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UZDROWISKO?
Tu na razie jest ściernisko, ale będzie...

Bracia Golcowie wyśpiewali o swoich marzeniach zbudowania „San Francisco” w szczerym
polu. W gminie Zgierz powstały nieco inne plany. Oto nieznane kulisy projektu "Rogóźno".

Drogowe inwestycje w gminie Zgierz –
mimo jesiennej aury – nie zwalniają tempa.
Przewidziane na ten rok prace zgodnie z pla-
nem dobiegają końca. Wśród zrealizowanych
w ostatnim miesiącu przedsięwzięć znalazły
się: droga gminna w Grabiszewie (asfaltowa
nawierzchnia na odcinku ponad 1,6 km),
droga gminna w Kwilnie (I etap budowy
objął odcinek 750 metrów), droga powiatowa
w Ciosnach (przebudowa dofinansowana
z budżetu gminy Zgierz), zakończenie
budowy chodnika w Kaniej Górze oraz re-
mont mostu na drodze gminnej w Rogóźnie. 
Mija rok od objęcia stanowiska wójta gminy
Zgierz przez Barbarę Kaczmarek. Wymow-
nym podsumowaniem tego okresu było wiele
pochwał pod adresem wójta i samorządu,
jakie padły na listopadowej sesji Rady
Gminy. Doceniono zarówno inwestycje dro-
gowe, przekładające się na jakość życia
mieszkańców, jak i skuteczność w zarządza-
niu gminą. O komentarz poprosiliśmy
Barbarę Kaczmarek.

- Naturalnie miło słyszeć pozytywne opinie

jest to potrzebne każdemu człowiekowi źródło
motywacji i siły do działania. Ten rok okazał
się wyjątkowo owocny, jeśli chodzi o moder-
nizację gminnej infrastruktury. Przed nami
jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Zrealizo-
wane inwestycje to dopiero początek,
a lista zadań jest długa. Sukcesywnie
będziemy je realizować, aby w miarę możli-
wości budżetowych zapewnić równe szanse
rozwoju dla wszystkich części naszej gminy
i stworzyć wszędzie standard życia, przysta-
jący do realiów XXI wieku. Doskonale rozu-
miem zniecierpliwienie mieszkańców, którzy
od lat czekają na lepszą drogę, chodnik czy
wodociąg, na uregulowanie problematycz-
nych spraw. Jestem przekonana, że ten rok
udowodnił, że po wyborach nie muszą zosta-
wać wyłącznie obietnice. Działamy dalej.
Mówię w liczbie mnogiej, by podkreślić, jak
ważny jest udział Rady Gminy w urzeczywist-
nianiu tych wielkich zmian wokół nas.
Przed nami procedowanie budżetu na rok
2016. Mam nadzieję, że uda się nam zreali-
zować kolejne poważne przedsięwzięcia.

GMINNE INWESTYCJE

A może by tak...uzdrowisko?
Projekt utworzenia uzdrowiska w gminie

Zgierz nabrał realnych kształtów w 2009
roku. Wtedy rozpowszechniał się pogląd, że
albo uzdrowisko, albo... kopalnia węgla. Już
na wstępie należy się Czytelnikom słowo
wyjaśnienia: taki "wybór" był sztuczny.
Gdyby władze centralne uparły się na wariant
z kopalnią, to - zapewne mimo protestów
mieszkańców - doprowadziłyby inwestycję
do skutku. Zapał co do budowy "wielkiej
dziury" - kopalni odkrywkowej w rejonie
Rogóźna i przyległych miejscowości ostu-
dziły analizy kosztów. Wydobycie węgla
okazało się po prostu ekonomicznie nieopła-
calne. W kolejnych latach, kiedy polskie
górnictwo zaczęło się coraz bardziej zmagać
z nadmiarem produkcji w stosunku do
popytu, wizja kopalni Rogóźno stała się
jedynie wspomnieniem przeszłości, która już
nie wróci - tak jak sierpy i cepy do akcji
żniwnej. Straszak w postaci kopalni jednak
pozostał i niejednokrotnie nim wymachi-
wano. Przydał się doskonale, by wylansować
kolejny "pomysł dla gminy": uzdrowisko.

Borowiny nie dla gminy
Co jest potrzebne, żeby stworzyć uzdrowi-

sko? Przede wszystkim leczniczy klimat
i jakiś surowiec - również leczniczy, który
mógłby służyć do picia, kąpieli, wdychania
itp. No i oczywiście naukowe potwierdzenie
tych walorów w postaci ekspertyz laborato-
ryjnych odpowiedniego ośrodka badawczego.
Na pierwszy ogień poszedł torf - tę metaforę
docenią tylko ci Czytelnicy, którzy pamiętają,
że niegdyś torfem palono w piecach. W 2010
r. gmina Zgierz przekazała próbki borowiny
do Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicz-
nego w Warszawie. Eksperci przebadali
5 próbek. W raporcie czytamy: "Porównanie
oznaczonych właściwości fizykochemocznych
i chemicznych (...) wskazuje, że żadna badana
próbka nie spełnia wszystkich wymagań".
Tylko jedna próbka - z Grabiszewa - wyka-
zała parametry "zbliżone do wymaganych", a
"pozostałe wyniki analiz wskazują, że torf za-
legający na złożach gminy Zgierz jest surow-
cem zamulonym, zapiaszczonym, częściowo
odwodnionym" - napisali eksperci, przekre-
ślając nadzieje na torfowe kąpiele w okoli-
cach Rogóźna.

Poszukajcie wody leczniczej
Niekorzystny wynik badań torfu skompli-

kował sprawę o tyle, że trzeba było szukać
czegoś zdecydowanie bardziej "uzdrawiają-
cego". Mimo to w maju 2010 r. wójt gminy
Zgierz zwrócił się do Izby Gospodarczej
"Uzdrowiska Polskie" o opracowanie operatu
uzdrowiskowego - dokumentu, który otwiera
drogę do nadania statusu uzdrowiska. Prezes
Izby odpisał, że zawieranie umowy jest
"przedwczesne", ponieważ "brak jest
surowca leczniczego, wody, torfu. Parametry
istniejącego odwiertu nie w pełni spełniają
warunki lecznicze wody. W związku z powy-
ższym możemy wrócić do tematu po uzyska-
niu wody leczniczej". Za tą wskazówką
poszły władze gminy Zgierz. A więc jednak
woda... W tym samym czasie pojawił się
jeszcze jeden pomysł: ówczesny wójt gminy
Zgierz prosi eksperta "Uzdrowisk Polskich"
o analizę możliwości uzyskania statusu
uzdrowiska w miejscowościach... Grotniki,
Ustronie, Jedlicze. Niestety, i w tym przy-
padku gminie nic nie wiadomo o konkretnych
uzdrowiskowych surowcach, choć miesz-
kańcy i letnicy słusznie chwalą miejscowy
klimat.

Jedyny kandydat
Poszukiwania wody leczniczej skoncentro-

wały się zatem w rejonie Rogóźna. W 2010
r. badano próbki pobrane z odwiertu w Koto-
wicach. Pierwsze analizy nie były obiecujące.
Dopiero w efekcie pogłębienia ujęcia z 70
do 200 metrów pojawia się upragnione źródło
nadziei na powodzenie uzdrowiskowego
pomysłu. Później w dokumentacji przeczy-
tamy, iż na 70 metrach "nie natrafiono na
horyzont wodonośny", zaś wody z głębokości
200  metrów już okazały się leczniczymi. 

Skoro pojawiły się perspektywy na "wodę,
która leczy", można było rozpocząć właściwe
starania o uzdrowisko. Jesienią 2010 r.
zapada decyzja o wyborze wykonawcy ope-
ratu uzdrowiskowego. Od początku w grze
jest tylko "jedna z firm wykonujących takie
operaty i gwarantujących prawidłowe wyko-
nanie usługi". Ustalona cena - 50 000 zł - nie
wymaga ogłaszania przetargu, ponieważ nie
przekracza równowartości 14 tysięcy euro.
Jest o ok. 10% niższa. 
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Wyrazy współczucia

Panu 
Markowi 

Pietruszce
Prezesowi OSP

w Śladkowie Górnym

z powodu śmierci
Mamy

składają
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni 
Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu 
Markowi 

Pietruszce
Prezesowi OSP

w Śladkowie Górnym

z powodu śmierci
Mamy

składają
Sołtys Śladkowa Górnego

Rada Sołecka
oraz Mieszkańcy

Wyrazy współczucia

Panu 
Jackowi 

Piekarskiemu

z powodu śmierci
Ojca

składają
Pracownicy
Gminnego 

Zakładu Komunalnego

Wyrazy współczucia

Panu 
Zbigniewowi 

Draczyńskiemu

z powodu śmierci
Babci

składają
Sołtys Ustronia

oraz
Rada Sołecka

KONDOLENCJE

B�E�Z�P�Ł�A�T�N�E
PORADY PRAWNE 

DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

(czwartek) w godz. 10.00 – 15.00
Rezerwacja terminów: 

Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

17 grudnia

DĄBRÓWKA SOWICE
Centrum Integracji Społecznej,

ul. Ogrodowa 6

07.12, 14.00-18.00
15.12, 09.00-13.00

GIECZNO
Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej

ul. Sportowa 3

07.12, 09.00-13.30
15.12, 14.00-18.00
21.12, 14.30-18.00

GROTNIKI
NZOZ, ul. Brzozowa 23

10.12, 13.00-17.00
22.12, 10.15-14.15

SŁOWIK
Niepubliczny Ośrodek

Zdrowia

14.12, 15.00-19.00
22.12, 15.00-19.00

SMARDZEW
Niepubliczny Ośrodek

Zdrowia, ul. Podleśna 2

08.12, 13.00-17.00
14.12, 10.15-14.15
21.12, 09.15-13.15

BIAŁA
NZOZ, ul. Kościelna
w każdy poniedziałek

12.30-15.30

HARMONOGRAM
bezpłatnych porad
psychologicznych 
dla mieszkańców 

gminy Zgierz
w grudniu

2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
ogłasza

VIII edycję konkursu

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz. 

