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ŚWIĘTO  DEMOKRACJIŚWIĘTO  DEMOKRACJI
3 maja 1791 r. polski sejm (który przeszedł do historii jako Sejm Wielki) uchwalił konsty-

tucję – pierwszą w dziejach nowożytnej Europy ustawę zasadniczą, regulującą ustrój państwa.
Polska nadal pozostawała monarchią, ale już nie elekcyjną, lecz dziedziczną. Dziedziczenie
korony królewskiej miało zapobiec ingerowaniu mocarstw ościennych w obsadę polskiego
tronu. Ten sam cel przyświecał zniesieniu wyjątkowo szkodliwej zasady liberum veto, umoż-
liwiającej awanturnicze zrywanie obrad sejmu. Wprowadzono trójpodział władzy, rozdzielając
kompetencje ustawodawcze (sejm), wykonawcze (król i rząd) oraz sądownicze. Jak na owe
czasy, był to obiecujący wstęp do demokracji.

Konstytucja miała być sposobem na uratowanie Polski przed upadkiem i agresją sąsiadów.
Nie udało się. Opozycja przeciw reformom, skupiona w zdradzieckiej konfederacji targowic-
kiej, poprosiła carycę Rosji o pomoc. Rosyjska interwencja zbrojna położyła kres marzeniom
o odzyskaniu suwerenności. Nierówna wojna zakończyła się drugim rozbiorem Polski (1793).
Nie trzeba było długo czekać na kolejny, ostateczny podział okrojonego państwa, które w
1795 r. zostało starte z mapy Europy.

Dlaczego warto przypominać historię? Bo płynie z niej bezcenna lekcja: lekcja przestróg
dla Polaków, lekcja patriotyzmu, lekcja narodowej dumy. Historia jest tym dla narodów, czym
pamięć dla człowieka. Naród bez świadomości swoich dziejów jest jak osoba, dotknięta amne-
zją i pozbawiona poczucia swojej tożsamości. Dlatego warto przypominać…
Większość z nas zna pojęcia niewoli, wojny, totalitaryzmu z podręczników historii, filmów i
rodzinnych opowiadań. To wielkie szczęście żyć w wolnym świecie, korzystać z wolności
słowa i  szeregu  innych  praw  obywatelskich,  mieć  wpływ na rzeczywistość,  jaki stwarza 
demokracja. I oto właśnie nadchodzi czas, kiedy po raz kolejny możemy uczcić fakt, że żyjemy
w państwie suwerennym i demokratycznym, wolnym od terroru i wojny, podczas gdy wiele
narodów świata wciąż o tym marzy…

Także 1 maja ma swoją – mało znaną – historię. Wbrew obiegowym opiniom, geneza Święta
Pracy jest starsza niż reżim komunistyczny, który tę datę zawłaszczył. W tym dniu w 1886 r.
w Chicago (USA) doszło do brutalnej pacyfikacji demonstracji strajkujących robotników, do-
magających się ośmiogodzinnego dnia pracy. Wielu z nich zginęło na ulicach od kul policjan-
tów. Siedmiu przywódców wystąpień skazano na karę śmierci. Na znak solidarności z ofiarami
protestów spontanicznie zaczęto organizować w kolejnych latach manifestacje, które dały 
początek obchodom 1 maja jako święta ludzi pracy. Szybko przejęła je komunistyczna 
propaganda, czyniąc zeń proradziecki festyn i ceremonię kultu dyktatorów. Dziś wciąż jeszcze
pokutuje ten narzucony stereotyp. Tymczasem prawa pracownicze wciąż pozostają ważnym
tematem w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w czasie, gdy – według szacunków związków
zawodowych – 3,5 miliona Polaków pracuje w oparciu o tzw. „umowy śmieciowe”.

Dzień między obchodzonymi wcześniej świętami państwowymi 1 i 3 maja ustanowiony
został ustawą z 2004 r. jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, by zmobilizować Polaków
do kultywowania zwyczaju eksponowania – z należytym szacunkiem – narodowego  symbolu.
W tym samym czasie obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Niech biało-czerwona flaga, wywieszona niczym deklaracja naszej wolności, będzie począt-
kiem świętowania. Jego kontynuacją niech będzie nasze zaangażowanie w sprawy Ojczyzny
i Małej Ojczyzny, tej najbliższej nam wspólnoty ludzi. Okazją do tego zaangażowania są 
powszechne wybory. 10 maja wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Równocześnie  w  naszej  gminnej  wspólnocie  trwają  najbardziej  lokalne wybory, jakie 
istnieją: wybory sołtysów. Warto zadbać o wytypowanie najlepszych reprezentantów naszych
społeczności: aktywnych, energicznych, otwartych, obdarzonych instynktem społecznikow-
skim i umiejętnością dialogu.  Zbliżają  się  też  wybory  do  izb  rolniczych – to kolejny test 
naszego zaangażowania w sprawy publiczne. Wszystkie te akty wyborcze dają nam możliwość
uczestnictwa w święcie demokracji i wspólnego zapisywania kolejnej karty historii. 
Powinniśmy przy tym być.
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Lokal do wynajęcia
Na podstawie uchwały Rady Gminy Zgierz Wójt Gminy Zgierz ogłosił przetarg na wydzie-

rżawienie lokalu w ośrodku zdrowia w Giecznie z przeznaczeniem na aptekę. Powierzchnia użyt-
kowa lokalu wynosi 70,04 m.kw., a część wspólna – 31 m.kw. Cenę wywoławczą miesięcznego
czynszu ustalono na 6 zł za metr kwadratowy (do kwoty należy doliczyć VAT). Najemca poniesie
też opłaty z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody, ogrzewania i wywozu nieczystości. 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży deta-
licznej wyrobów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i ortopedycznych we wspomnianym
lokalu powinny złożyć oferty pisemne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz. Termin
składania ofert upływa 18 maja br. o godz. 15.30. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja o godz. 10.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany w oparciu o kryterium zaoferowanej wysokości
czynszu. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na stronie internetowej Gminy Zgierz:
www.gmina.zgierz.pl. 

nazwisko, imię:                                  wiek:              wykształcenie:                                     miejsce pracy:                                                 miejsce zamieszkania:               przynależność do partii:                        

Braun Grzegorz Michał                  48             wyższe (filologia polska)           reżyser, publicysta                                                     Warszawa                      -         

Duda Andrzej Sebastian                 42             wyższe (prawo)                          poseł do Parlamentu Europejskiego                           Kraków                        Prawo i Sprawiedliwość                              

Jarubas Adam Sebastian                 40             wyższe (prawo)                          Marszałek Województwa Świętokrzyskiego             Błotnowola,                  Polskie Stronnictwo Ludowe                      

Komorowski Bronisław Maria       62             wyższe (historia)                        Prezydent RP                                                             Warszawa                      -                                                                   

Korwin-Mikke Janusz  Ryszard     72             wyższe (filozofia)                       poseł do Parlamentu Europejskiego                          Józefów                        Kongres Nowej Prawicy                              

Kowalski Marian Janusz                50             podstawowe                                bezrobotny                                                                 Lublin                           Ruch Narodowy

Kukiz Paweł Piotr                          51             średnie                                         muzyk, publicysta                                                     Wrocław                        -

Ogórek Magdalena Agnieszka       36             wyższe (historia)                         nauczyciel akademicki                                              Warszawa                      -

Palikot Janusz Marian                    50             wyższe (filozofia)                       poseł na Sejm RP                                                       Lublin                           Twój Ruch          

Tanajno Paweł Jan                          39            wyższe (zarządzanie)                  doradca ds. przedsiębiorców                                     Warszawa                      Demokracja Bezpośrednia

Wilk Jacek                                      40            wyższe                                         adwokat - wlasna kancelaria                                     Warszawa                      Kongres Nowej Prawicy

WYBORY PREZYDENCKIE 10 MAJA 2015  KANDYDACI

Wyborcy niepełnosprawni (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), niezdolni do pracy w gos-
podarstwie rolnym – jeśli przysługuje im dodatek pielęgnacyjny oraz ci, którzy ukończyli 75. rok życia,
mają możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo w tym zakresie jest
sporządzane przed wójtem gminy lub wyznaczonym przez wójta urzednikiem w miejscu zamieszkania
osoby udzielającej pełnomocnictwa albo w innym miejscu na terenie gminy (na wniosek zaintereso-
wanej osoby). Pełnomocnikiem może być osoba, która figuruje w spisie wyborców na terenie gminy.
Wniosek o umożliwienie głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić w Urzędzie Gminy Zgierz
do dnia 4 maja 2015 r. Do wniosku (formularz do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie) 
należy dołączyć zgodę pełnomocnika i dokument poświadczający status osoby niepełnosprawnej.
Szczegóły na www.gmina.zgierz.pl (zakładka „Wybory prezydenckie 2015”).

