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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Z dniem 3 lutego 2015 r. rozpoczęły się na terenie gminy

Zgierz prace społecznie użyteczne. Wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek podpisała umowę z Powiatowym
Urzędem Pracy w Zgierzu na organizację prac społecznie
użytecznych dla 20 osób w okresie od 2 lutego 2015 r. do
30 listopada 2015 r. 

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawo-
dowej osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do za-
siłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Listę osób uprawnionych sporządza kierownik ośrodka po-
mocy społecznej. 

Jak sama nazwa wskazuje, prace społecznie użyteczne
są formą świadczenia pracy na rzecz własnego środowiska
lokalnego, za wykonywanie której osoby bezrobotne otrzy-
mują świadczenie pieniężne. Osoby wykonujące prace
społecznie użyteczne w dalszym ciągu pozostają osobami
bezrobotnymi i muszą zgłaszać się do PUP w Zgierzu w
wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia gotowości
do podjęcia zatrudnienia – informuje Małgorzata Bibel,
kierownik GOPS w Zgierzu. 

W 2015 r. decyzją wójta gminy Zgierz podmiotem rea-
lizującym prace społecznie użyteczne jest Gminny Zakład
Komunalny z siedzibą w Dąbrówce.  Obecnie 20 osób bez-
robotnych wykonuje prace porządkowe na rzecz gminy
Zgierz w odpowiednio przydzielonych rejonach. Prace
społecznie użyteczne mają na celu poprawę stanu czystości
i porządku w gminie, co nie tylko wpływa na komfort
życia mieszkańców, ale jest też dostrzegalne przez osoby
przejeżdżające przez teren gminy. Szanujmy tę pracę i
sami zadbajmy o nasze otoczenie, które staje się wizy-
tówką nas samych – zachęca Barbara Kaczmarek.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm pod koniec ubiegłego roku
nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, od 1 marca
urzędy gmin będą wydawały dokumenty według nowego
wzoru. W dowodzie osobistym nie będzie już adnotacji o ad-
resie zameldowania, kolorze oczu i wzroście posiadacza do-
kumentu. Nowe prawo powoduje, że w niektórych
sytuacjach będziemy musieli uzyskać w urzędzie gminy za-
świadczenie o zameldowaniu – w celu przedłożenia go
innym instytucjom. Zgodnie z przepisami, czas oczekiwania
na taki dokument wyniesie do 7 dni, licząc od dnia złożenia
wniosku. Ustalona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, a dokument
będzie ważny przez 3 miesiące. 

Osoby składające wniosek o wydanie dowodu osobistego
powinny pamiętać, że dołączona fotografia musi być ak-
tualna, tj. wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku.
Pamiętajmy, że dotychczasowe dowody osobiste są ważne
przez odkreślony czas: datę ważności dokumentu znaj-
dziemy w prawej dolnej jego części (pod hologramem
„RP”).

NOWE DOWODY OSOBISTE
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TANIEJ Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej

Rodziny, która zakłada przyznanie specjalnych uprawnień
członkom rodzin wielodzietnych. 
O Kartę Dużej Rodziny może się ubiegać rodzina z przy-
najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 
Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu
członkowi rodziny. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom do 18. roku
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnię-
cia 25 lat. Osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku
życia karta wydawana jest na czas obowiązywania orze-
czenia o niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. 
Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na tere-
nie całego kraju. 

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie in-
ternetowej www.rodzina.gov.pl, aktualizowanej na bieżąco.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale
również przedsiębiorcy prywatni. Takie bonifikaty oferują
m.in. niektóre sklepy i hipermarkety. Wszystkie miejsca ofe-
rujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”. 

Karta przyznawana jest na wniosek pełnoletniego członka
rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie
Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów po-
twierdzających uprawnienie do przyznania Karty. Ich wykaz
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy
Zgierz. Formularz wniosku oraz niezbędne oświadczenia
można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zgierzu, ul. Łęczycka 4, a także za pośrednictwem strony
internetowej. Wnioski należy składać w GOPS (Budynek A,
piętro I, pok. 28A). Więcej informacji można uzyskać pod
numerami telefonów: (42) 716-03-27, (42) 716-25-15 wew.
245.

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Redakcja: Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować
w wyborach samorządowych?
Barbara Kaczmarek: Zanim odpowiem, korzystając z
okazji, chciałabym serdecznie podziękować mieszkańcom
naszej gminy za obdarzenie mnie zaufaniem i wybór na
stanowisko wójta. Decyzję o kandydowaniu podjęłam po
rozmowach z ludźmi. Mieszkam w tej gminie od wielu lat,
żyję wśród ludzi, przyjaciół, znajomych, którzy czuli się
bezradni i ogromnie zawiedzeni sytuacją w gminie. Środki
europejskie, które miały służyć rozwojowi obszarów wiej-
skich i poprawie warunków życia mieszkańców, były po-
zyskiwane w znikomej ilości. Gmina się nie rozwijała, nie
przyciągała inwestorów. Mieszkańcy narzekali na brak dia-
logu z władzą, co prowadziło do licznych napięć. Pokło-
siem tego były protesty mieszkańców m.in. w sprawie
schroniska dla zwierząt w Jasionce czy też przeciw stacji
demontażu pojazdów i zakładowi przetwarzania odpadów
w Białej. Z przykrością muszę powiedzieć, że gmina
Zgierz nie jest „krainą mlekiem i miodem płynącą”, jak
wynikało z serwowanego nam wcześniej przekazu. 

Chcę aby nasza gmina rozwijała się, poziom życia miesz-
kańców polepszał się, pragnę dialogu ze wszystkimi
mieszkańcami gminy Zgierz, bo przecież reprezentuję ogół
mieszkańców gminy, a nie wybrane sołectwa. Z Radą
Gminy chcę ściśle współpracować tak, aby ta współpraca
przynosiła konkretne efekty dla mieszkańców, którzy nas
wybrali i powierzyli rządzenie gminą przez najbliższą ka-
dencję. Nie zmarnujmy kolejnej szansy jaką stwarza nam
aktualny okres programowania finansowego w Unii Euro-
pejskiej na lata 2014 – 2020.
Jak wygląda praca wójta?
Barbara Kaczmarek: Cóż, to praca przede wszystkim
bardzo odpowiedzialna. Przydatne okazuje się moje wie-
loletnie doświadczenie samorządowe – w Radzie Gminy
Zgierz. Praca wójta wymaga nieustannego podejmowania
trafnych decyzji, godzenia różnych, czasami sprzecznych
racji, nieustannego studiowania dokumentów, aktualizacji
wiedzy z zakresu ciągle zmieniającego się prawa.  Wójt
jest wykonawcą aktów prawnych, to znaczy, że w każdej
dziedzinie ograniczają go określone przepisy. Cała sztuka
polega na tym, by korzystać z nich w jak najlepiej pojętym
interesie mieszkańców. Praca wójta wymaga też dyspozy-
cyjności - to nie jest zajęcie „tylko” na 8 godzin dziennie:
są spotkania z mieszkańcami, z inwestorami, z samorzą-
dowcami, jest dużo „pracy domowej” na następny dzień.
Jest mnóstwo wyzwań, zadań, oczekiwań – i to całkiem
zrozumiałych. Cieszę się, gdy mogę te oczekiwania speł-
niać, ale też ubolewam, gdy finanse naszej gminy i dyscy-
plina budżetowa obiektywnie ograniczają te możliwości.

Z jakimi problemami spotkała się Pani po objęciu
urzędu?
Barbara Kaczmarek: Wiedziałam, że sytuacja gminy – mó-
wiąc delikatnie – nie jest dobra. Zadłużenie przekracza 9 mln
zł i to nie było tajemnicą. Przykrą „niespodzianką” okazały
się natomiast inne „odkrycia”...

Okazuje się, że gmina musi zwrócić do budżetu państwa
ponad 642 tys. zł z subwencji oświatowej za lata 2010-2013.
Dla nas jest to kwota ogromna. W praktyce oznacza to, że
przez ten okres gmina pobierała od państwa więcej pieniędzy
na oświatę niż powinna. Największy zwrot „wygenerował”
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku – ponad 397 tys.
zł. Za takie pieniądze można byłoby zbudować wspaniałe
boisko wielofunkcyjne przy tamtejszej szkole. Dlaczego tak
się działo? Czy były błędy w dokumentacji szkolnej lub
gminnej? Trzeba znaleźć odpowiedzi na te pytania i wyciąg-
nąć wnioski. Konieczność zwrotu części subwencji nie służy
stabilizacji budżetu gminy Zgierz.

