 18 września do 31 grudnia 2014 r.
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotni-
kach (6.429 zł) oraz opłat za ogrzewanie
pomieszczeń, zużycie wody i wywóz nieczys-
tości, dokonywanych przez lokatorów
zamieszkujących w budynku szkoły w Grotni-
kach oraz Pocztę Polską wynajmującą
budynek przyszkolny, za okres od stycznia
do września 2014 r. (8.153 zł). Środki te
przeznaczone zostaną na bieżące wydatki
szkoły w Grotnikach.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.

l Zwiększono budżet gminy o 49.628 zł.

Pieniądze stanowią: l dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie
pn. „W słowikowym gaju - ekopracownia
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku”
(37.587 zł na zakup wyposażenia pracowni,
w tym tablicy interaktywnej i projektora oraz
pomocy dydaktycznych); l dofinansowanie
ze środków unijnych projektu pn. „Edukacja
ku przyszłości - program rozwojowy Zespołu
Szkół w Słowiku” (7.000 zł na zakup pieca
do wypalania ceramiki); l dotację z budżetu
państwa na wypłatę zasiłków stałych
w ramach pomocy społecznej (5.041 zł).

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

Uchwały Rady Gminy Zgierz
16 października 2014 r. odbyła się 50. sesja Rady Gminy Zgierz. 
Radni obradowali po raz ostatni w kończącej się właśnie kadencji.
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l O 106.000 zł zwiększono plan wydatków
na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich
psów.

W tegorocznym budżecie na wyłapywanie
i hotelowanie bezpańskich psów zarezerwo-
wano 350.000 zł, z czego do końca września
wydano 334.438 zł. Pozostałe środki (15.562 zł)
nie wystarczą do końca roku budżetowego.
Koszt utrzymania bezpańskich psów w schro-
nisku, przy przebywających tam obecnie
174 zwierzętach, to wydatek ponad 40.300 zł
miesięcznie (dane za wrzesień br.). Koszty te
zmieniają się w zależności od liczby zwierząt,
których przybywa szczególnie w okresie
wakacyjnym.

Pieniądze na to zadanie pochodzą z przycho-
dów budżetu gminy z tytułu wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym
(102.000 zł) oraz ze środków zarezerwowa-
nych w budżecie gminy na odsetki od zaciąg-
niętych przez gminę kredytów i pożyczek
(4.000 zł). 

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

q zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2014 - 2026

Upoważniono Wójta Gminy Zgierz do zacią-
gania zobowiązań związanych z realizacją
nowo wprowadzonych zadań do WPF:
l „Strategia Łódzkiego Obszaru Metropoli-
talnego”. W ramach tego zadania utworzone
będzie „Studium Wykonalności”, które umoż-
liwi ubieganie się o dofinansowanie projektu
pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”. Wójt
zawierając porozumienie międzygminne
upoważni Miasto Łódź do zaciągania
zobowiązań z tytułu realizacji „Studium
Wykonalności”;
l „Edukacja ku przyszłości - program
rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku”. Jest to
projekt dofinansowany ze środków unijnych.
Realizowany będzie w Zespole Szkolno
-Gimnazjalnym w Słowiku w latach 2014-2015.

Ponadto w „Wykazie przedsięwzięć na lata
2014-2026”, stanowiącym załącznik do WPF,
zaktualizowano limity zobowiązań oraz
uwzględniono w WPF zmiany w dochodach,
wydatkach i przychodach, w związku z doko-
nanymi zmianami budżetu gminy w 2014 r. 

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 przeciw, a 2 radnych wstrzymało
się od głosu.

q zmiany planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych
na 2014 rok

Zmiana wynika ze zwiększenia o 6.000 zł
planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku. Dzięki dochodom z tytułu daro-
wizn oraz zbiórki surowców wtórnych, szkoła
w Słowiku wzbogaci się o nowe pomoce
dydaktyczne.

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

q przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz”

Ustalenia zawarte w obowiązującym
„Studium...” wymagają uzupełnienia i upo-
rządkowania w zakresie ochrony środowiska
i przyrody oraz udokumentowanych złóż
kopalin uzdrowiska „Rogóźno”, dla których
właściwy organ administracji geologicznej
przyjął dokumentację geologiczną bez zastrze-
żeń przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne
i Górnicze. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą,
złoża udokumentowane po wejściu w życie
ustawy powinny zostać wprowadzone do
„Studium...” w terminie do 2 lat od dnia
zatwierdzenia dokumentacji geologicznej
przez właściwy organ administracji geologicz-
nej. Zmiany w zakresie projektowania
uzdrowiska „Rogóźno” wprowadzone zostaną
zgodnie z decyzją Nr 70 Ministra Zdrowia
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla części obrębu
wiejskiego Kwilno - Północ

Granice planu wyznaczają: l od północy
– granica Gminy Zgierz, południowa granica
działek nr ewid. 221, 214/127, 214/2,
l od wschodu – granica Gminy Zgierz,
wschodnia granica działek nr ewid. 235 i 232,
l od południa – północna granica działki
nr ewid. 229, południowa granica działek nr
ewid. 212, 233 i 235, l od zachodu – granica
Gminy Zgierz, wschodnia granica działki
nr ewid. 214/2 i zachodnia granica działek
o nr ewid. 211/1 i 210.

W planie wyodrębnione zostały: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
usługowej i zagrodowej w gospodarstwie
rolnym oraz tereny rolne, lasy, drogi dojaz-
dowe i wewnętrzne, ciągi piesze.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Gminnego Zakładu Komu-
nalnego - skarga bezzasadna

Skarga złożona została przez mieszkańców
Józefowa. Wpłynęła do Przewodniczącego
Rady Gminy Zgierz w sierpniu. We wrześniu
radni zasiadający w Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przyjęli stanowisko
uznające skargę za zasadną.

Projekt uchwały w tej sprawie Rada Gminy
Zgierz procedowała podczas sesji we wrześ-
niu. Wówczas za uznaniem skargi za zasadną
zagłosował 1 radny, 3 opowiedziało się
przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Projekt
uchwały nie został przyjęty. Zgodnie

z zaleceniem Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego w takich sytuacjach należy przygotować
kolejny projekt uchwały. Tym razem radni
glosowali za uznaniem skargi za bezzasadną.
Przebieg głosowania: 4 głosy za, 3 przeciw,
5 radnych wstrzymało się od głosu.

q wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Zgierz porozumienia
o współpracy z Miastem Łódź, Gminą Miej-
ską Pabianice - Miastem Pabianice, Gminą
Miastem Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą
Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk,
Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów
Łódzki w sprawie przygotowania
niezbędnych analiz technicznych,
ekonomicznych i eksploatacyjnych,
w tym „Studium Wykonalności”
dla projektu pn. „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny”

„Studium Wykonalności” to jeden z wielu
dokumentów niezbędnych w procesie
ubiegania się o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. „Studium
Wykonalności” dla projektu pn. „Łódzki
Tramwaj Metropolitalny” będzie obejmowało
kompleksową modernizację infrastruktury
linii tramwajowych 9, 43, 16, 46 i 41
w zakresie: l wymiany torowisk na trasach
Lutomiersk - Konstantynów Łódzki, Konstan-
tynów Łódzki - Łódź, Ozorków - Łódź,
Pabianice - Łódź, l modernizacji ciągów
drogowo-tramwajowych, l remontu podsta-
cji oraz urządzeń zabezpieczających ruch,
l zakupu taboru tramwajowego.

Każdy z uczestników porozumienia przezna-
czy na opracowanie „Studium Wykonalności”
po 30.000 zł, za wyjątkiem Miasta Łódź, które
wyłoży 200.000 zł.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zawarcia porozumienia między-
gminnego dotyczącego międzygminnej
komunikacji autobusowej linii nr 2,
łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto
Zgierz - Gminę Zgierz - Stryków

Uchwała dotyczy przedłużenia funkcjono-
wania dotychczasowej linii autobusowej 3A,
łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz
- Gminę Zgierz - Stryków. Od 1 stycznia
2015 r. trasę tę obsługiwać będą autobusy
z numerem 2.

Szacuje się, że roczny koszt utrzymania przez
Gminę Zgierz linii nr 2 wyniesie ponad
20.000 zł.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przyjęcia programu współpracy
Gminy Zgierz z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2015 rok 
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Gmina Zgierz w 2015 r. będzie wspierać
realizację zadań w dziedzinach: edukacji,
kultury i turystyki, kultury fizycznej, pomocy
społecznej oraz ekologii. W programie
określone zostały zasady i formy współpracy,
sposób realizacji programu, sposób oceny
realizacji programu, sposób tworzenia
programu współpracy i przebiegu konsultacji
oraz tryb powoływania i zasady działania
komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania proble-
mów Alkoholowych na 2015 rok

W programie zawarta została kontynuacja
podejmowanych na terenie gminy działań,
które mają na celu zapobieganie powstawaniu
nowych problemów uzależnień oraz zmniej-
szanie tych, które już występują. Program
obejmuje profilaktykę, leczenie, pomoc
rodzinom z problemem alkoholowym,

edukację społeczną i działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa oraz przestrzegania
prawa, a tym samym skierowany jest do
szerokiego grona odbiorców. 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:

q określenia stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy
Zgierz

Przebieg głosowania: 5 głosów za przyjęciem
projektu uchwały, 7 przeciw, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu.

q określenia stawek podatku
od środków transportowych

Przebieg głosowania: 4 głosy za przyjęciem
projektu uchwały, 7 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.

W przypadku niepodjęcia uchwał w sprawie
określenia nowych stawek podatku od
nieruchomości oraz od środków transporto-

wych, obowiązują dotychczas uchwalone
stawki.

q zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków w miejsco-
wości Łagiewniki Nowe

Cena za 1 m3 dostarczonych ścieków dla
odbiorców usług kanalizacyjnych odprowa-
dzających ścieki za pośrednictwem kanalizacji
sanitarnej w Łagiewnikach Nowych, którą
przedstawiono w projekcie uchwały to
18,30 zł netto + 8% VAT = 19,76 zł brutto
(taryfa na okres od 15 grudnia 2014 r.
do 14 grudnia 2015 r.)

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków, jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w ustawowym
terminie, wchodzą w życie taryfy zweryfiko-
wane przez wójta. 

Przebieg głosowania: 10 głosów przeciw
przyjęciu projektu uchwały, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu.

q q q

Podziękowania na podsumowanie
kadencji Rady Gminy Zgierz

Po zamknięciu obrad nastąpiła uroczystość,
podczas której Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz i Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz Mirosław Burzyński złożyli podzię-
kowania radnym za czteroletnią współpracę.
W wystąpieniach podkreślali pełną zaanga-
żowania pracę radnych na rzecz lokalnej
społeczności.

Listy z podziękowaniami, pamiątkowe grafiki
i kwiaty odebrali ze wzruszeniem radni:
Grażyna Ojrzyńska i Stanisław Dynek,
którzy podjęli decyzję o nieubieganiu się
o mandat radnego w nadchodzących wybo-
rach samorządowych.

– Pełniąc tę społeczną służbę wielokrotnie,
dogłębnie i wnikliwie przenikała Pani ważne
dla gminy sprawy i tematy, wskazując nam
najpilniejsze potrzeby i najbardziej palące
problemy – zwrócił się Wójt Zdzisław Rem-
bisz do Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Zgierz Grażyny Ojrzyńskiej. – Dziękuję Pani
za rady i podpowiedzi oraz współpracę, która
zaowocowała wieloma przedsięwzięciami
i budowaniem dobrego wizerunku naszej
gminy. Życzę Pani dużo zdrowia, radości

z każdego dnia, dalszych sukcesów w działal-
ności społecznej oraz wszelkiej pomyślności
w życiu.

Z kolei w słowach skierowanych do Radnego
Stanisława Dynka, Wójt podkreślił jego
wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności - 30 lat wypełniania mandatu radnego.
– Przez ten długi czas pełnił Pan zaszczytną
i zarazem niełatwą służbę, wkładając w nią
wiele trudu, zaangażowania i przede wszyst-
kim serca. Zawsze dzielił się Pan swoim
doświadczeniem i wiedzą, udzielając nam
wielu cennych rad, które zawsze staraliśmy
się uwzględnić w swej działalności – mówił
Wójt. – Dziękuję Panu za trud, cierpliwość
i podpowiedzi, a także za konstruktywną
krytykę, twórczy wysiłek i mądrość.