Jak głosować przez pełnomocnika?

KOMUNIKAT

KOMUNIKATY  GMINNE

W związku z gminnymi obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja w Białej w dniu 
3 maja 2015 r. w godz. 12.50-14.20 zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ulica 
Kościelna na odcinku między kościołem parafialnym a skrzyżowaniem z drogą woje-
wódzką nr 702. Objazd będzie możliwy za ośrodkiem zdrowia.

17.06 godz. 14.00-18.00
30.06 godz. 14.30-18.00
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia 

w Grotnikach, ul. Brzozowa 23

13.05 godz. 13.00-17.00
25.05 godz. 10.15-14.15
01.06 godz. 13.00-17.00
26.06 godz. 10.15-14.15
Zespół Szkolno-Gimnazjalny 

w Słowiku, ul. Gdańska 42

04.05 godz. 15.00-19.00
25.05 godz. 15.00-19.00
05.06 godz. 15.00-19.00
26.06 godz. 15.00-19.00

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia

w Smardzewie, ul. Podleśna 2

04.05 godz. 10.15-14.15
26.05 godz. 13.00-17.00
28.05 godz. 9.15-13.15
05.06 godz. 10.15-14.15
23.06 godz. 13.00-17.00
30.06 godz. 9.15-13.15
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia 

w Białej, ul. Kościelna

każdy poniedziałek miesiąca,

godz. 12.30-15.30

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BEZPŁATNE PORADY  PSYCHOLOGICZNE dla mieszkańców gminy Zgierz

w maju i czerwcu 2015 r.

Klub Integracji Społecznej 

w Dąbrówce Sowice, 

ul. Ogrodowa 6

12.05 godz. 14.00-18.00
20.05 godz. 9.00-13.00
08.06 godz. 14.00-18.00
17.06 godz. 9.00-13.00
Centrum Aktywizacji 

Społeczno-Kulturalnej 

w Giecznie, ul. Sportowa 3

12.05 godz. 9.00-13.30
20.05 godz. 14.00-18.00
28.05 godz. 14.30-18.00
08.06 godz. 9.00-13.30

Numer

obwodu

głosowania

Adres siedziby

Obwodowej Komisji Wyborczej
Granice obwodu głosowania
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Jak to możliwe, że gmina płaciła pry-
watnej firmie za wywóz odpadów, a jedno-
cześnie oddała tej samej firmie w bezpłatne
użytkowanie gminną nieruchomość? Jak
to możliwe, że na tej działce powstało skła-
dowisko śmieci, a władze gminy nie potra-
fiły wyegzekwować uprzątnięcia terenu?
Dlaczego po zakończeniu współpracy z
firmą nieruchomość nadal była użtkowana
przez przedsiębiorcę? Protest mieszkań-
ców Białej odsłonił wierzchołek góry lodo-
wej (lub raczej góry śmieci): nieudolności
władzy i braku zdecydowanych działań.

Nieznajomość matematyki szkodzi
W 2005 r. firma „RAF”, której ówczesnym

pełnomocnikiem był Jan Matynia, wygrała
przetarg na selektywną zbiórkę odpadów ko-
munalnych z terenu gminy Zgierz.  Umowę
podpisano 5 maja. Przewidywała, że za
opróżnienie przez „RAF” każdego pojemnika
siatkowego gmina zapłaci 39 zł 59 gr, zaś za
pojemniki wózkowe – 73 zł 83 gr. Całe za-
mówienie opiewało na kwotę 107 778,96 zł.
Suma wzrosła... jeszcze tego samego dnia.
Jak to możliwe? 

Odpowiedź jest prosta. Wójt Zdzisław
Rembisz podpisał z przedsiębiorcą aneks do
umowy. Liczba pojemników wzrosła i tym
samym wzrosło wynagrodzenie, ale niezgod-
nie ze stawkami z umowy! Na mocy aneksu
przedsiębiorca miał otrzymać ponad tysiąc
złotych ekstra! Ktoś powie: co za różnica, ty-
siąc złotych przy takiej kwocie... A jednak na
ten tysiąc złotych musieli się „zrzucić”
mieszkańcy gminy! Dla wielu rodzin tysiąc
złotych to wciąż bardzo duża kwota!

przekazania działki, Jan Matynia jako  pełno-
mocnik   „RAF”   dopilnował   wywiezienia 
śmieci z gminnej nieruchomości i rozpoczął 
gromadzenie kolejnych, już na konto „MAT”
Na jakiej podstawie? Nie dotarliśmy do takiej
umowy. Wiadomo natomiast, że przez cały
okres użytkowania gminnej działki, przez
niemal dziesięć lat, do budżetu gminy nie tra-
fiła nawet jedna złotówka czynszu od przed-
siębiorców za udostępnienie tego terenu na
ich działalność gospodarczą. Ale to nie jest
wina przedsiębiorców – po prostu mieli
szczęście: skorzystali z „dobroczynności”
wójta.

Papier zniesie wszystko
Kolejne przetargi na selektywną zbiórkę

odpadów komunalnych w latach 2008 i 2011
wygrywa „MAT”. Już w umowie z 2008 r.
przewidziano, że przedsiębiorca musi przed-
łożyć w Urzędzie Gminy Zgierz kopie umów
z odbiorcami surowców wtórnych. Takich
dokumentów jednak w aktach nie znaleź-
liśmy. To nie przeszkodziło zawrzeć z tym
samym biznesmenem kolejnej umowy w
2011 r. z identycznym zobowiązaniem...

Ostatnia z umów na selektywną zbiórkę
odpadów, wiążących gminę z firmą „MAT”,
obowiązywała do końca 2012 r. W umowie
tej Jan Matynia zobowiązał się do „usunięcia
na koszt własny powstających przy segregacji
odpadów zanieczyszczeń”. Zobowiązanie po-
zostało na papierze. Dlaczego ówczesny wójt
Zdzisław Rembisz przez kolejne prawie dwa
lata swojego urzędowania nie wyegzekwował
uporządkowania terenu? Co więcej, de facto 
pozwolono, by firma korzystała z gminnej   

działki w dalszym ciągu: bez umowy i bez-
opłaty dzierżawnej. Taka postawa wójta z
pewnością zasługuje na miano wielkodusz-
nej, ale czy gospodarnej?

Czas porządków
Problemem na serio zajęły się już nowe

władze gminy. Wójt Barbara Kaczmarek, do-
konując przeglądu setek spraw „odziedziczo-
nych” po poprzedniku, zwróciła uwagę także
na problem zaśmieconej nieruchomości w
Białej. Już 19 stycznia 2015 r. dyrektor
Gminnego Zakładu Komunalnego Mirosław
Burzyński wystosował pismo do Jana Matyni
z prośbą o uprzątnięcie odpadów, zalegają-
cych na gminnej działce w Białej. 30 stycznia
do GZK wpłynęła odpowiedź przedsiębiorcy
z deklaracją, iż działka „zostanie uprzątnięta
w ciągu najbliższych 2 miesięcy”. 

Po upływie tego okresu dyrektor GZK
wysłał kolejne pismo, w którym czytamy:
„do dnia dzisiejszego nie wywiązał się Pan z
własnego zobowiązania, albowiem w dal-
szym ciągu odpady z tworzyw sztucznych na-
leżące do Pana firmy zalegają na działce
gminnej, a tym samym stwarzają zagrożenie
zatrucia środowiska naturalnego. W związku
z powyższym wzywam Pana do niezwłocz-
nego uprzątnięcia odpadów i wyznaczam
ostateczny termin na ich usunięcie do dnia 30
kwietnia 2015 r.”. 

Wkrótce cała Polska zobaczyła sterty
śmieci za sprawą programu „To jest temat”
na antenie TVP INFO (8 IV). Protest miesz-
kańców przeciw planowanej inwestycji po-
jazdów obnażył wstydliwą dla wielu prawdę
o genezie składowiska śmieci.

Dla dociekliwych - proste zadanie matema-
tyczne: cena opróżnienia pojemnika razy 
ilość  pojemników.  Mnożymy  więc  przyto-
czone wyżej stawki z umowy przez ilość    
pojemników, wykazaną a aneksie, i uzysku-
jemy kwotę 121 758,51 zł. Tyle powinna za-
płacić gmina. Tymczasem w aneksie wpisano
sumę 122 778,96 zł, nie zmieniając stawek!
„Szczegóły”? Gospodarowanie pieniędzmi
publicznymi nie zna takiego pojęcia.
Prawdziwe problemy miały się jednak 
dopiero zacząć.

