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Z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze 

życzenia
wszelkiej pomyślności

dla naszych Drogich Pań
Mieszkanek gminy Zgierz

REDAKCJA

OŚRODEK STRACHU

Motorem każdej działalności gospodarczej
jest informacja, która trafia do klientów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsię-
biorców, prowadzących działalność
na terenie gminy Zgierz, stwarzamy możli-
wość dodatkowej bezpłatnej promocji.
Do majowego numeru miesięcznika
„Na Ziemi Zgierskiej” dołączymy specjalny
dodatek – informator „Panorama gospodar-
cza gminy Zgierz”. Będzie to baza danych
o podmiotach gospodarczych z terenu gminy,
ułatwiająca zainteresowanym osobom znale-
zienie informacji i kontaktu do firm z danej
branży. Zapraszamy do kontaktu również
producentów rolnych, prowadzących

11 lutego Sejm uchwalił, a 6 dni później
prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę,
wprowadzającą Program 500+. Przewiduje
on finansowe wsparcie dla rodzin w postaci
wypłacanego co miesiąc tzw. świadczenia
wychowawczego w kwocie 500 zł na każde
drugie i kolejne dziecko, zaś w przypadku
rodzin, w których miesięczny dochód
na osobę nie przekracza 800 zł netto –
również na pierwsze (jeśli rodzina wycho-
wuje dziecko niepełnosprawne, limit
dochodu zostaje podniesiony do 1200 zł
netto). Rządowy program będzie realizowany
przez samorządy, którym powierzono
realizację zadań wynikających z ustawy.
W gminie Zgierz za realizację Programu
500+ odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wnioski będzie można składać
od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Niezależnie
od tego, czy wniosek zostanie złożony
w kwietniu, maju czy czerwcu, świadczenie
zostanie naliczone od 1 kwietnia i wypłacone
z wyrównaniem. Jeśli wniosek zostanie
złożony po 30 czerwca – świadczenie będzie
naliczone od dnia złożenia wniosku. 

Aby ułatwić mieszkańcom gminy złożenie
wniosku   i   uniknąć    kolejek,   pracownicy 

GOPS będą dyżurować w Punktach Pomocy
Społecznej na terenie gminy. Harmonogram
dyżurów publikujemy na stronie . Przewiduje
się również możliwość złożenia wniosku
drogą elektroniczną – szczegółowe informa-
cje na ten temat będą opublikowane
na      stronie        internetowej     gminy:
www.gmina.zgierz.pl . 
Rodziny ubiegające się o przyznanie świad-
czenia również na pierwsze dziecko będą
składały wnioski bezpośrednio w GOPS,
w Urzędzie Gminy Zgierz (pokój nr 28).
W tym przypadku konieczne będzie
udokumentowanie dochodu. 

indywidualne gospodarstwa. 
Pamiętajmy: wybierając produkty i usługi

z rynku lokalnego, wspieramy miejsca pracy
i rozwój naszej gminy.

Jak zgłosić firmę do „Panoramy gospodar-
czej...”?
Wystarczy wypełnić formularz, dostępny
na stronie internetowej gminy:
www.gmina.zgierz.pl (zakładka Urząd /
Pliki do pobrania) lub w Urzędzie Gminy
Zgierz, a następnie złożyć w Biurze Obsługi
Klienta. Ostateczny termin zgłoszeń mija
29 kwietnia br. Zamieszczenie informacji jest
nieodpłatne.

GMINA 
PRZEDSIĘBIORCOM

500+
R O D Z I N A

W GMINIE ZGIERZ

str. 3

Narady roczne w formacjach mundurowych to podsumowanie ubiegłego roku
i nakreślenie głównych priorytetów na rok bieżący. Takie właśnie spotkania na szczeblu
powiatu zgierskiego odbyły się 27 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej oraz 22 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. W naradach –
na zaproszenie komendantów – uczestniczyli przedstawiciele samorządów; gminę Zgierz
reprezentowała wójt Barbara Kaczmarek. Jak pod względem bezpieczeństwa przedstawiał
się rok 2015 na ziemi zgierskiej? - o tym już w najbliższym numerze naszego miesięcz-
nika.

Z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa 
najserdeczniejsze życzenia 

Paniom i Panom Sołtysom: 
zdrowia, pomyślności, satysfakcji i sukcesów 

w pracy na rzecz wspólnoty lokalnej
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Agencja Rynku Rolnego uprzejmie infor-
muje, że w okresie od 15 stycznia do 25
czerwca 2016 r. można składać wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania
dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
- po zakończeniu terminu składania wnio-
sków, do dnia 30 września Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia określi wysokość
stawek,
- decyzje będą wydawane w terminie 60 dni
od wejścia w życie przepisów ww. rozporzą-
dzenia  RM,
- w przypadku mieszanek zbożowych i pas-
tewnych dopłatą zostaną objęte tylko
te  mieszanki, w skład których wchodzą jedy-
nie nasiona  posiadające   kategorię   elitarny  

Choć tegoroczna kalendarzowa zima
nie zwiastuje nadejścia wiosennych rozto-
pów, zadbajmy już teraz o stan przepustów
i rowów melioracyjnych, znajdujących
się na naszych działkach i polach.

Rowy melioracyjne, zgodnie przepisami
ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.,
zalicza się do urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Pojęcie ,,urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych” obejmuje rowy
wraz z budowlami związanymi z nimi funk-
cjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy
poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień
ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble
na obszarach nawadnianych, systemy nawod-
nień grawitacyjnych i ciśnieniowych.
Zgodnie z ustawą, utrzymywanie tego
rodzaju urządzeń należy do właścicieli grun-
tów, na których się znajdują. Tylko gdy urzą-
dzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej, taki obowiązek obciąża spółkę.
Rowy, znajdujące się na gminnych działkach
lub w pasie drogowym drogi gminnej,
utrzymywane są przez gminę. W odniesieniu 

do rowów i innych urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, położonych
na gruntach prywatnych, nie ma możliwości
poniesienia wydatków związanych
z  ich utrzymaniem z budżetu gminy.
Zarówno wykonanie jak i utrzymanie tych
urządzeń należy do obowiązków właściciela
gruntu.

Sprawność systemu melioracyjnego
bez odpowiedniej ingerencji człowieka ulega
stopniowemu pogorszeniu, a to za sprawą
m.in. erozji gruntu, zamulenia, zalegania
dużej ilości odpadów zielonych, wytworzo-
nych w procesie wegetacji. Brak systema-
tycznej konserwacji przepustów i rowów
melioracyjnych prowadzi – przy obfitych
opadach deszczu – do lokalnych podtopień
i zalewania posesji. Wystarczy niewielki
odcinek zaniedbanej sieci odwodnieniowej,
by spowodować poważne problemy. Z tego
względu apelujemy do wszystkich
właścicieli nieruchomości, przez które
przebiegają rowy melioracyjne, o przepro-
wadzenie niezbędnych prac porządkowych 
i konserwacyjnych. 

lub kwalifikowany,
- obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU
o przyznanie dopłaty (wzór wniosku można
pobrać ze strony internetowej ARR).
Szczegółowe informacje dotyczące uzyska-
nia dopłaty znajdują się w „Warunkach uzys-
kania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany w ramach
pomocy de minimis w rolnictwie”.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnic-
twie przyznana przez np. ARR, ARiMR,
ANR oraz inne organy i instytucje, producen-
towi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych
(tj. w roku, w którym został złożony wniosek
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych) nie może przekroczyć 15 000
euro.