Wójt Gminy Zgierz i Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz wręczyli również Radnemu
Stanisławowi Dynkowi pamiątkową statuetkę
z okazji jubileuszu 30-lecia pracy samorzą-
dowej w uznaniu za trud włożony w rozwój
Gminy Zgierz.

Ze względu na stan zdrowia w sesji nie uczest-
niczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgierz

Ryszard Barylski. Wójt
Gminy Zgierz w ciepłych
słowach wspomniał o kilku-
nastoletniej współpracy
z radnym. – Przez trzy
kadencje samorządu gmin-
nego Pan Ryszard Barylski
aktywnie pracował na rzecz
rozwoju naszej gminy
i pomyślności jej mieszkań-
ców, wkładając w swoją
pracę wiele serca. Zawsze
służył dobrą radą, dzieląc się
swoją wiedzą i doświadcze-
niem życiowym oraz dbając
o to, by współdziałanie obu
organów samorządowych

przebiegało harmonijnie. Dziękuję mu za
życzliwość, dowcip, ciepłe gesty, takt
i okazywaną nam wszystkim pomoc. Życzę
Panu Ryszardowi dużo zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności.

Były także pamiątkowe tabliczki z podzięko-
waniami od Wójta i Przewodniczącego Rady
Gminy dla wszystkich radnych.

W kadencji 2010-2014 w Radzie Gminy
Zgierz zasiadali: Mirosław Burzyński
(Gieczno), Grażyna Ojrzyńska (Smardzew),
Ryszard Barylski (Wypychów), Janusz Chaber
(Ustronie), Zbigniew Draczyński (Ustronie),
Stanisław Dynek (Skotniki), Piotr Gadomski
(Biała), Ewa Granosik (Jasionka), Marian
Jóźwiak (Szczawin Duży), Barbara Kaczmarek
(Dąbrówka Wielka), Maria Migdalska
(Słowik), Paweł Pietrzak (Rosanów), Dariusz
Sędzicki (Besiekierz Rudny), Halina Szymań-
ska (Łagiewniki Nowe), Marek Telenda
(Rosanów).
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KOMUNIKATY

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZGIERZ
w sprawie zmian dotyczących podziału Gminy Zgierz 

na okręgi wyborcze i obwody głosowania

W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r., informuję
o najważniejszych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Zgierz
w zakresie podziału Gminy Zgierz na okręgi wyborcze i obwody głosowania:

q Sołectwo Wiktorów (miejscowości: Wiktorów i Zimna Woda) stanowi jeden
okręg wyborczy z Sołectwem Grotniki. Mieszkańcy tych sołectw głosować będą
w lokalu wyborczym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach,
ul. Brzozowa 4;

q dla Sołectwa Rosanów utworzony został nowy obwód głosowania.
Mieszkańcy tej miejscowości głosować będą w lokalu wyborczym w Rosanowie

przy ul. Źródlanej 8, w okręgu wyborczym obejmującym tylko miejscowość
Rosanów;

q Sołectwo Wola Branicka (miejscowości: Wola Branicka i Michałów) stanowi
jeden okręg wyborczy z Sołectwami: Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny
oraz Kębliny. Mieszkańcy tych sołectw głosować będą w Szkole Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym 20;

q Sołectwo Władysławów stanowi jeden okręg wyborczy z Sołectwami:
Gieczno, Kwilno, Lorenki i Rogóźno. Mieszkańcy tych miejscowości głosować
będą w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie, ul. Szkolna 2.

Łącznie w naszej gminie utworzonych jest 15 okręgów wyborczych. W każdym
w nich wybierać będziemy jednego radnego.

Wójt Gminy Zgierz

(-) Zdzisław Rembisz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ustronie, Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki,
Zimna Woda, Wiktorów
Lućmierz, Lućmierz Las, Emilia, Słowik, 
Kania Góra, Adolfów, Dębniak

Rosanów

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice
Łagiewniki Nowe, Skotniki, Józefów, Janów,
Ukraina, Leonardów, Samotnik, Palestyna,
Glinnik, Wołyń, Siedlisko, Maciejów,
Smardzew, Rozalinów
Szczawin Duży, Szczawin Mały, 
Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,
Czaplinek, Marcjanka, Podole
Biała, Cyprianów, Jeżewo, Kolonia Głowia,
Leonów, Bądków, Warszyce, Ciosny, Jasionka,
Dzierżązna, Swoboda, Ostrów
Wola Branicka, Michałów, Kębliny,
Moszczenica, Besiekierz Rudny, 
Besiekierz Nawojowy
Władysławów, Kwilno, Lorenki, Gieczno,
Rogóźno, Wypychów, Śladków Górny,
Brachowice, Grabiszew, Astachowice, 
Kotowice, Wola Rogozińska

Numer 
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach, ul. Brzozowa 4
tel. 516 649 243
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku, ul. Gdańska 42
tel. 42 717 02 36
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rosanów, ul. Źródlana 8
tel. 516 649 265
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 49
tel. 42 717 82 52
Świetlica gminna w Łagiewnikach Nowych, ul. Smardzewska 59
tel. 885 243 519

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie Kościelnym, 
ul. Kościelna 21, tel. 42 716 90 10
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Białej, ul. Kościelna 4
tel. 503 198 108
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym,
Besiekierz Rudny 20, tel. 42 717 84 79

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie, ul. Szkolna 2
tel. 42 717 83 09

1, 2, 3

4, 5

6

7

8, 9

10

11, 12

13

14, 15

Numer 
okręgu 

wyborczego

O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY ZGIERZ 

z dnia 15 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (poz. 1134), podaję informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na obszarze Gminy Zgierz, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny 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.) może głosować korespondencyjnie lub przez
pełnomocnika. Przez pełnomocnika może również głosować wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Informacje w powyższym zakresie
można uzyskać pod nr tel. 42 716 25 15, wew. 232.
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Zgierz.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 16 listopada 2014 r. w godzinach 7.00 - 21.00 .
Wójt Gminy Zgierz

(-) Zdzisław Rembisz
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1
2
3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

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

Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych 

wybieranych 
w okręgu wyborczym

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY ZGIERZ 
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, utworzonych
na obszarze Gminy Zgierz, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4,
budynek B, pok. nr 18.

Wójt Gminy Zgierz

(-) Zdzisław Rembisz
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Porozumienie w sprawie przygotowania
studium wykonalności dla Łódzkiego Tram-
waju Metropolitalnego zawarły władze Łodzi
i ośmiu okolicznych miast i gmin. Dokument,
który ma pokazać koszty projektu i to, jak go
sfinansować, ma być gotowy w pierwszym
kwartale 2015 r. 

Projekt Łódzkiego Tramwaju Metropolital-
nego (ŁTM) dotyczyć ma sieci tramwajowych
na trasach: Łódź - Konstantynów Łódzki -
Lutomiersk, Łódź - Ksawerów - Pabianice
oraz Łódź - Zgierz - Ozorków. Na terenie tych
samorządów mieszka ponad milion osób.

24 października władze Łodzi podpisały
porozumienie z władzami Pabianic, gminy
i miasta Zgierz, gminy i miasta Ozorków oraz
gmin: Lutomiersk, Ksawerów i Konstantynów
Łódzki. Dokument dotyczy przygotowania
analiz technicznych, ekonomicznych i eksplo-
atacyjnych, w tym studium wykonalności dla
ŁTM. Wskazane w nim mają zostać warianty
finansowania inwestycji, a także warianty
budowy i przebudowy poszczególnych
elementów projektu.

– Część gmin, przez które przebiegają linie
tramwajowe, nie stać na wkład własny do
projektów unijnych, trzeba więc pokazać
jakieś alternatywne źródła finansowania.
Studium ma pokazać też, ile w przyszłości
będzie kosztowało utrzymanie ŁTM i w jakiej
formie organizacyjnej powinien działać
– powiedział Wiceprezydent Łodzi Marek
Cieślak.

ŁTM ma być uzupełnieniem Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej, którą rozwija samorząd
województwa łódzkiego.

Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na
opracowanie studium wykonalności, które
powinno być gotowe w pierwszym kwartale
przyszłego roku. Kosztami podzielić mają się
wszystkie samorządy; wkład Łodzi wynosi
45 proc. Większość środków na opracowanie
dokumentu (90 proc.) ma pochodzić jednak
z funduszy unijnych.

Cały projekt ŁTM miałby zostać zrealizowany
i rozliczony do 2020 r., czyli w ramach nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2014-20

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
podczas podpisywania Porozumienia w sprawie 
przygotowania studium wykonalności dla Łódzkiego
Tramwaju Metropolitalnego. Obok Burmistrz 
Konstantynowa Łódzkiego i Prezydent Miasta Zgierza.
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Powstanie studium 
wykonalności Łódzkiego 
Tramwaju Metropolitalnego

www.portalsamorzadowy.pl 



Stan finansów gminy

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie
gminnym, zadania rządowe wynikające z ustaw z administracją
rządową oraz powierzone na podstawie porozumień (umów)
z administracją rządową i samorządową. Rada Gminy jako organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala na każdy rok
odrębny budżet, czyli roczny plan dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów gminy. Wykonywanie budżetu powierzone jest
organowi wykonawczemu j.s.t. - Wójtowi. 

Planowane wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne są finansowane
dochodami. Deficyt budżetowy jest równoważony przychodami
z pożyczek i kredytów, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz
środkami wolnymi pozostającymi na rachunku bankowym.
Zaciągnięte kredyty w latach 2009-2010 spowodowały bardzo wysoki
wzrost zadłużenia Gminy Zgierz, co przedstawia wykres.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 r. w stosunku do dochodów wynosiło
47,14 proc. Wzrosły znacznie koszty obsługi długu, które w latach
2010-2014 odpowiednio wynosiły: 387.313 zł, 678.080 zł, 751.090 zł,
494.656 zł, 442.000 zł (wielkość planowana). Wskutek wysokiego
zadłużenia kredyty w latach 2012-2014 mogły być zaciągane
tylko na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek. Taki stan budżetu spowodował

znaczne ograniczenia w wydatkach bieżących, jak i możli-
wościach inwestycyjnych na terenie gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. w stosunku do plano-
wanych dochodów wynosi 27,46 proc. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową na lata 2014-2026 zadłużenie gminy będzie ulegało
corocznie zmniejszeniu, aż do wyzerowania w 2022 r. Obsługa długu
również będzie corocznie ulegała zmniejszeniu. Poprawa finansów
budżetu pozwoli na stopniowe zwiększanie wydatków inwestycyjnych.

SAMORZĄD

Bilans kadencji 2010-2014 - wybrane zagadnienia

Inwestycje infrastrukturalne

q Wodociągi

W latach 2011-2014 w ramach inwestycji z zakresu wodociągowania
wsi kontynuowano budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci
wodociągowych w następujących miejscowościach: l Wiktorów,
l Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka, l Ustronie, ul.
Dębowa, l Jedlicze A, ul. Szkolna, Podrzeczna i Jedlinowa,
l Rosanów, ul. Kwiatowa, l Lućmierz Las, l Jasionka,
l Grotniki, ul. Grabowa, Ozorkowska i Zakątna, l Lućmierz,
ul. Czereśniowa, l Kania Góra, ul. Wiosenna (w trakcie
realizacji), l Glinik, ul. Janowska (w trakcie realizacji).

W zakresie modernizacji sieci wodociągowej poprzez wymianę rur
azbestocementowych na PVC wykonano modernizację sieci w miejs-
cowości Gieczno, ul. św. Józefa.

Opracowaniem dokumentacji projektowej rozpoczęto rozbudowę sieci
wodociągowej w Rosanowie, ul. Polna. 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody o dobrej jakości z wodo-
ciągów gminnych w latach 2011-2014 kontynuowano rozbudowę
istniejących stacji wodociągowych. Zakończono rozbudowę stacji
wodociągowej w Kaniej Górze. Aktualnie realizowana jest rozbu-
dowa stacji uzdatniania wody w Kotowicach. Przygotowaniem
dokumentacji projektowej i wykonaniem studni awaryjnej rozpoczęto
rozbudowę  stacji wodociągowej w Skotnikach.