Składzik śmieci
Niedługo po zawarciu umowy na opróż-

nianie pojemników wójt Zdzisław Rembisz
podpisał kolejną umowę z firmą „RAF”, tym
razem na użyczenie przedsiębiorcy części
gminnej działki w Białej przy ul. Zgierskiej.
Zwróćmy uwagę, że użyczenie to forma nie
pociągająca za sobą kosztów takich, jak dzie-
rżawa. Gmina na tym nie zarabia. Po drugie,
w umowie chodziło jedynie o część działki –
150 metrów kwadratowych. Po trzecie, uży-
czona nieruchomość miała pełnić funkcję
„punktu gromadzenia i segregacji opakowań
plastikowych” - tych z... opróżnianych przez
„RAF” pojemników. A zatem gmina wyku-
piła usługę i oddała usługodawcy w użytko-
wanie nieruchomość, służącą do   zarobienia
gminnych pieniędzy... Oto geneza problemu
składowiska śmieci w Białej.

Dobroczynność gminy
Rok 2008. Kończy się umowa gminy z

firmą „RAF”. Nowy przetarg wygrywa firma
„MAT” Jana Matyni. Jak wynika z protokołu   

Śmieci pod dywanem

Zaproszenie do Muzeum Miasta Zgierza

Od 21 kwietnia do 9 czerwca br. w Muzeum Miasta Zgierza (Zgierz, ul. Dąbrowskiego 21) można
zwiedzać  wystawę  „Zbrodnia Katyńska”,  przygotowaną  przez  łódzki  oddział  Instytutu  Pamięci 
Narodowej. Ekspozycja przedstawia nie tylko losy polskich jeńców, zamordowanych przez NKWD w
lesie katyńskim w 1940 r., ale także późniejszą historię „sprawy katyńskiej”: okoliczności odkrycia
zbrodni, genezę stalinowskiego kłamstwa i drogę do ujawnienia światu prawdy.

Muzeum jest czynne dla zwiedzających w następujących terminach: wtorki, środy, piątki 9.00-
15.30; czwartki 10.00-18.00; niedziele 10.00-16.00. Bilet wstępu – 4 zł, ulgowy – 2 zł.

Publikacja tekstów nadesłanych

Publikujemy teksty oryginalne na zasadach licencji wyłącznej oraz poprawne pod względem językowym,

ortograficznym i interpunkcyjnym. Zastrzegamy prawo skracania tekstów, zmiany tytułu oraz korekty.

Autorzy tekstów są proszeni o złożenie oświadczenia o prawach autorskich, zgodzie na przetwarzanie

danych osobowych i zakresie odpowiedzialności. Nie przyjmujemy tekstów opublikowanych w innych

środkach masowego przekazu, nie wyłączając mediów elektronicznych.

NASTĘPNY NUMER „Na Ziemi Zgierskiej” ukaże się w ostatnim tygodniu maja 2015 r.

NOTA REDAKCYJNA
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W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyły się
pierwsze z cyklu zaplanowanych konsultacji
społecznych w sprawie lokalu ośrodka zdro-
wia w Smardzewie. Konsultacje te zainicjo-
wało pismo dzierżawcy obiektu sprzed trzech
miesięcy, ubiegającego się o nabycie nierucho-
mości w drodze bezprzetargowej. Choć prawo
zezwala na taką formę sprzedaży, już sam
temat wywołał duże emocje i kontrowersje.
Przypomnijmy, że konsultacje społeczne w tej
sprawie zarekomendowała Komisja Infra-
struktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz w
lutym br.

Zebranie mieszkańców, w którym brała
udział także wójt gminy Zgierz Barbara Kacz-
marek, pokazało, jak skrajnie podzielone są
opinie. 

- Burzliwa atmosfera spotkania skłania

mnie do zabrania głosu już na tym etapie

sprawy – mówi Barbara Kaczmarek – Nie jest

tajemnicą, że osobiście byłam, jestem i będę

przeciwna sprzedaży majątku gminnego, jeśli

jest to sprzeczne z interesem mieszkańców.

Moim zdaniem tak właśnie jest w przypadku

ośrodków zdrowia. Jest to nasze wspólne

dobro specjalnego znaczenia. Gmina może

umożliwiać mieszkańcom dostęp do bezpłatnej

opieki zdrowotnej tak długo, jak zarządza

ośrodkami zdrowia. Wyobraźmy sobie sytua-

cję: jeśli lekarz z jakichś powodów zdecyduje

się zamknąć swój gabinet, jesteśmy w stanie

ogłosić nowy przetarg na wynajem ośrodka

zdrowia innemu lekarzowi. Jeśli zaś właścicie-

lem budynku jest osoba prywatna, nie mamy

żadnego, podkreślam – żadnego wpływu na to,

gdzie będą musieli dojeżdżać mieszkańcy do

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Sprze-

daż ośrodków zdrowia jest bardzo złym pomy-

słem. Mam nadzieję, że radni podzielają ten

pogląd, bo przecież wszyscy pracujemy na

rzecz wspólnoty lokalnej. 

Poniżej prezentujemy krótką historię po-
mysłów na sprzedaż ośrodka zdrowia w Smar-
dzewie. Odnajdziemy w niej naprawdę
zaskakujące fakty…

PIERWSZE PODEJŚCIE

Marzec 2008 – dzierżawczyni ośrodka zdro-
wia w Smardzewie, prowadząca tam praktykę le-
karską, zwraca się do wójta gminy Zgierz z
wnioskiem o umożliwienie „wykupu budynku”.
Prawo jednak nie pozwala na to, gdyż pominięcie
standardowej procedury przetargu wymaga speł-
nienia  dwóch  warunków,  w tym –   minimum 
10-letniego dzierżawienia danej nieruchomości.
W tym przypadku NZOZ „VIGOR” dzierżawi
lokal od 1999 r., a więc „brakuje” dziewiętnastu
miesięcy.

DRUGIE PODEJŚCIE: 

PAN WÓJT CHCE SPRZEDAĆ

Czerwiec 2010 – temat sprzedaży powraca.
Ówczesny zastępca wójta gminy Zgierz pisze do
dzierżawczyni [pisownia oryginalna]: „W odpo-

wiedzi na Pani wniosek z dnia 20 maja 2010

roku dotyczący wykupu budynku Ośrodka 

Zdrowia w Smardzewie uprzejmie informuję, że

Rada Gminy Zgierz, nie podjęła uchwały w

sprawie sprzedaży lokalu (…) przedłożoną

przez Wójta Gminy Zgierz. Jednocześnie nad-

mieniam, że podejmę działania mające na celu

ponowne skierowanie Pani wniosku na posie-

dzenie Rady Gminy Zgierz”. 

Zwróćmy uwagę: rada gminy nie zgadza
się na sprzedaż i nie akceptuje wniosku wójta.
Mimo to jego zastępca z godną uwagi gorliwo-
ścią zapewnia, że „podejmie działania”…

TRZECIE PODEJŚCIE:

A MOŻE JEDNAK?

Styczeń 2012 – Komisja Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Gminy Zgierz na
posiedzeniu w świetlicy w Łagiewnikach No-
wych zajęła się tematem „budynków mieszczą-

cych niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej”.
Dyskusja skoncentrowała się na losach ośrodka
zdrowia w Smardzewie. 

Oto fragmenty protokołu: „Wójt Gminy

Zdzisław Rembisz (…) przypomniał, że kiedy

prywatyzowano służbę zdrowia towarzyszyły

temu obawy, jak to będzie funkcjonowało (…).

Po latach okazało się, że była to bardzo dobra

decyzja. Lekarze założyli firmy, które funkcjo-

nują do dnia dzisiejszego. Zdaniem Wójta błę-

dem było, że Gmina wówczas nie pozbyła się

budynków ośrodków zdrowia (…)”. Ówczesny
wójt przekonywał, że środki na inwestycje są
małe, oraz że należy podjąć „trudną decyzję” –

„czy  Gminę  stać  na  takie   przedsięwzięcia

jak modernizacja   lokali  ośrodków  zdrowia”.

Jak wynika z protokołu, większość osób,
zabierających głos, krytycznie ustosunkowała
się do wizji sprzedaży lecznicy w Smardzewie.
„Mieszkaniec Maciejowa uważa, że informacja

na temat ośrodków zdrowia została przedsta-

wiona w taki sposób, aby mieszkańcy gminy

uznali, że jedyną  słuszną  drogą  jest  sprzedaż 

budynków   ośrodków    zdrowia” –  czytamy 
w dokumencie.  Inny z uczestników zebrania
pytał, jak to możliwe, że prywatnemu przedsię-
biorcy opłaca się inwestować w ośrodek zdro-
wia, a gminie już nie.

Radny Marek Telenda optował za ogłosze-
niem przetargu na dzierżawę. Radny Marian
Jóźwiak wzywał do rozwiązania kompromiso-
wego, satysfakcjonującego wszystkie strony,
bez ryzyka straty dla gminy i z uwzględnieniem
głosów mieszkańców. Janusz Kowiranda za-
znaczył, że w przypadku sprzedaży ośrodka
zdrowia gmina straci jakikolwiek wpływ na or-
ganizację opieki zdrowotnej w tym rejonie.