Trzeba też zwrócić uwagę na inwestycje chybione i niena-
leżycie dopilnowane. Takim przykładem jest świetlica w Ro-
sanowie, wybudowana kosztem ponad 378 tys. zł. Nie
dotrzymano terminu zakończenia prac, określonego w umo-
wie. W efekcie zachodzi obawa, że Urząd Marszałkowski w
Łodzi, który dofinansowywał projekt, odbierze nam dotację.
Prowadzę w tej sprawie działania, aby sprawa zakończyła
się dla nas pomyślnie. To jednak nie koniec problemów.
Zwróćmy uwagę, że świetlica, wybudowana w jednej z naj-
większych miejscowości w naszej gminie, może pomieścić
do 50 osób – z powodu ograniczeń technicznych obiektu.
Powstaje pytanie: komu ten obiekt miał służyć? Wydanie tak
dużych pieniędzy powinno się lepiej przemyśleć. Na wykoń-
czenie zaplecza sportowego, stanowiącego część świetlicy,
potrzeba kolejnych 220 tysięcy złotych. Jeśli dotacja zosta-
nie nam cofnięta, nie będzie fizycznych możliwości ukoń-
czenia projektu. Ktoś nam zafundował „malucha” w cenie
limuzyny, a przecież za to wszystko płacimy my – miesz-
kańcy. 

Kolejna problematyczna inwestycja: boisko przy szkole
podstawowej w Białej. Choć nawierzchnię wykonano cał-
kiem niedawno, w 2010 r., teraz jej stan uniemożliwia wła-
ściwą eksploatację. Konieczna będzie najprawdopodobniej
jej wymiana, a to koszt rzędu 200 tys. zł. Zleciłam eksper-
tyzę, by ustalić, jakie są przyczyny tego stanu i kto konkret-
nie zawinił. Nie możemy pozwolić sobie na marnotrawstwo,
na wydawanie pieniędzy na inwestycje bez należytej kontroli
jakości ich wykonania. Jakby tego było mało, gmina musi
zwrócić 20 tys. zł dofinansowania Urzędowi Marszałkow-
skiemu za remont i modernizację właśnie szkoły podstawo-
wej w Białej, zrealizowanych w 2010 r. 3
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A tego rodzaju wątpliwości co do jakości przeprowa-
dzanych prac jest więcej. Budynek świetlicy w miejsco-
wości Jedlicze był remontowany zaledwie 3 lata temu, a
dziś – na suficie zacieki, na ścianach grzyb... To jest sy-
tuacja skandaliczna.

Następny przykład: ośrodek zdrowia w Białej. Jest to
budynek gminny, który na obecną chwilę nie spełnia stan-
dardów, określonych przepisami unijnymi dla zakładów
opieki zdrowotnej. Przed laty, kiedy jeszcze przewodni-
czyłam Radzie Gminy Zgierz, wystąpiłam z inicjatywą
opracowania dokumentacji projektowej, by przystosować
obiekt do nowych standardów. Dokumentacja została opra-
cowana – kosztowało to ponad 39 tys. zł. Niestety, nie zro-
biono nic w tej sprawie.

Mamy wreszcie problemy pilne, choć nie nowe, które w
końcu trzeba definitywnie rozwiązać. Czeka nas remont
dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Szczawinie. Doraźne naprawy nie są skuteczne;
stan techniczny jest po prostu bardzo zły. Każde opady po-
wodują akcję „łapania” przeciekającej przez dach wody w
wiadra i miski. Na remont przeznaczyliśmy w tegorocz-
nym budżecie 60 tys. zł.

Przeciągająca się w czasie rozbudowa szkoły w Sło-
wiku, która do tej pory kosztowała gminę ponad 3,4 mi-
liona zł, już dawno powinna być zakończona. Nastąpi to
w bieżącym roku i w końcu będzie ona mogła służyć spo-
łeczności szkolnej.

Wieloletnie zaniedbania w dziedzinie inwestycji szcze-
gólnie dotyczą sieci dróg gminnych. Bieżące naprawy nie
poprawiały ich standardu w takim zakresie, jak oczekują
mieszkańcy. 
A jak wygląda sprawa budzących żywe emocje plano-
wanych inwestycji na terenie gminy: schroniska dla
zwierząt w Jasionce i zakładu przetwarzania odpadów
w Białej?
Barbara Kaczmarek: Te sprawy odziedziczyliśmy po
władzy poprzedniej kadencji. Teraz mamy jedynie ich
finał. Doskonale rozumiem motywy mieszkańców, którzy
obawiają się uciążliwości tych przedsięwzięć. W związku
z tym odmówiłam wydania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych w Białej i wznowiłam postępowanie w
sprawie Jasionki. Zrobiłam to, na co pozwala mi prawo,
by chronić interes mieszkańców. Jakie będą dalsze koleje
tych spraw? Czy inwestorzy będą się odwoływać od de-
cyzji wójta do wyższych instancji? Tego nie jestem w sta-
nie przewidzieć. Proszę tylko zwrócić uwagę na jeden fakt:
poprzedni wójt włączył zielone światło dla inwestycji w
Jasionce już po przegranych wyborach, zostawiając swo-
istą „bombę” z opóźnionym zapłonem. To nie jest przykład
dobrych standardów.
Przed wyborami zaczęły krążyć pogłoski o tym, że
gmina niebawem „wzbogaci się” o 20 mln zł z tytułu za-
ległych opłat eksploatacyjnych z wyrobiska w Kwilnie...
Barbara Kaczmarek: Fakt jest taki, że do tej pory do kasy
gminy nie wpłynęły wspomniane pieniądze z tytułu opłat
eksploatacyjnych. Na dzień dzisiejszy sprawa ta jest w są-
dzie, więc nie mogę tego tematu komentować.

Czy zapadły jakieś ustalenia w sprawie sieci kanalizacyj-
nej w Łagiewnikach?
Barbara Kaczmarek: Na obecnym etapie również nie
mogę mówić o szczegółach, ponieważ prowadzimy w tej
sprawie negocjacje. Pracuję nad rozwiązaniem tego pro-
blemu, który nurtuje mieszkańców Łagiewnik od lat. Temat
został zbadany i podjęłam kroki, żeby problem definitywnie
rozwiązać.
Jakie są pierwsze decyzje Pani wójt? Czy wprowadzane
są jakieś zmiany w urzędzie? 
Barbara Kaczmarek: Obecnie jestem po analizie doku-
mentacji przeprowadzonej w komórkach i jednostkach or-
ganizacyjnych Urzędu Gminy. Audyt obejmuje obecnie
szkoły, a w dalszej kolejności – Gminny Ośrodek Kultury i
Gminny Zakład Komunalny. Rolą wójta jest zadbanie o stan
majątku gminnego, którym – w imieniu mieszkańców – za-
rządza. Przejawem tej gospodarności musi być właściwy
nadzór m.in. nad realizowanymi inwestycjami. Jego brak w
latach wcześniejszych skutkował tymi problemami, o któ-
rych już wspominałam. Żeby uniknąć tego rodzaju kłopo-
tów, uruchomione zostanie stanowisko ds. kontroli
wewnętrznej i audytu.