Realizacja wodociągów i stacji wodociągowych odbywała się w oparciu
o środki własne gminy, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (pożyczki, środki z umo-
rzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek), środki z funduszy europej-
skich oraz środki własne mieszkańców.

Stan realizacji wodociągów w poszczególnych latach przedstawiamy
w tabelach na str. 8.

Do końca 2014 r. na terenie Gminy Zgierz będzie około
307,54 km sieci wodociągowych.

W celu obniżenia kosztów realizowanych inwestycji, zawsze tam, gdzie
było to możliwe, prace wodociągowe realizował Gminny Zakład
Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej, po kosztach własnych, czyli bez
naliczania kosztów pośrednich i zysku. 

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska w 2011 r.
wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w Maciejowie.

q Oświetlenie ulic i placów

l Dokończono budowę oświetlenia w miejscowości Ustronie przy
ul. Ozorkowskiej w kierunku przejazdu PKP – wykonano linię
oświetlenia ulicznego o długości 120 m, zamontowano słup i lampę
oświetleniową.
l Budowa oświetlenia w m. Ustronie, ul. Borówkowa – wykonano
kablową linię oświetlenia ulicy o długości 590 m, zamontowano
16 słupów i opraw oświetleniowych. 
l Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej w Skotnikach
na odcinku od ul. Barowej do Janowa – wykonano kablową
linię oświetlenia ulicy o długości 544 m, zamontowano 14 słupów
i opraw oświetleniowych.
l Budowa oświetlenia w m. Gieczno (od Ośrodka Zdrowia
do stacji CPN) – wykonano oświetlenie uliczne o długości 310 m,
zamontowano 8 słupów i opraw oświetleniowych.

Opracowaniem dokumentacji projektowej rozpoczęto budowę oświet-
lenia drogi na odcinku Kolonia Głowa - Biała.

Ogółem na inwestycje z zakresu oświetlenia ulic wydano około
183 tys. zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia wykonano
jego rozbudowę w miejscowościach: Wiktorów, Besiekierz
Nawojowy, Astachowice, Szczawin Mały, ul. Bielska na łączną
kwotę 38.400 zł.

q Drogi gminne publiczne

W zakresie przebudowy dróg gminnych opracowano dokumentację
projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla drogi Nr 120372E relacji Lućmierz Las - Dąbrówka
Malice - droga woj. 702.

Nabyto grunty pod planowane do przebudowy drogi: ul. A. Szukalskiej
w Dąbrówce Sowice, Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka,
droga Nr 120372E relacji Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga
woj. 702, na łączną kwotę ponad 1 mln 629 tys. zł. 

W trakcie opracowania jest zamienna dokumentacja projektowa dla
drogi gminnej Nr 120372E relacji Lućmierz Las - Dąbrówka Malice -
droga woj. 702.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 120366E ul. Teresy w Rosanowie
i ul. Spółdzielcza w Dąbrówce Wielkiej – zadanie rozpoczęto
opracowaniem dokumentacji projektowej dla planowanej przebu-
dowy. Na ten cel w 2014 r. wydatkowano kwotę 31.680 zł. Zadanie
planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II: Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój.

Przebudowa drogi dojazdowej-powiatowej Nr 5105E ul. Kościelna
w Białej – wykonano nową nawierzchnię drogi, chodnik, odtworzono
istniejące rowy. Koszt zadania wyniósł około 420 tys. zł. Środki na
realizację przekazało Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Zadanie
uwzględnia dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych -
drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 

W latach 2011-2014 zostały urządzone przystanki w miejscowościach
Ciosny, Cyprianów, Podole. W planach na 2014 r. jest przystanek
w  miejscowości Glinnik.

q Inwestycje oświatowe

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto rozbudowę i doposażenie
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku oraz przebudowę kuchni
i stołówki. Zakończenie prac zaplanowane jest w sierpniu 2015 r.

W 2014 r. przeprowadzono remont dachu starej części budynku
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie. Wzmocniono drewniane
elementy nośne oraz wymieniono pokrycie dachu wraz z obróbkami
blacharskimi, orynnowaniem i nadmurowaniem części kominów.

Ogółem wydatki na inwestycje oświatowe w latach 2011-2014 wyniosą
około 3 mln 455 tys. zł.

q Ochrona zdrowia

Wykonano prace dostosowujące Ośrodki Zdrowia w Giecznie
i Grotnikach do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa
Ośrodka Zdrowia w Białej”. 

Na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia wydano łącznie
około 1 mln 167 tys. zł.

q

Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(świetlice wiejskie w Ustroniu, Jedliczu A, Kaniej Górze) oraz kultury
fizycznej i sportu (budowa boisk w Grotnikach, Szczawinie,
Giecznie oraz budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy
boisku w Rosanowie) zostały ujęte w osiągnięciach Gminy Zgierz
w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Ogółem wydatki na cele związane z kulturą i ochroną dziedzictwa
narodowego w latach 2011-2014 wyniosły około 1 mln 133 tys. zł,
natomiast na cele związane z kulturą fizyczna i sportem - ponad
1 mln 546 tys. zł.

ok. 1 mln 749 tys.
ponad 1 mln 56 tys. 

ok. 358 tys.
ok. 174 tys.

ponad 160 tys.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA - wykonanie finansowe (w zł)

2011 2012 2013 2014 + plan
Wartość ogółem (w zł)

ok. 583 tys.
ok. 127 tys.

0 
0 

ok. 456 tys.

ponad 739 tys.
ok. 674 tys.

0
0

65,5 tys.

ponad 1 mln 542 tys.
ok. 1mln 474 tys.

0
0

68,6 tys.

ponad 4 mln 613 tys.
ponad 3 mln 331 tys.

ok. 358 tys.
ok. 174 tys.

ponad 750 tys.

Wyszczególnienie

wartość robót
udział gminy
WFOŚiGW
środki UE
udział ludności
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7,33 km
x

WODOCIĄGI i KANALIZACJA - wykonanie rzeczowe

2011 2012 2013 2014
Ogółem

4,16 km 2,64 km

x

0,17 km

9,19 km

x
x

22,91 km
zakończono
w trakcie realizacji
dokumentacja + odwiert studni
awaryjnej

Wyszczególnienie

Sieć wodociągowa
Stacja uzdatniania wody w Kaniej Górze
Stacja uzdatniania wody w Kotowicach
Stacja wodociągowa w Skotnikach

Kanalizacja

Winda dla osób poruszających się na wózkach 
przy Ośrodku Zdrowia w Grotnikach.

Osiągnięcia Gminy Zgierz w pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej 

W latach 2010-2014 budżet gminy został zasilony środkami z Unii
Europejskich w wysokości ponad 5 milionów 612 tysięcy złotych.
Dzięki temu dofinansowaniu zrealizowano następujące projekty:

q Indywidualność siłą
l realizacja: 2009-2010; l dofinansowanie z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki: 217.000 zł; l zakres projektu: przeprowadzenie
zajęć wyrównawczych i rozwijających umiejętności, dostosowanych
do indywidualnych potrzeb uczniów kl. I-III szkół podstawowych
z terenu Gminy Zgierz w celu wyeliminowania barier utrudniających
prawidłowy rozwój i rzutujących na przebieg całego procesu dydakty-
cznego. Przeprowadzone zostały zajęcia: logopedyczne, socjoterapeu-

tyczne, wyrównawcze z matematyki oraz języka polskiego, terapia
pedagogiczna, zajęcia dla uczniów dyslektycznych, dydaktyczno
-wyrównawcze dla kl. 0-III, informatyczne i z języka angielskiego,
a także nauka pływania i gimnastyka korekcyjna; l cel projektu:
zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze wszystkich szkół prowa-
dzonych przez Gminę Zgierz.



q Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A
l realizacja: 2011 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 115.775 zł; l zakres projektu: przeprowa-
dzenie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w budynku
świetlicy w Jedliczu A, wykonanie ścian wewnętrznych, reperacja
tynków zewnętrznych, wymiana okien i drzwi oraz wykonanie tynków
i posadzek wewnątrz budynku; l cel projektu: stworzenie miejsca
spotkań mieszkańców, organizowania zebrań oraz imprez integracyj-
nych, kultywowania kultury i tradycji lokalnych.

q Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie
l realizacja: 2011 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 173.935 zł; l zakres projektu: wybudo-
wanie sieci wodociągowej o długości 2,92 km; l cel projektu:
zapewnienie dostawy bieżącej wody do gospodarstw domowych
położonych w Wiktorowie oraz przy ul. Topolowej w Słowiku.

q Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej,
rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin przy ZSG
w Szczawinie
l realizacja: 2011 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 285.965,18 zł; l zakres projektu: wybudo-
wanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m z nawierzchnią
poliuretanową, wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m z furtką
i bramą wjazdową oraz odwodnienia płyty boiska, zakupienie
wyposażenia boiska umożliwiającego rozgrywanie meczów piłki
nożnej, ręcznej, siatkowej oraz koszykówki i tenisa ziemnego; l cel
projektu: aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Szczawin poprzez
korzystanie z wielofunkcyjnego boiska sportowego przez dzieci,
młodzież i dorosłych oraz organizację i przeprowadzanie rozgrywek
sportowych, imprez propagujących aktywny sposób spędzania czasu
wolnego i zajęcia ruchowe. 

q Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie
l realizacja: 2011 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 64.593 zł; l zakres projektu: docieplenie
stropodachu, ściany attykowej świetlicy wiejskiej, pomieszczenia
kotłowni, remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji central-
nego ogrzewania, elektrycznej i odgromowej budynku; l cel projektu:
aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Ustronie oraz sąsiednich
miejscowości poprzez organizowanie w wyremontowanej świetlicy
wiejskiej spotkań mieszkańców, imprez integracyjnych, zebrań oraz
pikników.

q Komputer – twój pomocnik
l realizacja: 2012 r.; l dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: 24.181,21 zł; l zakres projektu: zorganizowanie
szkolenia z podstaw obsługi komputera dla 25 niezatrudnionych
mieszkańców Gminy Zgierz; l cel projektu: zwiększenie kompetencji
mieszkańców gminy poprzez nabycie przez nich umiejętności związa-
nych z obsługą edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, Internetu oraz
poczty elektronicznej.

q Przygotowanie i wydruk przewodnika turystycznego
po Gminie Zgierz
l realizacja: 2012 r., dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013: 14.000 zł; l zakres projektu: opracowanie
i wydanie przewodnika turystycznego w nakładzie 5 tysięcy egzem-
plarzy; l cel projektu: promocja gminy oraz kreowanie jej pozytyw-
nego wizerunku poprzez dostarczenie informacji o walorach
przyrodniczo- krajoznawczych, szlakach turystycznych przebiegają-
cych po terenie gminy, zabytkach i miejscach pamięci narodowej.

q Wrześniowa historia gminy Zgierz – rajd pieszy i rowe-
rowy oraz widowisko historyczne
l realizacja: 2012 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 12.432,25 zł; l zakres projektu: rajd rowe-
rowy i pieszy po terenie Gminy Zgierz szlakiem miejsc związanych
z wydarzeniami II wojny światowej oraz widowisko historyczne,
zorganizowane w Jeżewie, nawiązujące do walk żołnierzy 28. pułku
Strzelców Kaniowskich toczonych z wojskami niemieckimi we wrześ-
niu 1939 r. w okolicach Kęblin; l cel projektu: wspieranie integracji
mieszkańców Gminy Zgierz, tworzenie poczucia więzi z miejscem
zamieszkania oraz tożsamości regionalnej poprzez poznawanie historii
swojego regionu i wydarzeń, w których udział brali nasi przodkowie.

q Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych
oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
l realizacja: 2012 r., l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 11.918 zł; l zakres projektu: posadzenie
190 krzewów tworzących żywopłot wokół budynku świetlicy,
zakup energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz 40 krzeseł;
l cel projektu: podniesienie standardu usług kulturalnych świadczo-
nych dla mieszkańców gminy przy wykorzystaniu świetlicy wiejskiej
w Łagiewnikach Nowych.

q Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze
l realizacja: 2012 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 187.919 zł; l zakres projektu: budowa
kotłowni, montaż zbiornika na ścieki sanitarne, rozbudowa kanaliza-
cji, docieplenie budynku świetlicy, wymiana okien i drzwi, wykonanie
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Podczas otwarcia świetlicy wiejskiej w Jedliczu A.