RADA GMINY: NIE SPRZEDAJEMY

Maj 2012 r. – Rada Gminy Zgierz przyjęła
uchwałę, zezwalającą na wydzierżawienie lo-
kalu w budynku ośrodka zdrowia w Smardze-
wie oraz części działki, na której nieruchomość
ta się znajduje. Był to finał – jak się wówczas
wydawało – rozważań o sprzedaży gminnych
ośrodków zdrowia. Radni trafnie uznali, że ich
sprzedaż pozbawiłaby gminy jakiegokolwiek

Niekończąca się 
Wokół sprawy ośrodka zdrowia w Smardzewie

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotowicach. Kosztem ponad
miliona złotych wykonano kompleksowy remont obiektu, obejmujący przebudowę pomiesz-
czeń, dostosowanie ich do wymogów sanitarnych oraz wymianę urządzeń. Zainstalowano
m.in. nowe agregaty pompowe, filtry i mieszacz wodno-powietrzny. Jest to nie tylko wymiana
starego, zużytego sprzętu na nowy, ale i „skok” technologiczny w XXI wiek. Inwestycja po-
zwoli zwiększyć wydajność zaopatrzenia gminnej sieci wodociągowej i zapewnić mieszkań-
com dostawy wody o odpowiedniej jakości. Stacja w Kotowicach jest jednym z trzynastu
ujęć wody dla potrzeb gminy Zgierz.

Gminne inwestycje: Kotowice

Od marca 2015 r. w  Urzędzie  Gminy  Zgierz można korzystać z fachowej pomocy w zakresie wy-
pełnienia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Akcja, skierowana do rolników z terenu gminy,
spotyka  się  z  dużym odzewem, przedewszystkim  z  powodu  zmian,   jakie  wprowadzono  w  sposobie 
wypełniania dokumentacji.

Do Urzędu Gminy Zgierz zgłasza się coraz więcej rolników, oczekujących merytorycznej  pomocy.
Zazwyczaj  chodzio kompleksowe wypełnienie wniosku, rzadziej wątpliwości dotyczą indywidualnych
problemów w wybranych jego fragmentach.  W chwili obecnej wszyscy zainteresowani mogą liczyć na
bieżącą obsługę bez konieczności zapisywania się na konsultacje. Należy jednak pamiętać, że czas wypeł-
nienia wniosku jest uzależniony od wielkości gospodarstwa i struktury produkcji, a zatem w wielu przypad-
kach może się on znacząco wydłużyć. Z tego powodu radzimy nie odkładać ewentualnej wizyty w urzędzie,
co pozwoli uniknąć kolejek zarówno przy wypełnianiu wniosku, jak i przy jego składaniu w Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Doświadczenia pracowników ARiMR pokazują, że wielu rolników
dopełnia procedur w końcowej fazie naboru wniosków. Przypominamy, że w tym roku termin ich składania
został wydłużony do 15 czerwca – bez narażenia się na konsekwencje w postaci potrąceń dopłat. Warto
jednak dopełnić formalności jak najszybciej.

Urząd Gminy pomaga rolnikom

Wyrazy współczucia
Rodzinie

Ś.P.

Stefana 
Sęka
składają

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek 

oraz
pracownicy Urzędu Gminy

Zgierz

Wyrazy współczucia
Rodzinie

Ś.P.

Stefana 
Sęka

składają
Przewodniczący Rady

Gminy Zgierz
Marek Telenda

oraz
Rada Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia
Rodzinie

Ś.P.

Marii 
Banasiak

składają
Barbara Kaczmarek 

Sołtysi i Rady Sołeckie 
Sołectw

Dąbrówka Wielka 
i Dąbrówka Strumiany

KONDOLENCJE

Rolnicy, pracujący w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie
usług, uzyskujący z tego tytułu przychód nie przekraczający połowy minimalnego wynagrodzenia za
pracę, nadal mogą podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Jeśli ktoś został wyłączony przed  2015 r. z ubez-
pieczenia KRUS z tego powodu może ubiegać się o przywrócenie – z okresem wstecznym. Warunkiem
jest złożenie wniosku do końca czerwca br.

Osoby ubezpieczone w KRUS w sytuacji doznania wypadku przy pracy rolniczej są zobowiązane
zgłosić ten fakt niezwłocznie, nie później niż 14 dni po zdarzeniu.

KRUS przypomina o możliwości skorzystania przez rolników z 7 centrów rehabilitacji w kraju.
Podstawę skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wypełniony przez lekarza leczącego wraz
z kompletem badań.

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi informuje
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wpływu na organizację lokalnej opieki zdro-
wotnej. Gdyby sprzedano budynki, nowi wła-
ściciele mogliby swobodnie zmieniać ich
przeznaczenie; nie musiałyby one służyć
ochronie zdrowia. Można byłoby adaptować
je np. na sklepy, mieszkania czy domy opieki.
Właściciele mogliby też wynajmować je,
czerpiąc z tego tytułu zyski. Zgodnie z pra-
wem,    władze   gminy   nie   mogą   zastrzec 
sposobu dysponowania lokalami przez przy-
szłych włodarzy.

UMOWA
Grudzień 2012 – ówczesny wójt gminy

Zgierz Zdzisław Rembisz, na podstawie przy-
wołanej wyżej uchwały,
zawiera – w trybie prze-
targu – umowę z NZOZ
„VIGOR” na dzierżawę
lokalu i udziału w grun-
cie, na którym znajduje
się ośrodek zdrowia w
Smardzewie.  Dodajmy,
że dzierżawca był jedy-
nym oferentem, jaki zgło-
sił się do drugiego
przetargu, a zaoferowana
cena najmu była równa
cenie wywoławczej.
Umowa przewiduje, że
dzierżawca wykona re-
mont lokalu na własny
koszt, aby przystosować
go do standardów euro-
pejskich – w dokumencie
nie  określono,   jakiego
rodzaju    prace   należało 
wykonać. Pojawił się też
zapis o prawie pierwo-
kupu lokalu przez dzie-
rżawcę.Dzierżawa została
zawarta na okres piętna-
stu lat, przy czym przy-
jęto stałą kwotę   czynszu
bez możliwości jej renegocjacji. Można
zatem uznać, że zapis ten jest korzystny dla
dzierżawcy. Trudno przewidzieć, jak będą
wyglądały ceny na rynku nieruchomości za
10 lat, można jednak zakładać, że stawka
czynszu z 2012 roku w pewnej części rekom-
pensuje nakłady na remont.

ZNIKAJĄCE SŁOWA
Wróćmy jeszcze do kwestii prawa pierwo-

kupu. W uchwale Rady Gminy Zgierz z 31
maja 2012 r. jest mowa o zgodzie na wydzie-
rżawienie lokalu na okres 15 lat „z prawem
pierwokupu dla dzierżawcy po tym okresie”

[podkreślenie redakcji]. W umowie, zawartej
siedem miesięcy później przez wójta Zdzi-
sława Rembisza i dzierżawcę, prawo pierwo-
kupu przysługuje „w przypadku sprzedaży”.
Nie ma już ograniczenia piętnastoletnim ter-
minem umowy. Przypadek? Raczej nie, skoro
w umowie znalazła się klauzula: „w przy-

padku sprzedaży nieruchomości przed

upływem      terminu,    na      jaki     zawarto 

umowę dzierżawy” [podkreślenie redakcji]…
Przy ogromnej ilości dobrej woli zapis ten

można by interpretować jako przezorność.
Można by, gdyby nie „zagubienie” ważnych
trzech słów z cytowanej uchwały („po tym
okresie”) oraz niepokojące wzmianki o dziw-
nych „zapewnieniach”…

CZWARTE PODEJŚCIE:   KTO  CO KOMU
KOMU OBIECYWAŁ?

Styczeń 2015 – Dwa miesiące po wyborach
samorządowych, w wyniku których nastąpiła
zmiana na stanowisku wójta, do Urzędu
Gminy Zgierz wpłynęło pismo od dzierżawcy
lokalu w Smardzewie z wnioskiem o „podję-

cie stosownych działań prawnych zmierzają-

cych do zbycia w/w nieruchomości przez

Gminę Zgierz w drodze bezprzetargowej”. 

W dokumencie czytamy: „Wójt Gminy

Zgierz zapewniał o gotowości zbycia dzie-

rżawcy przedmiotowej nieruchomości. 

