
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku

najserdeczniejsze życzenia 
dla wszystkich Mieszkańców gminy Zgierz
oraz odwiedzających naszą gminę Gości:

zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia!
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W związku z podjętą przez Radę Gminy
Zgierz uchwałą, zatwierdzającą cennik
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy oraz odprowadzania
ścieków w miejscowości Lućmierz, ceny
wymienionych usług w 2016 roku
nie ulegną zmianie.

Przypomnijmy, że utrzymanie cen
na obecnym poziomie jest możliwe dzięki
temu, że gminna infrastruktura wodocią-
gowa w całości jest zarządzana
przez gminę. Usługi w zakresie dostarcza-
nia wody realizuje Gminny Zakład
Komunalny, który jest zakładem budżeto-
wym gminy Zgierz. Kalkulacja cennika,
przygotowanego przez GZK, obejmuje
wszystkie realne koszty funkcjonowania
systemu. Konkurencyjność zakładu
komunalnego w stosunku do ofert wolno-
rynkowych polega na tym, że nie jest on
nastawiony na maksymalny zysk kosztem
klienta.

Inaczej wygląda kwestia skomercjalizo-
wanych sektorów gospodarki komunalnej,
np. zagospodarowania odpadów. W tym
przypadku - uregulowanym ustawą -
gmina musi korzystać z usług podmiotów
gospodarczych wyłonionych w drodze
przetargu. W efekcie samorząd nie ma
faktycznego wpływu na obciążenie miesz-
kańców kosztami, wynikającymi z najniż-
szej oferty cenowej w postępowaniu
przetargowym. Rola samorządu faktycz-
nie sprowadza się do czynności arytme-
tycznych (wyliczenia stawki opłaty
poprzez podzielenie sumy kosztów
przez liczbę użytkowników systemu) oraz
formalno-prawnych (zatwierdzenia wyso-
kości opłat przez organ uchwałodawczy).            

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi
w życie uchwała Rady Gminy Zgierz
z 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia
2016 r. w gminie Zgierz obowiązują
następujące stawki opłaty od mieszkańca                          

miesięcznie: 8 zł w przypadku odpadów
zbieranych selektywnie (tzw. sortowa-
nych) i 13 zł w przypadku odpadów zmie-
szanych. Jednocześnie przypominamy,
że wpłaty należności za miesiąc styczeń
2016 r. należy dokonać w terminie
do 5 lutego 2016 r. Właściciele domków
letniskowych i nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe są zobowiązani do uiszczenia
opłaty zryczałtowanej w kwocie odpo-
wiednio: 172,64 zł lub 179,96 zł rocznie.

Zmiana wysokości opłat wynika z prze-
prowadzonej w tym roku procedury prze-
targowej. Dotychczas obowiązująca
umowa kończy się z dniem 31 grudnia br.
W postępowaniu przetargowym spośród
ofert spełniających wymagania wybrano 
najkorzystniejszą cenowo (ofertę z najniż-
szą kwotą). Kalkulacja opłaty to iloraz
sumy kosztów zagospodarowania odpa-
dów oraz liczby mieszkańców. Przyjęte
przez ustawodawcę regulacje nie pozwa-
lają gminom na zagospodarowanie
odpadów we własnym zakresie –
w oparciu o zakłady budżetowe.

Wysokość opłat w gminie Zgierz
utrzymuje się na relatywnie niskim
poziomie na tle regionu. Dla porównania
mieszkańcy pobliskich jednostek samo-
rządu terytorialnego płacą obecnie
następujące stawki za odpady sortowane
i niesortowane: gmina Ozorków
odpowiednio 9 zł / 18 zł, miasto Ozorków
10 zł / 20 zł, gmina Parzęczew 10 zł / 15
zł, miasto Zgierz 8 zł / 16 zł, Aleksandrów
Łódzki 10,99 zł / 20 zł, gmina Głowno
8 zł / 14 zł, miasto Głowno 8 zł / 13 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy, środki
zebrane przez gminę w ramach opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunal-
nymi nie mogą być przeznaczone na inne
cele. Oznacza to, że wyliczenie stawek
w precyzyjny sposób odpowiada realnym
kosztom zagospodarowania odpadów.