Dzięki zamontowaniu nowego kotła 
centralnego ogrzewania, nawet w mroźne 
dni w Centrum Kultury w Ustroniu można
organizować spotkania integracyjne.

Otwarcie boiska w Szczawinie nastąpiło 
podczas gminnej inauguracji roku szkolnego
2011/2012. 



instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji odgromo-
wej budynku oraz innych niezbędnych prac remontowych; l cel
projektu: stworzenie miejsca aktywizacji oraz integracji mieszkańców
poprzez organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, zebrań
i pikników, a także kultywowania kultury i tradycji lokalnych.

q Lokalny lider w ekomuzeum – wyjazd studyjny do LGD
Fundacja Biebrzańska
l realizacja: 2012 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 18.598,69 zł; l zakres projektu: wyjazd
studyjny dla sołtysów i członków rad sołeckich; l cel projektu:
zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń
w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich
i działalnością lokalnych liderów.

q Smaki tradycji – wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie
Gorce-Pieniny
l realizacja: 2012 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 17.222 zł; l zakres projektu: wyjazd
studyjny dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i druhów Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Zgierz; l cel projektu: zapoznanie
się z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie
zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, zwiększenie wiedzy
na temat roli społeczności lokalnej i praktycznego jej wykorzystania.

q Młodzi do dzieła – wyjazd studyjny do LGD Stowarzy-
szenie Gorce-Pieniny 
l realizacja: 2014 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 12.321 zł; l zakres projektu: wyjazd
studyjny dla aktywnej, działającej w organizacjach młodzieży z terenu
Gminy Zgierz; l cel projektu: zapoznanie się z dobrymi praktykami
oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem
obszarów wiejskich i działalnością organizacji młodzieżowych.

q Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
w Grotnikach
l realizacja: 2013 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 218.176 zł; l zakres projektu: wybudo-
wanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m z nawierzchnią
poliuretanową, wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m z furtką
i bramą wjazdową oraz wyposażenie boiska w urządzenia do rozgry-
wania meczów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej oraz koszykówki
i tenisa ziemnego; l cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców
Grotnik i okolic poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym
możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywizacja oraz
integracja społeczności lokalnej dzięki sportowi.

q Świat dziecka
l realizacja: 2014 r.; l dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: 569.059 zł; l zakres projektu: zakup dla 9 oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Białej, Besiekierzu
Rudnym, Dąbrówce Wielkiej, Szczawinie, Giecznie i Słowiku nowych
mebli, sprzętów (telewizorów, tablic interaktywnych, laptopów,
rzutników itp.), wyposażenia toalet i kuchni, pomocy dydaktycznych,
artykułów plastycznych i zabawek oraz doposażenie 5 placów zabaw;
l cel projektu: przygotowanie świetnie wyposażonych, nowoczesnych
i przyjaznych dzieciom oddziałów przedszkolnych do przyjmowania
dzieci od 3. roku życia.

q Budowa świetlicy wiejskiej w Rosanowie
l realizacja: 2014 r. (zakończenie planowane jest w listopadzie br.);
l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013: 186.256 zł; l zakres projektu: budowa budynku
świetlicy oraz zaplecza sportowego, wykonanie instalacji sanitarnych
zewnętrznych (instalacji wodociągowej i sanitarnej) oraz instalacji
wewnętrznych (instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania i wentylacji); l cel projektu: aktywizacja oraz integracja
mieszkańców wsi Rosanów i sąsiednich miejscowości poprzez
organizowanie w świetlicy wiejskiej spotkań, imprez integracyjnych,
zebrań i pikników oraz kultywowanie tradycji lokalnych.

q Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie
l realizacja: 2014 r. (zakończenie planowane jest w listopadzie br.);
l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013: 424.064 zł; l zakres projektu: wybudowanie boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 44 m z nawierzchnią poliuretanową,
wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m, wyposażenie boiska w urzą-
dzenia do rozgrywania meczów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej,
koszykówki oraz tenisa ziemnego oraz budowa energooszczędnego
oświetlenia płyty boiska; l cel projektu: poprawa jakości życia miesz-
kańców Gieczna oraz dostępności do sportu lokalnej społeczności. 

q Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach 
l realizacja: 2015 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 813.374 zł; l zakres projektu: remont
oraz termomodernizacja budynku SUW, budowa 2 zbiorników
retencyjnych na wodę pitną, zastosowanie nowoczesnej technologii
uzdatniania wody pitnej, wykonanie sieci międzyobiektowych –
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przewodów: wodociągowych, ścieków sanitarnych, spustowo-przele-
wowych, sterowniczych oraz zasilania energetycznego; l cel projektu:
dostarczanie mieszkańcom wody pitnej spełniającej normatywne
parametry obowiązujące dla wody do celów bytowo-gospodarczych
oraz utrzymywanie zapasu wody zapewniającego ochronę przeciwpo-
żarową mieszkańcom wsi.

q Szkolny Zespół Ludowy „Szczawiniacy” poznaje
i promuje folklor łęczycki – warsztaty taneczne i występy na
terenie LGD Gorce-Pieniny
l realizacja: 2015 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 34.120 zł; l zakres projektu: zorganizo-
wanie warsztatów choreograficznych i muzycznych dla członków
Szkolnego Zespołu Ludowego „Szczawiniacy”, doposażenie zespołu
w ludowe stroje łęczyckie oraz buty dla 6 par tancerzy młodszych,
organizacja wyjazdu studyjnego na teren działania Stowarzyszenia
LGD Gorce-Pieniny połączonego z występami zespołu oraz prezenta-
cją nabytych w czasie warsztatów umiejętności; l cel projektu:
promowanie rodzimego folkloru.

q Rozbudowa stacji wodociągowej w Skotnikach 
l realizacja: 2015 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 483.151 zł; l zakres projektu: budowa
dwóch zbiorników retencyjnych na wodę pitną, trzykomorowego
odstojnika popłuczyn, przebudowa budynku stacji wodociągowej oraz
zainstalowanie nowoczesnych urządzeń instalacji technologicznych
do produkcji wody pitnej o normatywnych parametrach, wykonanie
instalacji międzyobiektowych – przewodów: wodociągowych,
spustowo-przelewowych, kanalizacyjnych oraz rozdzielni elektryczno
-sterowniczych z zasilaniem energetycznym; l cel projektu: dostar-
czanie mieszkańcom wody pitnej spełniającej normatywne parametry
obowiązujące dla wody do celów bytowo-gospodarczych oraz utrzy-
mywanie zapasu wody zapewniającego ochronę przeciwpożarową
mieszkańcom wsi.

q Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na
trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych
przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I
l realizacja: 2011-2014 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w partnerstwie z Gminą Zgierz oraz Miastem Łódź; l całkowita
wartość projektu: 51 mln 983 tys. zł, w tym udział Gminy Zgierz:
ponad 163 tys. zł; l dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: 35 mln
959 tys. zł, w tym udział Gminy Zgierz ponad 138 tys. zł; l zakres
projektu: budowa i przebudowa peronów wraz z dodatkową infra-
strukturą (wiaty, oświetlenie, ogrodzenia, dojazdy i dojścia piesze do
peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) oraz
przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
Na terenie Gminy Zgierz prace były prowadzone na przystankach
zlokalizowanych na dwóch liniach kolejowych. Na linii nr 15 –
do Łowicza – zostały wybudowane przystanki kolejowe w miejscowo-
ściach: Glinnik i Glinnik-Wieś oraz przebudowano przystanek
w Smardzewie. Na linii nr 16 – do Kutna – został przebudowany
przystanek kolejowy w Grotnikach; l cel projektu: poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poprzez
utworzenie na jej trasach intermodalnych przystanków kolejowych.

q Integracja w porządku - razem możemy więcej
l realizacja: 2010 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: 45.058,50 zł; l zakres projektu: zorganizowanie
i przeprowadzenie w 11 sołectwach „Akcji Sprzątania Ziemi Zgier-
skiej”. Podczas 3 weekendów w terminach 10-11, 17-18, 24-25 kwietnia
2010 r. w sprzątaniu wzięło udział 608 osób. Został zapewniony
sprawny odbiór 26.640 ton zebranych odpadów, które wywieziono na
legalne wysypisko śmieci. Ponadto przeprowadzono festyn pn. „Dzień
Ziemi”, plebiscyt pn. „Twoje nowe możliwości” oraz prelekcję nt.
perspektyw i możliwości rozwoju Ziemi Zgierskiej.

q Organizacja imprezy kulturalnej Noc Świętojańska
w Dzierżąznej
l realizacja: w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

(GOK); l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013: 18.153,62 zł; l zakres projektu: zorganizowanie
i przeprowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej.

q Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i doposażenie Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej
l realizacja: 2012 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 18.557,25 zł; l zakres projektu:
reorganizacja orkiestry – intensywne warsztaty muzyczne, ćwiczenia
i próby oraz nabór nowych członków, a także zakup jednolitych
strojów dla wszystkich członków orkiestry. 

q Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i wyposażenie Akademii Rękodzieła
l realizacja: 2013 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 8.952,02 zł; l zakres projektu:
warsztaty dla wszystkich kreatywnych z dziedziny: filcowania, decou-
page, scrapbookingu oraz szydełkowania. Ponadto wyremontowane
zostało pomieszczenie, w którym odbywają się obecnie zajęcia.

q Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji
poprzez warsztaty i doposażenie amatorskich zespołów
śpiewaczych
l realizacja: 2013 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 23.322,35 zł; l zakres projektu:
intensywne warsztaty wokalne dla Zespołu Śpiewaczego „Giecznianki”
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz Zespołu
Śpiewaczego „Szczawinianki” ze Szczawina. W ramach doposażenia
zakupiono: akordeon i klarnet oraz przenośne zestawy nagłośnie-
niowe, mikrofony, a także stroje dla „Szczawinianek” i torby do stroju
ludowego dla „Giecznianek”.

q Mażoretki – warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie
zespołu
l realizacja: 2014 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 20.097,28 zł; l zakres projektu:
utworzenie Zespołu Tańca Mażoretkowego, intensywne próby
zespołu, zakup jednolitych strojów dla mażoretek.

q Organizacja konferencji promującej walory kulturowe
i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy
inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji
l realizacja: 2014 r., GOK; l dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013: 16.888 zł; l zakres projektu: zor-
ganizowanie konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne
małej ojczyzny w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz zorganizowanie i przeprowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej.
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Oświata

Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie oświaty w latach 2010-2014:
l Wysokie oceny ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w szkołach
gminnych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi.
l Utworzenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4-letnich przy
SP w Besiekierzu Rudnym i SP w Dąbrówce Wielkiej.
l Prowadzenie w ZSG w Słowiku we współpracy z Fundacją Jana
Amosa Komeńskiego zajęć Klubu Malucha dla rodziców i dzieci
do lat 3.
l Wdrożenie do realizacji w ZSG w Szczawinie pilotażowego projektu
pn. „Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli
i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr
inżynieryjno-technicznych”.
l Udział uczniów Gimnazjum w Szczawinie w projekcie pn. „Qesting
umożliwi innowacyjne zwiedzanie” – projekt dotyczył utworzenia
ścieżki tematycznej po Gminie Zgierz.
l Oddanie do użytku altan dydaktycznych do zajęć warsztatowych
i integracyjnych dla młodzieży szkolnej w ZSG w Szczawinie
i ZSG w Giecznie.
l Realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła” – doposażenie
szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej.
l Remonty i adaptacje pomieszczeń w SP w Besiekierzu Rudnym
i SP w Dąbrówce Wielkiej w związku utworzeniem nowych oddziałów
przedszkolnych.
l We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi urządzono i wyposażono w nowoczesny
sprzęt dydaktyczny dwie pracownie ekologiczne w ZSG w Szczawinie
i po jednej pracowni w ZSG w Słowiku i ZSG w Giecznie.
l Propagowanie edukacji ekologicznej w szkołach – udział uczniów
w konkursach selektywnej zbiórki surowców wtórnych, fundowanie
nagród w konkursach o tematyce ekologicznej, dofinansowanie
„zielonych szkół”, realizowanie projektów edukacyjnych finansowa-
nych przez WFOŚiGW w Łodzi.
l Udział chórów szkolnych z ZSG w Grotnikach i ZSG w Słowiku
w ogólnopolskim projekcie „Śpiewająca Polska”.
l Organizowanie zimowisk z programem profilaktycznym dla uczniów
szkół z Gminy Zgierz.
l Organizowanie Grotnickich Biegów Leśnych o Puchar Kuratora
Oświaty w Łodzi i Drużynowych Biegów Przełajowych o Puchar Wójta
Gminy Zgierz.
l Udział uczniów szkół gminnych w programach profilaktycznych:
„Zachowaj Trzeźwy Umysł, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj
formę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
l Uzyskanie przez szkoły gminne certyfikatu „Szkoła bez przemocy”.
l Udział SP w Białej i ZSG w Grotnikach w programie „Szkoła
promująca zdrowie”.