P. [imię i nazwisko dzierżawcy – dop. red.]
była wielokrotnie zapewniana przez P. Wójta

o planach sprzedaży nieruchomości, a także

o formie bezprzetargowej zbycia gruntu –

z uwagi na wypełnianie przez dzierżawcę wa-

runków skorzystania z takiej drogi”. Czy 
poprzedni wójt mógł składać deklaracje w
sprawie, o której mogła rozstrzygnąć wyłącz-
nie rada gminy?  Tego  rodzaju  „obietnice”
należałoby uznać za więcej niż kontrower-
syjne…

OKAZJA

We wspomnianym piśmie czytamy też o
kuriozalnej  „wycenie”  ośrodka  zdrowia   w
Smardzewie: „zgodnie z informacjami posia-  

danymi przez dzierżawcę, przeprowadzona

przed przetargiem wycena nieruchomości

określiła jej wartość na kwotę ok. 40 000 – 50

000 zł”. Przypomnijmy, że „nieruchomość”
to lokal użytkowy o powierzchni 210,7 m.
kw. oraz udział w gruncie o powierzchni 3
190 m.kw., wynoszący blisko 60%. Czy cena
rzędu 191 zł za metr kwadratowy lokalu (plus
grunt wliczony w cenę!) nie byłaby wyjąt-
kową okazją?

Jak było naprawdę? Wycena została do-
konana przez niezależnego rzeczoznawcę w
dniu 28 listopada 2012 roku – trzy tygodnie
przed rozstrzygnięciem przetargu. Wartość
jednej tylko części nieruchomości  - o po-

wierzchni użytkowej  109 m. kw. - oszaco-
wano na 151 200 zł, a przecież ostatecznie
umowa dzierżawy obejmuje powierzchnię o
101 metrów kwadratowych większą!

WYMIANA  OKIEN  I  ARGUMENTÓW
Mitem są też wieści o tragicznym stanie

budynku przed wydzierżawieniem. Choć nikt
nie kwestionuje wieloletnich zaniedbań w za-
kresie bieżącego utrzymania nieruchomości
przez ówczesne władze gminy oraz poczy-
nionych przez dzierżawcę nakładów na przy-
stosowanie obiektu do norm unijnych, trzeba
wyjaśnić kilka kwestii. Jak stwierdza dzie-
rżawca,  jeszcze  nie zakończony remont
„objął w szczególności wymianę okien, prze-

budowę  wszystkich drzwi, budowę podjazdu

dla osób niepełnosprawnych, wymianę insta-

lacji centralnego ogrzewania”. Tymczasem
w ekspertyzie rzeczoznawcy z listopada 2012
r. czytamy m.in. „stolarka okienna wymie-

niona  na   pcv  w  dobrym  stanie   technicz-

nym”… 

Mało prawdopodobne, by zużycie nastą-
piło w ciągu trzech tygodni między wyceną a
przetargiem. To tylko drobny przykład, wska-
zujący na konieczność precyzyjnego posługi-
wania się faktami i liczbami.

Czy nakłady dzierżawcy na remont lokalu
są argumentem za jego sprzedażą? Należy
podkreślić, że umowa, przewidująca koniecz-
ność modernizacji budynku zgodnie z aktua-
lnymi przepisami, była   dobrowolna.  Można
też zakładać, że dzierżawca, znając od lat
użytkowany przez siebie budynek, był świa-
domy kosztów koniecznego remontu. Jest też
rzeczą oczywistą, że samorząd gminny zapro-

ponował warunki wyjątkowo ko-
rzystne dla dzierżawcy: pewność
piętnastoletniego okresu najmu
przy niezmiennej cenie. Świad-
czenie usług w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej nie   jest
przecież   działalnością charyta-
tywną, lecz gospodarczą, finanso-
waną w ramach kontraktu z NFZ.
Inwestycja w lokal umożliwiła
dzierżawcy prowadzenie tej dzia-
łalności – bez wątpienia bardzo
ważnej społecznie i potrzebnej w
tym rejonie gminy. Rozważania o
kosztach remontu w żaden sposób
nie uzasadniają jednak zabiegów
o kupno lokalu i prób zbijania
ceny rynkowej.

Dlaczego    dzierżawca   po   raz
kolejny chce zakupić budynek? 
W cytowanym już piśmie ze
stycznia 2015 r. dzierżawca, re-
prezentowany przez pełnomoc-
nika, deklaruje, że „nabycie

nieruchomości (…) znacznie

ułatwi jej gospodarowanie” oraz
„pozwoli     poczynić,   w   miarę 

możliwości finansowych, dalsze

nakłady (…) w związku z planami

prowadzenia poradni POZ w

dalszym ciągu”.  Jak długo?

opowieść... o pewnej sprzedaży

Z OSTATNIEJ CHWILI

Dzierżawczyni budynku ośrodka zdro-
wia w Smardzewie poinformowała Urząd
Gminy Zgierz, że nie wyraża zgody, by w
wynajmowanym przez nią gminnym lo-
kalu zorganizować wybory sołtysa, mimo
że wcześniej taką zgodę wyraziła. „Cofnię-
cie” zgody nastąpiło tuż po konsultacjach,
kiedy to okazało się, że pomysł sprzedaży
ośrodka zdrowia nie podoba się części
mieszkańców. Teraz wszyscy „za karę”
będą musieli pofatygować się do sąsiedniej
wsi, by dokonać wyboru swojego sołtysa...
Ta nieoczekiwana puenta to najbardziej
czytelny argument, dlaczego nie warto po-
zbywać się gminnej, a więc wspólnej włas-
ności.
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zażalenie.
Jak kandydować?

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego, musi złożyć zgłoszenie kandydata, oświad-
czenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę z
podpisami poparcia, zawierającą co najmniej 50
podpisów członków izby (dokumenty do pobrania
na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl). 
W okręgu wyborczym, w którym liczba członków
danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kan-
dydatury wymaga poparcia co najmniej 10%
członków  danej   izby,   posiadających czynne
prawo wyborcze. Co ważne, poparcia można
udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Nieczy-
telnie wpisanie danych osoby popierającej zgło-
szenie, brak podpisu tej osoby lub pominięcie
niektórych danych wskazanych we wzorze albo
wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje po-
minięcie nazwiska osoby, której dotyczy uchybie-
nie, przy ustalaniu liczby osób udzielających
poparcia. 

Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Ko-
misji Wyborczej (w siedzibie władz danej gminy)
w dniu 11.05.2015 r. Zgłaszanie i rejestracja kan-
dydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego z okręgu nr 177
(gmina Zgierz) odbędzie się w dniu 11 maja 2015
r. w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, budynek
B, pokój nr 14. Gmina Zgierz jest okręgiem dwu-
mandatowym (tj. wybieranych będzie dwóch
członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego).

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego odbędą się 31 maja
2015 r. (niedziela) w Szkole Podstawowej w  Be-
siekierzu  Rudnym  w  godzinach 8.00-18.00.
Serdecznie zachęcamy do udziału. Zatroszczmy
się o wybór naszej reprezentacji!

Co to jest „izba rolnicza”?
Izby rolnicze stanowią samorząd rolniczy, któ-

rego głównym zadaniem jest działalność na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezen-
towanie interesów najliczniejszej grupy zawodo-
wej w Polsce. Izby działają w oparciu o ustawę z
2002 r., a terenem ich działania jest obszar danego
województwa. Najwyższą władzą w rolniczym
samorządzie jest walne zgromadzenie, wybierane
w wyborach pośrednich dwustopniowych. 

W poszczególnych okręgach wyborczych 
(w praktyce zazwyczaj gminach) uprawnieni rol-
nicy wybierają 1 lub 2 członków rady powiatowej
(w zależności, czy powierzchnia użytków rolnych
w okręgu przekracza 4 tysiące hektarów). Człon-
kowie rady powiatowej z kolei wybierają spośród
swojego składu przewodniczącego i delegata, 
którzy wchodzą w skład walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie wyłania pięcioosobowy
zarząd izby, komisję rewizyjną i komisje proble-
mowe. Kadencja członków zgromadzenia i 
innych organów izby trwa 4 lata. 
Kto może głosować?