Gospodarka komunalna: woda i śmieci

CO SAMORZĄDY MOGĄ, A CZEGO NIE...
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naszej gminy, niż ten dobiegający końca.
Cóż, jeśli chodzi o plany, zostały zarysowane
w projekcie przyszłorocznego budżetu,
z którym można się zapoznać chociażby
na naszej gminnej stronie internetowej.
Stawiamy na racjonalizację wydatków
i mądre zarządzanie tym, co mamy - po to, by
kontynuować potrzebne inwestycje i moder-
nizację gminy. O szczegółach możemy
mówić z chwilą, gdy projekt uchwały budże-
towej stanie się obowiązującą uchwałą.
Wówczas do konkretnego zadania mamy
przydzielone pieniądze i tym samym pew-
ność jego materializacji. Poczekajmy zatem
na oficjalny przydział pieniędzy na poszcze-
gólne cele. Chciałabym podkreślić, że główne
założenia projektu budżetu to moja autorska
koncepcja, oczywiście w pełni konsultowana
z radnymi i uwzględniająca w dużej mierze
zgłaszane  postulaty. Biorę pełną odpowie-
dzialność za wizję gospodarki gminnej, którą
określa proponowany budżet. Podpisuję się
pod tym swoim nazwiskiem, mając świado-
mość, że będę z tego rozliczana przez wybor-
ców. Uważam, że honor i odpowiedzialność
prawna   to   wystarczająco silna rękojmia.
W    obliczu    prognozowanych    wpływów

W dniu 15 grudnia 2015 r. przedstawiciele
samorządów powiatu zgierskiego i gminy
Zgierz dokonali symbolicznego otwarcia
przebudowanej drogi powiatowej, łączącej
Wolę Branicką z Besiekierzem Rudnym.
Przypomnijmy, że inwestycja ta została zrea-
lizowana i sfinansowana we współpracy
powiatu zgierskiego i gminy Zgierz. Drogę
poświęcił ks. Mariusz Lampa, proboszcz
parafii św. Piotra i Pawła w Białej. Przecięcia
wstęgi dokonali wójt Barbara Kaczmarek,
starosta Bogdan Jarota oraz przewodniczący
komisji rewizyjnej Rady Gminy Zgierz
Dariusz Sędzicki.

W wystąpieniu do zebranych Barbara
Kaczmarek mówiła m.in.: "Po zakończeniu
procedur formalnych możemy wreszcie
w symboliczny sposób ukoronować jedną
z ważniejszych tegorocznych inwestycji dro-
gowych na naszym terenie. Wydarzenie to
zbiega się w czasie z podsumowaniem pierw-
szego roku kadencji samorządu. Przez ten
czas staraliśmy się - w miarę możliwości bu-
dżetowych - wyjść na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców i podjąć ważne dzieło moderni-
zacji infrastruktury lokalnej. Miejsce, w któ-
rym się znajdujemy, mimo surowej,
jesienno-zimowej aury, wymownie świadczy
o korzystnych zmianach, które dokonują się 
wokół nas. W gminie Zgierz takich miejsc jest
więcej. Przypomnę chociażby odcinki grun-
townie przebudowanych dróg w miejscowo-
ściach Józefów, Grabiszew i Kwilno. Efektem 

owocnej współpracy z władzami powiatu
zgierskiego jest nowy chodnik w Kaniej
Górze (...). Wszystkie te pozytywne zmiany to
świadectwo skuteczności samorządu, ale
także - w co głęboko wierzę - optymistyczna
prognoza na najbliższą przyszłość. (…) Przed
nami wiele zadań. Mam nadzieję, że te nowe
odcinki dróg, które stały się swoistą wizy-
tówką aktywności samorządu, będą zbliżały
ludzi".

Głos w imieniu Rady Gminy Zgierz, a także
mieszkańców, zabrał radny i zarazem sołtys
sołectwa Besiekierz Rudny Dariusz
Sędzicki, który mówił m.in.: „Pragniemy
wyrazić ogromne zadowolenie z jednej z naj-
ważniejszych inwestycji drogowych w powie-
cie zgierskim i w gminie Zgierz w 2015 roku.
Słowa podziękowań przekazujemy samorzą-
dom: powiatowemu - na ręce Pana Starosty
i gminnemu - na ręce Pani Wójt. Dzięki za-
angażowaniu i współpracy obydwu samorzą-
dów udało się zrealizować wspaniałą
inwestycję, która będzie nie tylko uspraw-
niała komunikację, ale z pewnością przyczyni
się do rozwoju gminy Zgierz. (…) Jestem
przekonany, że dzięki lokalnym inwestycjom
- takim jak te zrealizowane w bieżącym roku
w gminie Zgierz - wzmacnia się świadomość
społeczeństwa obywatelskiego oraz korzyści,
jakie płyną z solidarnej i gospodarnej polityki
finansowej samorządu”. Opinię tę podzielił
radny Stanisław Wróblewski, również
uczestniczący w niecodziennym wydarzeniu.

do budżetu mój plan wydatków jest opty-
malny i mam nadzieję, że Rada Gminy przy-
chyli się do mojej prośby o poparcie uchwały. 