l Udział szkół podstawowych w projektach: „Góra grosza”
i „Wyprawka dla żaka”.
l Wręczenie sztandaru i nadanie imienia Marii Kownackiej Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.
l Wręczenie sztandaru i nadanie imienia Jana Kasińskiego Szkole
Podstawowej w Białej.
l Zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz utworzenie Klubu
Wolontariusza w SP w Białej.
l Udział uczniów SP w Białej w akcji historyczno-regionalnej
pn. „Pamiętajmy o starych cmentarzach” oraz uczniów ZSG w Szcza-
winie w zbiórce publicznej na odnowę zabytkowych nagrobków
na Starym Cmentarzu w Zgierzu.
l Organizacja w SP w Białej i ZSG w Szczawinie uroczystości
w rocznicę zbrodni katyńskiej „Katyń...ocalić od zapomnienia”
– ogólnopolski program sadzenia Katyńskich Dębów Pamięci.
l Organizowanie w ZSG w Grotnikach środowiskowo-szkolnych
imprez muzyczno-literackich o wspólnym tytule „Chopiniana” oraz
konkursów „Corrida ortograficzna”.
l Powołanie przy ZSG w Słowiku Stowarzyszenia Oświatowego
„Dajmy sobie szansę” oraz kontynuowanie pracy przy ZSG w Szcza-
winie Stowarzyszenia „Szkoła Jutra”.
l Wspieranie działalności Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Szczawiniacy” przy ZSG w Szczawinie. W 2011 r. odbyły się uroczyste
obchody 10-lecia zespołu.
l Realizacja w klasach I-III szkół podstawowych projektu Minister-
stwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”. 
l Organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych i turystycznych
(turnieje koszykówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej,
rajdów i zlotów) – każdego roku około 10 imprez.
l Współorganizowanie w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Rosa-
nowie dziecięco-młodzieżowych turniejów piłki nożnej.
l Organizowanie gminnych obchodów Dnia Dziecka w Dzierżąznej
połączonych z imprezą sportową „Bieg Jednorożca”.
l Organizowanie gminnych uroczystości mikołajkowych dla dzieci
z rodzin objętych pomocą socjalną.
l Udział szkół w akcjach „Owoce w szkole” i „ Szklanka mleka”.
l Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi, konsultowanie
programu współpracy, ogłaszanie konkursów na zadania realizowane
przez stowarzyszenia.
l Wspieranie organizacji wakacyjnych koncertów muzycznych:
„Lato z muzyką” w Gronikach i „Muzyka w polskim dworze”
w Dzierżąznej.
l Udział w organizacji Ogólnopolskiej Sesji Towarzystwa Uniwersy-
tetów Ludowych pn. „Spotkajmy się na Ziemi Zgierskiej”.
l Kontynuowanie współpracy z oświatowymi związkami zawodowymi,
w szczególności z Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP.

q Urządzenie placu zabaw początkiem innowacyjności
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
l realizacja: 2015 r.; l dofinansowanie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013: 50.000 zł.

q Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro
Projekt systemowy realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej od 2008 r. W latach 2010-2014 dofinansowanie projektu
ze środków UE wyniosło 822.869,29 zł. W ramach projektu jego
uczestnicy przechodzą ścieżkę reintegracji zawodowej i społecznej
oraz zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez
ukończenie szkoleń zawodowych: obsługa komputera, obsługa kotłów
centralnego ogrzewania, opiekun osoby starszej, obsługa wózków
jezdniowych z napędem silnikowym, pomoc kucharza, obsługa
koparko-ładowarki, obsługa kas fiskalnych, prawo jazdy kat B
+ rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, magazynier,
florystyka, spawanie metodą TIG.

q Akademia Wiedzy i Umiejętności w Słowiku
l realizacja: 2010-2011; l dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: 354.412 zł; l zakres projektu: przeprowadzenie

zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego, angielskiego i matematyki,
zajęć artystycznych, dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
specjalistyczno-logopedycznych oraz doradztwa i opieki psycholo-
giczno-pedagogicznej, realizacja programu prewencyjnego; l cel
projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Słowiku.

q Dajmy sobie szansę
l realizacja: 2010-2012; l dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: 211.669 zł; l zakres projektu: przeprowadzenie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka niemieckiego,
fizyki, chemii oraz informatyki, prowadzenie kół zainteresowań oraz
doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne; l cel projektu: wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług  edukacyjnych.
Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku.
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Gminny Zakład Komunalny

q Wodociągi

W latach 2010-2014 Gminny Zakład Komunalny usunął 2.475 awarii
wodociągowych, wydał 1.176 warunków technicznych na budowę sieci
i przyłączy wodociągowych oraz uzgodnił 615 projektów technicznych.

W 2014 r. zamontowano 830 wodomierzy przystosowanych do
przekazywania stanu wodomierza drogą radiową w miejscowościach:
Bądków, Brachowice, Grabiszew, Śladków Górny, Wypychów, Koto-
wice, Gieczno, Kwilno, Władysławów, Wola Rogozińska, Rogóźno,
Grotniki, Jedlicze A i B, Ustronie.

Prace budowlane na wodociągach i przyłączach:
l W 2010 r. wybudowano 85 przyłączy wodociągowych (561,5 m)
i 3 wodociągi dla inwestorów indywidualnych o łącznej długości
263,8 m oraz dokonano 176 wcinek do wodociągów. Zbudowano
ok. 4 km 76 m wodociągów na rzecz Gminy Zgierz w miejscowościach:
Józefów-Leonardów (ponad 2 km 147 m), Dąbrówka, ul. Kościelna -
Główna (ponad 275 m), Jasionka (27 m), Jedlicze A, ul. Szkolna
(ponad 120 m), Rosanów, ul. Poprzeczna (ponad 234,5 m), Rosanów,
ul. Lotnicza (538 m), Rosanów, ul. Szafirowa (ok.  485 m), Ustronie,
ul. Jagodowa (106,5 m), Ustronie, ul. Iglasta (142,5 m).
l W 2011 r. wybudowano 76 przyłączy wodociągowych (536 m)
i 7 wodociągów dla inwestorów indywidualnych o łącznej długości
760,81 m oraz dokonano 161 wcinek do wodociągów. Zbudowano
około 1 km 646 m sieci wodociągowych na rzecz Gminy Zgierz
w miejscowościach: Jedlicze B, ul. Magnolii (75 m), Gieczno,
ul. Sportowa (ok. 152 m), Jedlicze A, ul. Szkolna (ok. 383 m), Kwilno
(228,5 m), Słowik ul. Szkolna (306,6 m), Rosanów, ul. Wesoła (219,5 m),
Ustronie, ul. Dębowa (ponad 281 m).
l W 2012 r. wybudowano 83 przyłącza wodociągowe oraz 6 wodo-
ciągów dla inwestorów indywidualnych (w Łagiewnikach Nowych,
ul. Piętnastki, Jasionce, Jedliczu B, Rosanowie, Gliniku, Janowie)
o łącznej długości 684 m. Zbudowano ponad 1 km sieci wodocią-
gowych, których inwestorem była Gmina Zgierz w miejscowościach:
Ustronie, ul. Sienkiewicza, Jasionka, Warszyce i Lućmierz-Las.
l W 2013 r. wybudowano 73 przyłącza wodociągowe. Zbudowano
sieci wodociągowe, których inwestorem była Gmina Zgierz (w miejs-
cowościach: Gieczno, Grotniki, Ciosny, Rosanów, Dąbrówka Stru-
miany-Dąbrówka Marianka) o łącznej długości ponad 2 km 326 m
oraz sieci wodociągowe, których inwestorami były osoby prywatne (w
miejscowościach: Biała, ul. Łąkowa,  Jedlicze B, ul. Magnolii) o łącznej
długości 422 m.
l W 2014 r. wybudowano 52 przyłącza wodociągowe. Zbudowano na
rzecz Gminy Zgierz: sieci wodociągowe w Grotnikach, ul. Ozorkowska
-Zakątna o długości 912,5 m oraz wodociągi - w trakcie budowy w
miejscowościach: Jedlicze A, ul. Jedlinowa-Podrzeczna o długości
1 km 596 m, Kania Góra, ul. Wiosenna o długości 336,7 m.

q Bieżące utrzymanie dróg

W ramach bieżącego utrzymania dróg (remonty i naprawy, profilo-
wanie i zimowe utrzymanie dróg oraz wycinki drzew i koszenie traw
i chwastów) w 2010 r. wykonano prace o łącznej wartości ponad
621.418 zł, w 2011 r. natomiast - ok. 840.684 zł.

2012 r.
l 16.216 m2 dróg naprawiono gruzem ceglanym (Słowik, Palestyna,
Ustronie, Jedlicze A i B, Kolonia Głowa, Wola Branicka, Swoboda,
Kębliny, Ciosny, Rosanów, Biesiekierz Rudny, Glinnik). l 4.830 m2

dróg naprawiono destruktem bitumicznym oraz betonowym (Biała -
ul. Piaskowa i Spacerowa, Dzierżązna, Kolonia Głowa, Kębliny,
Ustronie - ul. Brzozowa, Dąbrówka Strumiany - ul. Pogodna, Jeżewo,
Maciejów, Józefów, Glinnik - ul. Janowska, Skotniki - ul. Janowska).
l 4.250 m2 dróg naprawiono żużlem paleniskowym (Łagiewniki
Nowe - ul. Maków Polnych, Ciosny, Władysławów, Jedlicze B -
ul. Kochanowskiego i Szaniawskiego, Astachowice, Ustronie
- ul. Grunwaldzka). l Zamontowano lustra drogowe w Skotnikach
i Maciejowie. l Wymieniono uszkodzone bariery przy przejeździe
kolejowym w Maciejowie. l Zamontowano znaki stałej organizacji
ruchu w Gliniki oraz Siedlisku. l Wymieniono nawierzchnię mostu
w Kotowicach. l Oczyszczono rowy w Ciosnach i Maciejowie. 

2013 r. 
l Wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych w miejscowościach:
Śladków Górny, Rogóźno-Astachowice, Skotniki, Adolfów-Rosanów,
Biała-Szczawin, Grotniki - ul. Stara Droga i Ozorkowska, Dąbrówka
Wielka - ul. Szukalskiej. l Wyprofilowano drogi równiarką w miejsco-
wościach: Rosanów, Adolfów-Kania Góra, Łagiewniki Nowe, Józefów,
Leonardów, Czaplinek, Szczawin, Kębliny, Besiekierz, Lorenki,
Kwilno, Zdzisławów. l Utwardzono drogi tłuczniem w miejscowo-
ściach: Ukraina, Palestyna, Biała, Siedlisko, Glinik, Kolonia Głowa,
Czaplinek, Szczawin, Dębniak, Słowik, Jedlicze A, Kotowice, zużywa-
jąc łącznie 923.395 kg tłucznia. l Utwardzono drogi gruzem ceglano
-betonowym w miejscowościach: Wypychów, Rosanów, Dabrówka
Strumiany-Dąbrówka Marianka, zużywając łącznie 110.000 kg gruzu.
l Wykonano naprawę ul. Spółdzielczej w Dąbrówce Wielkiej oraz
ul. Teresy w Rosanowie. l Zamontowano lustra drogowe w Czaplinku
i Łagiewnikach Nowych. l Oczyszczono rów wód popłucznych
w Jedliczu B. l Dokonano konserwacji mostu w Kotowicach poprzez
zabezpieczenie go przed wpływem warunków atmosferycznych.