Uroczyste podsumowanie: 10 grudnia 2015 r. 
Regulamin konkursu na stronie:

www.dzierzazna.pl WYDAWCA  
GMINA  ZGIERZ

REDAKCJA
Urząd Gminy Zgierz, 

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
gazeta@gmina.zgierz.pl 
tel. 42 716 25 15 w. 111
REDAKTOR NACZELNY

Mariusz Świątczak
KOLEGIUM REDAKCYJNE

Kinga Banasik        
Gabriela Skopiak
Dariusz Szlawski       

Mariusz Świątczak

Miesięcznik bezpłatny.
Nakład: 5 000 egz.

(C) Urząd Gminy Zgierz, 2015.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.

DRUK: Polska Press Sp. z  o.o., 
Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19 15
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Silne zakwaszenie gleby jest jedną  z  najważ-
niejszych form chemicznej degradacji gleb
uprawnych w Polsce. Przyczyną tego jest duży
udział gleb lekkich i bardzo lekkich wykorzysty-
wanych rolniczo, które są podatne na procesy
zakwaszenia. Na  erenie Gminy Zgierz przewa-
żają gleby o odczynie (pH) bardzo kwaśnym –
40% i kwaśnym – 35%. 

Zakwaszenie gleb jest powodowane przez czyn-
niki naturalne i szereg działań związanych z dzia-
łalnością człowieka. Stosowanie nawozów
azotowych, gazowe zanieczyszczenia powietrza
to kolejne źródła obniżania pH gleby, dlatego
konieczne jest okresowe stosowanie wapna nawo-
zowego.

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie
gleby, co wpływa na jej urodzajność poprzez:
poprawę właściwości fizyko-  chemicznych i bio-
logicznych, zwiększenie przyswajalności fosforu,
potasu i magnezu, poprawę przyswajalności mi-
kroelementów przez rośliny, ograniczenie dostęp-
ności dla metali ciężkich, dodatni wpływ
na procesy rozkładu substancji organicznej, wspo-
maganie nawożenia organicznego i mineralnego,
polepszenie jakości płodów rolnych.
Bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej dawki

nawozu, ponieważ przewapnowanie gleby wywo-
łuje wiele negatywnych skutków jak: przesusze-
nie gleby (szczególnie lekkiej),  szybszy  rozkład 

substancji orga-nicznej oraz przejście niektórych
składników w  formy  nieprzyswajalne  dla  roślin 
(fosfor, żelazo, mangan). Dlatego dawki nawozu
należy ustalać na podstawie aktualnych badań.

Wapnowanie należy wykonywać co najmniej
na 2-3 tygodnie przed zastosowaniem innych
nawozów. Ze względów organizacyjnych i tech-
nicznych najkorzystniejszym terminem wapnowa-
nia jest okres pożniwny (na ściernisko).
Bezpośrednio po wapnowaniu nie powinno się
siać roślin.

Nawozy wapniowe dostępne są w 2 formach:
węglanowej i wapniowej. Lepszą jest forma węg-
lanowa, wolnodziałająca. Zaleca się ją przede
wszystkim do stosowania na gleby lekkie i średnie
oraz organiczne, ale może być stosowana również
na gleby ciężkie. Jeśli gleby są ubogie w magnez
należy zastosować nawozy wapniowo-magne-
zowe węglanowe, ponieważ magnez w tych na-
wozach jest kilkakrotnie tańszy, w porównaniu z
innymi dostępnymi na rynku.

Nawóz wapniowo-magnezowy stosowany
w odpowiednich dawkach spełnia równocześnie
szereg niezwykle ważnych funkcji: zwiększa za-
wartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach, od-
kwasza glebę poprawiając jednocześnie jej
chemiczną i fizyczną strukturę, zwiększa przyswa-
jalność azotu i fosforu, zatrzymuje wodę i powiet-
rze,poprawia cechy jakościowe roślin oddziałując  

na  zdrowotność  produktów  roślinnych przezna-
czonych dla człowieka i zwierząt, wnosi do gleby
mikroelementy (bór, miedź, mangan, cynk, że-
lazo, molibden, chrom), które spełniają ważne
funkcje w roślinie jak np. regulowanie procesu
asymilacji, wytwarzanie garbników, enzymów
i mikroorganizmów potrzebnych roślinom, zwięk-
sza odporność roślin na wymarzanie w okresie
zimowym, przeciwstawia się degradacji gleby
wywołanej skażeniem metalami ciężkimi, powo-
dowanym szybkim rozwojem przemysłu, moto-
ryzacji i urbanizacji, z uwagi na duży stopień
rozdrobnienia łatwo przechodzi do reakcji w gle-
bie i jest szybko przyswajany przez rośliny,
poprawia rozkład resztek słomy i obornika two-
rząc próchnicę.   

Biorąc powyższe pod uwagę, większość użyt-
ków rolnych na terenie Gminy Zgierz wymaga za-
biegu wapnowania, który jest podstawowym
warunkiem uzyskania lepszych plonów i dobrych
efektów nawożenia mineralnego.

Badania agrochemiczne próbek gleby, celem
określenia potrzeb wapnowania wykonuje odpłat-
nie: 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Łodzi, ul. Zbocze 16 a 

tel . 42 679 30 01

Zakwaszenie gleby 

W związku ze zmianą ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych rolników (Dz.U. z 2015
poz. 1506), która weszła w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2015 roku osoby pobierające dotych-
czas świadczenie  pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które
złożyły oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia
gospodarstwa rolnego/ wykonywania prac w gos-
podarstwie i utraciły prawo do ubezpieczenia
emerytalno-rentowego w KRUS, którym tutejszy
Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emery-
talno – rentowe w ZUS, aktualnie mogą dokonać
wyboru dotyczącego podlegania ubezpieczeniu
społecznemu w ZUS lub w KRUS.

Osoba uprawniona do ubezpieczeń społecznych
może złożyć wniosek o rezygnacji z ubezpiecze-
nia emerytalno-rentowego w ZUS i objęcie jej
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wnio-
sek w KRUS – zgodnie z nowelizacją ustawy o
ubezpieczeniach Społecznych od 01.10.2015
roku.

GOPS Zgierz zgodnie ze złożonym wnioskiem
dokonuje  wyrejestrowania  danej  osoby z ubez-    

pieczenia emerytalno-rentowego  z ZUS, a kopię
wniosku przekazuje do jednostki organizacyjnej
KRUS wraz z informacją o wyrejestrowaniu
danej osoby z ubezpieczeń emerytalno–rento-
wych z ZUS. Na podstawie przekazanego
wniosku, KRUS obejmuje daną osobę ubezpie-
czeniem społecznym rolników.

GOPS Zgierz po otrzymaniu decyzji z KRUS
o podleganiu ubezpieczeniom społecznym rozpo-
czyna opłacanie za osobę wskazaną składek eme-
rytalno-rentowych do KRUS ze środków budżetu
państwa.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
do KRUS opłacana będzie przez GOPS Zgierz raz
na kwartał w wysokości stanowiącej 10% emery-
tury podstawowej tj. aktualnie 88,00 zł miesięcz-
nie w łącznej kwocie 264 zł za kwartał.

Wniosek dotyczący wyboru ubezpieczenia w
ZUS lub KRUS można składać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu
ul. Łęczycka 4 w terminie do 1 kwietnia 2016
roku.

Informacja: 
GOPS Dział Świadczeń Rodzinnych

Informacja dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna 
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...UZDROWISKO?
Z dokumentów nie wynika natomiast, by

gmina interesowała się, ile za tego rodzaju
usługi biorą inni wykonawcy.

Uzdrowisko wyborcze?
14 października 2010 r. zostaje zawarta

umowa między gminą Zgierz i podmiotem z
Sopotu. Termin wykonania usługi określono
na 31 grudnia 2010 r. W umowie przewi-
dziano, że może on ulec wydłużeniu, jeśli
gmina nie dostarczy w ciągu miesiąca nie-
zbędnych materiałów informacyjnych. In-
nymi słowy, czas pisania operatu
przewidziano na dwa miesiące, wliczając w
to okres świąteczny. Cena usługi - wspom-
niane 50 tysięcy złotych. Między 14 paź-
dziernika a 31 grudnia przypadła bardzo
ważna data: 21 listopada. To dzień wyborów
samorządowych. Temat uzdrowiska staje się
więc filarem kampanii wyborczej wójta,
ubiegającego się o reelekcję.