- Jak Pani ocenia współpracę z Radą
Gminy?
Bardzo dobrze. Co więcej, uważam, że
dawno nie było tak harmonijnych i partner-
skich relacji między wójtem a radą, warun-
ków dialogu i konsesnusu. Bardzo dziękuję
wszystkim radnym za otwarcie na współ-
pracę oraz akceptację dla moich projektów.
Widzę też autentyczne zaangażowanie pań-
stwa radnych w różne przedsięwzięcia samo-
rządowe i społeczne. Ci, którzy pracują
w samorządzie od lat, doskonale poruszają
się w materii formalnej czy też gospodarczej.
Radni, którzy po raz pierwszy uzyskali man-
dat, okazują się bardzo kompetentni i szybko
wdrożyli się do nowych ról w życiu publicz-
nym. Chciałabym również podkreślić świetną
współpracę z paniami i panami sołtysami.
To budujące, jak wiele energii i inwencji dają
od siebie, jak starają się aktywizować swoje
środowiska. Ten rok obfitował w wydarzenia,
których promotorami byli właśnie sołtysi i
rady sołeckie. 

Sprawne funkcjonowanie samorządu gmin-
nego to również zasługa pracowników 
Urzędu Gminy Zgierz i jednostek podległych.
Doceniam profesjonalizm i zaangażowanie
oraz jestem wdzięczna za to, że zawsze mogę
liczyć na ich kompetencje.

- A co robi wójt po godzinach pracy?
Zacznijmy od tego, że moja praca nie kończy
się na tak zwanych „godzinach pracy”
urzędu. Z urzędu wychodzę zazwyczaj dość
późno. Nie ma tygodnia bez spotkań w week-
endy. W miarę możliwości staram się korzys-
tać z zaproszeń, jakie otrzymuję, choć często
kolizja terminów powoduje, że nie jestem
w stanie być jednocześnie w różnych miejs-
cach. Myślenie o pracy podczas gotowania
obiadu czy odkurzania mieszkania
na szczęście nie jest groźne. Faktem jest
natomiast  poczucie szalonego tempa, z jakim
płynie czas. Wydaje się, że jeszcze wczoraj
był styczeń, a tu mamy koniec roku… Nato-
miast w chwilach naprawdę wolnych –
i od pracy samorządowej, i od zajęć gospo-
dyni domowej, najchętniej sięgam po książkę
lub ulubione czasopisma. Coraz częściej
zdarza  mi  się  też korzystać z audiobooków. 

Bynajmniej nie z powodu lenistwa, ale
zmęczenia oczu po wielogodzinnej lekturze
dokumentów w pracy. No i oczywiście
muzyka…

- Jaka?
Bardzo lubię teksty Agnieszki Osieckiej –
każda piosenka jest jakąś niepowtarzalną his-
torią, opowieścią o człowieku – raz żartob-
liwą, raz sentymentalną, ale zawsze
refleksyjną. To samo dotyczy twórczości
Marka Grechuty i Czesława Niemena.

- „Dziwny jest ten świat…”?
Zadziwiający. I mimo różnych przeciwności
– piękny. Oby tych przeciwności było jak naj-
mniej, a piękna, miłości i dobroci jak najwię-
cej, czego serdecznie życzę Czytelnikom
w nowym roku. A nade wszystko życzę
wszystkim zdrowia, bo kiedy tylko zdrowie
nam dopisuje to i z innymi sprawami łatwiej
sobie poradzić. Wszystkiego najlepszego!

- W imieniu czytelników dziękuję za ży-
czenia i za rozmowę.

Dziękuję.

W dniu 8 grudnia 2015 r. nowym wojewodą łódzkim został mianowany
prof. dr hab. Zbigniew Rau – mieszkaniec gminy Zgierz.

Zbigniew Rau jest profesorem prawa. W latach 1981-1995 był stypendystą i wykładowcą
renomowanych uczelni brytyjskich, amerykańskich i australijskich, m.in. Trinity College
w Cambridge i Stanford University, od 2005 r. kieruje Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych
na Uniwersytecie Łódzkim, zaś od 2001 r. - Katedrą Filozofii Prawa i Etyki  w Wyższej
Salezjańskiej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Był senatorem RP (w Senacie
VI kadencji) i członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest autorem
licznych publikacji oraz laureatem prestiżowych nagród naukowych. Od 1980 r. należy
do NSZZ "Solidarność". W 2004 r. został wiceprezesem Stowarzyszenia Proekologicznego
Grotniki - Jedlicze - Ustronie "PINIA". Z okazji nominacji wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek wystosowała na ręce nowego wojewody łódzkiego list gratulacyjny
z życzeniami owocnej pracy na rzecz regionu. 