Wszelkie zmiany organizacyjne, zachodzące w Urzędzie
Gminy, podyktowane są poprawą jakości obsługi mieszkań-
ców i obniżeniem kosztów utrzymania urzędu.  Przypo-
mnijmy, że w styczniu Rada Gminy zmniejszyła fundusz
płac w ramach tegorocznego budżetu, co musi rodzić okre-
ślone konsekwencje kadrowe. Musimy zatem przyjąć taki
wariant organizacji urzędu, który będzie dogodny dla po-
trzeb mieszkańców i ekonomicznie akceptowalny. W tym
celu zmniejszyłam liczbę stanowisk kierowniczych, zostały
połączone niektóre referaty, zakresy obowiązków poszcze-
gólnych jednostek uległy modyfikacjom. Nawiązałam
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, czego
owocem są staże w naszym urzędzie. Korzyść jest obopólna
– my korzystamy z pracy i zaangażowania młodych, ener-
gicznych, świetnie wykształconych ludzi, a jednocześnie
umożliwiamy im nabycie cenionego na rynku pracy do-
świadczenia i zmniejszamy skutki bezrobocia wśród absol-
wentów. Zmniejszamy liczbę osób bez środków do życia,
aktywizujemy zawodowo, organizujemy roboty publiczne.
To jest ważny cel społeczny.4
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Pragnę, aby urzędnicy wychodzili z inicjatywą i byli
otwarci na mieszkańców. Główny cel, jaki przyświecał mi
w reorganizacji urzędu, to przede wszystkim stworzenie
efektywnej i fachowej obsługi mieszkańców. Stawiam na
rozwój gminy, dlatego też powołana została komórka, zaj-
mująca się pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz
współpracą z przedsiębiorcami. Chcemy tworzyć miejsca
pracy, bo mniejsze bezrobocie w gminie to lepsze warunki
życia mieszkańców, rozwój demograficzny i większe
wpływy do budżetu. Ponadto zorganizowana została jed-
nostka do obsługi rolników w zakresie doradztwa przy wy-
pełnianiu wniosków o unijne dopłaty. We wtorki Urząd
Gminy pracuje dużej, niż dotąd, a mianowicie do godz.
17.00, by ułatwić załatwianie spraw osobom pracującym.
Wprowadzone zostały także dyżury prawnika: z bezpłat-
nych porad prawnych mogą korzystać osoby fizyczne, za-
meldowane w naszej gminie. Kandydując na urząd Wójta,
zapowiadałam „przychylny urząd” i rozwój gminy, i jes-
tem zdeterminowana w realizacji tej zapowiedzi. Pragnę
Państwa zapewnić, że wdrażamy wyłącznie zmiany na lep-
sze.
Jakie są Pani priorytety na najbliższe lata?
Barbara Kaczmarek: Będę pracować dla rozwoju gminy,
racjonalnie zarządzać skromnymi – jak na potrzeby naszej
wspólnoty gminnej – środkami, oraz uważnie wsłuchiwać
się w głos mieszkańców przy podejmowaniu ważnych de-
cyzji. Wszyscy doskonale wiemy, że bolączką od lat jest
infrastruktura drogowa, w niektórych rejonach naszej
gminy znajdująca się w opłakanym stanie. Ważnym zada-
niem jest dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodocią-
gowej oraz kanalizacyjnej; w tym celu zamierzam zabiegać
o środki unijne, m.in. z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pragnę wdrażać program oparty na współpracy
z przedsiębiorcami, tzw. system partnerski publiczno-pry-
watny, aby można było realizować inwestycje nie tylko ze
środków gminy, ale także ze źródeł prywatnych, co pozwo-
liłoby na zwiększenie ilości inwestycji przy jednoczesnym
wzroście jakości wykonywanych prac. Chciałabym pod-
kreślić, że prace wykonywane za publiczne pieniądze po-
winny być wykonane jak najlepiej, tak, aby służyły przez
długi czas bez konieczności ponoszenia kolejnych nakła-
dów, a w tym przypadku kolosalne znaczenie ma staranny
nadzór nad realizacją inwestycji ze strony Urzędu Gminy
Zgierz. Mówiąc krótko, trzeba dopilnować staranności wy-
konawców. Dołożę też wszelkich starań - wspólnie z Radą
Gminy - aby rozwijać oświatę w gminie, upowszechniać
kulturę oraz sport. Liczę, że uda się lepiej niż dotychczas
skomunikować gminę z miastem Zgierz. Kolejnym waż-
nym celem jest sprowadzenie do gminy inwestorów – czyli
pracodawców. Leży mi na sercu wspieranie wszystkich or-
ganizacji i stowarzyszeń na terenie gminy, m.in. ochotni-
czych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, klubów
sportowych, bo jest to kwintesencja aktywności społecz-
nej, na jakiej nam wszystkim powinno zależeć. 

Jak współpracuje się Pani z Radą Gminy oraz innymi sa-
morządami z terenu powiatu zgierskiego?
Barbara Kaczmarek: Współpraca z Radą Gminy rozpo-
częła się poprawnie. Dziś chcę podkreślić, że z mojej strony
jest pełna wola współpracy z radnymi i chęć konstruktyw-
nego dialogu. Mam nadzieję, że taka sama chęć jest także ze
strony radnych. Zaś jeśli chodzi o współpracę z innymi sa-
morządami z terenu powiatu zgierskiego, mogę powiedzieć:
jest dobra. Podczas noworocznego spotkania rozmawiałam
ze starostą zgierskim Bogdanem Jarotą o współpracy pomię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego. Mamy w planach
organizowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych oraz
inwestycyjnych. Z prezydentem Zgierza Przemysławem Sta-
niszewskim rozmawiamy o współpracy m.in. w zakresie ko-
munikacji oraz uzbrojenia podstrefy ekonomicznej w
Lućmierzu. 
Co Pani Wójt chciałaby przekazać naszym Czytelnikom?
Barbara Kaczmarek: 30 listopada wybrali mnie Państwo
na wójta gminy Zgierz. Objęłam ten urząd po poprzedniku,
który rządził gminą przez ponad 15 lat. Zdaję sobie sprawę,
jak silne są oczekiwania gruntownych zmian, lecz nie
wszystko można nadrobić lub naprawić w jeden rok. Na
spotkaniach z mieszkańcami niejednokrotnie wychodzą na
światło dzienne kolejne problemy lub zaniedbania poprzed-
ników, wcześniej zamiatane pod przysłowiowy dywan. Jak
widać, nowy wójt bywa rozliczany z błędów poprzednika;
nie wszystko można „odkręcić”, a prawo nie działa wstecz.
Proszę więc, by zechcieli Państwo oceniać moją pracę, pa-
miętając o tym trudnym „spadku”.  Nadszedł czas na nowe
otwarcie, choć nie uciekniemy przed starymi problemami.
Mam nadzieję, że we współpracy z Radą Gminy uda się nam
je pomyślnie rozwiązać i sukcesywnie modernizować naszą
gminę. 
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URZĄD GMINY ZGIERZ
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

www.gmina.zgierz.pl
GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek, środa, czwartek: 8-16
wtorek: 8-17
piątek: 8-15

TELEFONY W URZĘDZIE
centrala: 42 716 25 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik w. 239
GOPS – pomoc społeczna – w. 238
GOPS – świadczenia rodzinne – w. 228
Referat Infrastruktury Technicznej – w. 222, 223
Referat Samorządowo-Administracyjny – Kierownik w. 232
Referat Samorządowo-Administracyjny – w. 226
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Kierownik 101
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 121 
Referat Urbanistyki – w. 103, 104
Zespół ds. Geodezji i Nieruchomości – w. 107, 127
Zespół ds. Zamówień Publicznych i OSP – w. 229
Zespół ds. Promocji – w. 111
Referat Edukacji i Spraw Społecznych – w. 240
Zespół ds. Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – w. 242
Obsługa Rady Gminy – w. 116



WETO  DLA  KONTROWERSYJNEJ 
INWESTYCJI W BIAŁEJ

13 lutego br. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek od-
mówiła wydania decyzji o uwarunkowaniach środowisko-
wych dla projektowanej inwestycji budowy stacji
demontażu pojazdów, zakładu przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu prze-
twarzania odpadów w Białej. Na chwilę obecną oznacza
to zablokowanie inwestycji, która spotkała się z nieprzy-
chylną reakcją społeczności lokalnej. Obawy dotyczyły
m.in. uciążliwości przedsiębiorstwa dla okolicznych
mieszkańców oraz ewentualnych zagrożeń ekologicznych
i zdrowotnych. 
W tej sprawie odbyły się dwa zebrania mieszkańców z
wójtem, na których przedstawiali oni swój punkt widzenia.
Inwestorowi nie udało się rozwiać wątpliwości sąsiadów.

Decyzja wójta Barbary Kaczmarek w pełni uwzględnia
postulaty społeczności lokalnej. Przypomnijmy, że choć
protesty w tej sprawie wpływały do Urzędu Gminy Zgierz
już od sierpnia ubiegłego roku, nie wpłynęły one na wcześ-
niejsze decyzje organów administracji. Czy najnowsza de-
cyzja oznacza definitywny finał tej sprawy? Zgodnie z
prawem, inwestorowi przysługuje odwołanie od decyzji
wójta.

We wtorek 17 lutego, w ostatnim dniu tegorocznego kar-
nawału, odbyły się dwie imprezy okolicznościowe: orga-
nizowana już po raz 11. Powiatowa Biesiada Karnawałowa
w Aleksandrii (gm. Ozorków) oraz gminny Bal Ostatkowy,
połączony z Dniem Kobiet. Na wspomnianej uroczystości
powiatowej gminę Zgierz - obok wójta Barbary Kaczma-
rek - reprezentowały panie z kół gospodyń wiejskich: z
Białej i z Rosanowa, które przygotowały swoje popisowe
dania, a także koleżanki z innych miejscowości. Tradycyj-
nie nie zawiódł też Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąz-
nej. 

Z kolei tegoroczny Bal Ostatkowy i obchody Dnia Ko-
biet odbyły się w świetlicy wiejskiej w Jedliczu A. Anima-
torem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w
Dzierżąznej. Punktem kulminacyjnym programu arty-
stycznego był koncert w wykonaniu Jana Krzosa oraz ze-
społów, działających pod patronatem GOK w Dzierżąznej:
Zespołu Śpiewaczego Szczawinianki ze Szczawina i Ze-
społu Śpiewaczego Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową
Zenona Rudnickiego.  