Zamiast 2 miesięcy - ponad 2 lata
Okazuje się, że wójt wygrał wybory, a

gmina jednak nie zdążyła dostarczyć wyko-
nawcy "odpowiednich map" i świadectwa
potwierdzającego właściwości lecznicze na-
turalnych surowców. W związku z tym 28
grudnia 2010 r. podpisany został aneks do
umowy, na mocy którego termin ukończenia
operatu określono na 30 czerwca 2011 r. I
tym razem Urząd Gminy nie wywiązał się z
terminu - dokumentów, jak nie było, tak nie
ma. 9 czerwca 2011 podpisano kolejny aneks
- tym razem termin realizacji operatu usta-
lono na... dwa miesiące od daty przekazania
przez gminę brakującej dokumentacji. Bez
sztywnych dat. Jak pamiętamy, na wstępie
dwa miesiące miało trwać opracowanie ca-
łości. Teraz dwa miesiące miało trwać uzu-
pełnienie częściowo napisanego już operatu.
Co więcej, wykonawca zażądał podwyższe-
nia wynagrodzenia o 5 tysięcy, co oczywi-
ście doszło do skutku. 

Dokumenty, niezbędne do ukończenia ope-
ratu, zostały przekazane wykonawcy przez
gminę dopiero 24 stycznia... 2013 roku -
ponad dwa lata po przewidywanym na po-
czątku terminie ukończenia dzieła! Zastana-
wiające, że w okresie kampanii wyborczej
wszystko tak szybko się działo, a już po
wyborach zapał jakoś opadł... Zdecydowanie
bardziej efektywne działania od władz gmin-
nych prowadził prywatny przedsiębiorca,
który na własną rękę zlecił stosowne eksper-
tyzy wody z odwiertu w Kotowicach, uzys-
kał świadectwo potwierdzające ich lecznicze
właściwości oraz wystąpił o koncesję na
wydobywanie tychże wód. No cóż, można?
Można.

Kontakty
W roku 2012 niewiele się działo w sprawie.

Za to wójt gminy Zgierz wystawił osobliwy
dokument - referencje dla autora "Analizy
stanu..." oraz wciąż "piszącego się" operatu
uzdrowiskowego. Same pochwały i na
koniec rekomendacja do korzystania z jego
usług. "Poprzez swoje kontakty (...) przyczy-
nił się do uzyskania przez gminę świadectwa
klimatycznego, potwierdzającego właściwo-
ści lecznicze klimatu" - czytamy w dokumen-
cie. Jak to? "Kontakty" - brzmi to co
najmniej niezręcznie. Czy trzeba mieć "kon-
takty", aby uzyskać proste potwierdzenie
faktu leczniczych właściwości klimatu?

Nareszcie
W marcu 2013 r., w 7 tygodni po przeka-

zaniu przez Urząd Gminy brakującej doku-
mentacji, operat uzdrowiskowy został  ukoń-

czony Dokument został przyjęty - jak czy-
tamy w protokole - "bez zastrzeżeń".
A szkoda... Dlaczego? Dowiedzą się
Państwo nieco dalej.

Ustawa z 2005 r. stanowi, że "operat
uzdrowiskowy zawiera charakterystykę
wyodrębnionego obszaru pod względem
możliwości uznania go za uzdrowisko albo
obszar ochrony uzdrowiskowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dostępnych na tym ob-
szarze naturalnych surowców leczniczych
i klimatu". Na 112 stronach operatu przygo-
towanego dla gminy Zgierz "szczególne
uwzględnienie" wspomnianych zagadnień
zajmuje aż... 8 stron. Wykonawca z sobie
znanych powodów nie żałował natomiast
miejsca na omówienie takich kwestii jak:
herb i flaga gminy Zgierz, działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury, szlaki turystyczne
i historia. Przypomnijmy, że adresatem
docelowym operatu był... minister zdrowia.
Operat jest zatem wszechstronny, pokaźny
objętościowo i sprawia wrażenie bogatego
w treści. Jak to wygląda z bliska?
Przepis na operat

- Można odnieść wrażenie, że woda leczni-
cza rozlała się na ten dokument i rozcień-
czyła jego treść - żartuje osoba z grona
ówczesnych radnych. 

Przykład? Rozdział trzeci - "Sołectwa
gminy Zgierz tworzące obszar ochrony
uzdrowiskowej" - 5 stron plus mapa. Opisy
poszczególnych miejscowości - zdecydowa-
nie bardziej historyczne, niż "środowiskowo-
uzdrowiskowe". Przykład: o Jasionce
czytamy: "W skład sołectwa wchodzi miej-
scowość Jasionka. Zajmuje powierzchnię
365,3 ha. Zameldowanych jest tutaj 127
osób, w tym 64 mężczyzn i 63 kobiety. Ja-
sionka to bardzo stara wieś, pierwsze zapiski
pochodzą z 1396 roku. Była wówczas posiad-
łością Karśnickich. W 1827 roku wieś liczyła
10 domów i 110 mieszkańców, należała do
parafii Modlna i była własnością  prywatną.
Ciekawa postacią [tak w oryginale - dop.
Red.] jest ostatni właściciel Jasionki Stani-
sław Pomianowski. Patriota, działacz spo-
łeczno-polityczny poszukiwany przez
Gestapo za swą działalność. Był nawet
ministrem w rządzie londyńskim. Zmarł
w 1980 roku w Anglii. Prochy jego spoczy-
wają w Górze św. Małgorzaty". 

Ciekawe, prawda? Ale czy właśnie takich
treści spodziewaliby się Szanowni Czytel-
nicy po dokumentacji dla projektowanego
uzdrowiska??? Jeśli zaś komuś tekst wydaje
się dziwnie znajomy, to spieszymy z wyjaś-
nieniem: wszystkie informacje zostały
przepisane słowo w słowo ze strony interne-
towej gminy Zgierz, gdzie opublikowano
fragmenty książki Macieja Wierzbowskiego
"Korzenie gminy Zgierz". W ten sposób pan
Maciej Wierzbowski został niechcący współ-
autorem operatu uzdrowiskowego. Nawet
błąd literowy z tekstu na stronie gminy ("cie-
kawa postacią" - zamiast "ciekawą") został
bezrefleksyjnie skopiowany i wklejony
do operatu! Przepisywać bez modyfikacji -
mówiąc łagodnie - jest nieelegancko. Kon-
trowersji dodaje fakt, że gmina sowicie za-
płaciła - podkreślmy - 55 tysięcy złotych,
w tym również za te fragmenty, które zostały
żywcem skopiowane. Pomijając ten pro-
blem, nie wiadomo, jaki związek z planami
utworzenia uzdrowiska ma liczba mieszkań-
ców wsi sprzed dwustu lat. Ale zastrzeżeń
nie było...

decyzję, potwierdzającą możliwość prowa-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego na
obszarze ochrony uzdrowiskowej "Ro-
góźno". Tak naprawdę, to... "ROGÓŻNO",
ponieważ w decyzji - obok 3 innych błędów
- pojawił się i taki, polegający na zastąpieniu
litery "ź" przez "ż". Ale władze gminy nie in-
terweniowały w tej akurat kwestii. 

Gmina Ozorków: tak, ale...
W lipcu 2013 r. do Urzędu Gminy Zgierz

trafiają pisma, prezentujące stanowiska
sąsiednich jednostek samorządu terytorial-
nego w sprawie projektowanego uzdrowiska.
Wszyscy popierają inicjatywę, jednak wójt
gminy Ozorków sygnalizuje problem, pisząc
do swego odpowiednika w gminie Zgierz:
"Pragnę jednak Pana poinformować, że nie
powinno ono kolidować w miejscowości
Celestynów w wydobywaniu kruszywa natu-
ralnego (żwiru) oraz prowadzenia produkcji
rolnej, np. kurniki". Ten alarm pozostaje bez
echa. Nie da się bowiem pogodzić uzdro-
wiska z eksploatacją kopalin. Ale o tym cisza
- do czasu.