Nowy wojewoda łódzki Wstęga przecięta!

WYNIKI
Konkursu Fotograficznego 
„Jesienne kolory 
w gminie Zgierz” 

organizowanego przez Wójta Gminy Zgierz

Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce: Zuzanna Wołowska („W płomiennej
szacie klonowych liści”); II miejsce: Martyna
Kwiatkowska („Tęczowe drzewo”); III miejsce:
Lemoni Cook („Szkarłatny puch”); wyróżnienia:
Amelia Złotowska („Jesienne nasiona”),
Weronika Kubiak („Krajobraz jesienny”), Martyna
Krzeszewska („Jesienna jarzębina”), Amelia Pali
(„Dal...”).

Kategoria: gimnazja
I miejsce: Weronika Sobieszczyk („Jadąc samocho-
dem”); II miejsce: Aleksandra Kapica („Leśne
skarby w jesiennej odsłonie lasu”); III miejsce:
Weronika Krystek („Jesień na polu”); wyróżnienie:
Aleksandra Bystrońska („Aleja leśna”). 

Nagrodzone prace można oglądać na stronie internetowej
gminy: www.gmina.zgierz.pl. O terminie odbioru dyplo-
mów i nagród laureaci zostaną poinformowani za pomocą
poczty elektronicznej.

Gratulujemy!
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W dniu 26 listopada br. w Szkole Podsta-
wowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Besiekierzu Rudnym obchodzono Dzień
Patrona szkoły. W uroczystości wzięło udział
wielu gości, a wśród nich wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, przewodniczący Rady
Gminy Zgierz Marek Telenda, kierownik
Referatu Edukacji i Spraw Społecznych
Bożena Frank, radni: Zuzanna Marchewa,
Dariusz Sędzicki, Gabriela Skopiak,
Krzysztof  Wiktorowski i Stanisław
Wróblewski,  ks. Mariusz Lampa, prezes
OSP Władysław Jarmusz, emerytowani
pracownicy szkoły, nauczyciele,  rodzice
i   uczniowie.  Zebrani   obejrzeli   akademię 

W maju 1918 r. na cmentarzu parafialnym w Giecznie pochowany został Lucjan Wolfram
– dwudziestoletni zaledwie student Politechniki Warszawskiej, który zaciągnął się do Legio-
nów Polskich Józefa Piłsudskiego, by walczyć o niepodległą Polskę. Służył w I Brygadzie,
którą  w latach 1914-1916 osobiście dowodził brygadier J. Piłsudski. Żołnierska mogiła
otoczona jest troskliwą pamięcią aż po dzień dzisiejszy. Przed trzema tygodniami na miejscu
ziemnego kopca, zwieńczonego drewnianym krzyżem, pojawił się nowy granitowy nagrobek,
wykonany na zlecenie gminy Zgierz przez zakład kamieniarski z Białej. Nad inskrypcją
umieszczono wizerunek legionowego orła, jaki żołnierze nosili na czapkach. Nagrobek został
sfinansowany ze środków pozyskanych w ramach dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego na mocy porozumienia podpisanego w styczniu 2015 r. przez wojewodę łódzkiego
i wójta gminy Zgierz.

przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem
Zofii Baran – nauczycielki języka polskiego.
Program artystyczny, noszący tytuł nawiązu-
jący do żołnierskiej dewizy - „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, w wykonaniu uczniów uświetnił
Jan Stępniak, który grał na akordeonie
pieśni żołnierskie i patriotyczne. Wszyscy
zgromadzeni ochoczo przyłączyli się do
śpiewu. Dalsza część uroczystości odbyła się
przy ognisku. W nastrojowej, miłej i rozśpie-
wanej atmosferze można było upiec kiełbaskę
i poczęstować się pysznym bigosem.
Obchody Patrona Szkoły na stałe wpisały się
w kalendarz najważniejszych imprez
w szkole.

Społeczność szkolna w hołdzie
STRZELCOM KANIOWSKIM

Na ten pomnik trzeba było czekać
97 lat...

2 grudnia br. w Szkole Podstawowej im.
Jana Kasińskiego w Białej uroczyście otwarto
ekopracownię w ramach projektu „Moja
wymarzona ekopracownia 2015 − Ziemia
wspólnym domem ludzi i zwierząt w Szkole
Podstawowej w Białej”, współfinansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Fundusz wnosi do projektu ponad
27 tys. zł na ogólny koszt 32 tys. zł.