Zgromadzonych przywitała dyrektor GOK Barbara Po-
lasińska. Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek wręczyła
"kosz obfitości" gospodyni balu - przewodniczącej KGW
z Jedlicza Janinie Podstawce. Zastępca wójta Wiesław
Olender, przewodniczący Rady Gminy Marek Telenda
oraz radni: Marian Jóźwiak, Piotr Lebiedziński, Krzysztof
Wiktorowski i Stanisław Wróblewski wręczyli wszystkim
paniom róże z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Wśród
obdarowanych znalazły się obecne na sali radne: Zuzanna
Marchewa, Gabriela Skopiak, Halina Szymańska i Bogu-
miła Wojdała.                                         FOTOREPORTAŻ - s. 9.

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek po rozpatrzeniu
wniosków mieszkańców wznowiła postępowanie w sprawie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki w
Jasionce dla inwestycji w postaci schroniska dla zwierząt
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przypomnijmy, że po-
stępowanie we wspomnianej sprawie zostało zakończone de-
cyzją wójta, wydaną w dniu 1 grudnia 2014 r. - w ostatnich
dniach urzędowania władz poprzedniej kadencji. Decyzja ta,
umożliwiająca lokalizację schroniska dla zwierząt w Ja-
sionce, wywołała protesty ze strony mieszkańców. 
Wykonanie budzącej społeczne kontrowersje decyzji z 1
grudnia 2014 r. zostało wstrzymane przez wójta Barbarę
Kaczmarek – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego z przywołaniem Ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W dniu 10 lutego br. w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się szko-
lenie informacyjne z zakresu zasad wypełniania wniosków o przy-
znanie płatności na 2015 r. oraz zasad przyznawania płatności
obszarowych w latach 2015-2020. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Urząd Gminy Zgierz oraz Powiatowe Biuro Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Aleksandrowie
Łódzkim we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego
i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Licznie przybyłych mieszkańców przywitała Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, która w swoim wystąpieniu zadeklarowała
pomoc urzędu w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów:
Urząd Gminy ma być szerzej otwarty na potrzeby społeczności lo-
kalnej. Wielogodzinne szkolenie prowadzili Małgorzata Głowacka
– naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych i
Płatności Bezpośrednich oraz Marcin Urbaniak – zastępca kierow-
nika zgierskiego Biura Powiatowego ARiMR. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób – sala posiedzeń Rady
Gminy była wypełniona po brzegi. Duża frekwencja pokazuje, że
inicjatywa Urzędu Gminy Zgierz w zakresie merytorycznego
wsparcia dla rolników spotkała się z uznaniem społeczności lokal-
nej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z aktualnymi regula-
cjami prawnymi oraz obowiązującymi procedurami w zakresie
dystrybucji płatności. Spotkanie było interaktywne: eksperci
ARiMR na bieżąco odpowiadali na pytania z sali. Tym samym
każdy mieszkaniec miał możliwość zasięgnięcia profesjonalnej po-
rady w indywidualnej sprawie. Padały pytania o kwestie bardzo
szczegółowe i nietypowe, a prelegenci wyjaśniali wszelkie sygna-
lizowane wątpliwości. Popularność tematyki i żywe zainteresowa-
nie szkoleniem skłania organizatorów do dalszej współpracy na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i modernizacji rolnictwa na te-
renie gminy Zgierz.

DECYZJA WÓJTA W SPRAWIE SCHRONISKA
DLA ZWIERZĄT W JASIONCE 
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OSTATNI AKORD KARNAWAŁU

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 
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W dniu 29 stycznia Rada Gminy Zgierz zebrała się „na
najważniejszej sesji w roku” - jak zaznaczył przewodni-
czący Marek Telenda, otwierając posiedzenie. Radni przy-
jęli uchwałę budżetową, ustalając w ten sposób plan
dochodów i wydatków gminy w 2015 r. Kształt projektu,
przygotowanego przez wójta, uległ pewnym zmianom na
skutek poprawek, zgło-
szonych przez Komisję
Budżetu i Infrastruk-
tury Gospodarczej. Z
uchwałą można zapo-
znać się na stronie in-
ternetowej Urzędu
Gminy Zgierz
(www.gmina.zgierz.pl).
My prezentujemy Czy-
telnikom jedynie wy-
brane zagadnienia,
budzące największe za-
interesowanie. 

Planowane na bie-
żący rok dochody
gminy Zgierz wynoszą
ponad 38,1 mln zł. Głównymi ich źródłami są: podatki
(18,6 mln), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu
państwa (łącznie blisko 12 mln), dotacje z Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego (3,1 mln) oraz własne dochody
majątkowe gminy (1,2 mln). Z kolei wydatki zaplanowane
w uchwale budżetowej wynoszą dokładnie 38 630 328 zł.
Odrębną kategorię stanowią rozchody w kwocie 2 831 215
zł – tyle gmina wyda na spłaty wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań: kredytów i pożyczek. 

Tradycyjnie największą część budżetu stanowią nakłady
na oświatę: w 2015 r. planuje się przeznaczyć na ten cel
ponad 14,7 mln zł, z czego 2/3 to koszty wynagrodzeń. Na
szkoły podstawowe gmina wyda 8,3 mln zł, na oddziały
przedszkolne w tychże szkołach – niemal 1,1 mln, a na
gimnazja – blisko 3,1 mln zł. Na rozbudowę i doposażenie
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku zarezerwo-
wano 950 tys. zł; szkoła ta dostanie też kolejne 145,9 tys.
zł na realizację projektu „Edukacja ku przyszłości”. Bu-
dowa parkingu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Giecznie pochłonie 50 tys. zł. Zespół Szkolno-Gimnaz-
jalny w Szczawinie otrzyma 100 tys. zł na niezbędne na-
prawy: pieca c.o. (40 tys.) i dachu sali gimnastycznej (60
tys.). Do wydatków oświatowych należy też dodać koszt
pobytu dzieci, zameldowanych na terenie gminy Zgierz,
ale przebywających w przedszkolach innych niż gminne
oddziały przedszkolne (388 tys. zł). Pomoc społeczna za-
myka się kwotą 5,37 mln zł. Ze środków tych finansuje się
m.in. świadczenia rodzinne, zasiłki, dożywianie, prace spo-
łecznie użyteczne, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuń-
cze.

Interesującym dla mieszkańców tematem są nakłady na
gminną infrastrukturę.   W budżecie przewidziano realizację
następujących zadań:
- inwestycje drogowe – 745 000 (co oznacza wzrost nakła-
dów o ponad 100% w stosunku do wykonania za rok po-
przedni);

- bieżące utrzymanie
dróg – 587 000;
- naprawy dróg – 219
000;
- budowa wiat przy-
stankowych (14 sztuk)
– 80 000;
- utrzymanie dróg
gminnych w ramach
Funduszu Sołeckiego
– 166 701.

Oświetlenie ulic, pla-
ców i dróg pomniejszy
kasę gminną o 937 tys.
zł. Na lokalny trans-
port zbiorowy, realizo-
wany przez Gminny

Zakład Komunalny, przeznaczono ponad 1,3 mln zł, jednak
to nie wszystkie wydatki na komunikację. Gmina dopłaca
do komunikacji tramwajowej (100 tys. zł), , a także wyku-
puje usługi przewozowe na liniach autobusowych 51B (50
tys. zł) i 3A Aleksandrów Łódzki – Stryków (21 tys. zł). 

Niemałą część budżetu pochłania gospodarka odpadami
– niemal 1,3 mln zł. Ponad 207 tys. zł gmina wyda na opra-
cowanie planów zagospodarowania przestrzennego – bardzo
istotnych dla przyciągnięcia inwestorów.  Ochotnicze straże
pożarne dostaną z budżetu ponad 364 tys. zł. Gmina prze-
każe też po 5 tys. zł powiatowym komendom policji i pań-
stwowej straży pożarnej. 

Wydatki gminy na kulturę to ponad 746 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 130 tys.
zł. Głównym beneficjentem tego funduszu jest Gminny
Ośrodek Kultury. Z kolei na kulturę fizyczną zaplanowano
362,5 tys. zł, przy czym 220 tys. przewidziano na budowę
zaplecza sportowego w świetlicy w Rosanowie.

Budżet – jak zawsze – jest kompromisem między możli-
wościami finansowymi gminy a potrzebami mieszkańców.
Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii gminy poja-
wił się fundusz sołecki – z założenia ma on umożliwić roz-
dysponowywanie pieniędzy gminnych na poziomie sołectw.
W ten sposób mieszkańcy mają coraz większy wpływ na
zmiany w swoim otoczeniu.