2014 r. 
l Wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych w miejscowo-
ściach: Śladków, Rogóźno-Astachowice, Skotniki, Adolfów-Rosanów,
Rosanów - ul. Teresy, Biała-Szczawin, Grotniki - ul. Stara Droga,
Ozorkowska i Lipowa, Dąbrówka Wielka - ul. Szukalskiej i Spółdzielcza,
Janów-Józefów, Jasionka. l Wyprofilowano drogi równiarką
w miejscowościach: Rosanów, Adolfów-Kania Góra, Łagiewniki
Nowe, Józefów, Leonardów, Czaplinek, Szczawin, Kębliny, Besiekierz,
Gieczno-Lorenki, Kwilno, Zdzisławów, Słowik, Biała, Cyprianów,
Jedlicze A i B, Grotniki-Krzemień, Kębliny, Dąbrówka Strumiany
-Dąbrówka Marianka, Ustronie, Dzierżązna, Bądków, Wola Rogoziń-
ska, Michałów, Glinnik, Słowik, Wiktorów-Zimna Woda. Ogółem
wyprofilowano 533.960 m2 dróg gminnych. l Utwardzono drogi
tłuczniem w miejscowościach: Ukraina, Biała-Wola Branicka, Siedli-
sko, Glinik, Kolonia Głowa, Szczawin Kolonia, Dębniak, Słowik,
Jedlicze A i B, Kotowice, Wiktorów, Józefów, Dzierżązna, Łagiewniki
Nowe - ul. Okólna, Ogrodowa, Leśna i Słoneczna, Wola Rogozińska,
Wypychów, Rosanów, Swoboda i Grotniki. W okresie od 1 stycznia
do 31 sierpnia na remonty te zużyto łącznie 450 ton tłucznia.
l Utwardzono drogi gruzem ceglano-betonowym w miejscowościach:
Rosanów, Dąbrówka Strumiany-Dąbrówka Marianka, Dzierżązna,
Grotniki, Michałów, Bądków, Jasionka, Jedlicze A i B, Kębliny,
Wiktorów i Swoboda, zużywając łącznie 465,6 ton gruzu.
l Utwardzono drogi destruktem asfaltowym w miejscowościach:
Lućmierz, Skotniki, Gieczno, Lorenki, Grabiszew i Kwilno, zużywając
łącznie 130 ton destruktu. l Utwardzono szlaką ul. Długą
w Rosanowie, zużywając 75 ton szlaki. l Udrożniono przepust
drogowy w Wiktorowie. l Wykonano remont przyczółków przepustu
w Bądkowie. l Zamontowano lustra drogowe w Skotnikach
- ul. Barowa/Rzemieślnicza oraz w Jedliczu A - ul. Stara Droga/
Ozorkowska.

q Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 24 budynki o łącznej
powierzchni użytkowej 3.962,82 m2 , w tym 47 lokali komunalnych
o powierzchni użytkowej 2.075,26 m2, 25 lokali socjalnych
o powierzchni użytkowej 777,72 m2 oraz 19 lokali użytkowych o łącznej
powierzchni użytkowej 1.109,84 m2.

Rok

2010
2011
2012
2013
2014*

Eksploatowane wodociągi
(w km)

Ilość czynnych przyłączy 
(w szt.)

284,2
291,5
296,5

298,34
301,08

6.853
7.037
7.118
7.301
7.700

*stan na 31 sierpnia
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W ramach przyznanej dotacji w latach 2010-2014 Gminny Zakład
Komunalny wykonał: obowiązkowe przeglądy budowlane budynków,
przeglądy i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, spalinowych
i kominowych, przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach komu-
nalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych w lokalach
mieszkalnych.

W latach 2010-2014 Gminny Zakład Komunalny wykonał następujące
prace:

2010 r.
q Budynek komunalny w Besiekierzu Rudnym 20 (stara szkoła):
l naprawiono i uzupełniono tynki ścian wewnętrznych, l pomalo-
wano ściany i sufity w dwóch lokalach mieszkalnych oraz korytarz,
l wymieniono belkę poziomą podwali nowej przy fundamencie
budynku, deski pionowe na elewacji tylnej budynku, półrynny i rury
spustowe, 18 okien, drzwi zewnętrzne i kuchnie węglowe w dwóch
lokalach, l wykonano obróbki blacharskie dachu.
q Budynek komunalny w Woli Branickiej 35: l wykonane zostało
pokrycie dachu papą termozgrzewalną, l naprawiano rynny i zamon-
towano obróbki blacharskie, l wymieniono murłaty z podporą,
l wykonano prace elektryczne (poprawa instalacji).
q Budynek komunalny w Ustroniu, ul. Sportowa 34: l zamonto-
wano drzwi zewnętrzne do mieszkania, l pomalowano drzwi na
poddasze oraz dwa pomieszczenia, l zamontowano podłogi z płyty
OSB oraz listwy przypodłogowe w dwóch pomieszczeniach, l wyko-
nano pokrycie dachu papą termozgrzewalną, l wymieniono deskę
czołową dachu, rynny i rury spustowe, deskowanie i okap dachu oraz
dwa okna z podokiennikami i kuchnię węglowa w jednym lokalu,
l wzmocniono krokwie dachu.
q Budynek komunalny w m. Lućmierz Las 17: l wykonano remont
stopni wejściowych do budynku, l docieplono cokół oraz zamonto-
wano okapnik na cokole,l wymieniono 8 okien i jedne drzwi
wewnętrzne.

2011 r.
q Dokonano napraw kominów w zakresie: l przebudowy głowic
kominowych ponad dachem: Rosanów - ul. Konopnickiej 9, Ustronie
- ul. Chopina 2, Biała - ul. Kościelna 17, l naprawy tynków trzonów
kominowych na strychu: Besiekierz Rudny 20, l otynkowania głowic
kominowych: Ustronie - ul. Sportowa 34, l udrożnienia przewodów
wentylacyjnych w gabinecie stomatologicznym w Białej, ul. Kościelna 1.
q Wykonano generalne remonty lokali mieszkalnych w budynkach:
l Lućmierz Las 17, lokal nr 9, l Besiekierz Rudny 20, lokal nr 1,
l Wola Branicka 35, lokal nr 1, l Biała, ul. Kościelna 1, lokal nr 1.
q Wymieniono okna w: l budynku komunalnym w Besiekierzu
Nawojowym 9 - 2 szt., l budynku Ośrodka Zdrowia w Białej - 3 szt.,

l lokalach socjalnych w budynku komunalnym w Woli Branickiej 35.
q Wymieniono drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych w:
l Lućmierz Las m. 5, l Dąbrówka Strumiany, ul. Cegielniana 9 m. 8,
l Besiekierz Nawojowy 10B.
q Wykonano przyłącze elektryczne w lokalu socjalnym nr 6
w Ustroniu, ul. Sportowa 34.
q Wykonano i uzbrojono studnę w Woli Branickiej 35, w celu
zapewnienia mieszkańcom budynku komunalnego dostępu do bieżą-
cej wody.
q Wykonano bramy wjazdowe do ośrodków zdrowia w: l Grotni-
kach, ul. Brzozowa 23 - 2 szt., l Giecznie, ul. Głowna 43 - 1 szt.

2012 r.
q Ustronie, ul. Sportowa 34: l wymiana instalacji elektrycznej
w całym budynku, usunięcie awarii instalacji po wyładowaniach
atmosferycznych, l remont generalny wygospodarowanego lokalu
socjalnego nr 7.
q Grotniki, ul. Brzozowa 23: l remont tarasów i schodów
wejściowych w części mieszkalnej, l montaż bramy i furtki do części
medycznej i naprawa wjazdu na parking.
q Gieczno, ul. Głowna 43: l montaż bramy i furtki oraz naprawa
ogrodzenia.
q Besiekierz Rudny 20 (stara szkoła): l montaż zdroju podwórzo-
wego w celu zapewnienia mieszkańcom budynku dostępu do bieżącej
wody.
q Besiekierz Nawojowy 10: l naprawa obróbek wokół kominów,
uszczelnienie obróbek blacharskich dachu i wymiana części deskowa-
nia dachu.

2013 r.
q Ustronie, ul. Sportowa 34: l wymiana stolarki okiennej z drew-
nianej na PCV w lokalach nr 3, 4, 5, l wymiana drzwi wejściowych
do lokali nr 1, 3, 4 i 6, l remont lokalu socjalnego nr 2.
q Emilia, ul. Podgórna 1 C: l wymiana stolarki okiennej z drewnia-
nej na PCV w lokalu mieszkalnym nr 2.
q Besiekierz Rudny 20 (stara szkoła): l remont generalny lokalu
socjalnego nr 6, l remont lokalu socjalnego nr 1.
q Kębliny, ul. Strykowska 8: l wymiana stolarki okiennej z drew-
nianej na PCV w lokalu mieszkalnym nr 2.
q Ustronie, ul. Chopina 9: l wymiana stolarki okiennej z drewnianej
na PCV w lokalu mieszkalnym nr 3, l remont lokalu mieszkalnego
nr 3.

2014 r. 
W trakcie generalnego remontu jest lokal socjalny nr 2 w Besiekierzu
Rudnym 20 (stara szkoła).

Kultura

W latach 2010-2014 Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
w ramach działalności kulturalnej i bibliotecznej realizował m.in.
następujące projekty:

q Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
l realizacja: 2014 r.; l dotacja: 60.000 zł w ramach programu
rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego; l zakres projektu: zakupiono nowe instrumenty wraz
z akcesoriami dla członków orkiestry: trąbki, saksofony altowe i teno-
rowe, eufonium, puzony, klarnet, tubę, bęben marszowy, perkusję. 

q Akademia Orange dla bibliotek
l dotacja: 5.776,09 zł z Fundacji Orange ; l cel projektu: popula-
ryzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników
i użytkowników bibliotek; w ramach projektu w bibliotekach można
bezpłatnie korzystać szerokopasmowego Internetu.

q Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
l dotacja: 20.568 zł z Programu Biblioteki Narodowej; l cel: zakup
nowości wydawniczych do bibliotek w latach 2010 -2014. W ramach
projektu co roku kupowane są nowości wydawnicze.

q RozPRACUJ to z biblioteką
l dotacja: 84.675,87 zł Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
wspieranej przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego realizowa-
nego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
l w ramach projektu w bibliotekach znajduje się nowy sprzęt
komputerowy, biurowy, fotograficzny. 
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Geodezja i gospodarka przestrzenna

W okresie mijającej kadencji głównym zadaniem było opracowanie
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz” w jej granicach administracyjnych.
W dokumencie tym wyznaczono obszary szczególnie atrakcyjne dla
rozwoju działalności gospodarczej i usług. Umożliwiło to gminie
wyjście naprzeciw potrzebom i opracowaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów szczególnie atrakcyj-
nych, a mianowicie: l Dąbrówka Wielka – Cegielniana, l Dąbrówka
Wielka dla działek nr ewid. 781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15
i 781/16, l dla części obrębu wiejskiego Glinnik – PKP, w skład którego
wchodzi ponad 40 działek gminnych o łącznej powierzchni 5,34 ha,
l części obrębu Glinnik – Maciejów – Józefów, l Lućmierz – Południe,
teren przeznaczony pod bazy, składy i magazyny, l dla terenu
Lućmierz – Wschód, teren przeznaczony pod usługi, przemysł, bazy,
składy i magazyny. Trwają też prace nad opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wiejskiego
Astachowice i części obrębu wiejskiego Bądków z przeznaczeniem
pod uzdrowisko Rogóźno.

Widząc potrzeby, a także korzyści, jakie mogą wiązać się z terenem
wokół przebiegu autostrady oraz zjazdem z niej, opracowano zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
dla części obrębu Słowik – Zachód dla powierzchni około 33 ha,
wyznaczając tereny pod przemysł, bazy, składy, magazyny oraz
zabudowę mieszkaniową. Inwestor podjął działania mające na celu
zagospodarowanie części tego terenu. Na wniosek inwestora została
wydana decyzja realizacji celu publicznego dotycząca skrzyżowania

drogi z drogą krajową nr 91 w Słowiku oraz rozpoczęto podziały
nieruchomości objętych lokalizacją ww. skrzyżowania.