Zgodnie z prawem, gmina Zgierz musi
przyjąć statut obszaru ochrony uzdrowisko-
wej. Zlecenie napisania statutu otrzymuje...
autor pierwotnej analizy i operatu uzdrowi-
skowego. Umowa z dnia 1 października
2013 r. opiewa na 5,8 tys. zł. Wydaje się, że
uzdrowisko jest już na wyciągnięcie ręki.
Oficjalnie nikt jeszcze nie wie o problemie
złóż w Celestynowie. Wydobycie żwiru to
konkretny biznes, który daje miejsca pracy
i wpływy do budżetu gminy Ozorków, pod-
czas gdy mglisty projekt uzdrowiska nie
zapewnia ani jednego, ani drugiego...
W zawieszeniu

Kolejny krok - w zasadzie finał sprawy -
to wydanie rozporządzenia przez Radę
Ministrów o ustanowieniu obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Warunkiem jego wydania
jest podpisanie porozumienia między gmi-
nami Zgierz i Ozorków o wspólnym obsza-
rze ochrony uzdrowiskowej - informuje
Ministerstwo Zdrowia w grudniu 2014 r.,
zaznaczając, że w każdej chwili sprawa
może trafić pod obrady Rady Ministrów.
Wójt Barbara Kaczmarek przygotowuje pro-
jekt stosownej uchwały i przedstawia rad-
nym na sesji 29 stycznia 2015 r. Rada Gminy
Zgierz dopełnia formalności, jednak władze
gminy Ozorków odkrywają problem Cele-
stynowa. Treść porozumienia, przygotowa-
nego w Urzędzie Gminy Zgierz, jest gotowa
do podpisu, jednak partnerzy z sąsiedniej
gminy  tłumaczą, że nie znali przygotowy-
wanej dokumentacji, że nie mieli pojęcia
o tym, jak wygląda gotowy operat, przeka-
zany ministerstwu.

Ministerstwo „wprowadzone w błąd”?
Wójt gminy Ozorków Tomasz Komorowski

deklaruje "niezmienną wolę dla podpisania
tego porozumienia", jednak równocześnie
zgłasza poważne zarzuty. Zdaniem samo-
rządu gminy Ozorków, problem  tkwi w tym,
że w operacie uzdrowiskowym pominięto
fakt działania w sołectwie Celestynów
od dziesięcioleci kopalni piasku i żwiru.
Ponadto w dokumencie napisano o "porozu-
mieniu międzygminnym", podczas gdy tako-
wego - jak dotąd - nie było. Wójt stwierdza
więc, że tym samym Ministerstwo Zdrowia
zostało wprowadzone w błąd. Ubolewa
nad tym, że gmina Zgierz nie konsultowała
się z gminą Ozorków na etapie przygotowy-
wania dokumentacji - w latach 2010-2014.
W efekcie operat uzdrowiskowy obarczony
błędami nie może być podstawą do zawarcia
porozumienia...

/dokończenie na str. 4/

Jakoś(ć)
Zapożyczeń z gminnej strony internetowej

jest więcej. Rozdział 6 - "Rogóźno - centrum
obszaru ochrony uzdrowiskowej" to kolejna
"perełka". Poza tym, że tekst autorstwa
Macieja Wierzbowskiego prezentujący miej-
scowość również został skopiowany, to
dokładnie ten sam obszerny fragment (pra-
wie cała strona!) umieszczono w operacie
środowiskowym 25 stron wcześniej! Nieuza-
sadnionych powtórzeń i błędów jest więcej.
Ponurym podsumowaniem uchybień opraco-
wania zdaje się być błąd w zapisie nazwiska
ówczesnego wójta na jednej z ostatnich
stron: "Rębisz". Poniżej podpisał się wójt
Zdzisław Rembisz, przyjmujący dokument -
"bez zastrzeżeń"... Błąd ten - niezauważony!
- poszedł w świat, a dokładnie - do Minister-
stwa Zdrowia. W efekcie w późniejszej de-
cyzji ministra znowu pojawiło się błędnie
zapisane nazwisko ówczesnego wójta. Za-
kładając, że wykonawca miał prawo popeł-
nić błędy, to nic nie tłumaczy, dlaczego nie
wyegzekwowano ich poprawienia.

Gmina Zgierz czy Dubaj?
W celu uzupełnienia operatu zamówiono

jeszcze "założenia do projektu koncepcyj-
nego zagospodarowania strefy A ochrony
uzdrowiskowej" za nieco ponad 6 tysięcy
złotych. Założenia, opracowane przez archi-
tekta z Supraśla, były bardzo ambitne. W
pierwszej kolejności "Dom Zdrojowy",
świadczący - na początek - tysiąc zabiegów
leczniczych dziennie. Poza kompleksem sa-
natoryjnym z hotelami, basenami i tężniami
w planach pojawił się całoroczny stok nar-
ciarski w hali, wesołe miasteczko, "regio-
nalny park kulturowy", centrum rozrywki,
skatepark, miasteczko "rowerowe lub wspi-
naczkowe", dyskoteki, kręgielnie, sale bilar-
dowe i restauracje (wszystko w liczbie
mnogiej!) oraz centrum kongresowo-szkole-
niowe. A to wszystko w otoczeniu 190-hek-
tarowego "leśnego parku uzdrowiskowego".
Plany śmiałe, a w zestawieniu z budżetem
gminy Zgierz - dość fantastyczne. Na mar-
ginesie warto odnotować, że autor raportu
pracował równolegle jako pełnomocnik ds.
uzdrowiska dla samorządu Supraśla. Supraśl
uzyskał status uzdrowiska w 2002 r. i omal
go nie utracił w 2013, ponieważ w ciągu 10
lat nie zdołano stworzyć bazy uzdrowisko-
wej. Z pomocą przyszedł lokalny hotel, który
uruchomił zabiegi lecznicze, by ratować "pa-
pierowe" dotąd uzdrowisko. Skoro zatem
Supraśl przez 10 lat nie odniósł spektakular-
nego sukcesu jako uzdrowisko, to jakie są
realne szanse powodzenia dla uzdrowiska
Rogóźno?

Kup pan operat
Czasami bywa tak, że ludzie nie czytają

zbyt grubych dokumentów. Ba, cienkich też
nie. Można się zastanawiać, ile osób skrupu-
latnie przeanalizowało operat uzdrowi-
skowy. Tak czy inaczej, poprzeczka
wymagań ze strony zleceniodawcy nie była
wysoko zawieszona. Grunt, że się udało -
ktoś powie. Dokument przepchnięty, minis-
terstwo przyjęło, stosowne pieczęci przysta-
wione. Polska szczęśliwie nie zginęła, a
świat się nie zawalił. Tylko czy na pewno o
to nam chodzi??? Czy dokument nie mógł
być opracowany bez dodatkowych kosztów
w Urzędzie Gminy? Tak się stało ze Strate-
gią rozwoju gminy Zgierz, przygotowaną
latem 2015 r. przez pracowników Urzędu
pod kierunkiem sekretarza gminy i z udzia-
łem radnych. Gdyby to zadanie zlecić ze-
wnętrznemu podmiotowi, gmina musiałaby
wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych - jak na
operat uzdrowiskowy... 

W kwietniu 2013 r. minister zdrowia wydał  
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materiałów eksploatacyjnych, konserwacji
i serwisu, ubezpieczeń komunikacyjnych itp.
Z kolei dotacja na bieżące i zimowe utrzyma-
nie dróg wyniesie 39 groszy za kilometr, zaś
dotacja na utrzymanie czystości i porządku
w gminie – 421,25 zł za tonę zebranych
i wywiezionych odpadów.

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców
gminy to pozostawienie na dotychczasowym
poziomie taryfy za wodę i ścieki odprowa-
dzane do oczyszczalni w Lućmierzu. Zgodnie
z wnioskiem GZK, gospodarstwa domowe
w przyszłym roku zapłacą 2,83 zł brutto za
metr sześcienny wody, a inni odbiorcy (np.
korzystający z wody na potrzeby produkcji)
– 3,42 zł brutto – dokładnie tyle samo, co
w bieżącym roku. W przypadku opłat abona-
mentowych na odbiorcę, miesięczny koszt
dla gospodarstw domowych wyniesie 3,45 zł
(według przeciętnych norm zużycia) lub 4,51
zł (według wskazań wodomierza głównego).
Utrzymanie dotychczasowych taryf wynika
z analiz GZK, według których przychody na
obecnym poziomie pokryją koszty, jakie
stwarza infrastruktura wodociągowa.

O ile w przypadku wody dostawcą usług
jest – mówiąc w uproszczeniu – gmina, o tyle
inaczej rzecz ma się z odbiorem odpadów,
który odbywa się na zasadach w pełni wolno-
rynkowych. W pierwszym przypadku o cenie
decyduje samorząd, dla którego najważniej-
szy jest interes mieszkańców, w drugim zaś
przypadku ceny dyktuje rynek, czyli przed-
siębiorcy, dla których naturalnym celem dzia-
łania jest zysk. Widzimy to na przykładzie
opłaty za wywóz śmieci. Na mocy ustawy
gmina musi wyłonić w drodze przetargu
firmę, która będzie świadczyć usługi.
W zakończonym przetargu wybrano najtań-
szą ofertę. Mimo to jednostkowa cena za
wywóz odpadów, jaką zapłacimy od 1 stycz-
nia 2016 r., wzrasta, ponieważ całkowity
koszt usług podzielony na liczbę użytkowni-
ków  systemu  generuje   kwoty  wyższe, niż                 
dotychczas. 