...
Bardziej szczegółowe informacje na temat tegorocznego bu-
dżetu znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Zgierz:
www.gmina.zgierz.pl.
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ILE I NA CO WYDA GMINA ZGIERZ W 2015 ROKU?

NOTATKI Z BUDŹETU



8

W     O B I E K T Y W I E Na Ziemi Zgierskiej  1-2/2015         
Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury (fot. 1-4) / XI Powiatowa Biesiada Karnawałowa (fot. 5-8)
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Gminny Bal Ostatkowy 2015
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La Mancha – region w środkowej Hiszpanii, rozsła-
wiony przez pisarza Miguela de Cervantesa, autora po-
wieści o losach słynnego Don Kichota – „błędnego
rycerza”, który już w XVI stule-
ciu walczył z wiatrakami. A tych
w La Manchy nie brakowało!
Problem w tym, że czterysta lat
temu nie było Internetu ani turbin
prądotwórczych, więc Don Ki-
chot był odosobniony w swoich
antywiatrakowych obawach. Dziś
natomiast możemy przeczytać w
internecie zarówno o całkowitej
nieszkodliwości wiatraków prą-
dotwórczych, jak i ich rzekomo
niszczycielskim wpływie na życie
ludzi oraz zwierząt. Ten dwugłos
wystarcza, by wzbudzić niepokój.
Tak też się stało w naszej gminie.

Wtorek, 10 lutego. Tuż przed
godziną 18 wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczawinie zaroiło się od samochodów. Z każdą
chwilą przybywało ludzi, a do podpisania listy obec-
ności ustawiła się kolejka. Tak duże zainteresowanie
zebraniem przekroczyło oczekiwania organizatorów,
którzy w ostatniej chwili donosili jeszcze krzesła.
Temat spotkania – mimo chłodnej aury na zewnątrz –
podgrzewał atmosferę sali, w której zazwyczaj bawią
się goście weselni: elektrownia wiatrowa w sąsiedztwie
wsi – na pobliskich gruntach. 

Wokół tematu wiatraków napięcie narasta od lat. Lu-
dzie boją się przede wszystkim szumu turbin prądo-
twórczych i generowanych przez nie infradźwięków.
Te same obawy towarzyszą znacznej części mieszkań-
ców Szczawina i okolic oraz właścicielom tamtejszych
działek rekreacyjnych. Kiedy w
grudniu ubiegłego roku procedura
pozwoleń na lokalizację trzech
wiatraków na podszczawińskich
polach ruszyła z miejsca, ode-
zwały się głosy sprzeciwu. 

Niesłabnące protesty skłoniły
do zorganizowania zebrania osób
zainteresowanych problemem. Na
spotkanie przybyli m.in. wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczma-
rek, zastępca wójta Wiesław
Olender, przewodniczący Rady
Gminy Zgierz Marek Telenda,
wiceprzewodniczący Piotr Lebie-
dziński, poseł na Sejm RP Marek
Matuszewski, radni Bogumiła
Wojdała i Marian Jóźwiak,  

pracownicy Urzędu Gminy Zgierz, a także przedstawiciele
organizacji ekologicznych i lokalnych mediów. 
Na początek głos zabrała wójt Barbara Kaczmarek, uzasad-

niając, dlaczego zapadła taka, a nie inna decyzja. Przed
dwoma miesiącami nikt przeciw wiatrakom nie protestował.
Żadnych sprzeciwów, żadnych uwag, żadnych zastrzeżeń co
do projektowanej inwestycji Urząd Gminy Zgierz nie otrzy-
mał. A przecież – jak nakazuje prawo – stosowne informacje
o toczącym się postępowaniu były zamieszczone i na stronie
internetowej gminy, i na urzędowej tablicy ogłoszeń. I
cisza… Nie było podstaw do odmowy – tłumaczyła pani
wójt. Urzędnicy z kolei wyjaśnili, jak wyglądał przebieg pro-
cedury, od początków w 2012 roku aż do budzącej emocje
decyzji o warunkach zabudowy. Inż. Andrzej Gibki, szefu-
jący referatowi rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy Zgierz, precyzyjnie omawiał po kolei każdą decyzję
wydaną w tej sprawie, ciągnącej się od ponad dwóch lat. Pra-
widłowość procedur nie wzbudzała żadnych wątpliwości.
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PEJZAŻ Z WIATRAKAMI
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Poseł Marek Matuszewski zadeklarował, że jest po stro-
nie mieszkańców „walczących z wiatrakami”, bo sam też
wolałby nie mieszkać obok wiatrowej elektrowni, jednak
zwrócił uwagę na stan prawny, który przesądzał w tej sy-
tuacji o wydaniu pozytywnej decyzji. „Pani wójt miała
związane ręce” – przekonywał parlamentarzysta. Przypo-
mniał też, że klub PiS przygotował projekt ustawy, zakła-
dającej, że wiatraki można budować z dala od zabudowań
mieszkalnych - w odległości nie mniejszej niż 3 km i tylko
po konsultacjach społecznych. Projekt jednak przepadł.

Kolejni mówcy podnosili kwestie szkodliwości wiatra-
ków dla zdrowia, uciążliwości w lokalnym środowisku,
niedostatecznego – ich zdaniem - poinformowania miesz-
kańców o procedowanej sprawie. Dopytywano też o szcze-
gółową lokalizację kontrowersyjnych generatorów energii. 

Wreszcie głos zabrał Marian Jóźwiak, piastujący mandat
radnego, a jednocześnie inwestor projektu. Z jego strony
padła niespodziewana deklaracja o wycofaniu się z reali-
zacji budowy trzech wiatraków na rzecz innych źródeł
energii odnawialnej: fotowoltaiki lub siłowni wiatrowych
o pionowej osi obrotu. Działaczka organizacji ekologicznej
dopytywała inwestora o jego zamiary, a ten podtrzymywał,
że wycofa z urzędu dokumentację w sprawie elektrowni
wiatrowej w Szczawinie. Pojawił się natomiast wątek lo-
kalizacji wiatraków w okolicach Dąbrówki.

Oświadczenie inwestora o zmianie planów usatysfak-
cjonowało niemal wszystkich uczestników spotkania. Na
zakończenie głos zabrała wójt Barbara Kaczmarek. W
kilku zdaniach powiedziała o swoich priorytetach w pracy
samorządowej, której nowy rozdział – po przewodniczeniu
Radzie Gminy oraz wypełnianiu mandatu radnej – rozpo

POWIAT ZGIERSKI PO WYBORACH

Od wyborów samorządowych minęły trzy miesiące i
opadły już emocje, jakie towarzyszyły oczekiwaniu na ich
wyniki. Nowo wybrane władze samorządowe będą zarzą-
dzać gminami, powiatami i województwami do jesieni
2018 r. Dziś przybliżamy Czytelnikom wyniki wyborów
do samorządu powiatowego.

Mieszkańcy powiatu zgierskiego wybierali 29 radnych.
Frekwencja wyniosła 48,21 %. Spośród 64 226 oddanych
głosów nieważnych było aż 8 560, zatem 13 % wyborców
świadomie bądź nieświadomie zagłosowało w sposób nie-
ważny, bądź wstrzymało się od postawienia znaku „x” przy
jakimkolwiek kandydacie. Dodajmy, że jeszcze więcej gło-
sów nieważnych oddali mieszkańcy powiatu zgierskiego
na kartach wyborczych do Sejmiku – aż 10 800. Komisje
wyborcze nie doliczyły się 53 kart do głosowania, które
„zniknęły”: zostały wydane wyborcom, ale zamiast do urn
– trafiły w ręce „kolekcjonerów”, chociaż wynoszenie kart
do głosowania z lokali wyborczych jest nielegalne.

W skali powiatu najwięcej głosów uzyskały kolejno
listy: Platformy Obywatelskiej (24,6%), Polskiego Stron-
nictwa Ludowego (22,8%) oraz Prawa i Sprawiedliwości
(21,3 %). Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyły 11
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częła przed dwoma miesiącami. W tym wystąpieniu najmoc-
niej wybrzmiały dwa elementy: wola współpracy z Radą
Gminy w celu skutecznego rozwiązywania problemów
mieszkańców i rozwoju gminy oraz konsultacje społeczne
jako narzędzie decydowania w ważnych sprawach. „Głos
społeczności lokalnej jest najważniejszy” – stwierdziła Bar-
bara Kaczmarek. Przewodniczący Rady Gminy Marek Te-
lenda również wypowiedział się w podobnym tonie.