Równie istotne znaczenie dla rozwoju gminy ma ustanowienie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze około 11,5 ha
w miejscowości Lućmierz, w obrębie Lućmierz – Las. 

Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy Zgierz wynosiły: l 2011 r.
– 487.251,72 zł, l 2012 r. – 219.002,67 zł, l 2013 r. – 398.899,18 zł,
l do 8 sierpnia 2014 r. – 86 488,49 zł.

Pomimo kryzysu nadal obserwuje się rozwój zabudowy mieszkaniowej
na terenie naszej gminy, co odzwierciedla się w ilości 797 decyzji
wydanych inwestorom w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej w drogach gminnych.

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy Zgierz wydano
143 decyzje naliczające opłaty adiacenckie z tytułu uzbrojenia terenu
w sieć wodociągową oraz 45 decyzji ustalających opłaty adiacenckie
z tytułu podziału nieruchomości.

Realizując „Program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
Gminy Zgierz na lata 2011-2015”, dokonano sprzedaży 14 lokali
mieszkalnych w budynkach komunalnych, w tym 12 lokali na rzecz
najemców, a 2 w drodze przetargu. W Dąbrówce Strumiany gmina
dokonała sprzedaży budynku wielorodzinnego 8 osobom na współ-
własność, za symboliczną złotówkę. 

W celu zapewnienia dojazdu do własnych nieruchomości dla właści-
cieli gruntów wzdłuż torów kolejowych w Glinniku nieodpłatnie
przejęto w formie aktu notarialnego od PKP S.A. w Warszawie grunty
o powierzchni 0,2695 ha.
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Ochrona środowiska i rolnictwo

Na przełomie 2013 i 2014 r. opracowano Gminny Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Zgierz. Program został przyjęty uchwałą
Nr XLVII/470/14 z dnia 22 czerwca 2014 r.

Wydawane są na bieżąco: l decyzje na usunięcie drzew z zadrzewień
(rocznie ok. 600 decyzji); l decyzje środowiskowe (rocznie ok.
20 decyzji); l decyzje zezwalające na odbiór nieczystości płynnych
z terenu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy (rocznie
przeciętnie 3 decyzje); l decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (rocznie ok. 600 decyzji).

Gmina zapewnia opiekę bezpańskim zwierzętom. Bezpańskie
zwierzęta pochodzące z terenu gminy przewożone są do Hotelu dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi (rocznie ok. 70 zwierząt).

Gmina zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń
z udziałem zwierząt poprzez podejmowanie działań interwencyjnych
(ratunkowych), a w szczególności udzielaniem pomocy weterynaryjnej
zwierzętom nieudomowionym przebywającym poza stałymi ostojami,
np. zbłąkanymi, rannymi itp. W tym celu gmina posiada zawartą
umowę ze Specjalistycznym Gabinetem Weterynaryjnym „Zwierzy-
niec” z siedzibą w Glinniku.

W związku z ujemnymi skutkami przezimowania zbóż ozimych,
rzepaku i łąk, wiosną 2012 r. powołana została Gmina Komisja, która
dokonała szacunku strat w 280 gospodarstwach. Poszkodowani
rolnicy otrzymali w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
jednorazową pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha wymarzniętej
powierzchni - przeznaczoną na ponowne obsianie pól.

W latach 2010-2013 na terenie Gminy Zgierz przeprowadzono akcję
„Sprzątanie Świata” oraz „Wiosenne Sprzątanie”.

q Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych na terenie Gminy Zgierz

1 lipca 2013 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Zgierz
przejęła obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gminy:
l w III i IV kwartale 2013 r. w ramach działania nowego systemu
gospodarowania odpadami - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Zgierzu odebrało łącznie z terenu Gminy Zgierz
1.477 Mg odpadów komunalnych w tym: papier - 8,1 Mg, tworzywa
sztuczne - 11,5 Mg, szkło - 8,2 Mg, odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony - 17,9 Mg;
l w I, II, III kwartale 2014 r. firma RS II odebrała łącznie
1420,22 Mg odpadów komunalnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:
l odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych, l tworzenie i utrzymanie Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych, l obsługę administracyjną
systemu.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.: l wpływy z tytułu opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi: 485.721,08 zł, l zaległości:
36.544,52 zł; l nadpłaty: 9.360 zł; l należności z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 565.937,40 zł.

Koszty obsługi systemu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r.:
l odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
410.058 zł; l kampania informacyjna: 774,90 zł; l koszty adminis-
tracyjne: 133.073,07 zł, w tym: szkolenia pracowników, programy
komputerowe GOMiG i KSZOB, zestaw komputerowy, przesyłki
pocztowe i koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, telefony,
inne).
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W latach 2011-2014 pomocą społeczną zostało objętych
(bez względu na rodzaj świadczenia i źródło finansowania oraz praca
socjalna) 1.048 osób.

Od 2011 r. prowadzona jest bezpłatna pomoc psychologiczna i terapia
indywidualna dla mieszkańców gminy w punktach konsultacyjnych
w: Dąbrówce Sowice, Giecznie, Grotnikach, Słowiku i Smardzewie,
w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Prowadzona jest także na terenie szkół profilaktyka
z zakresu przeciwdziałania przemocy skierowana do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów oraz rodziców.

Od 2012 r. realizowane są zadania z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 16 rodzin zostało objętych
pomocą asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny ma na celu pomoc
rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych i pełnieniu ról  społecznych, co zapobiega odebraniu dzieci
z rodziny biologicznej do pieczy zastępczej.

Zadania własne gminy 
realizowane przez GOPS

Wydatki w latach 2011-2014
(w zł)

Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny i koszty pieczy 
zastępczej

208.557
144.994
113.112

Rodzaj pomocy

Zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym zasiłki celowe specjalne
Zasiłki okresowe
Usługi opiekuńcze
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:
Liczba uczniów dożywianych
Liczba osób finansowanych w domu pomocy społecznej
Ogółem

Liczba osób objętych pomocą
średnio rocznie

Wydatki w latach 2011-2014
(w zł)

72
58

897
562

8
951
326

20
x

835.165
66.534

961.255
1.260.811

9.288
1.021.821

1.124.459
4.154.874

Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
Świadczenie pielęgnacyjne
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny
Składki na ubezpieczenie społeczne
Koszty obsługi
Ogółem

Liczba osób objętych pomocą
średnio rocznie

Wydatki w latach 2011-2014
(w zł)

2.115
62
59

3
115
194

24
x
x

5.586.946
1.034.518

132.100

16.640
460.000
182.376
103.964
154.917

7.671.461

Zadania zlecone z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych

Liczba osób objętych pomocą
średnio rocznie

Wydatki w latach 2011-2014
(w zł)

111
x

1.607.841
251.459

„Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” – projekt
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE (89,5 proc.)
Wkład własny gminy (10,5 proc.)
Ogółem

Liczba osób objętych projektem
w latach 2011-2014

Wydatki w latach 2011-2014
(w zł)

x
x

135

673.654
79.032

752.686

Na zdjęciach uczestnicy projektu „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”.
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22 października w Urzędzie Gminy Zgierz
odbyło się spotkanie dla przedstawicieli
sołectw, którego głównym tematem było
podsumowanie naboru wniosków w ramach
funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
podziękował wszystkim sołtysom i członkom
rad sołeckich za duże zaangażowanie przy
tworzeniu wniosków, organizowaniu spotkań
z mieszkańcami, tworzeniu zadań do realiza-
cji. Fundusz Sołecki będzie realizowany
w naszej gminie po raz pierwszy i wszystkie
sołectwa zmobilizowały się, by wziąć w nim
udział.

Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji
i Kultury Wioleta Głowacka omówiła
projekty złożone przez sołectwa, a Kierownik
Referatu Samorządowo-Administracyjnego
Agnieszka Chmieleska poinformowała
zebranych o obwodach głosowania w zbliża-
jących się wyborach samorządowych i Karcie
Dużej Rodziny.

W spotkaniu uczestniczyła również Skarbnik
Gminy Zgierz Ewa Kubiak.

W marcu br. Rada Gminy Zgierz podjęła
uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
W 2015 r. wynosić będzie on około 533.700 zł.
Gmina będzie ubiegać się o zwrot z budżetu
państwa 40 proc. wydatków dokonanych
w ramach funduszu.

Zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnios-
kami, w przyszłym roku w ramach środków
z funduszu sołeckiego realizowane
będą zadania w zakresie:
q naprawy, utwardzenia lub rozbu-
dowy dróg gminnych – w 17 sołectwach
(Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny, Brachowice, Ciosny,
Emilia, Glinnik, Józefów, Kania Góra,
Kwilno, Lorenki, Rogóźno, Szczawin,

Warszyce, Wola Branicka, Wola Rogozińska)
na łączną kwotę około 161.700 zł;
q remontów i modernizacji obiektów
użyteczności publicznej (świetlic, remiz)
– w 7 sołectwach (Biała, Dzierżązna, Jedlicze
A, Jedlicze B, Szczawin, Ustronie, Wypychów)
na łączną kwotę ponad 91.000 zł;
q wykonania siłowni zewnętrznych –
w 6 sołectwach (Dąbrówka Strumiany
(wspólnie z Dąbrówką Wielką), Gieczno,
Łagiewniki Nowe, Maciejów, Rosanów,
Słowik) na łączną kwotę około 83.500 zł;
q urządzenia istniejących przystan-
ków autobusowych (montaż wiat, utwar-
dzenie nawierzchni) – w 5 sołectwach
(Dąbrówka Strumiany (wspólnie z Dąbrówką
Wielką), Dąbrówka Wielka, Grotniki, Janów,
Kania Góra) na łączną kwotę około 49.200 zł;
q ustawienia planów miejscowości
i znaków drogowych – w 4 sołectwach
(Emilia, Józefów, Słowik, Wiktorów) na
łączną kwotę 14.500 zł;
q zagospodarowania i uzbrojenia
działek zarządzanych przez sołectwa
lub ochotnicze straże pożarne –
w 4 sołectwach (Czaplinek, Kębliny, Skotniki,
Władysławów) na łączną kwotę ponad
52.500 zł;
q doposażenia obiektów użyteczności

publicznej (świetlic, remiz) – w 3 sołectwach
(Łagiewniki Nowe, Śladków Górny, Ustronie)
na łączną kwotę około 29.200 zł;
q rozbudowy oświetlenia ulicznego
– w 2 sołectwach (Grabiszew, Jasionka)
na łączną kwotę ponad 11.300 zł;
q ogrodzenia placów zabaw –
w 2 sołectwach (Lućmierz, Rosanów)
na łączną kwotę około 22.400 zł.

Ponadto sołectwa wnioskowały o:
montaż kosza na śmieci (Besiekierz Rudny),
zorganizowanie 2 imprez integracyjnych
(Czaplinek), zorganizowanie wyjazdu studyj-
nego do Gniezna dla dzieci i młodzieży
(Grabiszew), montaż piłkochwytu przy boisku
(Lućmierz), wykonanie toalety przy placu
zabaw (Rosanów), renowację rowu przydroż-
nego (Wiktorów). Łączna wartość tych zadań
to 11.920 zł.

Na zakończenie spotkania, Wójt Gminy Zgierz
dziękując sołtysom i członkom Rad Sołeckich
za współpracę i zaangażowanie w działania
na rzecz rozwoju sołectw, wręczył im
upominki w postaci kalendarzy na 2015 rok.
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Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Na zdjęciu sołtysi i członkowie rad sołeckich w towarzystwie Wójta Gminy Zgierz.

SAMORZĄD

UNIA EUROPEJSKA

Podsumowanie naboru
wniosków w ramach 
funduszu sołeckiego
na 2015 rok

21 października w Hotelu 500 w Strykowie
odbyła się uroczystość 10-lecia Polskiego
FADN w województwie łódzkim. Organiza-
torem jubileuszu był Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. 