Członkami samorządu rolniczego są osoby 
fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku
rolnego, podatku dochodowego z działów specjal-
nych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, posiadający w nich
wkłady gruntowe. Bierne i czynne prawo wybor-
cze w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego przysługuje
właścicielom, posiadaczom samoistnym, użyt-
kownikom wieczystym lub posiadaczom gospo-
darstw rolnych, tj. gruntów o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Spis
członków uprawnionych do głosowania zostanie
udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Zgierz najpóźniej 14 dni przed dniem wy-
borów. Każdy rolnik może sprawdzić, czy został
w nim ujęty, i wnieść  w  tej  sprawie  ewentualne 
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WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ

Data            Godz.         Sołectwo             Miejsce

28.04.2015         17.00               Śladkow Górny            sala OSP w Śladkowie Górnym 
04.05.2015         17.00               Warszyce                      sala OSP w Rogóżniu
04.05.2015         18.30               Wola Branicka             dom soltysa
05.05.2015         17.00               Dzierżązna                   sala OSP w Dzierżąznej
05.05.2015         18.30               Bądków                        dom sołtysa
07.05.2015         17.00               Ciosny                          sala  OSP w Dierżąznej
07.05.2015         18.30               Jasionka                        dom sołtysa
08.05.2015         17.30               Słowik                          ZSG w Słowiku ul. Gdańska 42
08.05.2015         18.30               Emilia                           ZSG w Słowiku ul. Gdańska 42
09.05.2015         15.00               Biała                             sala OSP w Białej
09.05.2015         17.30               Kania Góra                   świetlica wiejska w Kaniej 

Górze, ul. Strażacka 17
11.05.2015         17.00               Czaplinek                     dom sołtysa
11.05.2015         18.30               Szczawin                      sala  OSP w Szczawinie
12.05.2015         17.30               Wiktorów                     ZSG w Słowiku ul. Gdańska 42
12.05.2015         18.30               Lućmierz                      ZSG w Słowiku ul. Gdańska 42
13.05.2015         17.00               Jedlicze A                     świetlica wiejska w Jedliczu A,

ul. Długa 36
13.05.2015         18.30               Jedlicze B                     ,,Sołtysówka”

ul. Kochanowskiego 2, Jedlicze B
14.05.2015         17.00               Skotniki                       sala OSP w Skotnikach
14.05.2015         18.30               Józefów                       sala OSP w Skotnikach
15.05.2015         17.00               Glinnik                         dom sołtysa
15.05.2015         18.30               Kębliny                        sala OSP w Kęblinach
16.05.2015         15.00               Ustronie                       Centrum  Kultury w Ustroniu

ul. Ustronie 10
16.05.2015         17.30               Maciejów                     świetlica w Łagiewnikach Nowych
19.05.2015         17.00               Grotniki                       ZSG w Grotnikach ul. Brzozowa 4 
19.05.2015         18.30               Łagiewniki Nowe        świetlica wiejska w Łagiewnikach

Nowych
20.05.2015         17.00               Grabiszew                    dom sołtysa
20.05.2015         18.30               Brachowice                  dom soltysa 
21.05.2015         17.00               Astachowice                 OSP w Wypychowie
21.05.2015         18.30               Wypychów                   OSP w Wypychowie
22.05.2015         17.00               Kwilno                         dom sołtysa
22.05.2015         18.30               Władysławów              SP w Besiekierzu Rudnym                                                                                                                                                                    
.                                                                                       ul. Sportowa 3               
23.05.2015          15.00              Dąbrówka Wielka        SP w Dąbrówce Wielkiej
23.05.2015          17.00              Dąbrówka Strumiany   SP w Dąbrówce Wielkiej
25.05.2015         17.00               Lorenki                        dom sołtysa
25.05.2015         18.30               Gieczno                        Centrum Aktywizacji Społeczno-

Kulturalnej i Sportowej w Giecznie
26.05.2015         15.30               Besiekierz Rudny         SP w Besiekirzu Rudnym
26.05.2015         17.00               Besiekierz Nawojowy  SP w Besiekirzu Rudnym
27.05.2015         17.30               Rosanów                      świetlica wiejska w Rosanowie

ul. Długa 92

SOŁTYSÓW  W  GMINIE  ZGIERZ

W Y B O R Y

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o
czystości i porządku w gminach weszła
w życie 1 lutego 2015 roku. Wprowadzono
wiele zmian, dotyczących systemu odbierania
i gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowe przepisy ujęły również domy letni-
skowe i nieruchomości wykorzystywane w
celach rekreacyjno–wypoczynkowych tylko
przez część roku. 

Rada Gminy Zgierz na sesji w dniu 26
marca br. przyjęła szereg uchwał, pozwalają-
cych sprawnie wprowadzić w życie nowe
przepisy. Radni postanowili, że właściciele
wspomnianych nieruchomości będą uiszczać
opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi według zryczałtowanych stawek:
203,36 zł lub 217,76 zł (w zależności, czy
śmieci będą segregowane, czy też nie).
Pierwszą deklarację każdy właściciel jest zo-  

bowiązany złożyć do 31 maja 2015 r. Jeżeli
z czasem nastąpią zmiany, wpływające na
wysokość opłaty, nowa deklaracja powinna
zostać złożona w ciągu 14 dni od zaistnienia
tych zmian. Dotyczy to również przypadków
zmiany właściciela nieruchomości. Deklara-
cje należy składać w Urzędzie Gminy Zgierz
- osobiście, korespondencyjnie lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnosi się z dołu – do 5 listopada każdego
roku (bez wezwania ze strony urzędu).

Przyjęte rozwiązanie porządkuje kwestię
odpadów komunalnych, powstających w ob-
rębie działek rekreacyjnych. Do tej pory ich
właściciele mieli problem ze śmieciami, po-
wstającymi w  czasie   weekendów,  wakacji
czy urlopów. Logika podpowiadała najprost- 
sze  rozwiązanie:  spakowanie  odpadów  do

auta i zabranie do miejsca zamieszkania. Nie
wszyscy wiedzą jednak, że jest to... niele-
galne! W myśl przepisów, nawet niewielkiej
ilości śmieci nie wolno przewozić samocho-
dem, który nie jest do tego przystosowany. 
A przecież mało kto ma...śmieciarkę. Nie-
stety, wytworzył się też godny potępienia pro-
ceder porzucania śmieci gdzie popadnie –
pisaliśmy o tym w poprzednim numerze
„NZZ”. Tego rodzaju praktyki w skali ogól-
nej liczby działek rekreacyjnych dotyczyły
zapewne bardzo znikomego odsetka właści-
cieli i użytkowników, ale problem stał się
coraz bardziej dotkliwy – nie tylko dla gminy,
ale i dla posiadaczy zaśmiecanych nierucho-
mości. Miejmy    nadzieję,   że   wprowadze-
nie    powszechnej możliwości korzystania z
gminnego systemu odbioru śmieci pozytyw-
nie wpłynie  na  stan  środowiska  lokalnego. 

D z i a ł k o w i c z e    z a p ł a c ą    z a    ś m i e c i
Wszyscy  płacimy  za  wandalizm
W kwietniu br. pracownicy Gminnego Za-
kładu Komunalnego odnowili wiaty przy-
stankowe w Dąbrówce Wielkiej i Giecznie
– przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr
702. Trasa ta jest swoistą wizytówką gminy
na odcinku prawie 20 km. Niestety, w ciągu
2 dni po odmalowaniu przystanków w Dąb-
rówce wandale „zaszaleli”. Efekt widoczny
na zdjęciach nie wymaga komentarza.
Wszyscy mamy świadomość, że wandale
„bawią się” na nasz koszt...
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W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Kasińskiego w Białej od-
była się uroczystość, upamiętniająca polskich
jeńców wojennych, zamordowanych przez
funkcjonariuszy radzieckiego NKWD w Ka-
tyniu w 1940 r. "Prawdy nie można rozstrze-
lać" - pod tym hasłem społeczność szkolna
przypomniała dramatyczną kartę historii 
Polski, zapełnioną losami kilkunastu tysięcy 
oficerów: żołnierzy i funkcjonariuszy innych
służb mundurowych Drugiej Rzeczypospoli-
tej, którzy zostali zgładzeni na rozkaz 
przywódcy ZSRR Józefa Stalina.   

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia historycznego, przygotowanego przez
organizatorów pod kierunkiem dyrektora
szkoły Blanki Magdaleny Hauke.    

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek w
swoim wystąpieniu mówiła m.in.: "Ciała po-

mordowanych oficerów niczym ziarno z

ewangelicznej przypowieści – choć wrzucone

w ziemię i obumarłe – przyniosły plon, kształ-

tując świadomość patriotyczną współczes-

nych pokoleń. Bolesne dla narodu polskiego

doświadczenia XX wieku, naznaczone mę-

czeństwem  bohaterów i   żałobą   rodzin, są

płynie  przykazanie  troski  o  losy Ojczyzny".  
Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej ma

również ważny wymiar lokalny: wśród jeńców,
zamordowanych w lesie katyńskim, znalazł się
oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku
major Jan Czech. Przez kilkanaście lat Jan
Czech i jego rodzina - żona i troje dzieci - miesz-
kali w Woli Branickiej, skąd pochodziła wy-
branka żołnierza - Helena Biernaciakówna.
Warto wspomnieć, że ich ślub odbył się w ko-
ściele w Giecznie.     

Uroczystość w Białej była okazją do przypo-
mnienia tej biografii oraz złożenia kwiatów i 
zapalenia zniczy pod tablicą, poświęconą majo-
rowi Janowi Czechowi. W ceremonii uczestni-
czyli także członkowie rodziny Jana i Heleny
Czechów.       