Realizacja projektu wpływa na jakość prze-
biegu procesów edukacyjnych, poprawę bazy
lokalowej i dydaktycznej. Co ważne, stanowi
istotny krok w dążeniach szkoły do stwarza-
nia realnej możliwości korzystania z nowo-
czesnych technologii i urządzeń
multimedialnych przez uczniów i nauczy-
cieli, co tym samym rzutuje na podnoszenie
atrakcyjności nauczania, pokonywania barier
przestrzennych i komunikacyjnych, bardziej
efektywne kształcenie umiejętności kluczo-
wych dla dalszej edukacji.   

Od początku września w ramach projektu
zrealizowano kilka działań, m.in. dokonano
nasadzeń wokół szkoły w ramach Święta
Drzewa, prowadzi się zbiórkę makulatury,
organizowane są warsztaty o wodzie
i ochronie środowiska oraz konkursy ekolo-
giczne. Uczniowie samodzielnie badali
poziom kwasowości wody i gleby.
Wymienione przedsięwzięcia spowodowały,
że uczniowie poszerzyli wiedzę o ekologii,
formach ochrony przyrody, przeprowadzili
szereg doświadczeń, nauczyli się korzystać
z dostępnych urządzeń i pomocy w celu zgłę-
biania wiedzy, poszerzyli zdolność
współpracy, organizacji czy wymiany wiado-
mości i umiejętności. Realizacja projektu
przynosi  wymierne efekty na wielu
płaszczyznach, co jest możliwe dzięki
wsparciu finansowemu WFOŚiGW.

Barbara Malinowska 
Agata Barzyńska

EKOPRACOWNIA W BIAŁEJ

B E Z P Ł A T N E
PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

(środa) w godz. 10.00 – 15.00

Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

20 stycznia

Godziny pracy 
Urzędu Gminy Zgierz 

i Gminnego Zakładu Komunalnego
Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego 
Narodzenia tj. 24 grudnia br. Urząd Gminy Zgierz
oraz Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wiel-
kiej będą nieczynne. Wynika to z ustawowego obo-
wiązku obniżenia przez pracodawcę wymiaru czasu
pracy o 8 godzin, jeśli dzień wolny od pracy przy-
pada w danym okresie rozliczeniowym w sobotę
(sytuacja taka ma miejsce w dniu 26 grudnia br.).

***
W dniu 31 grudnia br. Gminny Zakład Komunalny
będzie pracował w godzinach 7-14, natomiast kasa
będzie czynna w godzinach 8-12.

***
Komunikacja gminna w dniach 24 i 31 grudnia
kursuje zgodnie z rozkładem jazdy.
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INWESTYCJE - PODSUMOWANIE ROKU 2015 W GMINIE ZGIERZ

przed...
Józefów

Kwilno

Besiekierz Rudny
przed...

przed...

...i po

...i po

...i po
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INWESTYCJE - PODSUMOWANIE ROKU 2015 W GMINIE ZGIERZ

Ciosny

Szczawin

Grabiszew

Besiekierz Rudny

Rogóźno

Kania Góra
przed... ...i po
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W dniu 27 listopada br. Oddział Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu świętował
jubileusz 110-lecia działalności nauczycielskiej
organizacji związkowej na ziemiach polskich.
W gronie zaproszonych gości znalazła się wójt
Barbara Kaczmarek, reprezentująca samorząd
gminy Zgierz, a także wiceprezes Zarządu
Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński oraz
prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
Spotkanie w historycznym gmachu dawnego
Seminarium Nauczycielskiego w Zgierzu otwo-
rzyła prezes Oddziału ZNP w Zgierzu, obejmu-
jącego swoim zasięgiem również gminę Zgierz,
Grażyna Pisarska. Dzieje ZNP – ze szczegól-
nym uwzględnieniem ziemi zgierskiej –
przedstawił w prezentacji multimedialnej
dr Dariusz Szlawski z Okręgowej Komisji
Historycznej przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego
ZNP, który przypomniał m.in. nazwiska
zamordowanych w okresie II wojny światowej
nauczycieli: Jana Kasińskiego z Białej
i Kazimierza Mizery z Kwilna.  

W swoim wystąpieniu wójt gminy Zgierz
mówiła: „Przez ten czas – 110 lat – Związek
Nauczycielstwa Polskiego był uczestnikiem
i współorganizatorem najważniejszych
przedsięwzięć w dziedzinie oświaty na ziemiach
polskich (...). Z uznaniem patrzymy na wspa-
niałą tradycję Państwa organizacji i wielopoko-
leniowy dorobek na polu edukacji, wychowania
oraz szeroko pojętego życia społeczno-kultural-
nego, również w wymiarze lokalnym - na ziemi
zgierskiej”. 