Szczególowych informacji udziela Agencja
Rynku Rolnego, ul. Wróblewskiego 18,
93-578 Łódź, telefon (42) 685 52 18

Dopłaty do materiału siewnego

Wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy najbliższej

Rodzinie

ŚP.
Beaty

Gortat
składa

Barbara Kaczmarek
z synami

KONDOLENCJE

B E Z P Ł A T N E
PORADY PRAWNE

DLA  MIESZKAŃCÓW 
GMINY  ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

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

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

14 marca 

Wyrazy współczucia 

Rodzinie

ŚP.
Mirosława
Kabata

składają

Pracownicy 
Gminnego Zakładu

Komunalnego
w

Dąbrówce Wielkiej

Urząd Wojewódzki w Łodzi
przypomina, że posługiwanie się
dowodami osobistymi, które
wcześniej zostały zgłoszone jako
utracone, jest bezprawne.
Dokumenty, które zostały zgło-
szone jako utracone (zagubione,
skradzione, zniszczone itp.), zos-
tają automatycznie i bezpowrotnie
unieważnione, a zatem
w przypadku ich ewentualnego
odzyskania (np. odnalezienia)
pozostają  nieważne. Co więcej,
posługiwanie się nimi może narazić
na poważne konsekwencje prawne,
gdyż posiadacz unieważnionego
dokumentu może zostać mylnie
zidentyfikowany przez organy
ścigania jako osoba, która
przywłaszczyła utracony dokument
tożsamości z zamiarem np. niele-
galnego przekroczenia granicy
lub wyłudzenia kredytu.

Pamiętajmy: zgłoszenie utraty
dowodu osobistego to pilna
konieczność, która może uchronić
nas od działań przestępczych
na naszą szkodę. Równocześnie
w przypadku odzyskania utraco-
nego dokumentu już po zgłoszeniu
jego utraty w żadnym razie nie
możemy się nim posługiwać.              

Dowód osobisty 
zgłoszony 

jako utracony 
jest nieważny!

Rowy melioracyjne

Wyrazy współczucia 
oraz słowa otuchy

Rodzinie

ŚP.

Krystyny  
Szawt

składają

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.

Beaty 
Gortat 

składa

Sołtys, Rada Sołecka
Dąbrówki Wielkiej i Dąbrówki

Strumiany
Radny Robert Śniecikowski

i Mieszkańcy

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.

Wiesławy 
Krakowiak 

składa
Ewa Lewandowska

oraz

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

Z głębokim żalem
pożegnaliśmy 

ŚP.
Barbarę

Bartochę 
Wyrazy współczucia

Rodzinie
składają

Sołtys i Rada Sołecka
Ustronia

HARMONOGRAM 
bezpłatnych porad 
psychologicznych 

dla mieszkańców gminy Zgierz  
w MARCU 2016 r.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W DĄBRÓWCE SOWICE 

ul. OGRODOWA 6
7 marca, godz. 09.00 - 13.00
21 marca, godz. 14.00 - 18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDRO-
WIA W SŁOWIKU 
ul. GDAŃSKA 44

3 marca, godz. 15.00 - 19.00
14 marca, godz. 15.00 - 19.00

NIEPUBLICZNY   OŚRODEK
ZDROWIA   W   BIAŁEJ 

ul.  KOŚCIELNA
W każdy poniedziałek w godzinach 

od 12.30 do 15.30

CENTRUM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO–KULTURALNEJ 

W GIECZNIE 
ul. SPORTOWA 3

7 marca, godz. 14.00 - 18.00
18 marca, godz. 10.00 - 14.00
21 marca, godz. 09.00 - 13.00  

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDRO-
WIA W SMARDZEWIE  

ul. PODLEŚNA  2
03 marca, godz. 09.00 - 13.00
11 marca, godz. 10.00 - 14.00
25 marca, godz. 14.00 - 18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDRO-
WIA  W GROTNIKACH  

ul. BRZOZOWA 23
4 marca, godz. 14.00 - 18.00
14 marca, godz. 09.00 - 13.00

Komunikat dla rolników
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25 lutego w emitowanym na antenie TVP
INFO programie na żywo „To jest temat”
cała Polska usłyszała o problemach związa-
nych z funkcjonowaniem ośrodka dla cudzo-
ziemców w Ustroniu (gm. Zgierz). Obawy,
jakie towarzyszą mieszkańcom okolicznych
miejscowości, nie pozostają odosobnione.
Według telefonicznej sondy, przeprowadzo-
nej przez TVP dwa dni wcześniej, 95%
Polaków jest przeciwnych przyjmowaniu
przez Polskę uchodźców z Bliskiego
Wschodu. Porządkujemy fakty w sprawie.

2010 r. - powstaje ośrodek dla cudzo-
ziemców w Ustroniu, służący kwaterowaniu
osób ubiegających się o status uchodźcy
w Polsce. Ośrodek „Orchidea” to prowa-
dzony przez przedsiębiorcę prywatny biznes,
funkcjonujący w oparciu o kontrakt
z rządem. To Urząd do Spraw Cudzoziem-
ców przysyła do ośrodka obcokrajowców –
do tej pory przede wszystkim Czeczeńców
i Ukraińców. Czas ich pobytu w ośrodku jest
zróżnicowany – zależnie od tempa proce-
dury nadania statusu uchodźcy. Dużą część
mieszkańców ośrodka stanowią dzieci.
Zgodnie z polskim prawem, uczą się one
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grot-
nikach. Częsta rotacja nie sprzyja ani nauce,
ani asymilacji. Mieszkańcy mają żal,
że sześć lat temu ówczesne władze nie skon-
sultowały z nimi uruchomienia ośrodka. 

2015 r. - Unia Europejska staje się celem
podróży setek tysięcy osób z Bliskiego
Wschodu, nazywanych – nieprecyzyjnie -
„uchodźcami”. Tymczasem, obok uchodź-
ców, faktycznie uciekających przez wojną
domową w Syrii czy falą agresji w tamtym
regionie świata, jest rzesza emigrantów eko-
nomicznych. Problem w tym, że ta masowa,
nie mająca precedensu w nowożytnej historii
Europy, fala migracji wymyka się spod
jakiejkolwiek kontroli. Rządy państw nie
wiedzą, kto przekracza granice, co więcej,
nie mają nawet danych, ile osób przedostaje
się do Unii. Bramy Europy – za sprawą kan-
clerz Niemiec Angeli Merkel – stoją otwo-
rem. Wśród tysięcy anonimowych
przybyszów mogą być członkowie organiza-
cji terrorystycznych, bojownicy tzw.
Państwa Islamskiego, zbrodniarze wojenni
czy pospolici kryminaliści – oceniają
eksperci ds. bezpieczeństwa. Pojawia się
jeszcze jedno pytanie: czy uchodźcy są
gotowi przyjąć europejskie standardy praw
człowieka i postawę szacunku dla zachodniej
kultury, czy może chcą budować w Europie
cywilizację islamską, opartą na szariacie.
Masowe wręcz ataki na kobiety w poszcze-
gólnych miastach zachodniej Europy
w ostatnią noc sylwestrową uświadomiły,
jak bolesne może być zderzenie kultur.