Uwieńczeniem obchodów rocznicowych był
wykład dr. Piotra Świątkiewicza z Muzeum
Miasta Zgierza pt. "Katyń - historia osobiście
odkrywana". Prelegent - archeolog i uczestnik
badań naukowych, prowadzonych na miejscu
katyńskiego mordu - zaprezentował unikalną re-
lację z prac archeologicznych, podsumowując
stan wiedzy historycznej na temat zbrodni 
katyńskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej zrea-
lizował projekt: „Urządzenie placu zabaw – po-
czątkiem innowacyjności w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżążnej” w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata
2007-2013.
W marcu 2015 r. na te-

renie Gminnego Ośrodka
Kultury w miejscowości
Dzierżązna 4 wykonane
zostały prace związane z
zainstalowaniem nowego
placu zabaw. W pierwszej
kolejności przygotowano teren pod plac zabaw:
zdemontowano stare,  zniszczone urządzenia, wy-
tyczono nowy obszar placu i przygotowano po-
wierzchnię pod urządzenia (istniejącą
nawierzchnię piaszczystą i trawiastą wyrównano
ze spadkiem poziomym). Następnie zakupiono i
zamontowano   elementy   placu   zabaw:  zjazd ,

Regionalny Turniej Sołectw Województwa
Łódzkiego odbył się w Szadku 28 marca 2015 r.
Impreza, prezentująca lokalne tradycje i zwyczaje,
rękodzieło i kulinaria,
zgromadziła przedstawi-
cieli 23 sołectw. Gminę
Zgierz reprezentowało
sołectwo Czaplinek
(zwycięzca II Turnieju
Sołectw SOŁTUR 2014,
organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dzierżąznej) pod
kierunkiem pani sołtys
Anny Potakowskiej i
przy pomocy organizacyjnej GOK. 

Podczas turnieju w Szadku zmagania konkur-
sowe odbywały się w 3 kategoriach: prezentacja
artystyczna z programem Podczas turnieju w 

Szadku zmagania konkursowe odbywały się w 3
kategoriach: prezentacja artystyczna z programem
obrzędowym, , prezentacja rękodzieła i prezenta-

cja tradycyjnych potraw
regionalnych. Sołectwo
Czaplinek, choć nie za-
jęło miejsca na podium,
wzbudziło duże zainte-
resowanie prezentacją
artystyczną: obrzędem
„wesela na wsi” w for-
mie kabaretowej.
Twórcy zadbali o za-
bawny scenariusz,
warsztat aktorski, kos-

tiumy i rekwizyty. Debiut na scenie przed licznie
zgromadzoną publicznością wzbudził wiele emo-
cji: aktorzy z powodzeniem przełamali tremę, a
publiczność nagrodziła występ dużymi brawami.   

/GOK/

linowy, huśtawkępojedynczą z metalową belką,
huśtawkę pojedynczą z metalową belką "Bocianie
Gniazdo", stożek z linarium, bujak – sprężyno-
wiec, karuzelę tarczową z siedziskami, tablicę do

malowania, zestaw zaba-
wowy dwuwieżowy, tablicę
z regulaminem placu
zabaw. Zainstalowano od-
powiednią syntetyczną na-
wierzchnię o powierzchni
16,2 m.kw. pod urządzenie
stożek-linarium. 
Pozostałą powierzchnię
wysypano piaskiem,a na
obrzeżach posiano trawę.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.dzierzazna.pl.

/GOK/

Nowy plac zabaw w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dzierżąznej

CZAPLINEK NA TURNIEJU SOŁECTW

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

KONKURSY  POD   PATRONATEM
WÓJTA GMINY ZGIERZ

RADNI PRYWATNIE: KINGA BANASIK

Kinga Danuta Banasik - mieszkanka Grot-
nik, 31 lat. Bezpartyjna. Studentka Wydziału
Prawa i Administracji. Członkini międzyna-
rodowej organizacji pozarządowej Amnesty
International, Członkini Stowarzyszenia Pro-
ekologicznego Grotniki, Jedlicze, Ustronie
„PINIA”.  Pochodzi z rodziny tzw. społecz-
ników, którym nigdy los ludzki nie był 
obojętny.

Doświadczenie życiowe oraz zawodowe
poza Polską uzyskała pracując w Stanach
Zjednoczonych, Niemczech oraz Wielkiej
Brytanii. W ludziach ceni sobie bezintere-
sowność, uczciwość, empatię, pracowitość i
posiadanie silnego kręgosłupa moralnego.

W wolnych chwilach czynnie uprawia
sporty: narciarstwo, pływanie, jazdę na rowe-
rze; gra w paintball. Niepoprawna optymistka
oraz romantyczka, grająca na pianinie i 
pisząca wiersze. Od wielu lat interesuje się
polityką, m.in. konfliktami na Bliskim
Wschodzie. Jej pasja to także fotografia re-
portażowa. Wielbicielka natury: miłośniczka
psów i delfinów. Wierna fanka polskiej siat-
kówki. Z muzyką jest w związku od zawsze.
Odpoczywa przy muzyce hip-hop, dancehall,
jak i niezależnej oraz alternatywnej.  

Film, który darzy największym sentymen-
tem, to "Zakazane piosenki". W kuchni jest
zwolenniczką tradycyjnych dań polskich, 
czasem meksykańskich oraz śródziemnomor-
skich. Urlop
najchętniej spę-
dzałaby nad je-
ziorami. Lubi
obserwować i
a n a l i z o w a ć
z a c h o w a n i a
społeczne i
czerpać z nich
naukę. Wierzy,
że we wszyst-
kim jest jakiś
sens, że nic nie
dzieje się bez
przyczyny. Uważa, iż politykę i sport powinna
łączyć gra fair play oraz obieranie wysokich
celów i konsekwentne ich realizowanie.

Ulubione cytaty: 
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was
nie wymagali" - Jan Paweł II  „Jeśli chcesz
rozśmie¬szyć Pana Bo¬ga, opo¬wiedz mu o
twoich pla¬nach na przyszłość.” – Woody
Allen.

,,HISTORIA RODZIN I MIEJSC

ZIEMI JEDLICKIEJ I OKOLIC” 
Organizator: Rady sołeckie Jedlicza A i B, Koło Gospodyń Wiejskich Jedlicze
(Komitet Organizacyjny w składzie: Iwona Ambroziak, Anna Antczak, Anna Bednarek, Iwoną
Dębska, Zbigniew Dratkowicz, Eulalia Wiśniewska, Stanisław Wróblewski)
Adresaci: wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu (brak ograniczeń wiekowych)
Cele konkursu: Ukazanie dziejów rodzin zamieszkujących ziemię jedlicką i okolice oraz
miejsc wartych upamiętnienia.
Forma pracy konkursowej: album, książeczka, wywiad lub inne
Termin składania prac: 15 maja 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 maja 2015 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 27 czerwca 2015 r. (festyn Jedlickie Spotkania z
Kulturą i Tradycją)
Regulamin dostępny na stronie internetowej ZSG w Grotnikach.

„TA CHWILA, TEN MOMENT...”  
Organizator: Dorota Pogorzelska i Alicja Matusz-Rżewska (nauczycielki w ZSG w Szcza-
winie)
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum (dwie ka-
tegorie wiekowe) z terenu gminy Zgierz.
Cele konkursu: Propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, budzenie
wrażliwości estetycznej, poszukiwanie młodych talentów, odkrywanie walorów przyrodni-
czych i kulturowych najbliższej okolicy, wzmacnianie postaw proekologicznych.
Forma pracy konkursowej: praca literacka (maks. format – kartka A4) i/lub 2 fotografie
(format dowolny)
Termin składania prac: 30 kwietnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do końca czerwca 2015 r.
Regulamin dostępny w szkołach.
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Po II wojnie światowej i stopniowej stabilizacji
życia społecznego pojawiały się nowe organizacje
młodzieżowe i sportowe. Wtedy też - w maju 1949
r. - powstał Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka.
Nazwa była typowa dla przyjętej wówczas formuły
nazewnictwa nowo powstających klubów sporto-
wych na obszarach wiejskich. 

Od samego początku wiodącą formą działalności
LZS była sekcja piłki nożnej, skupiająca przede
wszystkim młodych ludzi z Dąbrówki. Funkcjono-
wały też grupy: lekkoatletyczna, piłki siatkowej i
kolarska, a ogólna liczba członków sięgała ponad
70 osób.   Dzięki zaangażowaniu ówczesnego   za-
rządu klub nawiązał współpracę z ośrodkami spor-
towymi z terenu Łodzi, co zaowocowało
podniesieniem poziomu drużyny piłkarskiej, a za-
wodnicy mogli korzystać z  fachowej pomocy łódz-
kich trenerów. 