W dniu 30 listopada 2015 r. uroczyście otwarto nowe skrzydło budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku. Inwestycja
została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście. W składzie delegacji samorządu gminy Zgierz byli obecni:
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek, przewodniczący Rady Gminy Zgierz Marek Telenda, wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Zgierz Zuzanna Marchewa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki, przewodniczący Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej Rady Gminy Zgierz Krzysztof Wiktorowski, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska     Bogumiła Wojdała, radna Halina Szymańska, radny Marian Jóźwiak, sekretarz gminy Mirosława Maciak, skarbnik
gminy Ewa Kubiak, dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego Mirosław Burzyński, kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy Zgierz Bożena Frank.

Uroczystość otwarcia nowego skrzydła  budynku stanowiła okazję do podsumowania projektu w formie konferencji i zaprezento-
wania szkoły "wczoraj i dziś”.

Świąteczny kiermasz wpisał się na stałe
do kalendarza imprez Szkoły Podstawowej
w Białej. W tym roku odbył się on 25 listopada,
a organizatorkami przedsięwzięcia były nauczy-
cielki: Anna Wójcik, Katarzyna Zaborowska
i Anna Andryszczak. Do pracy włączyli się
uczniowie, wychowawcy i rodzice. Wszystkie
ozdoby - wykonane własnoręcznie - cechowała
oryginalność, różnorodność i estetyka wykona-
nia. Na stoisku królowały przepiękne  aniołki,
stroiki, bombki, mikołaje, choinki, filcowe
zawieszki, gipsowe figurki, świeczniki  itp. Nie
zabrakło pachnących, pięknie udekorowanych
pierników, przygotowanych pod kierunkiem
Agaty Barzyńskiej przez podopiecznych świet-
licy szkolnej. Kiermasz cieszył się dużym zain-
teresowaniem wśród kupujących: zarówno
uczniów, rodziców, jak i gości. Dochód
ze sprzedaży przeznaczony będzie na potrzeby
placówki. Kiermasz zakończył się sukcesem!
Niemal wszystko zostało sprzedane. Kolejny
sukces zmobilizuje nas na pewno do działania
w przyszłym roku.

Anna Andryszczak

Uzupełnieniem   życzeń  i  gratulacji  była
niezwykła pamiątka, wręczona władzom
zgierskiego oddziału ZNP przez Barbarę
Kaczmarek: reprint „Gazety Zgierskiej”
z lutego 1918 roku z pierwszą prasową
wzmianką o kole nauczycielskiej organizacji
związkowej w Zgierzu.

Związkowe święto było okazją do wręczenia
zaszczytnych odznaczeń organizacyjnych.
Wśród osób uhonorowanych Złotą Odznaką
ZNP znalazł się Cezary Piotrowski, nauczyciel
z gminy Zgierz, wieloletni kierownik referatu
oświaty w Urzędzie Gminy Zgierz. Gratulacje
odznaczonemu koledze złożyły m.in. przedsta-
wicielki związkowego koła emerytowanych
nauczycieli i pracowników szkół z gminy
Zgierz, aktywnie działającego na naszym
terenie.

Geneza ZNP – największego związku zawo-
dowego pracowników oświaty w Polsce - sięga
początków XX stulecia; w 1905 r. w Pilaszko-
wie koło Łowicza nauczyciele szkół ludowych
z terenu zaboru rosyjskiego zebrani na konspi-
racyjnym zjeździe postanowili wprowadzić nau-
czanie w języku polskim - wbrew władzom
carskim. Do największych zasług organizacji
na przestrzeni jej istnienia należy udział
we wprowadzaniu powszechnego nauczania
w Polsce (począwszy od 1919 r.) oraz organiza-
cja tajnego nauczania dzieci i młodzieży
w czasie II wojny światowej, kiedy to ZNP
działał pod kryptonimem TON – Tajna
Organizacja Nauczycielska.