Styczeń 2016 r. - na kanwie doniesień
medialnych o wspomnianych wydarzeniach
nocy sylwestrowej wzmagają się obawy
Polaków. Również w gminie Zgierz rośnie
zaniepokojenie w perspektywie planowa-
nych przyjęć do Polski cudzoziemców
z  Syrii,  do  czego  zobowiązał  się  rząd pre

mier Ewy Kopacz. Zbiega się to z informa-
cjami, iż ośrodek w Ustroniu wygrał przetarg
na dalsze świadczenie usług dla Urzędu
do Spraw Cudzoziemców. W niektórych
mediach pojawiają się spekulacje, czy przy-
padkiem Syryjczycy nie trafią do gminy
Zgierz. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości,
wójt Barbara Kaczmarek prowadzi rozmowy
z kierownictwem Urzędu do Spraw Cudzo-
ziemców i uzyskuje zapewnienie, że ośrodek

w Ustroniu nie będzie typowany do rozloko-
wania rodzin z Syrii. W dniu 28 stycznia
na stronie internetowej gminy zostaje opub-
likowany stosowny komunikat: jeśli dojdzie
do sprowadzenia do Polski 400 uchodźców,
to trafią oni do państwowych ośrodków
w Lininie i Dębaku (woj. mazowieckie)
oraz w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Ta
sama informacja – dla uspokojenia nastro-
jów niepewności – zostaje wywieszona
na drzwiach urzędu.

9 lutego – do Urzędu Gminy Zgierz
wpłynęła petycja o zajęcie stanowiska przez
władze samorządowe w sprawie funkcjono-
wania ośrodka w Ustroniu, podpisana przez
ponad sześćset osób. W piśmie mieszkańcy
wyrazili swój sprzeciw wobec istnienia
palcówki oraz zaapelowali do władz gminy
o wszczęcie starań, zmierzających do jej
zamknięcia.

16 lutego – z inicjatywy wójta gminy
Zgierz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach odbyło się zebranie w sprawie
ośrodka dla cudzoziemców. Celem spotkania
było zapoznanie się z opiniami mieszkańców
oraz poinformowanie wszystkich o sytuacji
prawnej. Wójt Barbara Kaczmarek mówiła
o wyniku swoich rozmów z Urzędem
do Spraw Cudzoziemców, w efekcie których
padło zapewnienie, że uchodźcy z Syrii
do Ustronia nie trafią. Zdecydowana więk-
szość uczestników zebrania opowiedziała się
jednak również za likwidacją istniejącego
od 6 lat ośrodka. W podobnym duchu wypo-
wiadali  się  rodzice  uczniów szkoły z Grot-

nik, którzy w kolejnym tygodniu przyszli na
spotkanie z wójtem.

- Ośrodek w Ustroniu to prywatna firma,
więc jej dalsze działanie nie zależy od władz
gminnych, tylko od właściciela. To, co
możemy zrobić, to wystąpić do Urzędu
do Spraw Cudzoziemców z prośbą o nie-
umieszczanie w Ustroniu kolejnych pensjo-
nariuszy, a także poprosić o relokację osób
już tam przebywających. Na prośbę setek

mieszkańców gminy Zgierz tak też uczyni-
liśmy. Skierowałam pisma do szefa wspom-
nianej instytucji oraz ministra spraw
wewnętrznych i administracji Mariusza
Błaszczaka. Współpracujemy w tej sprawie
również z posłem Markiem Matuszewskim;
wspólnie wystosowaliśmy list do premier
Beaty Szydło z prośbą o zainteresowanie te-
matem – mówi Barbara Kaczmarek – Cho-
dzi przede wszystkim o zapewnienie
bezpieczeństwa,  zarówno mieszkańcom oko-
lic, jak i samym lokatorom ośrodka. Jestem
przekonana, że społeczność gminy Zgierz to
ludzie spokojni, opanowani i przyjaźni,
potrafiący reagować adekwatnie do sytuacji
i szanujący prawo, ale obecność cudzoziem-
ców może sprowokować zagrożenie
z zewnątrz. Odległość Ustronia od komendy
policji to również okoliczność, której nie
należy lekceważyć. Z pewnością ulokowanie
takiego ośrodka nie w kilkusetosobowej wsi,
ale w dużym mieście byłoby bardziej opty-
malnym rozwiązaniem, sprzyjającym rów-
nież asymilacji, bo przecież na tym
w szczególności nam zależy.

Na sesji w dniu 25 II Rada Gminy Zgierz
na wspólny wniosek klubów radnych Poro-
zumienie dla Gminy (pod przewodnictwem
Dariusza Sędzickiego) oraz Wspólnie
na Rzecz Gminy (pod przewodnictwem
Tomasza Stańczykowskiego) uchwaliła
apel, adresowany do Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, postulujący analogiczne
działania: nieumieszczanie nowych osób
w ośrodku oraz relokację zakwaterowanych.

- Działania, zainicjowane przez samorząd
gminy, nie są wymierzone przeciw komukol-
wiek – mówi radna Kinga Banasik – nie mo-
żemy obwiniać obecnie przebywających
w ośrodku cudzoziemców za incydenty, które
miały miejsce kilka czy kilkanaście miesięcy
temu, ponieważ istnieje rotacja osób. Błędem
było w ogóle zlokalizowanie ośrodka w nie-
wielkiej miejscowości przed sześcioma laty.
Doświadczamy również skutków niewystar-
czającej, naszym zdaniem, działalności
socjalizacyjnej, czyli intensywnej nauki
języka polskiego, edukacji w zakresie cho-
ciażby prawa czy  kultury, jakie powinny być
organizowane w ośrodku. Potrzebne są roz-
wiązania systemowe, na które my jako gmina
nie mamy, niestety, wpływu.

Jak wynika z policyjnych statystyk,
w ubiegłym roku Komenda Powiatowa
Policji w Zgierzu odnotowała kilkanaście
interwencji, dotyczących bezpośrednio
cudzoziemców, zakwaterowanych w Ustro-
niu. Trzy osoby zostały zatrzymane, w tym
kobieta niewłaściwie sprawująca opiekę
nad dziećmi oraz zakłócający spokój nie-
trzeźwy mężczyzna. Bezpośrednio po zebra-
niu 16 lutego, w związku z postulowanymi
przez uczestników dodatkowymi działaniami
na rzecz poprawy bezpieczeństwa, policja
zintensyfikowała patrole w okolicy Ustronia
i Grotnik. 