Sprawa wiatraków w Szczawinie pokazuje, że społecz-
ność lokalna, choć podzielona w opiniach (lista obecności –
92 osoby, lista protestujących przeciw wiatrakom – 64), po-
trafi być społeczeństwem obywatelskim. Jego cechą jest za-
interesowanie sprawami publicznymi. Byłoby dobrze,
żebyśmy potrafili spotykać się i dyskutować nie tylko w sy-
tuacjach „alarmowych”, ale i na bieżąco wspólnie rozwią-
zywać problemy i planować działania. Władza publiczna
potrzebuje aktywnych obywateli. To ważny argument w po-
dejmowaniu decyzji. 

też komitety SLD Lewica Razem (11,9%) i debiutująca „Ini-
cjatywa Mieszkańców” (10%). Po przeliczeniu głosów w po-
szczególnych okręgach dokonano podziału mandatów
radnych. W efekcie PSL i PiS uzyskały po 9 miejsc w Radzie
Powiatu, PO – 8, Inicjatywa Mieszkańców – 2, a SLD – 1.
Radnymi zostali (w kolejności alfabetycznej): 
Antczak  Zbigniew (PiS, 59 l., zam. Zgierz), Banaszczyk  Michał (PiS, 34 l.,
Jastrzębie Górne), Bączyk Adam (PiS, 58 l., Zgierz), Budziarski  Wojciech
(PO, 65 l., Zgierz), Brzeski  Wojciech (PSL, 51 l., Głowno), Dąbek  Iwona (PO,
46 l., Aleksandrów Łódzki),  Dziemdziela  Józef (SLD Lewica Razem, 63 l.,
Zgierz),  Elert  Lidia (PSL, 43 l., Ozorków), Gabrysiak  Dominik (PiS, 24 l.,
Ozorków), Janiszewski  Sławomierz (PSL; 72 l., Zgierz), Jarota Bogdan (PSL,
58 l., Karnków),  Jędrzejczak  Tomasz (PiS, 48 l., Głowno),  Jurek  Krzysztof
(PSL, 60 l., Ozorków), Kosmowski  Witold („Inicjatywa Mieszkańców”, 37 l.,
Stryków), Kozanecki  Krzysztof  (PO, 57 l., Rąbień AB), Kubiak  Krzysztofa
(PSL, 61 l., Zgierz), Kuna  Grzegorz (PSL, 51 l., Sosnowiec-Pieńki), Łebedow-
ski  Krzysztof (PiS, 39 l., Leśmierz),  Palmowska  Bożena (PO, 51 l., Zgierz),
Pieruń  Michał (KW „Inicjatywa Mieszkańców”, 56 l.),  Pietruszewski  Wło-
dzimierz (PSL, 54 l., Śliwniki), Pilarski  Michał (PiS, 38 l., Zgierz), Rzepecki
Henryk (PiS, 53 l., Ozorków), Sobczak  Maria (PO, 33 l., Zgierz), Sobolewski
Władysław (PSL, 72 l., Sokolniki Las), Szewczyk  Piotr (PiS, 50 l., Aleksan-
drów Łódzki), Świniuch  Adam (PO, 58 l., Mikołajew), Wesołowski  Łukasz 
(PO, 59 l., Głowno). 

Władzą w powiecie – podobnie jak w samorządzie wo-
jewódzkim – podzieliły się PSL i PO. Koalicja obsadziła
wszystkie miejsca w Zarządzie Powiatu. Starostą zgierskim
został Bogdan Jarota (PSL), a wicestarostą – Krzysztof Kozanecki
(PO). Na członków Zarządu wybrano Wojciecha Brzeskiego
(PSL), Adama Świniucha (PO) i Wojciecha Budziarskiego (PO).  



ROK 2014 W POLICYJNEJ STATYSTYCE
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu podsumowała

rok 2014. Na terenie powiatu zgierskiego stwierdzono w
tym czasie 2015 przestępstw; wyryto sprawców 1164 z
nich. Statystyka policyjna odnotowuje zbiorcze dane z te-
renu miasta oraz gminy Zgierz, dlatego takie właśnie in-
formacje możemy przedstawić Czytelnikom. W mieście i
gminie Zgierz w minionym roku funkcjonariusze policji
stwierdzili 1004 przestępstwa; 610 z nich zostało wykry-
tych. W porównaniu z 2013 r. liczba zdarzeń kryminalnych
wyraźnie spadła (z 1134 do 1004), a wykrywalność wzro-
sła (z niespełna 50 % do niemal 61 %). Oznacza to, że po-
ziom bezpieczeństwa obiektywnie się poprawił.

sąsiadów. W 2014 r. wypełniono w sumie 308 „Niebieskich
Kart” dla mieszkańców powiatu. Każda z kart to przypadek
rodzinnego dramatu. Przytłaczająca większość z nich doty-
czy miast (249), jednak i na wsi ten problem występuje, choć
nie zawsze ofiary przemocy mają odwagę o tym mówić, a
tym bardziej informować policję. Zdecydowana większość
osób, dotkniętych przemocą w domu, to kobiety (299), w
tym nawet po 65. roku życia (39). W minionym roku policja
zatrzymała 199 domniemanych sprawców przemocy, a w
odniesieniu do 257 istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.
Zazwyczaj źródłem agresji przeciw najbliższym jest naduży-
wanie alkoholu. Przemoc ma charakter nie tylko fizyczny
(w powiecie odnotowano takich zdarzeń 287), ale – nawet
częściej – psychiczny (296 przypadków) oraz ekonomiczny
(42). Policja we współpracy z innymi instytucjami realizuje
„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domo-
wej”. W zespołach interdyscyplinarnych, zajmujących się
indywidualnymi przypadkami, obok funkcjonariuszy policji
działają tez pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedago-
dzy, pracownicy opieki zdrowotnej.

W 2014 r. na drogach powiatu zgierskiego miało miejsce
179 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 200 zostało
rannych. Dla porównania, rok wcześniej w 187 wypadkach
zginęło 17 osób, a rany odniosło 232. Do drogowych staty-
styk należy też dodać kolizje, których policja odnotowała
1222. Najczęstszą przyczyną zdarzeń było nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do wa-
runków na drodze oraz niewłaściwe zachowanie pieszych
uczestników ruchu drogowego. Mimo tragicznego bilansu
stycznia 2015 (3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym) pozos-
taje mieć nadzieję, że bieżący rok okaże się pod tym wzglę-
dem bezpieczniejszy.

Fot.: miejsce tragicznego w skutkach wypadku w Giecznie. 14 XII 2014 r. w połu-
dnie 40-letni kierowca alfy romeo uderzył w murowaną wiatę przystankową. W
wyniku zderzenia poniósł śmierć. ...
Przypominamy: piesi, poruszający się poza terenem zabu-
dowanym po zmroku, są zobowiązani do noszenia elementu
odblaskowego. Za jego brak grozi mandat karny (do 500 zł),
jednak mandat to nic w porównaniu z wartością ludzkiego
życia... BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

Przestępstwa kryminalne na terenie miasta i gminy
Zgierz w latach 2013-2014

Niepokoić może wzrost statystyk przestępczości zwią-
zanej z narkotykami. W 2014 r. ich liczba wzrosła o kilka-
naście procent w stosunku do roku wcześniejszego.
Pamiętajmy jednak, że ujawniona przez policję większa
liczba tego rodzaju przestępstw może świadczyć nie tylko
o rosnącym problemie narkomanii, ale też o większej sku-
teczności stróżów prawa w tropieniu tego procederu.

Ogromny spadek liczby kierujących przyłapanych na
„podwójnym gazie” to tylko pozorny powód do radości.
115 tego rodzaju przestępstw to dokładnie o 115 za dużo.
W każdym przypadku mamy do czynienia z potencjalnym
zabójcą, który w ułamku sekundy może doprowadzić do
tragedii wielu rodzin. Można odnieść wrażenie, że zmienia
się też społeczny odbiór tego patologicznego zjawiska. Za-
miast biernego przyglądania się wyczynom pijanych kie-
rujących mieszkańcy reagują na realne zagrożenie. A
przecież najczęściej w towarzystwie osoby, która chce
wsiąść za kierownicę po alkoholu, znajduje się ktoś, kto
może ją powstrzymać... 