110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Otwarcie w Słowiku Świąteczny kiermasz
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28 listopada br. miało miejsce uroczyste
otwarcie siłowni zewnętrznej w Grotnikach,
zbudowanej staraniem Stowarzyszenia Proeko-
logicznego Grotniki - Jedlicze - Ustronie
"PINIA". W wydarzeniu tym uczestniczyła
także delegacja samorządu gminy Zgierz: wójt
Barbara Kaczmarek, przewodniczący Rady
Gminy Marek Telenda, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Zuzanna Marchewa oraz radna
Kinga Banasik. Siłownia została sfinansowana
przede wszystkim ze środków Stowarzyszenia
- w ramach 1% podatku dochodowego, jaki po-
datnicy corocznie mogą przekazać organiza-
cjom pożytku publicznego. Wydatny udział w
tej służącej społeczności lokalnej i gościom in-
westycji (ok. 10% całkowitych kosztów przed-
sięwzięcia) przypadł gronu trzydziestu
darczyńców z Grotnik i okolicznych miejsco-
wości. Cenną inicjatywę Stowarzyszenia
wsparła również finansowo gmina Zgierz.

Podczas inauguracji działalności siłowni na
świeżym powietrzu prezes Stowarzyszenia
Proekologicznego Grotniki - Jedlicze - Ustronie
"PINIA" Janusz Kowiranda mówił m.in.: 

"Dwa tygodnie temu znajdujący się przed
nami teren wyglądał zupełnie inaczej. Był zaroś-
nięty, zaśmiecony nie służył lokalnej społeczno-
ści. I tak było przez lata. Dziś, pomimo tego,
że     wymaga on jeszcze dopracowania, jest
w znacznym stopniu uporządkowany. Pozwoliło
to na zainstalowanie na nim urządzeń do ćwi-
czeń      fizycznych. Duża w tym zasługa pracow-
ników Gminnego Zakładu Komunalnego i pana              

Romana Zielińskiego (...). Serdecznie im za to
dziękuję. (...) Otwierana dziś siłownia powstała
jako oddolna inicjatywa mieszkańców. W tym
konkretnym przypadku skupionych w Stowarzy-
szeniu Proekologicznym Grotniki - Jedlicze -
Ustronie „PINIA”.(...) Budowa siłowni udo-
wadnia, iż lokalna społeczność, jeśli tylko chce,
to we współpracy z władzami samorządowymi,
może coś zrobić sama dla siebie, a nie tylko cze-
kać, aż ktoś o niej pomyśli i łaskawie coś zrobi.
Okazuje się, że wykorzystując  różne  możliwo-
ści  pozyskania  pieniędzy można sfinansować
przedsięwzięcia będące zamierzeniami miesz-
kańców. Może to trochę trwać, ale przy odrobi-
nie konsekwencji i uporu zainteresowanych,
można znacząco przyczynić się do rozwoju swo-
jej, jak to się czasami określa „małej ojczyzny”.
(...)Otwierana dziś siłownia, naszym zdaniem,
jest pierwszym elementem, który powinien przy-
czynić się do podniesienia atrakcyjności Grot-
nik, tak dla mieszkańców jak i przyjezdnych.
Niestety, bez pieniędzy niewiele można zrobić.
Dlatego apeluję o wskazanie przez Państwa
Urzędowi Skarbowemu w PIT-ach Stowarzysze-
nia „PINIA” jako odbiorcy 1 % podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Pozwoli nam to na
podjęcie kolejnych inicjatyw np. budowy ogól-
nodostępnego placu zabaw dla dzieci czy skate-
parku (...)”.

Z siłowni mogą bezpłatnie korzystać wszyscy
zainteresowani. Jedyny warunek to przestrzega-
nie regulaminu, co jest warunkiem bezpiecz-
nego korzystania z urządzeń.

1 procent podatku procentuje w Grotnikach 

28 listopada 2015 r. na terenie gminy Zgierz odbyła się kolejna edycja akcji "Podaj łapę -
Zwierzakowe S.O.S" organizowana przez Stowarzyszenie Proekologiczne Grotniki - Jedlicze
- Ustronie „PINIA” oraz radną gminy Zgierz Kingę Banasik. Kolejny rok z rzędu mieszkańcy
gminy dopisali obecnością i wielkim sercem, dzięki czemu zebrano najróżniejsze dary
dla zwierząt: karmy, posłania, smycze, miski, zabawki. Tym razem dary przekazano dla Stowa-
rzyszenia Obrony Praw Zwierząt w Łęczycy. Zbiórkę zarejestrowano pod numerem
2015/4337/OR i jej rozliczenie będzie można sprawdzić na stronie internetowej
www.zbiorki.gov.pl. 