Niestety, po 6 latach świetności, działalność LZS
spotkała się z niezrozumieniem komunistycznych
władz, co skończyło się zawieszeniem klubu w
1955 roku. Reaktywowanie działalności nastąpiło
dekadę później – już w drugiej połowie lat 60. Od-
rodziła się sekcja piłki nożnej, a jako miejsce roz-
grywania meczów przez ćwierć wieku służyła tzw.
„Polana” – legendarne boisko, na którym odbyło
się wiele spotkań, pamiętanych do dziś przez byłych
zawodników LZS. Warunki do gry nie były tam
najlepsze z uwagi na piaszczysty teren,  położenie
z  dala  od zabudowań oraz brak pomieszczeń gos-
podarczych, ale za to atmosfera i entuzjazm piłkarzy
były na najwyższym poziomie. 

Ciągle z humorem wspominane są sytuacje, kiedy
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to silnie uderzona piłka potrafiła złamać drewnianą
poprzeczkę bramki, ale materiału do naprawy nie
brakowało, bo boisko z czterech stron otaczał las,
tak więc po kilku minutach piłkarze mogli dalej ry-
walizować. Pod względem sportowym drużyna pił-
karska, mimo trudności, prezentowała się bardzo
dobrze, grając w ówczesnej C-klasie. Rywalami
LZS Dąbrówka byli wtedy m. in. piłkarze ze
Rzgowa, Lutomierska i Ksawerowa.

W latach 70. i 80. zespół prezentował się jeszcze
lepiej i bardzo rzadko schodził z boiska pokonany.
Drużyna złożona była prawie w 100 procentach z
miejscowej młodzieży, co zapewniało znakomitą
integrację i przynosiło sukcesy w rozgrywkach li-
gowych i pucharowych. Co ciekawe, właśnie w la-
tach 80. obecny prezes i dwaj wiceprezesi LKS-u
decydowali o piłkarskiej sile ekipy z Dąbrówki, a
obecnie doskonale sprawdzają się w zarządzaniu
klubem. Wracając do tamtego czasu, głównymi ry-
walami LZS-u były zespoły m. in. z Ciosen, Kaniej
Góry, Emilii, Helenowa, Smardzewa, Cedrowic czy
Proboszczewic.

Jako ciekawostkę można przypomnieć, że w la-
tach 80. z LZS Dąbrówka wyodrębnił się klub spor-
towy o nazwie „Debiut”, skupiający mieszkańców
Dąbrówki Strumiany, wsi położonej w bezpośred-
nim sąsiedztwie Dąbrówki Wielkiej, pragnącej po-
siadać własną reprezentację w rozgrywkach
piłkarskich. „Debiut” istniał jednak bardzo krótko i
nie zapisał się szczególnymi osiągnięciami w his-
torii sportu amatorskiego gminy Zgierz.

W 1992 roku LZS został przemianowany na
LKS („Zespół” zastąpiono w nazwie „Klubem”) , 

piłkochwyty za bramkami, zakupiono nowy kon-
tener   z   przeznaczeniem  na   szatnię   dla  gości, 
wreszcie w ubiegłym roku, zainstalowano 30
indywidualnych siedzisk dla kibiców.

Marzenia zarządu to niewielki, własny budynek
klubowy z wodą i prądem, ale wszyscy zdają sobie
sprawę z ogromnych kosztów i cieszą się z tego, co
już udało się osiągnąć. Za sukcesami organizacyj-
nymi poszły również te sportowe, a w minionych
ośmiu  latach, z roku na rok, drużyna piłkarska pre-
zentowała się coraz lepiej. Po trudnym momencie
w 2007 roku, zespół spędził w B-klasie kolejnych
5 lat, ulegając przebudowie kadrowej i zajmując
coraz wyższe miejsca w tabeli.

Ponowny awans do A-klasy przyszedł w histo-
rycznym momencie, a mianowicie w roku 2012,
kiedy w Polsce odbywała się europejska impreza
piłkarska EURO 2012. Pierwszy sezon w wyższej
klasie rozgrywkowej był trudny i zespół do końca
walczył o utrzymanie, co najważniejsze skutecznie.
Kolejny wielki sukces zbiegł się z 65-leciem istnie-
nia klubu, a więc miał miejsce wiosną 2014 r. – 
7. miejsce w tabeli na zakończenie rozgrywek A-
klasy oraz zdobycz w postaci 28 punktów, która
nigdy  wcześniej n ie została osiągnięta na tym 
poziomie ligowym.

Obecnie LKS Dąbrówka rozgrywa trzeci z rzędu
sezon w piłkarskiej A-klasie z nadziejami na kolejny
klubowy rekord. Co prawda, rundę wiosenną 2015
zespół rozpoczął od trzech porażek ze znacznie
wyżej notowanymi rywalami, ale ma bardzo so-
lidną zaliczkę punktową z meczów jesiennych.
Kibice, piłkarze i zarząd klubu są przekonani, że już
w najbliższych kolejkach drużyna będzie zwycię-
żać, podczas   serii s  potkań z   sąsiadami  w tabeli.

Remigiusz Kaczmarek
Wiceprezes LKS Dąbrówka

co miało związek z przemianami społeczno-poli-
tycznymi, jakie zachodziły w tym czasie w kraju.
Rozgrywano wtedy spotkania w piłkarskiej B-kla-
sie. Dwa lata później zarządowi klubu w osobach
Jana Rucińskiego i Piotra Amsolika udało się po-
zyskać bardzo atrakcyjny teren w Dąbrówce So-
wice, z przeznaczeniem na boisko z prawdziwego
zdarzenia. I rzeczywiście, dopiero tutaj powstało
szereg inicjatyw, dzięki którym obiekt zaczął z roku
na rok coraz bardziej przypominać wymarzone peł-
nowymiarowe boisko piłkarskie. 

W latach 2001-2006, gdy LKS-em zarządzali
Michał Tworski i Jacek Wawrzyńczak, ustawiono
szatnie-kontenery dla zawodników i siedziska dla
kibiców. Najważniejszy był jednak fakt, iż w tym
okresie drużyna awansowała do A-klasy (2005),
prezentując w rozgrywkach wysoki poziom. Nie-
stety, braki kadrowe, swoista zmiana pokoleń w
drużynie i inne problemy nie pozwoliły zbyt długo
cieszyć się tym sukcesem. W roku 2007, po drugim
sezonie w wyższej klasie rozgrywkowej, drużyna
z Dąbrówki spadła znów do B-klasy.  
Od jesieni 2006 r. prezesem klubu jest Marek 
Gortat, a wiceprezesami -  Remigiusz Kaczmarek i
Krzysztof Kosiewicz. Po zmianie zarządu LKS
zyskał nowy impuls do rozwoju, zarówno w sferze
inwestycyjno-organizacyjnej, jak również sporto-
wej. Przy wsparciu gminy Zgierz i sponsorów udało
się zrealizować szereg bardzo istotnych inwestycji
na obiekcie klubowym. W ciągu ostatnich ponad 8
lat znacznej poprawie uległa płyta boiska, zainsta-
lowano zadaszone boksy dla zawodników rezer-
wowych,      zamontowano    dwa      profesjonalne 
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Rusza tegoroczna edycja zmagań kolarskich „TOUR DE POWIAT”. Zainau-
guruje je wyścig w Głownie 9 maja; kolejne etapy sportowej imprezy odbędą się
w Parzęczewie (16 maja), Aleksandrowie  Łódzkim  (17 maja)  i  Zgierzu  
(23 maja).  Klasyfikacja  zawodników  obejmuje   aż 14    kategorii,   począwszy 
od  „szkolnych” (przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej,
uczniowie gimnazjum), a skończywszy na seniorach. Zmagania pań od 16. roku
życia będą przebiegały w jednej kategorii, a w przypadku panów wprowadzono
podział na 4 grupy wiekowe. Zawodowcy pojadą w kategorii cyklosport. Wszyscy
chętni do wspólnej zabawy i rywalizacji o puchar Starosty Zgierskiego mogą 
zapisywać się poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Rowerem po puchar Magdalena Karolak

siódma na świecie!
Uczennica kl. III gimnazjum z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Słowiku i mieszkanka naszej
gminy Magdalena Karolak zajęła siódmą lokatę w
swojej kategorii w Mistrzostwach Świata Juniorów
w Podnoszeniu Ciężarów, które odbywały się w
dniach 8-12 kwietnia 2015 r. w stolicy Peru –
Limie. Zawodniczka KKS Włókniarz Konstanty-
nów Łódzki, o której pisaliśmy już w poprzednim
numerze „NZZ”, w rwaniu sprostała  ciężarowi  86
kg,  a w  podrzucie – 102 kg.

LKS DĄBRÓWKA: 
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

fot. M. Świątczak
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