Kolejny poważny problem, na który nikt z nas nie po-
winien pozostać obojętny, to przemoc w rodzinach. Wbrew
pozorom, nie jest to prywatna sprawa przysłowiowych 

Na Ziemi Zgierskiej  1-2/2015         A N A L I Z A      
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STRAŻACKIE ZEBRANIA W GMINIE ZGIERZ
W pierwszym kwartale roku tradycyjnie odbywają się

zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Strażach Poża-
rnych z terenu gminy Zgierz, zrzeszonych w Związku OSP
Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas odbyły się zebrania
w Dzierżąznej (31.01), Kęblinach (14.02), Dąbrówce Wiel-
kiej (21.02) i Wypychowie (21.02). Podczas spotkań za-
rządy OSP
przedstawiają spra-
wozdania z działalno-
ści w roku 2014, a
następnie członkowie
głosują nad absoluto-
rium. Na zaproszenie
organizatorów w stra-
żackich zebraniach
uczestniczyła wójt
gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek.

Na zebraniach oma-
wia się m.in. plany na
rok bieżący. Przede
wszystkim poruszono
sprawy doposażenia jednostek, a zwłaszcza modernizację
sprzętu gaśniczego i zakup nowych pojazdów. Wójt Bar-
bara Kaczmarek zapowiedziała, że będzie wspierać ochot-
nicze formacje strażackie i rozumie ich potrzeby, choć
sytuacja finansowa gminy ogranicza możliwości inwesty-
cji w nowe pojazdy. Sukcesywna wymiana strażackich
wozów bojowych, jak każde z ważnych zadań, wymaga
także pełnej współpracy wójta z Radą Gminy w kwestii
planowania budżetu. 

Działania poprzedniego kierownictwa Urzędu Gminy,
związane z zakupem samochodu dla OSP w Białej, były nie-
przemyślane i doprowadziły do bezsensownego uszczuple-
nia gminnej kasy. Przypomnijmy, że gmina zamiast
planowanego jednego wozu strażackiego zakupiła dwa. Po
zakupie pierwszego pojazdu okazało się, że nie można roz-

liczyć dotacji,
pozyskanej z
Urzędu Mar-
s z a ł k o w -
skiego w
Łodzi, ponie-
waż odebrano
s a m o c h ó d
wyproduko-
wany rok
wcześniej niż
przewidywały
warunki dofi-
nansowania.
W tej sytua-
cji, by nie

stracić dotacji, gmina kupiła kolejny wóz, spełniający wy-
magania. Wbrew złudnym nadziejom, pierwszy pojazd też
trzeba było odebrać i za niego zapłacić – zgodnie z umową.
Wówczas zapadła jeszcze jedna – kosztowna, jak się później
okazało – decyzja: o  wejściu gminy w spór sądowy z do-
stawcą pierwszego wozu strażackiego. Efekt końcowy: koszt
„dodatkowego” pojazdu wyniósł 799 200 zł, zaś koszty nie-
pomyślnego dla gminy postępowania sądowego – kolejne
399 142 zł. Łącznie daje to sumę niemal 1,2 miliona złotych.

Z życia OSP
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 35 ust. 1
i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518, poz.659, poz.805,
poz.906, poz.822) oraz § 6 ust.1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz.U. z 2013.poz.942) WÓJT GMINY ZGIERZ zawiadamia,
że w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, pokój nr 7, odbędzie się II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Zgierz:

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/2 o powierzchni
0,4674ha, położona w obrębie i miejscowości Biała, gmina Zgierz, przy
ul. Zgierskiej 57A, zapisana w KW LD1G/00046434/3. Dla w/w nieru-
chomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o
warunkach zabudowy. Nieruchomość zakwalifikowana jest w całości
jako użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Sposób zagos-
podarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu
Gminy Zgierz. Cena wywoławcza nieruchomości : 154.170,00 zł (słow-
nie złotych : sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt). Wadium
w wysokości : 7.709,00 zł.  I przetarg ustny nieograniczony na ww. nie-
ruchomość ogłoszony był na dzień 30.09.2014r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 494/3 o powierzchni
0,4698ha, położona w obrębie Biała, miejscowość Biała, przy ul. Zgier-
skiej 57, zapisana w KW LD1G/00046434/3. Dla w/w nieruchomości brak
jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabu-
dowy. Nieruchomość posiada w całości użytek Bp (zurbanizowane tereny
niezabudowane). Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Re-
feratem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena wywoławcza nieruchomości : 154.980,00 zł (słownie złotych :sto
pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt). Wadium w wyso-
kości : 7.749,00 zł.
I przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość ogłoszony był na
dzień 30.09.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:
Na każdą nieruchomość opisaną powyżej odbędzie się odrębna licytacja.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką
w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Zgierz do
dnia 23 marca 2015r. do godz. 15.00. Wadium ulega przepadkowi w razie
uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo
odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Zgierz, pokój numer
7, tel. 42 716-25-15 wew. 107.
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ZIMOWISKO W ZAKOPANEM
Czterdziestoosobowa grupa uczniów szkół z terenu

gminy Zgierz wraz z opiekunami spędziła pierwszy ty-
dzień lutego na zimowisku w Zakopanem, w dzielnicy Ha-
renda. W wyjeździe zorganizowanym i sfinansowanym w
większości przez Urząd Gminy Zgierz wzięli udział
uczniowie reprezentujący wszystkie gminne placówki.

Już pierwszy wieczorny spacer zachwycił uczestników
wyjazdu urokiem tatrzańskiego
pejzażu. Kolejne dni upłynęły
pod znakiem atrakcji, m.in. na
zajęciach łyżwiarskich na po-
bliskim lodowisku oraz na pły-
walni i w kręgielni
miejscowego aquaparku. W
programie pobytu znalazł się
wjazd kolejką szynowo–linową
na Gubałówkę, spacer na Buto-
rowy Wierch i zjazd wyciągiem
krzesełkowym z obserwacją
pięknej panoramy Zakopanego
i Tatr. Były też - na miarę moż-
liwości wypoczywających - spacery po górach. Uczestnicy
zimowiska odwiedzili także „Atmę” – Muzeum Karola
Szymanowskiego, Muzeum Misiów, Muzeum Przyrodni-
cze TPN, skocznie  narciarskie  i  obiekty sportowe na No-
salu.

Oczywiście "zaliczone" były  Krupówki ze swoimi licz-
nymi straganami i sklepami. Ciekawie spędzali także popo-
łudnia i wieczory. Były zajęcia edukacyjne w zakresie
malowania na szkle, a efekty pracy uczestnicy zabrali do
domów. Odbyły się też dwa  spotkania, poświęcone folklo-
rowi Podhala; pierwsze na temat historii strojów góralskich
i niektórych elementów wyposażenia zbójeckiego, drugie na

temat tańca, śpiewu i gry na
instrumentach.  Wszyscy ak-
tywnie brali udział w zapro-
ponowanych przez
organizatorów zajęciach. Po-
nadto odbyły się seanse kina
zimowiskowego i karnawa-
łowa dyskoteka. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się
liczne konkursy: muzyczne,
plastyczne, z różnych dzie-
dzin wiedzy, sportowe –
wszystkie zakończone nagro-
dami. Tygodniowy pobyt

minął bardzo szybko, ale z pewnością zachwyt nad pięknem
zimowego krajobrazu pozostanie na długo - relacjonuje Ce-
zary Piotrowski, kierownik zimowiska.

[fot.: uczestnicy zimowiska z opiekunami]
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FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W DZIERŻĄZNEJ
Po miesiącach wytężonej nauki przyszedł czas na długo

oczekiwane ferie zimowe. Aby umilić ten okres dzieciom,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej zorganizo-
waliśmy wiele ciekawych zajęć. Spotykaliśmy się na nich
w poniedziałki, środy i piątki. Oprócz zajęć stacjonarnych,
odbywających się w Ośrodku, uczestniczyliśmy w dwóch
wyjazdach do Łodzi. Ferie rozpoczęliśmy od wizyty w
kinie - seansem „Pingwiny z Madagaskaru”. Po filmie uda-
liśmy się do pobliskiej kręgielni. Zabawa była przednia.
Klimat kręgielni niezwykle przypadł nam do gustu, a gra
dostarczyła niesamowitych wrażeń. Po tak długiej i wy-
czerpującej grze przyszedł czas na „małe co nieco” w piz-
zerii.  Kolejne spotkanie odbyło się pod hasłem „światło i
sztuka”, czyli zajęcia teatralno-plastyczne, w trakcie któ-
rych poznaliśmy japońską technikę tworzenia opowiadań
za pomocą obrazków przesuwanych w drewnianej
skrzynce, czyli tzw. teatrzyk kamishibai.Podczas warszta-
tów wysłuchaliśmy trzech opowiadań, a następnie za po-
mocą tej metody stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy
zilustrowany  przez siebie wiersz. Pierwszy tydzień ferii
zakończyliśmy zajęciami sportowymi. Podzieleni na cztery
grupy rozpoczęliśmy współzawodnictwo. 
Było wiele ciekawych konkurencji, m.in.  zaprojektowanie
plakatu swojej drużyny, jak najszybsze przeniesienie na ły-
żeczce małej piłeczki, rzut kapeluszem, bieg z piłką mię-
dzy nogami, podawanie w rzędach piłki górą i dołem.