Po zapoznaniu się z dokładnymi wylicze-
niami radni uchwalili nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
8 zł (odpady sortowane) lub 13 zł (odpady
zmieszane) od    mieszkańca    miesięcznie

w przypadku nieruchomości zamieszkanych;
odpowiednio 172,64 zł i 179,96 zł rocznie
jako opłatę ryczałtową w przypadku domków
letniskowych oraz nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe. W tej ostatniej kalkulacji przyjęto że
koszt zagospodarowania 120-litrowego po-
jemnika odpadów wyniesie 10,79 zł lub 11,06
zł (odpowiednio odpady sortowane i zmie-
szane). Opisane różnice: brak podwyżek w
przypadku opłat za wodę i podwyżki opłat za
śmieci pokazują, że skrajnie liberalne pod
względem gospodarczym rozwiązania nie
muszą być korzystne dla konsumenta. Gdyby
ustawodawca pozostawił gminom możliwość
gospodarowania odpadami we własnym za-
kresie, tak jak to ma miejsce w przypadku do-
staw wody, koszty mogłyby być dużo niższe.
Bez zmiany w ustawie jest to jednak niemoż-
liwe. Kto  zyskuje, a kto traci na „śmiecio-
wym” biznesie – każdy może wysnuć własne
wnioski. Gmina jest w tym systemie jedynie
pośrednikiem między mieszkańcem a przed-
siębiorcą, gwarantującym terminową płat-
ność kontraktu. To rola wyjątkowo
niewdzięczna.

Rada Gminy obniżyła o połowę wysokość
czynszu za użytkowanie gruntów rolnych
o powierzchni do 1 ha, stanowiących włas-
ność gminy. W miejsce dotychczasowej
stawki – 10 groszy za metr kwadratowy –
przyjęto  5 groszy. Pozwoli to zmniejszyć nie-
logiczne dysproporcje w kosztach czynszu;
do tej pory czynsz za działkę 0,9 ha wynosił
900 zł, podczas gdy najemca działki o po-
wierzchni 1,1 ha płacił ok. 190 zł rocznie.

Gmina Zgierz przekazała nieodpłatnie   po-
wiatowi zgierskiemu działkę w Grotnikach o
powierzchni 463 m.kw., która fizycznie jest
częścią drogi powiatowej relacji Aleksan-
drów Łódzki – Ozorków.  Radni zaakcepto-
wali również dalsze wydzierżawienie części
działki gminnej w Ustroniu, na której znaj-
duje się instalacja telekomunikacyjna  telefnii
komórkowej,dotychczasowemudzierżawcy –
firmie Polkomtel. 

W sprawach różnych bardzo pozytywne
recenzje zebrały władze gminy za lokalne
inwestycje i działania na rzecz poprawy
infrastruktury i ogólnego stanu gminy.

Wiodącym tematem XIV sesji Rady Gminy
Zgierz były sprawy finansowe, dotyczące
zarówno planów na przyszły rok (regulacje
podatkowe, dotacje przedmiotowe), jak
i korekty tegorocznego budżetu w postaci
przeniesień środków między poszczególnymi
działaniami. 

Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, co stanowi podstawę do obli-
czenia podatku rolnego. Radni obniżyli
kwotę 53,75 zł za kwintal, wynikającą
z  obliczeń Głównego Urzędu Statystycz-
nego, do 45 zł. Gdyby nie ta zmiana,
właściciele gospodarstw rolnych zapłaciliby
znacznie wyższy podatek. 

Rada Gminy uchwaliła stawki podatku od
nieruchomości na rok 2016. Należy podkre-
ślić, że samorząd gminy Zgierz ustanawia
wysokość wspomnianych podatków na
poziomie niższym, niż dopuszczają normy
ustalone przez Ministerstwo Finansów.
Innymi słowy, podatki mogłyby być wyższe,
ale zdaniem wójta i radnych zastosowanie
maksymalnych stawek byłoby zbytnim
obciążeniem dla mieszkańców. Bardziej
atrakcyjne niż w innych gminach stawki mają
też zachęcać do wyboru gminy Zgierz jako
miejsca zamieszkania lub prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. I tak wysokość
podatku od gruntów, na którym prowadzona
jest działalność gospodarcza, wynosić będzie
w przyszłym roku 70 groszy za metr kwadra-
towy, co oznacza wzrost w porównaniu do 
roku 2015 zaledwie o 1 grosz; tymczasem 

przepisy ministerialne dopuszczają maksy-
malną stawkę w kwocie 89 groszy, którą
wiele gmin stosuje. Właściciele gruntów, na
których znajdują się zbiorniki wodne, zapłacą
4,5 zł za hektar. Za metr kwadratowy
powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego podatek wyniesie 63 grosze, co również
oznacza wzrost o symboliczny grosz
w       stosunku do roku bieżącego (stawka
maksymalna jest o prawie 20% wyższa).  Ko-
rzystnie na tle innych gmin wypada wysokość
podatku od budynków z tytułu  prowadzenia
działalności gospodarczej – 18,86 zł za metr
kwadratowy (10,24 zł w przypadku obrotu
materiałem siewnym), podczas gdy stawka
maksymalna to 22,86 zł.  Z kolei właściciele
domków letniskowych zapłacą 7,10 zł
za metr kwadratowy. Dodajmy, że wejście
w życie uchwały nastąpi 14 dni po jej publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Łódzkiego, a zatem z formalnego punktu
widzenia przedstawiamy Czytelnikom
projektowane stawki przed ich faktycznym
uprawomocnieniem.

W przypadku podatku od środków
transportu (dotyczącego samochodów cięża-
rowych, przyczep i naczep, autobusów) –
stawki wzrosły o ok. 1,7% w stosunku
do 2015 r. Szczegółowe tabele z kwotami
dostępne są na stronie internetowej:
www.gmina.zgierz.pl

Uchwalono dotacje przedmiotowe
na  przyszły rok dla Gminnego Zakładu
Komunalnego. Gmina przekaże jednostce
budżetowej dotację w kwocie 3,89 zł za kilo-
metr dowozu dzieci do szkół. Warto odnoto-
wać, że realizacja tego zadania –
realizowanego przez gminę z mocy ustawy –
zamyka się liczbą blisko 343 tysięcy kilomet-
rów, które pokonują w ciągu roku autobusy
dowożące uczniów do szkół na terenie gminy
Zgierz. Dodajmy, że w kalkulacji uwzględ-
niono wszelkie części składowe kosztów,
z których paliwo to tylko jeden z elementów, 
obok zatrudnienia kierowców, utrzymania
sprawności    technicznej    taboru,    zakupu        

XIV�sesja�Rady�Gminy�Zgierz

- stwierdza Tomasz Komorowski.
Studnia bez dna?
Wykonawca operatu uzdrowiskowego tłu-

maczy się, że zgodnie z umową miał opraco-
wać dokument w oparciu o materiały
dostarczone przez zleceniodawcę, czyli
gminę Zgierz. Impas w sprawie wywołuje
zniecierpliwienie w resorcie zdrowia. Poja-
wia się podpowiedź dla gminy Ozorków:
zmieńcie granice sołectw. Pomysł jest prosty
i skuteczny: złoża w Celestynowie należy
wyłączyć z sołectwa Celestynów i wcielić do
sołectwa Katarzynów. Wówczas sołectwo
Celestynów w nowym kształcie będzie mogło
być częścią strefy uzdrowiskowej, a kopalnie
mogłyby w dalszym ciągu działać - formalnie
w sąsiednim już sołectwie. Taka zmiana po-
ciąga za sobą konieczność korekty operatu
uzdrowiskowego. Według nieoficjalnych in-
formacji, korektę wyceniono na ok. 20 tys. zł.
Można było uniknąć tego wydatku, o ile do-
patrzono by się problemu na etapie opraco-
wywania operatu, co trwało przecież w sumie
dwa i pół roku!

Pieśń przyszłości
Na puentę tej historii przyjdzie nam pocze-

kać. Gdyby gmina Ozorków definitywnie
wycofała   się   z   udziału  w  projekcie "Ro-

góźno", cała procedura zaczyna się od
początku. Jeśli uda się poprawić operat
i zawrzeć porozumienie międzygminne - być
może będziemy mieć strefę uzdrowiskową -
wszystko w rękach nowego rządu. Nie należy
jednak mylić strefy uzdrowiskowej z uzdro-
wiskiem jako instytucją leczniczą o konkret-
nej infrastrukturze. Warto w tym miejscu
przytoczyć wypowiedź jednego z wysokich
rangą urzędników Ministerstwa Zdrowia do
grupy samorządowców: "Staracie się o utwo-
rzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej - stąd
do powstania uzdrowiska jeszcze daleka
droga. Losy polskich uzdrowisk pokazują, że
taki proces trwa nie przez lata, ale dziesiątki
lat. Być może tego uzdrowiska doczekają
wasze dzieci". 

Budowa uzdrowiska to dziesiątki, jeśli nie
setki milionów złotych. Gmina Zgierz
oczywiście nigdy nie miała i nie ma na to
środków. Droga do urzeczywistnienia
projektu - w przyszłości - będzie zależała od
zaangażowania kapitału prywatnych inwes-
torów, o ile tacy w ogóle się znajdą. Na star-
cie gmina nie ma nic poza... koncepcją, choć
i ta ubożeje. Gmina nie ma nawet ziemi pod
budowę samego sanatorium! Jakkolwiek
można się przyjemnie rozmarzyć na temat
możliwych inwestycji, które ogranicza tylko 

wyobraźnia, to już możliwość ich realizacji
ogranicza portfel. W kampanii na rzecz
uzdrowiska nie zabrakło optymistycznych
prognoz. Mówiło się na przykład o całkowitej
likwidacji bezrobocia w gminie z powodu
stworzenia określonej liczby miejsc pracy w
uzdrowisku. Ten argument jest jednak
naiwny: znaczna część obsady kadrowej
uzdrowiska to personel o specjalistycznych
kwalifikacjach. Poza tym nie można zakazać
zatrudniania pracowników z Łodzi, Zgierza
czy innych gmin!