Bez wątpienia dużą rolę w całej sprawie
odegrał… strach. Uczucie to jest subiek-
tywne. Czasem realnie uzasadnione, czasem
wyimaginowane. W opisywanym przypadku
każdy, kto doświadczył obaw o bezpieczeń-
stwo swoje i swoich bliskich, ma prawo
do własnej oceny sytuacji. Próba wzajem-
nego przekonywania się, czy lęki są uzasad-
nione, w dużym stopniu skazana jest
na porażkę. Na pewno za wytworzenie
trudnej atmosfery wokół tematu cudzoziem-
ców, starających się o status uchodźcy w Unii
Europejskiej, odpowiedzialność ponoszą
ci wszyscy imigranci, którzy dopuścili
się aktów agresji w stosunku do gospodarzy
Europy. Błędem byłoby jednak stosować
zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Lęk
przed inwazją obcej kultury, wrogo usposo-
bionej do „zachodniego” modelu życia,
w tym lokalnym przypadku zogniskował
się na ośrodku w Ustroniu. Warto spojrzeć
na zakwaterowanych tam ludzi, rodziny
z dziećmi z krajów byłego Związku Sowiec-
kiego, jak na osoby, które również tego
strachu z pewnością doświadczają.

Jakkolwiek dalsze losy ośrodka spoczy-
wają w ręku Urzędu do Spraw Cudzoziem-
ców, już teraz można mówić o pozytywnych
rezultatach reakcji władz gminy. Po pierw-
sze, zniknęło, jak można sądzić, widmo ulo-
kowania w Ustroniu ewentualnych
przybyszów z Bliskiego Wschodu. Po drugie,
zwrócono uwagę władz państwowych i opi-
nii publicznej na problem funkcjonowania
takich ośrodków w niewielkich wspólnotach
lokalnych oraz na brak akceptacji dla decyzji,
które nie są konsultowane społecznie.

A P E L
Rady Gminy Zgierz z dnia 25 lutego 2016 r.

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 Statutu Gminy Zgierz Rada Gminy Zgierz zwraca się z apelem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nieumieszczanie
w ośrodku dla cudzoziemców w Ustroniu nowych osób, a także o relokację dotychczas zakwaterowanych cudzoziemców do innych ośrodków w możliwie najszybszym czasie.
Apel ten jest podyktowany eskalacją problemów, jakie stwarza funkcjonowanie ośrodka. W ocenie samorządu i mieszkańców gminy Zgierz, obecne status quo zagraża
bezpieczeństwu, porządkowi prawnemu oraz standardom życia społecznego. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, którą Rada Gminy Zgierz z demokratycznego
mandatu reprezentuje, prosimy o przychylenie się do przedstawionego wyżej postulatu.

O Ś R O D E K   S T R A C H U
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W dniu 28 stycznia br. odbyła się XVII
sesja Rady Gminy Zgierz. Radni wyrazili
zgodę na zawarcie przez gminę Zgierz poro-
zumienia z sąsiednimi samorządami:
miastem Zgierz oraz gminami Aleksandrów
Łódzki i Stryków w sprawie międzygminnej
komunikacji autobusowej. Porozumienie
umożliwia dalsze współfinansowanie
połączenia autobusowego, łączącego
Aleksandrów Łódzki i Stryków. Linia ta,
od roku oznaczona numerem „2”, obsługi-
wana jest przez zgierską spółkę Miejskie
Usługi Komunikacyjne. Gmina Zgierz,
przez teren której przebiega krótki odcinek
trasy autobusu nr 2, partycypuje w kosztach
w kwocie 1559,91 zł netto miesięcznie
(dla porównania, Stryków wykłada ponad 14
tys. zł, zaś Aleksandrów Łódzki – ponad
4 tys. zł).

Na XVIII sesji Rady Gminy w dniu
25 lutego br. radni przyjęli 4 uchwały
w sprawach przeniesień budżetowych. Tym
samym  przeznaczono m.in. 20 tys. zł
na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyj-
nego boiska w Słowiku (przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym). Za sprawą korzys-
tnego dla gminnych finansów postępowania
przetargowego w sprawie budowy drogi
gminnej w Lorenkach, obok realizacji tej
inwestycji, kwota 45 tys. zł zasili projekt
przebudowy drogi gminnej Dąbrówka Stru-
miany - Dąbrówka Marianka. Dzięki
oszczędnościom w środkach zaplanowanych
na obowiązkowe - z mocy ustawy - "hotelo-
wanie" bezpańskich psów, 20 tys. zł zasili
fundusz remontowy w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Grotnikach. Rada Gminy
Zgierz zwolniła Gminny Zakład Komunalny
od obowiązku wpłaty do budżetu gminy nad-
wyżki środków obrotowych, jaka powstała
w   2015  r.   Środki   te   GZK   wykorzysta

na prace konserwacyjne i modernizację
infrastruktury wodociągowej. Warto zauwa-
żyć, że to pierwszy od wielu, wielu lat
przypadek, kiedy GZK - pomimo inwestycji
w zakup sprzętu ze środków własnych
- wypracował nadwyżkę w ciągu roku
budżetowego. W latach poprzednich radni
często musieli dodatkowo zasilać zakład
z gminnego budżetu.

Rada Gminy odmówiła uwzględnienia
wezwania do zmiany uchwały w sprawie
wysokości opłat za odbiór nieczystości.
W obszernym uzasadnieniu (opublikowa-
nym na stronie www.gmina.zgierz.pl)
przedstawiono - po raz kolejny - szczegó-
łowe kalkulacje arytmetyczne, uzasadniające
wysokość opłat, ustanowionych na rok 2016.
Z oczywistych obliczeń matematycznych
wynika, że stawki uwzględniają wszystkie
koszty zagospodarowania odpadów komu-
nalnych, uregulowanego ustawą.

Radni przyjęli uchwały w sprawie komu-
nalizacji mienia Skarbu Państwa na terenie
gminy Zgierz - czterech państwowych dzia-
łek, o których przejęcie na własność wnios-

kuje gmina do wojewody (jako organu repre-
zentującego rząd). Nieruchomości te służą
jako drogi publiczne, a komunalizacja jest
niezbędna do uregulowania kwestii związa-
nych z ich utrzymaniem.

Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie
w drodze przetargu na okres 5 lat gminnych
działek na terenie Dąbrówki Strumiany
o łącznej powierzchni ponad 20 hektarów.
Przetarg na dzierżawę gruntów zostanie ogło-
szony w trybie zarządzenia wójta. Radni
przychylili się również do wniosku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż
półhektarowej działki gminnej w Woli
Branickiej, powstałej w wyniku wydzielenia
gruntów pod poszerzenie drogi wojewódz-
kiej. 

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
w ośrodkach wsparcia. Dla osób nie
przekraczających kryterium dochodowego
pobyt pozostanie nieodpłatny. Ponadto,
w szczególnych, uzasadnionych przypadkach
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej może zdecydować o całkowitym

lub częściowym zwolnieniu z odpłatności. 
Radni   zatwierdzili  do  realizacji projekt 

"Aktywność     społeczno-zawodowa    gwa-
rancją bezpiecznej przyszłości" w latach
2016-2017. Projekt Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej uzyskał pozytywną
ocenę w konkursie na dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego. Dofinanso-
wanie wyniesie niemal 760 tys. zł. Więcej
o szczegółach - w następnym numerze
miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej".

Rada Gminy Zgierz uchwaliła zmiany
w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury,
dotyczące głównie spraw zarządczych
i finansowych. Ponadto radni uchwalili apel
do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w spra-
wie nieumieszczania w prywatnym ośrodku
dla cudzoziemców ubiegających się o status
uchodźcy w Ustroniu nowych osób, a także
rozlokowania obecnie tam przebywających
do innych ośrodków w kraju.
Wszystkie uchwały Rady Gminy są dostępne
na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl
(dział BIP, zakładka "Prawo").

Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę
o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie
w budżecie na rok 2017 środków stanowią-
cych fundusz sołecki. Rozwiązanie to
wynikało z analizy efektywności dotychcza-
sowego wydatkowania wspomnianych
środków. Rozproszenie znaczącej sumy
na „drobne” zadania nie przekładało się
na realnie oczekiwane przez społeczność
gminną inwestycje. W ślad za uchwałą
pieniądze nie znikają z budżetu – po prostu
są wydatkowane w ramach konkretnych
zadań. Argumentację tę podzieliła zdecydo-
wana większość radnych. Ponadto, w tema-
tyce budżetu, uchwalono plan pracy
kierowanej przez Dariusza Sędzickiego
Komisji Rewizyjnej w 2016 r.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie pomnika
przyrody „aleja lipowa” w granicach admi-
nistracyjnych gminy Zgierz. Tym samym
słynna aleja liczy już nie 30, a 29 lip drob-
nolistnych – jedno z drzew utraciło walory
przyrodnicze, kwalifikujące je do prawnej
ochrony, oraz stanowi zagrożenie dla ruchu.
Przypomnijmy, że poza lipami, aleję tworzą
też 2 klony i 3 jesiony. Stan drzew uznanych
za pomnik przyrody jest systematycznie
monitorowany.

Rada Gminy uchwaliła plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru Łagiew-
niki Nowe – Wschód, a także stwierdziła
częściową nieaktualność przyjętego kilka lat
temu „Studium uwarunkowań i zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Zgierz
i planów miejscowych”. Droga wewnętrzna
w miejscowości Dąbrówka Marianka
otrzymała nową nazwę: ulica Miętowa.

Rada Gminy przyjęła wniosek wójta
w sprawie przystąpienia gminy do programu
„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodziet-
nych”, realizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Łódzkiego. Oznacza
to, że rodziny z terenu gminy Zgierz,
posiadające przynajmniej troje dzieci, będą
mogły otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin
Wielodzietnych, uprawniającą do określo-
nych ulg. 

Radni uchwalili „Gminny Program Wspie-
rania Rodziny na lata 2016-2018 na terenie
Gminy Zgierz”. Przewiduje on m.in. organi-
zację specjalistycznego poradnictwa pedago-
giczno-psychologicznego dla rodziców,
mających trudności wychowawcze,
a także organizację zajęć edukacyjnych.
Uchwalono również „Gminny program
przeciwdziałania    przemocy    w    rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na terenie gminy Zgierz na lata 2016-2020”.
O skali i wadze problematyki, ujętej
w programie, świadczy fakt, że w ubiegłym
roku na terenie gminy policja odnotowała
128 interwencji domowych, a w 19 przypad-
kach założono tzw. niebieskie karty,
dokumentujące problem przemocy w rodzi-
nie. Przemoc to nie tylko agresja fizyczna, 
ale również psychiczna. Program zwalczania
tego rodzaju zjawisk oraz efektywnej
pomocy ofiarom przemocy zakłada szczegó-
łowe procedury, w które angażują się nie
tylko pracownicy Gminnego Ośrodka                 
Pomocy Społecznej, ale również innych
instytucji – w ramach zespołu interdyscypli-
narnego i grup roboczych. Jednym
z elementów programu jest akcja informa-
cyjna, uwrażliwiająca społeczność lokalną
na obserwowane zjawiska przemocy
oraz obalająca stereotypy, jakie towarzyszą
tej tematyce. Jedynym sposobem na po-
wstrzymanie przemocy jest reakcja. Bier-
ność ofiar, często żyjących w zastraszeniu
i poczuciu bezradności, można zrozumieć,
ale czy można usprawiedliwić bierność
świadków przemocy? To retoryczne pytanie
niech będzie przyczynkiem do refleksji.

Z  prac  Rady  Gminy  Zgierz

XVII sesja

XVIII sesja
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wielu partnerskich projektów, solidarny głos
jednostek samorządu terytorialnego w wielu
ważnych sprawach życia publicznego, wresz-
cie wspólne cele, a przede wszystkim przy-
jazny dla mieszkańców i środowiska
naturalnego rozwój gmin wchodzących
w skład powiatu zgierskiego. Dzisiejsze spot-
kanie to kolejna sprzyjająca okazja
do integracji i pielęgnowania dobrosąsiedz-
kich relacji, a mam wielką nadzieję, że
również i przyjaźni” - mówiła wójt gminy
Zgierz.

Jak co roku, nie zabrakło smakowitych
dowodów kulinarnego kunsztu pań z Kół
Gospodyń Wiejskich. Gminę Zgierz
reprezentowały koła z Rosanowa i Dąbrówki
Wielkiej. Oprawę artystyczną przygotowały
zespoły działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dzierżąznej oraz zespół wokalno-
instrumentalny „Tenor”. Uczestnicy imprezy
mogli również podziwiać ekspozycję
rękodzieła artystycznego. Ostatkowa atmo-
sfera imprezy utrwalona została na zdjęciach,
które prezentujemy poniżej.

W dniu 9 lutego 2016 r. w Zgierzu odbyła
się tradycyjna Powiatowa Biesiada Karnawa-
łowa, gromadząca delegacje wszystkich
samorządów z terenu powiatu zgierskiego,
a także przedstawicieli administracji
państwowej, lokalnych instytucji oraz stowa-
rzyszeń i organizacji społecznych. Gospoda-
rzem tegorocznej – dwunastej już – edycji
imprezy była gmina Zgierz.

Zebranych powitała wójt Barbara
Kaczmarek: „Doroczna Powiatowa Bie-
siada Karnawałowa nawiązuje do najlep-
szych tradycji wspólnego, sąsiedzkiego
celebrowania radosnego okresu noworoczno-
karnawałowego. Przy wspólnym stole, jakże
pięknie przystrojonym bogactwem regional-
nych specjałów, w sposób szczególny możemy
poczuć więź, jaka nas łączy. A łączą nas: dzie-
dzictwo kulturowe i historyczne ziemi zgier-
skiej, którą definiują granice administracyjne
powiatu, komplementarność w zakresie życia
gospodarczego i urbanizacji, tkanka infras-
trukturalna, której krwiobiegiem są szlaki ko-
munikacyjne,  współpraca    w    realizacji 

XII Powiatowa Biesiada Karnawałowa



6 Na Ziemi Zgierskiej   2 /2016  E D U K A C J A  / A K T U A L N O Ś C I          

W czasie ferii zimowych w Szkole
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym zorga-
nizowano tradycyjny już czterodniowy biwak
pod opieką pań: Marty Marszałek-Suskiej
i Justyny Kraszewskiej. W bogatej ofercie
zajęć każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Uczniowie odwiedzili stadninę Salio,
gdzie jeździli konno i bryczką. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się rozgrywki piłki
nożnej, unihokej oraz wyjazdy na lodowisko
i na basen. Nie zabrakło tez zajęć warsztato-
wych; dzieci poznały technikę zdobienia
przedmiotów zwaną decoupage’m, a także
uczyły się grać na instrumentach muzycz-
nych. Uczniowie mieli też okazję podszkolić

język angielski i posurfować w sieci.
Mnóstwo frajdy sprawiło im wspólne biesia-
dowanie z rodzicami przy ognisku
oraz wykonywanie zadań przygotowanych
przez opiekunów w czasie podchodów. 