Na ratunek zwierzętom

WYNIKI KONKURSU
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2015

Jury pod przewodnictwem ks. Mariusza Lampy oceniło ponad 80 prac.
W rezultacie wyłoniono laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

SZKOŁY PODSTAWOWE – KL. I-III 
I miejsce: Basia Karolak (ZSG w Słowiku); II miejsce: Hania Żurek
(ZSG w Szczawinie); III miejsce: Miłosz Kuzański (SP w Białej)

SZKOŁY PODSTAWOWE – KL. IV-VI
I miejsce: Natalia Skupińska (SP w Dąbrówce Wielkiej); II miejsce: Malwina
Adamska (ZSG w Giecznie); III miejsce: Kacper Majchrzak (SP w Białej);
wyróżnienie: Miłosz Dobrzelewski (SP w Białej), Martyna Kuzańska (ZSG
w Giecznie)

GIMNAZJUM
I miejsce: Anna Jakubczyk (ZSG w Giecznie); II miejsce: Weronika Leszczak
(ZSG w Giecznie); III miejsce: Adrian Majchrzak (ZSG w Giecznie).

źródło: www.dzierzazna.pl
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W szkołach na terenie gminy Zgierz odbyły się tradycyjne imprezy mikołajkowe.
Na zaproszenie organizatorów uczestniczyli w nich również przedstawiciele
samorządu gminnego. W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku w dniu
5 grudnia obecni byli: wójt Barbara Kaczmarek, przewodniczący Rady Gminy
Marek Telenda, wiceprzewodnicząca Zuzanna Marchewa, radni Bogumiła
Wojdała, Dariusz Sędzicki i Krzysztof Wiktorowski, a także zespół referatu
edukacji pod kierunkiem kierownik Bożeny Frank.

Wiele atrakcji czekało również na uczestników mikołajkowego spotkania w świet-
licy w Łagiewnikach Nowych. Samorząd gminny reprezentowały wójt Barbara
Kaczmarek i radna Halina Szymańska. Przedświąteczna impreza, zorganizowana
przez sołectwa Łagiewniki Nowe i Skotniki w dniu 6 grudnia, upłynęła pod znakiem
wspólnej zabawy i upominków. 

W dniu 16 grudnia 2015 r. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek uczestniczyla w Wigilii
oraz jasełkach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym koło w Zgierzu. Podopieczni fundacji razem z opiekunami przygotowali
przedstawienie, które rozpoczęło wigilijne spotkanie. Wójt przekazała na rzecz stowarzyszenia
książki, sama natomiast otrzymała porcelanową figurkę sowy, która jest symbolem szczęścia
wywodzącym się z Japonii (z języka japońskiego sowa to fukurou, gdzie fuku oznacza szczę-
ście).

Mikołajki w gminie Zgierz

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

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a świąteczne chwile niosą wiarę

i siłę do realizacji nowych pomysłów.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia w nowym 2016 roku,
które sprawi, że wszystkie podjęte działania

zakończą się sukcesem.

Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinny, pełen radości,
uroku i magicznej atmosfery.

Aby pomóc zrealizować Państwa plany, nasz Bank przystąpił
do programu „Karta Dużej Rodziny”, który oferuje system zniżek

oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 
z przynajmniej trójką dzieci. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Dla osób dotkniętych szkodami spowodowanymi m.in. przez: suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,

przygotowaliśmy specjalny – „SZYBKI KREDYT OBROTOWY”
na wznowienie produkcji 

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Z kredytu mogą skorzystać osoby w gospodarstwach, 

w których wystąpiła przedmiotowa szkoda i fakt ten został potwierdzony
protokołem oszacowania szkód.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę 
WIBOR 3M + marża 3,00 p.p.

Zapraszamy do naszych placówek w Zgierzu:
Centrala ul. Długa 62A tel. 42 716 66 00 

Filia w Zgierzu ul. Parzęczewska 21 tel. 42 716 36 53
POB Nr 1 ul. Długa 16 tel. 42 715 42 73

POB Nr 3 ul. Łęczycka 4 tel. 42 718 25 38
POB Nr 4 ul. T. Boya-Żeleńskiego 42 715 10 50
POB Nr 5 Pl. Jana Pawła II 17 tel. 42 716 20 66

oraz w Giecznie, ul. Główna 25, tel. 42 717 83 30

Pełna oferta na www.bszgierz.pl

www.gmina.zgierz.pl

ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA
Z podanego diagramu należy wykreślić słowa umieszczone poniżej: poziomo, pionowo,
ukośnie i wspak. Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

OPŁATEK, KOLĘDY, ANIOŁY, SZOPKA, PASTERKA, SIANKO, GWIAZDKA,
MIKOŁAJ, PREZENTY, CHOINKA, ŁAŃCUCH, BOMBKI, LAMPKI, ŚNIEG,
PIEROGI, KARP, PIERNIKI, ORZECHY, KUTIA  

Opracowanie : Katarzyna Ambrożkiewicz