Uzdrowisko jest wszędzie
Niezależnie od tego, jak potoczą się losy

projektu "Rogóźno", jest dobra wiadomość
dla wszystkich. W operacie uzdrowiskowym
czytamy bowiem: "Na prawie całym jej
[gminy - dop. Red.] obszarze ma on [klimat -
dop. Red.] właściwości lecznicze, co potwier-
dziły badania". Jak widać, leczyć się można
również poza strefą uzdrowiskową, niezależ-
nie od ministerialnych decyzji i międzygmin-
nych porozumień. Niech to będzie zachęta do
osiedlania się na stałe na tej urokliwej, zdro-
wej ziemi zgierskiej. Niestety, możliwości
rozwoju niektórych obszarów zostały zablo-
kowane toczącym się postępowaniem w spra-
wie strefy uzdrowiskowej. Dlaczego? Otóż w
myśl przepisów, na ten moment nie da się na 

obszarze projektowanej strefy uzdrowiskowej 
uzyskać decyzji zezwalających na budowę
budynków – chociażby domków letnisko-
wych, nie wspominając o większych inwesty-
cjach, które mogłyby stwarzać miejsca pracy.

Jesteśmy w lesie
Pojawia się jeszcze jeden poważny pro-

blem. W myśl założeń projektu, częścią strefy
uzdrowiskowej miał być park zdrojowy,
stworzony na bazie istniejących kompleksów
leśnych. Wymaga to zmiany przeznaczenia
terenów leśnych, o czym decyduje minister-
stwo środowiska. Do tej pory negatywne
opinie w tej sprawie wydało nadleśnictwo,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
oraz Urząd Marszałkowski. Jeśli minister-
stwo podtrzyma to stanowisko, gminie pozo-
stanie… sadzenie drzew, które za pięćdziesiąt
lat mogłyby stać się parkiem uzdrowisko-
wym. Oczywiście operacja taka jest niemoż-
liwa, chociażby dlatego, że gmina nie posiada
ziemi.

Do tej pory temat uzdrowiska funkcjonował
jako hasło. Mówiło się o wspaniałej wizji, ale
nie było debaty na temat wszystkich skutków
projektu, chociażby zablokowania rozwoju
urbanistycznego części gminy. Nie mówiło
się, jak odległa jest perspektywa powstania
samego uzdrowiska i jak niepewne od strony
ekonomicznej jest jego funkcjonowanie.

...UZDROWISKO?
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Gmina Zgierz kończy realizację projektu „Zwiększenie
dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę
i doposażenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku”. 
Rozbudowa szkoły trwała kilka lat. Był to zapewne ciężki okres
dla uczniów i nauczycieli. Po trudach związanych z prowadzo-
nymi pracami budowlanymi można wreszcie cieszyć się
z powiększonej i doposażonej szkoły.

Uczniowie będą korzystać z kilku nowych przestronnych sal
zajęciowych. Baza dydaktyczna szkoły poszerzyła się o specja-
listyczną, nowoczesną pracownię językową, w której można
uczyć języków w innowacyjny, interesujący dla uczniów
sposób. Rozwijanie kompetencji językowych stanie się dużo
łatwiejsze.   

Powstał też dobrze wyposażony gabinet terapii pedagogicz-
nej. Dzięki różnorodnym pomocom dydaktycznym, zakupio-
nym w ramach projektu, będzie można eliminować bariery
edukacyjne u dzieci. 

Mam nadzieję, że szkoła będzie teraz, dzięki poprawie wa-
runków lokalowych i doposażeniu, komfortowym i bezpiecz-
nym miejscem rozwijania umiejętności i pasji młodych ludzi.
Tę ważną dla społeczności lokalnej inwestycję, której łączny
koszt wyniósł ponad 4 mln 130 tys. zł, udało się zrealizować
dzięki wsparciu Unii Europejskiej. 

Gminie Zgierz przyznano na ten cel dofinansowanie w kwo-
cie ponad 2 mln 400 tys. zł. Projekt  jest współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

W listopadzie br. gruntowny remont
przeszedł drewniany most na Moszczenicy
w miejscowości Rogóźno. Prace w całości
zostały zrealizowane przez Gminny Zakład
Komunalny, a ich efekt naprawdę robi wraże-
nie! Most na drodze gminnej od lat znajdował
się w fatalnym stanie. Widać to w naszym
materiale fotograficznym. W trakcie wykony-
wania zdjęć niespodziewanie pojawił się kot
z sąsiedztwa, zaciekawiony obiektywem,
i wdzięcznie pozował, demonstrując jednocześ-
nie „dziury w moście”. Zmurszałe belki niepo-
kojąco uginały się pod przejeżdżającymi
pojazdami i maszynami rolniczymi, a w szcze-
linach między niektórymi z nich bez problemu
mieścił się but. Od pewnego czasu mieszkańcy,
dla których była to jedyna droga do ich posesji,
pokonywali ją na własną odpowiedzialność, mi-
jając drogowy znak „zakazu ruchu” z tabliczką
„uszkodzony most”. Na szczęście to już
przeszłość. W drewnianej konstrukcji wymie-
niono wszystkie „nagryzione” zębem czasu
elementy na nowe. Dodatkowo wjazd na most
został solidnie umocniony kruszywem i betono-
wymi trylinkami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej
poprzez  rozbudowę i doposażenie

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku”

Most w Rogóźnie naprawiony!
Przed...

...i po
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11 listopada 2015 r. społeczność gminy
Zgierz uczciła Narodowe Święto Niepodle-
głości. Gminne uroczystości z udziałem
władz samorządowych, licznie przybyłych
gości i mieszkańców odbyły się tradycyjnie
przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białej. Poprzedziła je msza święta w miej-
scowym kościele parafialnym pw. św. Piotra
i Pawła, celebrowana w intencji Ojczyzny
przez proboszcza ks. Mariusza Lampę.
Po   zakończeniu religijnej części uroczysto-
ści  ruszył marsz uczestników ceremonii na
skwer przy pomniku J. Piłsudskiego,
a wszystko to przy akompaniamencie orkies-
try strażackiej, prezentującej bogaty repertuar
pieśni patriotycznych.

Część oficjalna rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu państwowego, po czym głos
zabrała – jako gospodarz uroczystości – wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek, witając
wszystkich zebranych.

„Nasi przodkowie, aby urzeczywistnić ma-
rzenia o wolnej Polsce, nierzadko przelewali
krew i poświęcali życie, aby kolejne pokole-
nia mogły się cieszyć życiem w wolnej Ojczyź-
nie. Czyż istnieje w kalendarzu właściwsza
data niż 11 listopada, by wszystkim bohate-
rom – znanym z imienia i bezimiennym,
zarówno zapamiętanym, jak i zapomnianym,
aby im wszystkim za walkę o wolną Polskę
i za trud pracy dla wolnej Polski oddać hołd?
Dziś właśnie jest ten najwłaściwszy moment,
by  powiedzieć  im:  dziękujemy i nie zawie 
dziemy was, będziemy kontynuować wasze
dzieło najlepiej, jak potrafimy, „żeby Polska 
była Polską”. Niech  ta  wartość  nadrzędna  

dla każdego Polaka będzie wspólnym
mianownikiem obywatelskiej postawy. Niepo-
dległość Polski to fundament, na którym
jeszcze wiele dobrego możemy zbudować –
my i przyszłe pokolenia. Wolność daje nam
prawo wyboru i współodpowiedzialności za
państwo, ale też za wspólnotę lokalną – małą
Ojczyznę, którą tworzymy. Życzmy sobie, aby
wokół tych ważnych spraw – ponad wszelkimi
podziałami – zapanowała zgoda. Potrzebu-
jemy wzajemnego szacunku, solidarności
i współpracy, aby urzeczywistnić słowa
marszałka Józefa Piłsudskiego, jakie stały się
mottem dzisiejszego święta: >Chcemy Polski
niepodległej, byśmy tam mogli urządzić życie
lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich<
-   mówiła w swoim wystąpieniu Barbara
Kaczmarek.

W dalszej kolejności głos zabrali: przewod-
niczący Rady Gminy Zgierz Marek Telenda
i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Matuszewski.