Tegoroczny biwak był połączony z progra-
mem Trzymaj Formę. Dzieci poznały zasady
zdrowego odżywiania, przygotowywały
zdrowe posiłki, czytały etykiety na produk-
tach spożywczych, co w połączeniu z aktyw-
nym spędzaniem czasu wolnego przyczyniło
się do wyrabiania zdrowego stylu życia
wśród najmłodszych.

Justyna Kraszewska

Pierwszy tydzień ferii zimowych czter-
dziestoosobowa grupa uczniów i wychowaw-
ców ze szkół Gminy Zgierz spędziła
w Karpaczu. Zimowisko zostało zorganizo-
wane i w większości sfinansowane
przez Urząd Gminy Zgierz. W tym roku
na miejsce wypoczynku wybrano Karkono-
sze, które są bardzo atrakcyjne dla turystów
przez cały rok. Góry Olbrzymie, jak zwano
dawnej to pasmo, pokrywają się  warstwą
białego śniegu i są miejscem aktywnego
uprawiania sportów zimowych lub wędrówek
zimowymi szlakami górskimi. Taką węd-
rówkę po górach odbyli także uczestnicy
zimowiska, wychodząc z Karpacza Doliną
Pląsawy przez Polanę do Schroniska Samo-
tnia, a dalej idąc przez Kocioł Małego Stawu
do Schroniska Strzecha Akademicka, by zejść
do Karpacza. Później przyszedł czas
na poznanie miasta pobytu. Ta wycieczka
rozpoczęła się od Świątyni Wang, drewnia-
nego  kościółka z XII w., będącego unikato-
wym  zabytkiem architektury sakralnej
Skandynawii. Następnie uczestnicy zimo-
wiska zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki
oraz kolekcję lalek i zabawek z całego świata
w  Miejskim    Muzeum   Zabawek.   Czynnie                       

odpoczywali na basenie  w  Ośrodku
„Sandra” oraz na miejscowym lodowisku.    

W ramach kolejnej wycieczki autokarowej
zwiedzili w Kowarach kopalnię uranu
„Podgórze” oraz Park Miniatur Zabytków
Dolnego Śląska. Kolejna wyprawa odbyła się
do Szklarskiej Poręby, by przejść do Wodo-
spadu Szklarka, a następnie odbyć wizytę
w tradycyjnej hucie szkła, która kontynuuje
VII wieków tradycji szklarstwa. Dalej spacer
wiódł na trasie: skałka Chybotek – Złoty
Widok – Grób Karkonosza – Dom Vlastimila
Hoffmana i przejazd do Zakrętu Śmierci
na punkt widokowy.  Uczestnicy wyjazdu
byli także widzami inauguracji XXII Ogólno-
polskiej Olimpiady  Młodzieży w Sportach
Zimowych. Uzupełnieniem programu była
wizyta w Centrum  Informacyjnym Karkono-
skiego Parku Narodowego, liczne zajęcia
sportowe, projekcje filmowe i konkursy
zakończone nagrodami. Tygodniowy pobyt
u podnóża Śnieżki minął bardzo szybko,
ale piękno karkonoskich krajobrazów pozo-
stanie młodym mieszkańcom Gminy Zgierz
na długo w pamięci.

Cezary Piotrowski
kierownik zimowiska

Informujemy, że od stycznia 2016 roku do grudnia 2017 roku Zespół Szkolno- Gimnaz-
jalny w Giecznie będzie realizował projekt „NASZA SZKOŁA W EUROPIE”. Przedsięw-
zięcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „ Mobilność kadry edukacji
szkolnej”. Projekt obejmuje wyjazd siedmiorga nauczycieli  nauczania początkowego oraz
języków obcych  na  2- tygodniowe szkolenia metodyczne i językowe do Wielkiej Brytanii.
Mamy nadzieję, że zdobyta w ten sposób wiedza ułatwi nam realizowanie projektów
eTwinning, co z kolei przełoży się na europejski wymiar naszej instytucji i otworzy nam
drogę do innych projektów realizowanych przez  PO WER.     

Nasza Szkoła w Europie

W Karkonoszach

Aktywne ferie w szkole Zimowe ferie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Dzierżąznej
„Ferie z Biblioteką” organizowane

przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąz-
nej i Filię Gminnej Biblioteki w Ustroniu
już za nami.

W Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej zajęcia odbywały się trzy razy
w tygodniu. W pierwszym tygodniu uczest-
nicy ferii przenieśli się do krainy Lego –
odbyły się zajęcia z robotyki, dzieci budo-
wały prostego robota z klocków Lego
i za  pomocą specjalnego programu wpra-
wiały go w ruch. Odbyły się także wyścigi
własnoręcznie zbudowanych pojazdów. Dużo
euforii u dzieci wywołał turniej gier planszo-
wych. Były zawody sportowe z „przymruże-
niem oka” i wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasek. 

W piątek 19 lutego w dobrych humorach -
pomimo kiepskiej aury - dzieci odwiedziły
Warszawę.  Pierwszym punktem wycieczki
był Sejm i jego sala kolumnowa. Następnie
dzieci odwiedziły Stadion Narodowy
i Centrum Nauki Kopernik. 

Kolejny tydzień upłynął pod znakiem
teatru. Uczestnicy zajęć zapoznawali się
z różnymi rodzajami technik teatralnych
oraz uczyli się panowania nad swoim ciałem
w ramach warsztatów cyrkowych. Wynikiem
pracy i zabawy stały się dwa spektakle
wystawione przez naszych milusińskich. 

Ponadto dzieci i młodzież z Ustronia,
Grotnik i Jedlicza spotykali się codziennie
i podczas dwugodzinnych nieodpłatnych
zajęć wspólnie się bawili, realizowali zadania
i uczestniczyli w ciekawych spotkaniach.
W pierwszym tygodniu dzieci wspólnie zrea-
lizowały dwa przedstawienia – „Bajkę
o Rybaku i Złotej Rybce” wykonaną techniką
teatrzyku Kamishibai, oraz „Legendę
o Smoku Wawelskim” wystawioną w formie
teatrzyku cieni. 

Na zakończenie pierwszego tygodnia,
pod okiem bibliotekarki z Ustronia, dzieci
mogły oswoić swe lęki w trakcie spotkania
z ptasznikami oraz wykonać swojego pająka,
który jak się okazało, może być piękny
i kolorowy, i wcale nie taki straszny. 

W kolejnym tygodniu uczestnicy ferii
wyczarowywali piękne obrazy igłą i nitką,
szlifowali talenty kulinarne i plastyczne.