Oprócz zadań ruchowych, musieliśmy wykazać się także
wiedzą z zakresu znajomości bajek. Dzień zwieńczyło ogni-
sko i pieczone kiełbaski. 

Poniedziałek rozpoczęliśmy późnym popołudniem od balu
karnawałowego. W przebraniach i z pomalowanymi buziami
pląsaliśmy w rytmach znanych przebojów. Chętnie braliśmy
udział także w różnego rodzaju konkursach. W przedostat-
nim dniu naszych spotkań zmieniliśmy się w „masterche-
fów”. Podczas kulinarnych zmagań powstały wyśmienite
dania.

Ferie zakończyliśmy wspólnym wyjazdem do Łodzi.
Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Fabryce Kar-
melu w Manufakturze. Najwięcej radości sprawiło wykona-
nie własnych kolorowych lizaków. Słodkie warsztaty
podobały się wszystkim. Z torebką pełną słodkości wyru-
szyliśmy w dalszą drogę do kina na premierę filmu animo-
wanego „Baranek Saun”. Po kinowym relaksie nastąpił czas
zabawy i szaleństwa: młodszych w Jupi Parku, natomiast
starszych w Experymentarium. 

W zajęciach brało udział 32 dzieci. Wspólnie spędzony
czas pozostanie na długo w naszej pamięci. Bardziej ob-
szerną relację znajdą Państwo na stronie internetowej GOK
(www.dzierzazna.pl).

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
(FOTOREPORTAŻ NA STR. 8)



Po awansie do IV ligi piłkarze LKS Rosanów, prowa-
dzeni przez trenera Łukasza Bartczaka i jego asystenta,
grającego w drużynie Piotra Słodkiewicza, w sezonie
2014/2015 radzili sobie bardzo dobrze. Jak na debiutanta
przystało, zespół zajął 11 miejsce; wszyscy piłkarze zasłu-
żyli na pochwałę. Kierownikiem drużyny został Kamil
Jóżwiak. W styczniu i lutym br. podopieczni trenera Bart-
czaka bardzo solidnie przygotowują się do rozegrania
rundy wiosennej, trenując trzy-cztery razy w tygodniu: si-
łownia, sala gimnastyczna oraz trening na "orliku". 

Do drużyny zgłosiło akces około dziesięciu nowych za-
wodników, mających za sobą staż w trzecio- i czwartoli-
gowych drużynach. Zawodnicy ci zostaną przetestowani
przez trenera, który ustali ostateczny skład drużyny na po-
czątku marca. Rozgrywki w drugiej rundzie zaczynamy re-
wanżem (derby) z MKP Boruta w dniu 21-22 marca na
stadionie Boruty w Zgierzu. Pierwszy mecz na stadionie
w Rosanowie rozegramy 3 kwietnia (piątek) o godzinie
16.00 z Zjednoczonymi Stryków. 

W klubie LKS Rosanów, oprócz czwartoligowego ze-
społu, mamy jeszcze drużynę rezerw LKS Rosanów II,
grającą w klasie B. Jest ona oparta na naszych wychowan-
kach juniorach z roczników 1994-1996, którzy nieżle sobie
radzą w rozgrywkach ligowych. Drużynę rezerw często na
meczach wspierają zawodnicy rezerwowi z pierwszej dru-
żyny. Druzyna prowadzona jest przez trenera Sylwestra
Makowskiego, a kierownikiem jest jest Arkadiusz Markie-
wicz. W klubie ponadto trenują i uczą się grać młodzi
adepci futbolu - chłopcy z roczników 2002-2006 w liczbie
około sześćdziesięciu. Chłopcy zgłoszeni są do rozgrywek
w Łódzkim Związku Piłki Nożnej E-1 ORLIK Grupa II.
Trenerem jest Krzysztof Wojtczak, a kierownikiem dru-
żyny - Małgorzata Gmaj. Po rundzie jesiennej zajmują 6
miejsce. Natomiast druga drużyna, również zgłoszona do
rozgrywek F-1 ŻAK, zajmuje 11. miejsce. Trenerem jest
Damian Bałabuch, kierownikiem -  Adam Kotlicki.

Młodzi zawodnicy z Rosanowa biorą udział w licznych
turniejach. W dniu 6 grudnia 2014 w turnieju piłkarskim w
Aleksandrowie Łódzkim najlepszym bramkarzem został
Bartosz Pawlak, a najlepszym strzelcem turnieju - Kacper
Grudziński; zawodnicy z Rosanowa zajęli III miejsce. W
drugim turnieju o Puchar Wyzwolenia na stadionie Boruty
w Zgierzu młodzi zawodnicy z Rosanowa - grupa F-1 ŻAK
- bardzo dobrze sobie radzili, a Bartek Oczadły został naj-
lepszym bramkarzem turnieju. 

Warto nadmienić, że młodym piłkarzom Akademii Piłkar-
skiej w Rosanowie pomagają - oprócz rodziców, płacących
składki - sponsorzy: komornik sądowy Kamil Pietrasik oraz
firma KEEZA Tomasza Szulca z Aleksandrowa Łódzkiego,
która ufundowała sprzęt piłkarski także drużynie seniorów.
Druzyna E-1 ORLIK nie posiada na chwilę obecną sponsora
- "zdana" jest na składki rodziców, pomoc klubu i gminy
Zgierz. 

W klubie jest zarejestrowanych w sumie 160 zawodników.
Głównym sponsorem klubu jest gmina Zgierz, Zakład Bu-
dowlany M.P. Pietrzak oraz Zakład Produkcji Mebli MA-
KASTOL Macieja Jóźwiaka ze Zgierza. Prezesem Klubu
jest od 25 lat Paweł Pietrzak, zaś wiceprezesami - Zbigniew
Jóżwiak i Sylwester Witczak. W marcu br. odbędzie się w
klubie zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W imieniu Za-
rządu Klubu LKS Rosanów składam serdeczne podzięko-
wanie firmie ELEKTRIO S.C. Mariana Jóżwiaka, który w
trudnych dla klubu chwilach bezinteresownie nam pomagał,
oraz Stefanowi Wieczorkowi ze Zgierza, który pełni funkcję
kierownika ds. bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywa-
nych na stadionie w Rosanowie.  W imieniu Zarządu Klubu
chcę również podziękować wszystkim kibicom za doping
oraz wzorowe zachowanie.

Sylwester Witczak (kierownik LKS Rosanów)
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LKS ROSANÓW - CEL: UTRZYMAĆ SIĘ W IV LIDZE

NOWY  TOM  „ZGIERSKICH ZESZYTÓW REGIONALNYCH”
Pod koniec 2014 r. ukazał się

IX tom rocznika „Zgierskie Zeszyty
Regionalne”, wydawanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.
Zawartość najnowszego tomu:
Grzegorz Leśniewicz – Więziennic-
two w Łęczyckiem; Dariusz Szlaw-
ski – Kronika Zgierza: rok 1920.
Obraz życia miasta i jego mieszkań-
ców na łamach „Gazety Zgier-
skiej”; Adam Gutkowski – „Moja

uboga historia” – wspomnienia; Jacek Perzyński – Adam
Piotr Mierosławski…; D. Szlawski – Polityczna lista pro-
skrypcyjna w powiecie łódzkim 1938; J. Perzyński – Sen-
tymentalne wizyty w Głownie…; J. Perzyński – Pomoc dla
walczącej Warszawy okiem strykowskiego żołnierza…; 

Szymon Bajor – Rys historyczno-kulturowy budynku przy
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Ozorkowie; Blanka Mag-
dalena Hauke – Nadanie imienia Jana Kasińskiego Szkole
Podstawowej w Białej; Strzelcy Kaniowscy na Ziemi Zgier-
skiej. Działalność stowarzyszenia w regionie 2014; Adam
Zamojski – 55 lat działalności wśród nauczycieli – seniorów
[jubileusz sekcji ZNP]; A. Zamojski – Nowa placówka
oświatowa w Zgierzu. Ten i wcześniejsze tomy „ZZR”
można nabywać m.in. w Muzeum Miasta Zgierza. Rocznik
jest też dostępny w bibliotekach gminnych i szkolnych na
terenie gminy Zgierz. Redakcja przyjmuje teksty do tego-
rocznego tomu. W sposób szczególny zachęcamy autorów z
terenu naszej gminy. 

Kontakt z redakcją ZZR: tpz@autograf.pl 

Na Ziemi Zgierskiej  1-2/2015         S P O R T  /  K U L T U R A     
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