Podczas uroczystości wręczono okoliczno-
ściowe medale i podzękowania dla 40 najbar-
dziej zaangażowanych w system FADN
rolników z województa łódzkiego. Wśród
wyróżnionych rolników wspierających proces
planowania Wspólnej Polityki Rolnej krajów
Unii Europejskiej był Dariusz Sędzicki -

rolnik z Besiekierza Rudnego w Gminie
Zgierz.

Polski FADN (Farm Accountancy Data
Network) jest elementem europejskiego
systemu, który analizuje sytuację ekono-
miczną gospodarstw rolnych znajdujących
się na obszarze Unii Europejskiej. Dane
rachunkowe z poszczególnych gospodarstw
niezbędne są do planowania i oceny Wspólnej
Polityki Rolnej. Polski FADN dostarcza także
niezbędnych danych ośrodkom decyzyjnym,
placówkom naukowo-badawczym, organiza-

cjom samorządowym rolników i rolnikom -
uczestnikom systemu.

System FADN, którego początki sięgają
1965 r., funkcjonuje obecnie w 28 krajach
członkowskich Unii Europejskiej i uczestniczy
w nim około 90 tysięcy gospodarstw rolnych.
W województwie łódzkim FADN działa
od 2004 r. W doborze jest 890 gospodarstw,
w tym w Centrali w Bratoszewicach - 339,
w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim - 267
i w Oddziale w Kościerzynie - 284. Zbiera-
niem danych zajmuje się 160 doradców.
Powiat Zgierski reprezentuje w systemie
3 rolników, w tym jeden z Gminy Zgierz.

Rolnik z Gminy Zgierz wyróżniony za wspieranie systemu 
analizującego sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych 
w Unii Europejskiej

oprac. M.K. na podst. informacji ŁODR
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OŚWIATA

24 października w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku
otwarto pracownię ekologiczną, która powstała w ramach projektu
pn. „W Słowikowym gaju”. Będzie ona funkcjonowała zarówno
jako sala lekcyjna, jak i pracownia do zajęć związanych z edukacją
ekologiczną. Wykorzystana zostanie również do organizacji konfe-
rencji i spotkań z rodzicami w ramach podnoszenia świadomości
proekologicznych wśród mieszkańców. 

Uroczystość otwarcia pracowni ekologicznej zainaugurował występ
uczniów klasy III szkoły podstawowej przygotowany pod kierunkiem
Jolanty Gąsienicy-Mikołajczyk. 

W obecności uczniów gimnazjum w otwarciu pracowni uczestniczyli:
Wiesław Łukomski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zdzisław
Rembisz - Wójt Gminy Zgierz, Cezary Piotrowski - Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ oraz Piotr Marynowicz
- Sekretarz Rady Rodziców. 

Całe przedsięwzięcie przygotowane pod kierunkiem Dyrektor ZSG
w Słowiku Ewy Osówniak realizowały nauczycielki: Aneta
Mirowski i Anna Sokalska. 

Projekt o łącznej wartości 41.587 zł współfinansowany był przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Otrzymana dotacja i wkład własny wykorzystane zostały

na prace remontowe pracowni: modernizację ścian (malowanie,
założenie fototapety oraz mozaiki żywicznej), zakup nakładek
na parapety, rolet okiennych i listew podłogowych. Ekopracownia
wyposażona została w nowe meble (szafki, stoliki, krzesła, biurko
nauczycielskie, tablicę ścienną), tablicę multimedialną z projektorem,
laptopem i zestawem głośników oraz pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji zaplanowanych zadań. W programie ekologicznym będą
brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły. Zorganizowane
zostaną konkursy, akcje i uroczystości ekologiczne oraz zajęcia
pozalekcyjne podnoszące świadomość ochrony środowiska.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku

Pracownia ekologiczna otwarta

CEZARY PIOTROWSKI

Szkoła Podstawowa w Giecznie uzyskała dofinansowanie w formie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny
edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania: „Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni
Ekologiczny zakątek w Szkole Podstawowej w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie”. Wartość ogólna zadania:
42.245,60 zł, z tego dotacja z WFOŚiGW: 31.995 zł i wkład własny:
10.250,60 zł.

W ramach projektu wyremontowano pracownię i wyposażono ją
w nowoczesny sprzęt.

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono: l pomoce dydaktyczne
związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną: 9.959,88 zł, l sprzęt
audiowizualny, komputerowy: 12.386,12 zł, l ławki uczniowskie,
krzesła, szafy, biurko nauczycielskie, wieszak i stojak na mapy, rolety
na okna, tablice korkowe: 9.649 zł.

Ze środków własnych wyremontowano pracownię: położono gładź
gipsową oraz pomalowano ściany, położono nową wykładzinę podło-
gową. W utworzenie pracowni zaangażowali się również rodzice
uczniów. Zmodernizowane zostało oświetlenie pracowni, zakupiony
został kosz do segregacji śmieci oraz rośliny doniczkowe.

Efekty ekologiczne będą osiągane przez cały rok szkolny 2014/2015
poprzez: l realizację treści podstawy programowej z przyrody,
l włączanie uczniów w akcje ekologiczne, l organizowanie konkur-
sów o tematyce ekologicznej.

Nowoczesna ekopracownia daje szanse na wychowanie nowoczesnego
proekologicznego pokolenia.

Projekt opracowała Magdalena Janiszewska, nauczycielka
przyrody.

Ekologiczny zakątek
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku od października 2014 r.
do czerwca 2015 r. realizować będzie projekt pn. „Edukacja ku
przyszłości - program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Uczniowie klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie
Gimnazjum odbędą łącznie 2.692 godziny zajęć: l pozalekcyjnych
z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, przyrody, biologii,
ekspresji kulturalnej (zajęcia plastyczne i teatralne) oraz z efektywnej
nauki, l dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
matematyki oraz fizyki i chemii, l terapii logopedycznej, l doradztwa
i indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej, l Szkolnego
Ośrodka Kariery. W każdym tygodniu odbywać się będzie ponad
90 godzin różnych zajęć.

Budżet projektu to 435.494,60 zł, a wkład własny szkoły wynosi ponad
65 tys. zł. Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu to
1.885 zł.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mogą m.in. rozwinąć zainte-
resowania różnymi dziedzinami wiedzy i umiejętności, wyrównają
deficyty i braki, nauczą się skutecznego i trwałego zapamiętywania.
W nauce języków wykorzystywane będą nowoczesne platformy
e-learningowe. Baza edukacyjna szkoły zostanie wzmocniona dzięki
zakupowi wielu bardzo atrakcyjnych materiałów dydaktycznych
i naukowych oraz urządzeń mniej oczywistych (np. pieca do wypalania
ceramiki!).

ZSG w Giecznie

Edukacja ku przyszłości 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku

JULIA CHMIELECKA
ZSG w Słowiku
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czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

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)

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

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

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, 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

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 13 i 27 listopada, 10 i 6 grudnia w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie, ul. Sportowa 3: 
l 26 i 28 listopada, 9 i 16 grudnia w godz. 14.00 - 18.00
l 12 listopada w godz. 9.00 - 13.00
l 15 grudnia w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 23a:
l 12 listopada w godz. 13.30 - 17.30
l 28 listopada w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 10 i 26 listopada, 8 i 15 grudnia 
w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 10 listopada, 8 grudnia w godz. 10.00 - 14.00
l 13 i 27 listopada, 10 i 17 grudnia w 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 

Listopad to czas, kiedy pełni zadumy i refleksji, tłumnie odwiedzamy
cmentarze. Na grobach naszych najbliższych składamy kwiaty
i zapalamy znicze. Stoimy skupieni, z pochylonymi głowami, by jeszcze
raz przywołać do naszej pamięci ich obraz. Choć nie ma już ich wśród
nas, ciągle żyją w naszych sercach. Jak co roku, 1 listopada niebo
rozjaśnia się płomieniami tysięcy zniczy.

W ten jesienny, refleksyjny czas, pamiętajmy też o żołnierzach
i partyzantach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.
Nie wszyscy z nich mają swoje groby. Wielu leży gdzieś pod brzozą,
w głębokim cichym lesie lub w zbiorowej mogile na cmentarzach
całego świata. Jeżeli gdzieś spotkamy taki grób, pochylmy przed nim
głowę, uporządkujmy go. Zapalmy chociaż jeden mały znicz.

Pamiętajmy o bezimiennych grobach tych,

którzy polegli za wolność Ojczyzny

Na cmentarzu w Białej, w zbiorowej mogile spoczywają żołnierze 28. i 31. pułku
Strzelców Kaniowskich polegli w boju pod Kęblinami we wrześniu 1939 r. 

M.K.

Zabezpiecz wodomierz przed zimą
Gminny Zakład Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej przypomina,
że odbiorca wody zobowiązany jest do zabezpieczenia
wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomiesz-
czenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarza-
niem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy
obowiązek wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
tj. §116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z dnia
15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków.

Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji wodociągowej,
na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw
w dostawie wody do domu.

O szczególną uwagę prosimy odbiorców, którzy posiadają wodo-
mierze z modułem radiowym. 

Zamrożenie bądź uszkodzenie wodomierza będzie powodować
skutki finansowe, którymi Gminny Zakład Komunalny obciąży
odbiorcę .

WŁADYSŁAW RUPRECHT
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 

zs. w Dąbrówce Wielkiej

PAMIĘTAMY...
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Podczas wojewódzkich obchodów DEN,
które odbyły się w gmachu Wydziału Prawa
i Administracji UŁ, najwyższe rangą
odznaczenia przyznane w tym roku
pracownikom oświaty w Gminie Zgierz przez
Prezydenta RP odebrały: 

l Złoty Medal za Długoletnią Służbę 

Ewa Bielicka, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej;
l Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Anna Kulik, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce Wielkiej, 

Dorota Makowska, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podsta-
wowej w Beskiekierzu Rudnym. 

Medale są nagrodą za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w służbie
państwa. 

Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Besiekierzu
Rudnym, odebrała natomiast Medal Komisji

Edukacji Narodowej.
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W trakcie uroczystych apeli szkolnych,
wyróżnionym pogratulowali: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz oraz Kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Cezary Piotrowski. W delegacji uczestni-
czyła również Wioleta Głowacka - Kierownik
Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury.
Serdeczne życzenia dla pracowników oświaty
złożyła w ZSG w Szczawinie Bogusława
Szczecińska - Sekretarz Gminy Zgierz.

W szkołach na terenie Gminy Zgierz pracuje
obecnie 228 osób (175 nauczycieli i 53
pracowników administracji i obsługi).
Co roku z okazji święta edukacji Wójt
Gminy Zgierz przyznaje nagrody finan-
sowe dla nauczycieli szczególnie zasłużonych

dla gminnego szkolnictwa. Tym razem za
duży wkład pracy dydaktycznej wyróżnieni
zostali: Blanka Magdalena Hauke
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej,
Maria Teresa Socalska - Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach,
Marek Stangreciak - Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie.

Były również specjalne podziękowania
i nagrody przyznawane nauczycielom oraz
pracownikom szkolnym przez dyrektorów
szkół.

Dzień Edukacji Narodowej to również czas,
kiedy uczniowie mogą podziękować swoim
mentorom za ich codzienny trud, serce oraz
wkład w wychowanie i nauczanie młodego
pokolenia. W każdej ze szkół maluchy
i młodzież przygotowali występy artystyczne.
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Gminnym obchodom Dnia Edukacji Narodo-
wej towarzyszyło otwarcie altany rekreacyjnej
przy ZSG w Giecznie, świętowanie jubileuszu
15-lecia Gimnazjum w Szczawinie oraz
ślubowanie pierwszaków w szkołach w Grot-
nikach i Besiekierzu Rudnym.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października
w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie ma w Polsce szkoły,
w której nie odbywałyby się z tej okazji uroczyste apele. To także doskonała
okazja do wyróżnienia i uhonorowania najbardziej zasłużonych nauczycieli
i pracowników oświaty. 

OŚWIATA

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKAtekst i fot.

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

Szkoła Podstawowa w Białej.Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Giecznie. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach.Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku.

Jubileusz 15-lecia Gimnazjum w Szczawinie. Otwarcie altany rekreacyjnej przy ZSG w Giecznie. Ślubowanie pierwszaków w ZSG w Grotnikach.