Ostatniego dnia zimowego wypoczynku
wszyscy uczestnicy ferii z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Dzierżąznej uczestniczyli
w wycieczce do łódzkiej Atlas Areny,
gdzie podjęli szereg sportowych wyzwań
oraz odwiedzili Muzeum Semafora i wzięli
udział w prowadzonych tam warsztatach
z tworzenia własnej animowanej bajki. 
Szkoda, że ferie trwają tylko dwa tygodnie…
Zapraszamy za rok.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Dzierżąznej
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Gminne dotacje dla sportu
24 lutego br. poznaliśmy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych w zakresie kultury fizycznej. Zadania dotyczyły upowszechniania kultury
fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenia i współza-
wodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej
w poszczególnych miejscowościach. Gmina wyasygnuje na nie łącznie 114 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono następujące
podmioty, które uzyskają środki z gminnego budżetu:

Ludowy Klub Sportowy Rosanów - 54 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Smardzew - 17 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy "Dąbrówka" w Dąbrówce Sowice - 17 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy w Giecznie - 9 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy "Zamek" Skotniki - 8,5 tys. zł
Ludowy Klub Sportowy "Start" Szczawin - 8,5 tys. zł

Nowy cennik biletów Miejskich Usług Komunikacyjnych 
(miasto Zgierz, linia Aleksandrów Łódzki - Stryków)
Z dniem 1 marca 2016 r. wchodzi w życie nowy cennik biletów Miejskich Usług Komu-

nikacyjnych - spółki realizującej przewozy na terenie miasta Zgierza oraz na linii autobusowej
nr 2. Ponieważ z usług przewoźnika często korzystają mieszkańcy gminy Zgierz, podróżując
na terenie miasta Zgierza lub na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków, publikujemy
nowy cennik, ustanowiony uchwałą Rady Miasta Zgierza. Obecnie ceny biletów jednorazo-
wych przedstawiają się następująco:

BILETY JEDNORAZOWE                  NORMALNE          ULGOWE

BILET JEDNORAZOWY                               2,60                        1,30
BILET JEDNORAZOWY strefa I                                    
Aleksandrów Łódzki- Zgierz                           3,00                        1,50
BILET JEDNORAZOWY strefa II             
Zgierz-Stryków                                                3,40                        1,70
BILET JEDNORAZOWY strefa I                                    
Aleksandrów Łódzki- Stryków                        4,80                        2,40

Program "Rodzina 500+" w gminie Zgierz    

Ustawa o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci, wprowadzająca w życie Program
„Rodzina 500+” będzie realizowana w gminie
Zgierz przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych
w Zgierzu, w budynku Urzędu Gminy
Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, I piętro, pokój
nr 28. 

Z chwilą opublikowania rozporządzenia
określającego wzór wniosku o wypłatę świad-
czenia wychowaw-
czego, odpowiedni
formularze będą do-
stępne w GOPS w Zgie-
rzu, a także na stronie
internetowej gminy
(www.gmina.zgierz.pl)
Będzie można je pobrać
również w Punktach
Pomocy Społecznej
u pracowników socjal-
nych na terenie gminy
Zgierz.

Środki finansowe w kwocie 500 zł
na dziecko zwane świadczeniem wychowaw-
czym będzie przysługiwało bez ustalania
dochodu na drugie i każde kolejne dziecko
do 18. roku życia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku również
na pierwsze dziecko świadczenie wychowaw-
cze uzależnione jest od spełnienia kryterium
dochodowego:
- 800 zł netto na osobę w rodzinie,
- 1.200 zł netto na osobę w rodzinie w przy-
padku wychowywania dziecka niepełnos-
prawnego.

Do wniosku wówczas należy dołączyć
komplet dokumentów potwierdzających
uzyskiwane dochody podobnie jak do świad-
czeń rodzinnych.

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwiet-
nia do 30 czerwca 2016 r. Złożenie wniosku
w tym okresie skutkuje wypłatą świadczenia
wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.
bez względu na miesiąc złożenia wniosku.
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca

2016 r. świad-
czenie wycho-
wawcze będzie
przysługiwało
od miesiąca zło-
żenia wniosku.
W celu uniknię-
cia długich ko-
lejek podczas
składania wnio-
sków w mie-
siącu kwietniu
i maju 2016 r.

pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
GOPS będą dyżurować w Punktach Pomocy
Społecznej na terenie gminy Zgierz i przyj-
mować wnioski o wypłatę świadczenia
wychowawczego od osób wnioskujących
o świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dziecko.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji
ustawy o Pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci – „Rodzina 500+” będą na bieżącoi-
publikowane na stronie Internetowej Urzędu
Gminy Zgierz oraz wywieszane w ośrodkach
zdrowia na terenie gminy Zgierz.

Ustawa o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci

Harmonogram przyjmowania wniosków 
o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego 
Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze również

na pierwsze dziecko w związku z koniecznością ustalenia dochodu
rodziny, wnioski przyjmowane będą w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(Urząd Gminy Zgierz, Zgierz, ul. Łęczycka 4, pokój nr 28) 

zgodnie z następującym harmonogramem:

w poniedziałki: w godz. 12.00 – 16.00
we wtorki: w godz: 08.00 – 17.00
w środy: w godz. 08.00 – 13.00

w czwartki: w godz. 12.00 – 16.00
w piątki: w godz. 08.00 – 14.00

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne
dziecko (bez konieczności ustalania dochodu rodziny i spełnienia kryterium dochodo-
wego) wnioski przyjmowane będą w następujących punktach na terenie gminy Zgierz:

Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Wielkiej w dniach:
od 4 do 8 kwietnia, od 25 do 29 kwietnia, od 16 do 20 maja 2016 r.

w godz. 9.00 – 14.00

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Giecznie w dniach:
od 11 do 15 kwietnia, 4-5 maja, od 23 do 25 maja 2016 r.

w godz. 9.00 – 13.00

NZOZ Przychodnia Fammed w Grotnikach w dniach:
od 18 do 22 kwietnia, od 10 do 13 maja, 30-31 maja 2016 r. 

w godz. 9.00 – 13.00

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego można będzie również przesłać drogą
elektroniczną. Dokładny sposób i adres przesłania wniosku elektronicznie zostanie podany

w aktualnościach na stronie internetowej gminy Zgierz:

www.gmina.zgierz.pl

Jak informuje „Panorama Zgierska”, starosta Bogdan Jarota zawiadomił prokuraturę
o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedni zarząd powiatu zgierskiego
w składzie: Krzysztof Kozanecki, Wojciech Budziarski, Marcin Karpiński. „Chodzi
o sprawę nieruchomości szpitalnych, oddanych Centrum Medycznemu Boruta w lipcu 2014
roku. Nieruchomości przekazano bezterminowo i w trybie bezprzetargowym, co więcej,
ówczesny zarząd nie poinformował o swoich posunięciach radnych. Samorządowcy o zmianie
dowiedzieli się dopiero jesienią, wertując dokumenty podsumowujące mijającą kadencję” -
czytamy w 9 numerze „Panoramy Zgierskiej”. 

...
W budżecie powiatu zgierskiego na 2016 rok pojawiły się inwestycje drogowe, zlokalizo-

wane na terenie gminy Zgierz. „Nowy asfalt pojawi się na drodze powiatowej nr 5131E,
na odcinku od poczty w miejscowości Smardzew do przejazdu kolejowego w Glinniku”
- czytamy w bieżącym numerze miesięcznika „Puls Powiatu”. Na liście zaplanowanych na ten
rok przedsięwzięć jest również m.in. budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi
powiatowej w Grotnikach. Przypominamy, że „Puls Powiatu” jest dostępny również w wersji
elektronicznej na stronie www.powiat.zgierz.pl. 