Po przemówieniach kwiaty pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego złożyły delegacje:
w imieniu społeczności gminy Zgierz – wójt
Barbara Kaczmarek i zastępca wójta
Wiesław Olender, w imieniu Rady Gminy
Zgierz – wiceprzewodnicząca Zuzanna
Marchewa w asyście radnych Gabrieli
Skopiak i  Bogumiły Wojdały, poseł
Marek Matuszewski, w imieniu mieszkań-
ców powiatu zgierskiego – członek Zarządu
Powiatu Adam Świniuch, w imieniu spo-
łeczności miasta Zgierza – wiceprezydent
Bohdan Bączak, w imieniu zgierskiego koła
Związku Sybiraków – prezes Adam Szreder,              

z ramienia Komendy Powiatowej Policji
w Zgierzu – kierownik  rewiru dzielnicowych
aspirant sztabowy Marek Włodarczyk,
z ramienia Komendy  Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zgierzu – zastępca ko-
mendanta brygadier Waldemar Mrulewicz,
w imieniu Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży  Pożarnych RP – wice-
prezes Jan Wojciechowski, wiceprezes
Andrzej Jóźwiak i skarbnik Stanisław
Szcześniak, w imieniu Miejsko-Gminnej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Zgierzu –
Romana Zając i Maria Gwarczyk, w imie-
niu Klubu Honorowych Dawców Krwi –
prezes Tomasz Stańczykowski oraz Irena i
Bogdan Kowalscy. Wiązanki kwiatów zło-
żyli również przedstawiciele szkół z terenu
gminy Zgierz, organizacji oraz sołectw. Zni-
cze zapalili członkowie delegacji zgierskiej
Komendy Hufca ZHP: harcmistrz Dariusz
Wójcik, harcmistrzyni Katarzyna Sobczak
i podharcmistrz Przemysław Mojorek.

Na zakończenie wójt Barbara Kaczmarek
podziękowała wszystkim za udział
w uroczystości.

Święto Niepodległości wyznaczone na
dzień 11 listopada zostało ustanowione
ustawą  z  23 kwietnia 1937 r. Dzień ten miał
upamiętniać – jak czytamy w rzeczonym
akcie prawnym - „rocznicę odzyskania przez
Naród Polski upragnionego bytu państwo-
wego”, a także miał być „po wsze czasy zwią-
zany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego,
zwycięskiego Wodza Narodu w
walkach o wolność Ojczyzny”.   Uchwalenie 

ustawy   poprzedziły rozważania, poświęcone
wyborowi daty dziennej, która mogła stać się
symbolem przełomowych dla Polaków chwil
z jesieni 1918 r. Jak wiadomo, odrodzenie
niepodległego państwa polskiego było proce-
sem rozłożonym w czasie, nie zaś kwestią
jednego tylko dnia. Ostatecznie spośród kilku
wariantów przyjęto dzień 11 listopada jako
rocznicę objęcia przez Józefa Piłsudskiego
dowództwa nad wojskiem, podległym dotąd
Radzie Regencyjnej.

Dzień 11 listopada został przywrócony jako
Narodowe Święto Niepodległości i zarazem
dzień wolny od pracy ustawą Sejmu – jeszcze
PRL – z 15 lutego 1989 r. Czas ten nie był
przypadkowy: przywrócenie przez ówczesne
władze komunistyczne Święta Niepodległo-
ści, którego celebrowanie w okresie Polski
Ludowej było zakazane i surowo karane,
dokonało się w trakcie negocjacji między
stroną rządową a opozycją (rozmowy
w  Magdalence, obrady Okrągłego Stołu).
Kwestia Święta Niepodległości była istotna
dla opozycji przede wszystkim w wymiarze
symbolicznym.

Narodowe Święto Niepodległości
w gminie Zgierz
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Krzyżówka

Zgodnie z zapowiedzią, Redakcja miesięcz-
nika "Na Ziemi Zgierskiej" rozpoczyna akcję
gromadzenia materiałów, które posłużą do
opracowania publikacji, poświęconej
nieznanej historii gminy Zgierz i miejscowo-
ści, które ją tworzą. Cel, jaki nam przyświeca,
to ocalenie od zapomnienia dziedzictwa
historycznego ziemi zgierskiej oraz utrwale-
nie - na kartach książki - wspomnień, relacji,
dokumentów, fotografii i innych świadectw,
jakimi dysponują mieszkańcy. 

Z pokolenia na pokolenie
Pamięć o historii lokalnej, szczególnych

wydarzeniach z dziejów naszych rodzin lub
miejscowości, żyje przede wszystkim
w świadomości ludzi. Od najdawniejszych
czasów opowieść, przekazywana młodszym
pokoleniom, jest nośnikiem doświadczeń
starszych generacji. Świadkowie i obserwa-
torzy wydarzeń z odległych czasów relacjo-
nowali je po wielokroć, zapisując obrazy
w myślach słuchaczy. Właśnie do tych
opowieści, przekazywanych przez naszych
przodków, niejednokrotnie nieobecnych już
wśród nas, chcemy się odwołać. Pragniemy
przypomnieć relacje ustne o zdarzeniach
sprzed dziesięcioleci - zwłaszcza z okresu
pierwszej połowy XX wieku. Dramatyczne
doświadczenia wojen światowych i towarzy-
szących im lat okupacji to częsty temat
rodzinnych opowieści. Prosimy Państwa
o ich utrwalenie - na piśmie lub w nagraniu.
Nie należy przy tym martwić się o stronę
językową - przygotowując publikację,
redakcja dokona niezbędnych korekt.
Najważniejszy jest przekaz o tym, co miało
miejsce. Odtwórzmy opowieści rodziców,
dziadków, krewnych i sąsiadów, by na
zawsze zachować je w zbiorowej pamięci.
To historia nam najbliższa.

Odkrywanie przeszłości dla przyszłości
Każdy, nawet niepozorny szczegół, może

mieć ogromne znaczenie dla odtwarzania
naszej wspólnej historii. Poszukujemy zatem
relacji, dotyczących zarówno życia codzien-
nego, jak i lokalnego wymiaru ważnych
wydarzeń historycznych. Każda historia
może być na swój sposób niezwykła. Jak wy-
glądały początki szkół powszechnych na
naszym terenie? Może na strychach zacho-
wały się zeszyty, książki, przybory? Dlaczego  

przydrożne krzyże lub kapliczki wzniesiono
akurat w tych miejscach, gdzie do dziś prze-
trwały? Być może ocalały dawne przedmioty
gospodarstwa domowego, narzędzia lub
bibeloty, które warto pokazać na fotografii?
Z kolei na zdjęciach, okazjonalnie robionych
w plenerze, widać nie tylko ludzi, ale także -
w tle - zabudowania lub krajobraz, który
warto przypomnieć... II wojna światowa -
wrzesień, krwawe represje przeciwko
Polakom, realia okupacji, wreszcie jej schy-
łek i styczeń 1945... - to również trzeba przy-
pomnieć młodym pokoleniom, by mogły
należycie szanować pamięć przodków oraz
docenić, czym jest wolność i pokój... To tylko
przykładowe tematy z nieograniczonej puli.

Zapraszamy do kontaktu
Rozpoczynając projekt gromadzenia źródeł

do dziejów ziemi zgierskiej, jesteśmy pewni
efektu w postaci publikacji - to jeden z
najwspanialszych pomników, jaki wymyśliła
ludzkość. Naszym celem jest uzupełnienie
obrazu dziejów, których mroki rozświetlają
pojedyncze "pochodnie" - istniejące opraco-
wania historyczne, dotyczące poszczegól-
nych tematów z dziedziny historii lokalnej.
Zapraszamy do kontaktu z Redakcją za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elek-
tronicznej, telefonicznie lub osobiście -
w naszej siedzibie w Urzędzie Gminy Zgierz.
Na Państwa życzenie jesteśmy również w sta-
nie dojechać pod wskazany adres, by na miej-
scu sporządzić dokumentację - spisać relację,
wykonać zdjęcia lub skany dokumentów.
Bardzo ważna uwaga: ponieważ wspomniane
pamiątki rodzinne są zazwyczaj nader
cennymi "relikwiami", wykonanie kopii
elektronicznej dokumentu lub zdjęć nie
zagraża w żaden sposób oryginałom, a cała
operacja trwa kilka minut - na Państwa
oczach. Serdecznie zachęcamy do pozytyw-
nej odpowiedzi na nasz apel.

Redakcja "Na Ziemi Zgierskiej"
Urząd Gminy Zgierz

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl
telefon: 42 716 25 15 w. 111

ŚWIĘTO WARZYW I OWOCÓW W BIAŁEJ

Złote gody małżeńskie w gminie Zgierz

Opracowanie: Katarzyna Ambrożkiewicz
To już ostatnia odsłona konkursu! Aby wziąć udział w losowaniu nagród książkowych, należy dostarczyć
do siedziby redakcji komplet trzech kolejnych kuponów (z numerów 9-11 „NZZ”) wraz z poniższym
oświadczeniem. Kupony można przesłać pocztą lub zostawić w Urzędzie Gminy Zgierz (Biuro Obsługi
Klienta, stanowisko nr 3) do 11 grudnia 2015 r. Losowanie nagród przeprowadzi komisja konkursowa
pod kierunkiem Sekretarza Gminy Zgierz. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w 12. numerze
„Na Ziemi Zgierskiej”.

OŚWIADCZENIE / KUPON NR 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wyrażam zgodę na publikację
imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości w gazecie „Na Ziemi Zgierskiej” w przypadku wylosowania
nagrody książkowej.
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………..
miejscowość: ……………………………..

podpis ……………………………….
Rozwiązenie krzyżówki z nr 11: ..............................          „Na Ziemi Zgierskiej”  11/2015

Do podanego diagramu należy wpisać odpowiedzi na umieszczone poniżej hasła. Pola ozna-
czone kolorem zielonym zawierają litery niezbędne do ułożenia hasła. Litery te trzeba ułożyć
we właściwej kolejności.         
Poziomo:
3. Warstwa w atmosferze chroniąca Ziemię przed promieniowaniem UV.
5. Nieprzyjemne, dokuczliwe dźwięki. 6. Zagrożony ssak z rodziny kotowatych.
9. Proces niszczenia powierzchni terenu m.in. przez wodę, wiatr, Słońce.
11. Parzący barszcz.

Pionowo:
1. Długotrwały okres bez opadów
atmosferycznych.
2. Zalanie terenów nadbrzeżnych
w wyniki wezbrania rzek.
3. Inaczej śmieci.
4. Substancje stosowane w celu
zwiększenia plonów.
6. Promieniotwórczy pierwiastek.
7. Np. komunalne, przemysłowe
lub opadowe.
8. Trujący składnik eternitu.
10. …. cieplarniany
12. Silne zanieczyszczenie powiet-
rza, obserwowane np. w Krakowie. 

GMINA ZGIERZ: ŚWIADECTWA HISTORII

5 listopada w naszej szkole odbyło się Święto Warzyw i Owoców. Cała społeczność
szkolna zebrała się wspólnie aby uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu. Każda klasa
miała swój udział w przygotowaniu informacji, haseł, wierszyków i piosenek na temat
warzyw i owoców. Przygotowania poprzedził konkurs plastyczny, w którym pod hasłem
,,Jedz zdrowo – żyj zdrowo” wziął udział co 3 uczeń naszej szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło podczas uroczystości ,,Święta warzyw i owoców”. I miejsce z grupy dzieci młod-
szych zajął – Maciej Grabowski z kl.II, a z grupy uczniów starszych – Jakub Biernaciak
z kl. IV. Prezentacje klas poprzedził krótki występ artystyczny uczniów kl. II. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły marchewkę, klasa I wcieliła się
w  ,,jabłuszka”, klasa II zaprezentowała pomarańcze, a kl. III wiedziała wszystko o papryce.
W klasie IV w ciekawy sposób  zaprezentowano pomidora, klasa V przedstawiła nam zalety
śliwek , a VI - orzechów. 

Występy uczniów miały za zadanie zapoznać ich z dobroczynnymi właściwościami
warzyw i owoców, a także zachęcić dzieci do ich codziennego spożywania. Na koniec
wszyscy przystąpili do degustacji smacznych potraw, ciast, soków, przetworów przygoto-
wanych w dużej mierze przez rodziców. Święto Warzyw i Owoców w naszej szkole było
nawiązaniem do programu „Warzywa i Owoce w Szkole” w którym już od lat uczestniczymy,
wpisując się tym samym w program profilaktyki zdrowia dzieci.

Anna Andryszczak

W dniu 6 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej uczczono jubileusz
50. rocznicy ślubu trzech par małżeńskich z terenu gminy Zgierz. Organizatorami uroczys-
tości byli Wójt Gminy Zgierz i Kierownik Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu. Złote gody
małżeńskie świętowali Państwo: Wiesława i Jan Karolczakowie, Halina i Jan Wysoccy,
Krystyna i Marian Zimonowie. Ceremonię, która dostarczyła dostojnym jubilatom i ich
bliskim wielu wzruszeń, poprowadził kierownik zgierskiego USC Paweł Królewiak. Wójt
Barbara Kaczmarek wręczyła jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pamiątkowe listy gratulacyjne.
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Sportowe święto w Rosanowie 
Władze Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

(ŁZPN) wyróżniły odznaczeniami związko-
wymi osoby szczególnie zaangażowane w
promocję i rozwój piłki nożnej na forum lokal-
nym i regionalnym. W gminie Zgierz moment
wręczenia tych niezmiernie cenionych w środo-
wisku sportowym wyróżnień przypadł na dzień
Narodowego Święta Niepodległości. Ceremonia
uhonorowania nagrodzonych działaczy z naszej
gminy miała miejsce bezpośrednio przed rozpo-
częciem meczu na murawie boiska w Rosanowie
w dniu 11 listopada. Prezes ŁZPN Edward
Potok odznaczył Odznaką Zasłużony dla Piłkar-
stwa Łódzkiego prezesa LKS Rosanów Pawła
Pietrzaka. Wydarzenie to zbiegło się z jubileu-
szem 25-lecia pracy prezesa klubu z Rosanowa.
Złotymi Odznakami ŁZPN uhonorowani zostali
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek oraz
wieloletni działacze LKS Rosanów: wiceprezes
Sylwester Witczak, kierownik drużyny
Arkadiusz Markiewicz oraz dyrektor sportowy
Zbigniew Jóźwiak.

Wójt Barbara Kaczmarek wręczyła prezesowi
Pawłowi Pietrzakowi pamiątkowe trofeum wraz
z podziękowaniami za wieloletnią owocną pracę
na rzecz popularyzacji kultury fizycznej wśród
społeczności lokalnej oraz zaangażowanie
w promocję gminy Zgierz poprzez działalność
sportową.

Z kolei władze LKS Rosanów wyróżniły
osoby szczególnie zasłużone dla klubu oraz jego
rozwoju. W gronie tym znaleźli się: Tadeusz
Jaźwicki, radny Rady Gminy Zgierz Marian
Jóźwiak, Beata Placek-Kujawska i Zbigniew
Zawadzki.

Zawodnicy LKS Rosanów sprawili prezesowi
Pawłowi Pietrzakowi dodatkowy prezent na
uczczenie jubileuszu w postaci znakomitej gry
z zajmującym wyższą lokatę w aktualnej tabeli
wyników rywalem – Pilicą Przedbórz. Piłkarze
z Rosanowa pokonali gości w imponującym
stylu wynikiem 3:0.

11 listopada w Jedliczu - spotkanie pełne
radości! Gośćmi naszymi były radne gminy
Zgierz Kinga Banasik i Zuzanna Marchewa
oraz mieszkańcy naszej okolicy.  Honory gos-
podarzy czyniły panie z KGW-Jedlicze oraz
sołtys Jedlicza A Michał Lubecki. Obchody
święta narodowego uświetniły chór i kapela
z Góry Św. Małgorzaty "Małgorzaki"i "Wi-
taszewiacy", prezentujące piękny program
poetycko-muzyczny. Nasi goście zaprezento-
wali cały wachlarz pieśni ze swojego reper-
tuaru. Wszyscy naprawdę bawili się świetnie,
słuchając  i podśpiewując. Nastrój był świą-
teczny i radosny.   Panie   z   naszego   Koła
Gospodyń    przygotowały    dla   wszystkich

gości hojny słodki poczęstunek. Miło było
przy kawie i ciastach pogawędzić, posłuchać
naszych  honorowych rozśpiewanych gości
i nawet  potańczyć, dzieląc się dobrymi emo-
cjami, które tego popołudnia królowały
w naszej świetlicy. Szczególną gwiazdą
wieczoru był mały Antoś, który zaśpiewał dla
nas wszystkie zwrotki hymnu narodowego.
To było niesamowite i niezwykle podniosłe!
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
zaangażowanym w organizację wspaniałej
imprezy.

Iwona Ambroziak 

Grono jednostek samorządu terytorialnego, skupio-
nych wokół Lokalnej Grupy Działania PRYM,
powołało do życia Rybacką Lokalną Grupę
Działania "Z Ikrą". W dniu 18 listopada br.
w Parzęczewie odbyło się spotkanie poświęcone moż-
liwościom i zasadom pozyskania środków finanso-
wych na realizację projektów w ramach wdrażania
lokalnej strategii rozwoju PO RYBY 2014-2020.
Gminę Zgierz reprezentowała wójt Barbara
Kaczmarek. Gminy tworzące Rybacką Lokalną Grupę
Działania "Z Ikrą" będą beneficjentami środków, które
można zainwestować zgodnie z wytycznymi unijnego
programu na rzecz rozwoju rybołówstwa i infrastruk-
tury rybackiej.

Jedlickie obchody Święta Niepodległości

GMINA ZGIERZ „Z IKRĄ” 

Listopadowe warsztaty decoupage w świetlicy szkolnej to pierwsza odsłona niezwykle
interesującej inicjatywy mieszkanek Słowika, które postanowiły zawiązać stowarzyszenie
(pod projektowaną nazwą „Słowiczanki”). Tworzona właśnie organizacja ma łączyć
pokolenia oraz scalać tradycje (m.in. dawnego Koła Gospodyń Wiejskich w Słowiku)
z nowoczesnością. Trzymamy kciuki za powodzenie tego wartościowego przedsięwzięcia!
To kolejny w naszej gminie wspaniały przykład społecznej aktywności i budowania lokalnej
wspólnoty.

Slowiczanki z inicjatywą

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Wszystkie numery „Na Ziemi Zgierskiej”
są dostępne w internecie:

www.gmina.zgierz.pl