O czym pisze prasa lokalna?

Z  okazji 108 urodzin 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia                   

dla Pani 
Stanisławy Jurkowskiej
najstarszej Mieszkanki gminy Zgierz 

składa wójt 
Barbara Kaczmarek

Gmina Zgierz: świadectwa historii
Trwa akcja gromadzenia wspomnień, relacji i dokumentów, ilustrujących dzieje ziemi zgier-
skiej. Do Redakcji wpłynęły już pierwsze materiały. Czekamy na kolejne! Stwórzmy razem
niezwykłą opowieść o przeszłości naszych miejscowości i ludzi, którzy tu żyli i pracowali.
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WYKREŚLANKA

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Wystarczy przesłać na adres Urzędu Gminy Zgierz
lub dostarczyć  do Biura Obsługi Klienta 
wypełniony KUPON, aby wziąć udział w losowaniu 
2 nagród: kubeczka „Na Ziemi Zgierskiej” oraz książki.

KUPON KONKURSOWY
hasło: ..........................................................................................
imię i nazwisko: .........................................................................
adres: ..........................................................................................
kontakt (nr telefonu lub e-mail):
....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Urząd Gminy Zgierz -Redakcję „Na Ziemi Zgierskiej” 
na potrzeby organizowanego konkursu dla Czytelników. 
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska
oraz nazwy miejscowości w przypadku wylosowania nagrody.

podpis: .............................................

Z podanego diagramu należy wykreślić słowa umiesz-
czone poniżej: poziomo, pionowo, ukośnie i wspak.
Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
TRAWA, LIŚCIE, PRZEBUDZENIE, ŻONKILE,
ZAWILCE, POGODA, ŚPIEW, ŻYCIE, ZIELEŃ,
PĄKI, GĘSI, MARZANNA, SŁOŃCE, BOCIANY, 
PRZEDWIOŚNIE, JASKÓŁKI, KROKUSY,
PRZEBIŚNIEGI.

Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych
to plaga. Zadbaj o bezpieczeństwo najbliższych.

Osoby starsze, zwłaszcza mieszkające samo-
tnie, często padają ofiarą oszustów, podających
się za policjantów, krewnych, urzędników. Prze-
stępcy korzystają z książek telefonicznych, wybie-
rają osoby posiadające imiona popularne w latach
30-40. Dzwoniąc do tych osób, podają się
za krewnych (wnuczek, siostrzeniec). Tak
prowadzą rozmowę, aby wymusić na swoim
rozmówcy odgadnięcie, kto do nich dzwoni,
a po usłyszeniu imienia - podszywają się
pod „rozpoznaną” osobę. Dramatycznym tonem
proszą o pomoc - pożyczenie pieniędzy na jakiś
cel, np. zakup samochodu po okazyjnej cenie lub
jako  odszkodowanie dla ofiary wypadku, którego
są sprawcą. Upraszają, aby zachować tajemnicę
i nie informować innych członków rodziny. Nigdy
po odbiór pieniędzy nie przychodzą osobiście,
wysyłają „zaufanego” kolegę. Jest to jedna z kilku
legend, służących  do wyłudzania oszczędności.
Kolejna metoda polega na podawaniu się za funk-
cjonariusza Policji, który prowadząc „działania
operacyjne”  informuje rozmówcę o groźbie utraty
jego oszczędności.  Aby temu zapobiec nakłania
do przekazania pieniędzy rzekomemu „policjan-
towi” w celu ich ochrony. Pamiętaj! Policja nigdy 

nie prowadzi działań operacyjnych przez telefon.
Przestępcy, aby osiągnąć cel zmieniają metody
i legendy. Zatroszcz się o osoby bliskie, informuj,
ostrzegaj, utrzymuj kontakt, interesuj się ich
losem. 
POLICJA OSTRZEGA:

Nie otwieraj drzwi osobom obcym! Nie wpusz-
czaj do mieszkania osób, których nie znasz - nie
masz takiego obowiązku!

Nie ufaj - oszuści mogą podawać się za przed-
stawicieli różnych instytucji, np. policjantów,
pracowników NFZ, inkasentów, terapeutów,
członków rodziny, znajomych!

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń
do instytucji, z której przedstawicielem masz
do czynienia. Upewnij się czy taka osoba tam
pracuje i jest upoważniona do kontroli.

Żadna instytucja nie dokonuje rozliczeń finan-
sowych w domu klienta! Nie wpłacaj należności
ani nie przyjmuj rzekomej nadpłaty od „inkasen-
tów”!

Nie podpisuj dokumentu bez uprzedniego
zapoznania się z jego treścią! Wszelką dokumen-
tację czytaj ze zrozumieniem, w razie wątpliwości
skonsultuj jej treść z osobą zaufaną.

Nie podawaj swoich danych osobowych
przez telefon i internet! Nikomu nie udostępniaj
swojego dokumentu tożsamości!

UWAGA NA OSZUSTÓW!
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Konkurs plastyczny
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”
Pod takim hasłem organizowana jest przez

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs
adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz wychowanków specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic
terapeutycznych, którzy nie ukończyli 18 lat. Poza
tym swoje prace mogą zgłaszać dzieci biorące
udział w zajęciach plastycznych w domach
kultury, pracowniach, kołach zainteresowań itp. 
Uczestnik samodzielnie przygotowuje jedną pracę
plastyczną w formacie A4 lub A3. Dopuszczalna
technika wykonania prac to: rysunek, grafika,
malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks
i techniki mieszane. Do oceny nie zostaną dopusz-
czone prace  na szkle,  kompozycje  przestrzenne, 

rzeźby, z elementami produktów spożywczych
(np. z kaszy, ryżu, czy makaronu) oraz z plasteliny.
Prace muszą być dostarczone do siedziby Staro-
stwa Powiatowego w Zgierzu do 31 marca br.
(Biuro Promocji i Redakcja Gazety Powiatowej,
pok. 315). Prace nie będą zwracane autorom.
Zwycięzcy 5 najlepszych prac w każdej z 4 kate-
gorii wiekowych (klasy 1 – 3, klasy 4 – 6 szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie i wycho-
wankowie specjalnych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów
integracyjnych) otrzymają atrakcyjne nagrody,
a stworzone przez nich kompozycje wezmą udział
w etapie wojewódzkim. Regulamin oraz więcej
informacji na temat konkursu na stronie
www.powiat.zgierz.pl. 

JŁ

Nagrody za krzyżówkę KARNAWAŁOWĄ rozlosowane!
Unikalne kubeczki „Na Ziemi Zgierskiej” otrzymują: Pan Jarosław Klimczak z Kęblin
oraz Pani Iwona Olejniczak z Brachowic. Nagrody książkowe wylosowali: Pani Iwona
Ambroziak z Jedlicza B oraz Pani Agnieszka Różycka z Dąbrówki Wielkiej. Serdecznie
gratulujemy!!! Zapraszamy po odbiór nagród do siedziby Redakcji - Urząd Gminy Zgierz,
Zgierz, ul. Łęczycka 4, budynek B, pokój nr 13. Termin odbioru - do końca 2016 roku!!!

Karnawałowa zabawa w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym


