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W e s o ł y c h   Ś w i ą t !

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!
Niech nadchodzący 2017 rok 

obfituje we wszelkie dobro, miłość i pomyślność!
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Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom angażującym się w życie szkoły
za zakup trzech tablic interaktywnych i dwóch rzutników multimedialnych 

oraz Panu Piotrowi Mazurowi z firmy Globitel Sp. z o.o.
za przekazanie dwóch laptopów.

Państwa wsparcie i osobiste zaangażowanie przekładają się na wzbogacanie
naszej placówki w nowoczesne narzędzia nauki i pracy.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie ZSG w SzczawinieProjekt pn. „Aktywność społeczno – zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjn   ego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

Dziesięciu uczestników projektu powoli kończy swój udział w projekcie, w ramach
którego uczestniczyli w zajęciach mających na celu zwiększenie ich kompetencji  i  umie-
jętności interpersonalnych, zdobywali umiejętności z obsługi komputera, programów
biurowych i pracy z Internetem.  Panie zdobywały wiedzę   jak być dobrą  matką  w ramach
szkoły dla rodziców, a panowie uczyli się jak unikać złych nawyków i bronić się przed
uzależnieniami. Dziesięciu uczestników projektu ukończyło kurs prawa jazdy kat. B,
a teraz pozostał im tylko egzamin praktyczny.

W dniu 2 listopada 2016 r. dwudziestu uczestników projektu rozpoczęło realizację Pro-
gramu Aktywizacja i Integracja, w ramach którego będą wykonywali prace społecznie uży-
teczne w ilości 40 godzin miesięcznie oraz będą jednocześnie odbywać zajęcia
integracyjno-aktywizujące w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce w ilości 36 godzin
zajęć grupowych i po 4 godziny zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika projektu
miesięcznie. Prace społecznie użyteczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych mogą być rea-
lizowane wyłącznie w jednostkach podległych gminie Zgierz. W związku z tym dziesięciu
osób zostało skierowanych do Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej, a
pozostali do Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych na terenie gminy
Zgierz. Wszyscy uczestnicy skierowani do PSU zostali przeszkoleni z zakresu BHP oraz
objęci ubezpieczeniem NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków ze środków pro-
jektu. Program PAI i PSU będą trwały do 30 kwietnia 2017 r.

W dalszym ciągu realizowane są w ramach projektu zajęcia z logopedą oraz korepetycje
z informatyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi dla dwóch
niepełnosprawnych uczestniczek projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Kolejnym etapem projektu  po zakończeniu programu PAI i PSU będą szkolenia zawodowe
i staże u pracodawców.

D Z I Ę K U J E M Y

KONDOLENCJE
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Rodzinie
ŚP.

Jana
Cholewy
byłego Pracownika
Gminnego Zakładu 

Komunalnego

składają

Dyrektor i Pracownicy
GZK w Dąbrówce Wlk.

 Z wielkim żalem pożegnaliśmy

ŚP.
Ryszarda Barylskiego

Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz 
w kadencji 2002-2006

Radnego Rady Gminy Zgierz
w kadencjach 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,
zawsze oddanego pracy społecznej i samorządowej

Wyrazy współczucia Rodzinie składają

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Radni Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP.

Ryszarda Barylskiego
Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz 

w kadencji 2002-2006
Radnego Rady Gminy Zgierz w latach 2002-2014

zasłużonego dla samorządu i społeczności lokalnej
składają

Wójt Gminy Zgierz
Zastępca Wojta Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia 

Ks. Ryszardowi Szymasze
Proboszczowi Parafii pw. 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Szczawinie

z powodu śmierci 

SIOSTRY
 

składają

Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkolno-Gimnazialnego

w Szczawinie

„Są chwile, by działać, i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym, 
co przynosi los”

Albert Einstein

Składamy wyrazy współczucia

Panu Andrzejowi Misztalowi
z powodu śmierci 

MAMY
Jadwigi Misztal

Dyrektor,nauczyciele, pracownicy, uczniowie 
Zespołu Szkolno-Gimnazialnego 
im. Jana Pawła II w Grotnikach

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
informuje, że podczas ferii zimowych 2017 będzie organizatorem 

zajęć dla dzieci. 
Szczegółowy harmonogram już wkrótce: www.dzierzazna.pl 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej 
serdecznie dziękuje 

Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Wypychowa 
za pomoc w przygotowaniu Gminnego Wieczoru Andrzejkowego

Aktywność społeczno-zawodowa

 „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. informuje, że uchwałą
nr XXVIII/333/16 z dnia 24.11.2016 r. Rada Miasta Zgierza zatwierdziła taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miasta Zgierza oraz zbio-
rowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Zgierza na okres
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Ceny na zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez „Wodociągi i Kanalizacja-
Zgierz” Sp. z o.o. pozostają na dotychczasowym poziomie i wynoszą odpowiednio:
woda na cele socjalno - bytowe (I grupa taryfowa) - 3,31 zł netto/m3 + 8% VAT =
3,57 zł brutto/m3, woda na cele pozostałe (II grupa taryfowa) - 3,34 zł netto/m3 +
8% VAT = 3,61 zł brutto/m3, ścieki - 7,20 zł netto/m3+ 8% VAT = 7,78 zł
brutto/m3. Powyższe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na mocy poro-
zumienia z dnia 19.10.2009 r. z gminą Zgierz obowiązują również na wydzielonym
jej terenie (tj. Dąbrówka Wielka,  ulice: Dąbrowska, Główna (nr 1-8), Lipowa,
Kasztanowa, Wycieczkowa, Chabrowa, Sadowa oraz Lućmierz, ulica Św.
Huberta).

Wodociągi i Kanalizacja
informacja

Mikołajki w Łagiewnikach
Samorząd wiejski Ł - agiewnik Nowych i Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki

i Rekreacji w Dzierżąznej zorganizowały „Mikolajki dla dzieci sołectwa Łagiewniki”.
Dzieci i ich rodzice obejrzeli przedstawiaenie pt. „Zimowa niespodzianka” w wykonaniu
Teatrzyku „Psikus”. Każde dziecko otrzymało od Mikołaja słodki upominek. Po przedsta-
wieniu dzieci zaproszono do stołu, gdzie czekały owoce i ciastka.
Dziękujemy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom za obecność w tym dniu.

Soltys i Rada Sołecka Łagiewnik Nowych
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Bilans roku
- Minęły dwa lata od objęcia przez Panią

stanowiska wójta gminy Zgierz. Co uważa
Pani za swoje najważniejsze osiągnięcia
w tym czasie?

Najważniejszymi osiągnięciami są inwe-
stycje, służące celom publicznym i dobru
mieszkańców. Każda złotówka w budżecie
jest wydawana w przemyślany sposób
i wypracowuje - jak mawiają ekonomiści -
wartość dodaną. Oznacza to, że pomnażamy
zasób różnorodnych dóbr, jakimi dysponuje
nasza gminna wspólnota. Budowy i remonty
dróg oraz chodników, modernizacje obiek-
tów, rozbudowa infrastruktury wodociągo-
wej, zakup nowych autobusów i maszyn -
lista zrealizowanych inwestycji jest
obszerna, a planów - jeszcze więcej. Gmina
po wielu latach rozwija się. To jest realny
sukces samorządu, którym mam zaszczyt
kierować, oraz efekt udanej współpracy
z radnymi. 

- Pamiętamy z poprzedniej kadencji,
że relacje na linii wójt - Rada Gminy
nie zawsze układały się poprawnie.
Jak je Pani ocenia obecnie?

Zdecydowanie pozytywnie. W grudniu
2014 roku, tuż po wyborach samorządo-
wych, przez chwilę zapanowała niepewność.
Potrzeba było kilku miesięcy, aby ułożyć
wzajemne relacje. Jestem przekonana,
że swoją pracą dowiodłam, że zasługuję
na votum zaufania, na wsparcie w ważnych
dla naszej gminy sprawach. Przecież
nie liczy się to, z jakiego komitetu wybor-
czego się startuje, ale co chce się zrobić
dla mieszkańców. Moim zdaniem, panie
i panowie radni prezentują właśnie odpowie-
dzialną postawę: są merytoryczni, skrupu-
latni, zaangażowani. W samorządzie nie robi
się na złość temu czy innemu wójtowi,
ale obiektywnie ocenia rzeczywistość. Jeśli
wójt nie radzi sobie z gospodarowaniem
gminą, radni mają obowiązek ratować sytua-
cję, dlatego w poprzednich kadencjach
występowały różne tarcia. Jeśli jednak
dobrze się dzieje, radni - zgodnie z interesem
społecznym - wspierają wójta w działaniach,
bo w przeciwnym razie robiliby na złość
nie wójtowi, ale całej gminie. Każdy z nas
został wybrany głosami lokalnej społeczno-
ści, ponieważ wyborcy uznali, że można
na nim polegać, że zagwarantuje swoim
nazwiskiem długo oczekiwane zmiany. To są
konkrety, pod którymi się podpisaliśmy,
kładąc na szali swój osobisty autorytet.
Jestem bardzo wdzięczna radnym za tę wzo-
rową współpracę. Chcę także podkreślić
właściwą  postawę pracowników urzędu
gminy, ich codzienne zaangażowanie, które
pozwala na realizację zaplanowanych
przedsięwzięć.

- Nader skromnie nie wspomniała Pani
o zdobyciu tytułu Wójta Roku 2016
w plebiscycie "Dziennika Łódzkiego"
spośród włodarzy gmin powiatu zgier-
skiego...

Oczywiście miło mi, że zostałam
w ten sposób uhonorowana i dziękuję
wszystkim, którzy na mnie zagłosowali.
Każdy lubi być doceniony. Najbardziej
zależy mi jednak na tym, by mieszkańcy
naszej gminy byli zadowoleni z mojej pracy.

To dla mnie największa satysfakcja.
- Jak zmieniła się gmina w 2016 roku?

Mijający rok przyniósł bardzo wiele
zmian, większych i pozornie mniejszych,
ale składających się na poprawę warunków
życia mieszkańców. Przypomnę chociażby
inwestycje na drogach w miejscowościach  
Jedlicze B, Kwilno, Lorenki, Dąbrówka
Strumiany, Rosanów, Lućmierz, Kębliny,
Wiktorów, Śladków Górny. Niektóre, jak
droga z Białej do Kęblin, to inwestycje
powiatowe przy naszym udziale finanso-
wym, i w tym miejscu chcę również podkre-
ślić znakomitą współpracę z władzami
powiatu zgierskiego i podziękować panu
staroście Bogdanowi Jarocie. W Grotnikach
wyremontowaliśmy chodnik i utwardziliśmy
teren obok cmentarza. Trwa remont świetlicy
w Jedliczu. Park maszynowy Gminnego
Zakładu Komunalnego wzbogacił się m.in.
o walec drogowy, nową przyczepę cięża-
rową, kosiarkę do wykaszania poboczy.
Zakupiliśmy dwa autobusy do obsługi połą-
czeń liniowych, by zapewnić odpowiedni
standard bezpieczeństwa podróżnych,
a przy tym zyskać dzięki ekonomicznym
i bardziej przyjaznym dla środowiska silni-
kom. Uruchomiliśmy połączenie autobu-
sowe Rosanów - Dąbrówka - Zgierz,
aby ułatwić dojazdy do szkół i miejsc pracy.
Remontowaliśmy budynki szkolne oraz mo-
dernizowaliśmy tereny wokół szkół; w Białej
przebudowaliśmy boisko, które po kilku
zaledwie latach było w opłakanym stanie,
zrealizowaliśmy I etap budowy wielofunk-
cyjnego boiska w Słowiku, które będzie
ukończone w przyszłym roku. W Giecznie
gruntownie wyremontowaliśmy dach na sali
gimnastycznej, wejście do szkoły i urządzi-
liśmy parking. Opracowana została
dokumentacja budowy boiska szkolnego
w Dąbrówce W. oraz ośrodka zdrowia
w Białej. Inwestowaliśmy w wiaty przystan-
kowe, odnawiając istniejące i montując
całkiem nowe. Wykonane zostały nowe
odcinki sieci wodociągowej (Emilia, I etap
w Woli Rogozińskiej). Rozpoczęliśmy prze-
budowę obiektu GZK w Dąbrówce Wielkiej,
który przez lata wyglądał jak pobojowisko.
Na chwilę obecną wykonane zostało
ogrodzenie terenu, parking dla pracowników
i klientów, nowa elewacja, wymienione
zostały bramy garażowe, rozebrane szczątki
zniszczonych budynków. Patrząc na wszyst-
kie zrealizowane w tym roku projekty
w gminie, trzeba powiedzieć, że w sumie
są to wielomilionowe inwestycje.

-  A jak wygląda aktywność władz samo-
rządowych poza inwestycjami?

Tu również wiele się dzieje. Rozwiązu-
jemy szereg problemów. Przypomnijmy
sobie chociażby, jak wielkie napięcia i nie-
pokoje wywołały doniesienia medialne
w kwestii nowych fal uchodźców, którzy
mieli być rozlokowani w ośrodkach, w tym
w Ustroniu. Jestem całym sercem za tym,
aby pomagać potrzebującym, uciekającym
przed wojną i głodem, ale dobrze wiemy,
że do Europy zaczęły docierać tysiące
młodych mężczyzn, przyjeżdżających
tu wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.
Z    tego    względu     podjęliśmy    rozmowy                      

z przedstawicielami władz państwowych,
informując o obawach społeczności naszej
gminy. Dziś w ośrodku kwaterowane
są rodziny ze Wschodu, które starają
się integrować z Polakami, a centrum
tej integracji staje się szkoła w Grotnikach.
Można powiedzieć, że wszystko dobrze
się skończyło, że interwencja okazała
się skuteczna. Przy tej okazji podziękowania
należą się też panu posłowi Markowi
Matuszewskiemu, który w sprawach naszej
gminny jest niezawodnym reprezentantem
interesu mieszkańców.

- A propos. Sejm przyjął ustawę

zmieniającej ustrój szkolny. Jak zmiany
w systemie oświaty wpłyną na szkoły
publiczne w naszej gminie?

Istotnie, we wrześniu przyszłego roku
nie będzie już naboru do klas I gimnazjum,
a zamiast tego w szkołach podstawowych
zostaną uruchomione klasy VII. Czekamy
na szczegółowe przepisy wykonawcze
do ustawy. Jest pewne: nie planujemy likwi-
dacji żadnej szkoły - to nie wchodzi w grę.
Chcemy, by dzieci miały możliwie najlepsze
warunki nauki, a odległość do szkoły nie jest
bez znaczenia. Edukacja i opieka zdrowotna
to dziedziny, na których nie powinno
się oszczędzać.

Co takiego zdarzyło się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, że powołana
została komisja dla zbadania sytuacji?

Otóż    niedawno   wykryliśmy   proceder,                    

trwający od 2010 roku, wskazujący
na niezgodne z prawem dysponowanie
pieniędzmi przez jednego z pracowników.
Tak to wygląda z dotychczasowych ustaleń.
Sprawa wymaga dogłębnego sprawdzenia,
przeanalizowania pracy jednostki, obowią-
zujących w niej procedur i jakości nadzoru.
W tym celu powołałam komisję. Równo-
cześnie zawiadomiliśmy prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Chciałabym podkreślić, że wspomniany
przykry incydent nie powinien rzutować
na ocenę sumienności i profesjonalizmu
pracowników GOPS, których cenimy

za skuteczność w pomaganiu ludziom.
Sprawnie wdrożyliśmy też program
"Rodzina 500+"; chcąc ułatwić mieszkań-
com       załatwienie formalności, uruchomi-
liśmy terenowe punkty składania wniosków.
Znakomicie się to sprawdziło.

-  A jak układa się współpraca z tzw.
trzecim sektorem, czyli organizacjami
społecznymi w naszej gminie?

Cieszy mnie przede wszystkim aktywność
mieszkańców i chęć zrobienia czegoś poży-
tecznego wspólnymi siłami. Zawsze zaczyna
się od tej iskry, pomysłu rzuconego
przez jedną osobę i podchwyconego
przez innych. Dobrze, że mamy takich
społeczników, którzy osobistą pasją i energią
umieją pociągnąć do działania swoich sąsia-
dów, znajomych, mieszkańców okolicznych
wsi. Kiedy przychodzi do nas z pomysłem
na przykład pani Iwona Ambroziak czy pan                        

Rozmowa z Barbarą Kaczmarek, wójtem gminy Zgierz

Fot. droga Kębliny - Biała.
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Bernard Palmowski - wiadomo, że to musi
się udać! Chylę czoła przed wszystkimi
paniami, które są siłą napędową naszych Kół
Gospodyń Wiejskich. Jest to chluba naszej
gminy. Jak przy każdej okazji podkreślam,
ambasadorki dobrego smaku i kreatorki ku-
linarnej mody. Działalność kół staramy
się promować na różne sposoby i nawet
z rozmachem. Świadczy o tym świeżo
wydana przez łódzkie wydawnictwo
pod     patronatem marszałka Witolda Stępnia
książka "Kulinarne podróże po Łódzkiem",
gdzie panie z naszej gminy zaprezentowały
swojej popisowe dania. O Ochotniczej Straży
Pożarnej również należy mówić w superlaty-
wach. To kolejna wizytówka naszej gminy.
I w tym miejscu serdeczne podziękowania
dla wszystkich strażaków za niezawodną
oprawę gminnych uroczystości. Każda
z organizacji społecznych w naszej gminie
wnosi coś do życia lokalnej społeczności.
Mam nadzieję, że ta aktywność będzie
się rozwijać. Ogromny udział w tym mają
również państwo sołtysi, z którymi świetnie
się współpracuje.
- Na długo w pamięci zostaną gminne

uroczystości z tego roku...
To prawda. Pod wieloma względami

były wyjątkowe. 15 sierpnia, w Święto
Wojska Polskiego, gościliśmy Kompanię
Reprezentacyjną, a obok pomnika Józefa
Piłsudskiego stanęła plenerowa wystawa
Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcona
żołnierzom Polski Walczącej. Święto Niepo-                    

Świeży nabytek w taborze Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej -
autobus Autosan już w trasie! Produkowane w Polsce Autosany są cenione przez przewoź-
ników za bezpieczeństwo, walory jezdne i ekonomię. Skonstruowane w USA silniki
są oszczędne i bardziej ekologiczne od leciwych autokarów, znajdujących się na wyposa-
żeniu GZK. Pasażerowie z kolei chwalą wygodniejsze wejście i bardziej komfortowe
fotele.

dległości uczciliśmy w niezwykłej oprawie
listopadowego wieczoru, w blasku pochodni.
Dożynki stały się wielkim sukcesem - za
sprawą atrakcyjnego programu zgromadzi-
liśmy wielotysięczną publiczność,
doskonale bawiącą się na koncercie, relacjo-
nowanym na antenie ogólnopolskiej
telewizji. Jest to ważna forma promocji.
Stajemy się rozpoznawalni, kojarzeni
z atrakcyjnym położeniem i świetnymi
warunkami do zamieszkania.

-  Jaki będzie rok 2017?
Pracowity i - mam nadzieję - jeszcze

bardziej owocny. Przed nami długa lista
zadań. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
że niektórzy sądzą, że powinno się dziać
jeszcze więcej, i jeszcze szybciej. Podzielam
ten pogląd, ale długie lata różnego rodzaju
zaniedbań nie sposób nadrobić w kilkanaście
miesięcy. Działamy w realiach budżetu
najlepiej, jak to możliwe. Każdy rok przynosi
wiele dobrego i widać to wokół nas. Samo-
rząd jest dla ludzi, po to, żeby dobrze zarzą-
dzać mieniem publicznym, troszczyć
się o jego pomnażanie, poprawiać warunki
życia. To się właśnie dzieje. Plany na nad-
chodzący rok również są ambitne. Wystarczy
spojrzeć do przyszłorocznego budżetu.
- W takim razie życzymy samych sukce-

sów w nowy roku.
Dziękuję. Tego właśnie sobie życzmy,

ponieważ każdy sukces władz samorządo-
wych to sukces naszej gminnej wspólnoty.
Życzę Państwu pomyślnego 2017 roku!

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice, Dąbrówka
Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów,
Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole, Roza-
linów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin
Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,Wola Branicka, Wołyń. Rejon II: Astachowice, Bądków,
Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew,
Kębliny, Kotowice, Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny,
Warszyce, Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów. Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia,
Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustro-
nie, Wiktorów, Zimna Woda Rejon IV: Rosanów. Odbiór wielkogabarytów* - odbiór odpadów
wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2017

Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH 
PRZED POSESJE O GODZ 6:00

Miesiąc Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II
(czwartki)

Rejon III
(środy)

Rejon IV
(piątki)

Styczeń 2,16, 30             5,19 4,18 9 (poniedziałek),

20

Luty 13, 27 2, 16 1,15 3,17

Marzec 13, 27 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31

Kwiecień 10, 24 13,27 12, 26 14, 
27 (czwartek)

Maj 8, 22 11, 25 10, 24 12, 26

Czerwiec 5, 19 8, 22 7, 21 9, 23

Lipiec 3, 17, 31 6, 20 5,19 7, 21

Sierpień 14, 28 3, 17 31 2, 16, 30 4, 18

Wrzesień 11, 25 14, 28 13, 27 1, 15, 29

Październik 9, 23 12, 26 11, 25 13, 27

Listopad 6, 20 9, 23 8, 22 10, 24

Grudzień 4, 18 7, 21 6, 20 8, 22

Odbiór
wielkogabarytów*

25 III, 9 IX 18 III, 16 IX 11 III, 23 IX 4 III, 30 IX

Biała

Wiktorów
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Zbliża się ostateczny termin zgłaszania nielegalnych
przyłączy w ramach akcji abolicyjnej, o której pisaliśmy
już w poprzednich numerach. Przypomnijmy, że przyłącza
wodociągowe, wykonane bez wymaganej    dokumentacji
oraz nieobjęte umową z Gminnym Zakładem Komunalnym
na dostawy wody, są NIELEGALNE. Każdy, kto korzysta
nielegalnie z gminnej sieci wodociągowej, łamie prawo i naraża
się na bardzo wysokie kary finansowe. Analiza wielkości
produkcji wody na terenie gminy Zgierz, wielkości poboru
według wodomierzy oraz parametrów ciśnienia w sieci prowa-
dzi do wniosku, że w obrębie poszczególnych odcinków wodo-
ciągu występują nielegalne przyłącza. Z tego powodu
po 1 stycznia 2017 r. planowane są wzmożone kontrole, mające
na celu wyeliminowanie procederu szkodliwego  nie  tylko
dla  gminy, ale  wszystkich   jej    mieszkańców,  którzy  płacą                    

rachunki za wodę. 
Gminny Zakład Komunalny umożliwia zalegalizowanie

przyłączy, na które ich użytkownicy nie mają umów i tym
samym nie płacą za wodę - bez konsekwencji w postaci kar!
W przypadku osób, które w terminie do 31 grudnia 2016 r.
dobrowolnie zgłoszą się do GZK, aby zalegalizować swoje
przyłącze i zawrzeć umowę na dostawy wody, nie będą
zastosowane żadne konsekwencje prawne.

Od początku przyszłego roku każde ujawnione nielegalne
przyłącze spowoduje zawiadomienie właściwych organów
oraz nałożenie dotkliwych kar finansowych, jakie przewiduje
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (grzywna 5 tys. za nielegalne
przyłącze wodociągowe i 10 tys. zł za przyłącze kanaliza-
cyjne, nawiązka na rzecz dostawcy wody - 1 tys. zł 

za każdy miesiąc bezumownego korzystania z wodociągu).
W praktyce może to oznaczać kary rzędu kilkudziesięciu
tysięcy złotych. 

Identyczne rozwiązanie - ścieżkę legalizacji przyłączy
- z powodzeniem wdrożyło wiele gmin w kraju, dzięki czemu
umożliwiono tysiącom ludzi wyjście z "szarej strefy"
bez konsekwencji.  Posiadacze takich przyłączy bez umów
znaleźli się bowiem w swoistej pułapce - strach przed gigan-
tycznymi karami finansowymi powodował, że bez abolicji
praktycznie nikt nie odważył się uregulować swojej sytuacji.
Wszyscy zainteresowani legalizacją przyłączy proszeni
są o kontakt z Gminnym Zakładem Komunalnym
w Dąbrówce Wielkiej.
Do tej pory z tej możliwości skorzystało już grono osób.

Legalizacja przyłączy wodociągowych

TYLKO DO KOŃCA ROKU BEZ KAR

11 listopada br. w Białej uczciliśmy 98. rocznicę odzys-
kania przez Polskę niepodległości. Tym razem uroczystość
przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła
się w wieczorowej oprawie. Poprzedziła ją msza święta,
celebrowana przez ks. Mariusza Lampę. Po ceremonii
religijnej uczestnicy przemaszerowali przed pomnik
w blasku harcerskich pochodni i przy akompaniamencie
orkiestry strażackiej. Wójt Barbara Kaczmarek w swoim
przemówieniu przypomniała o obrońcach Ojczyzny, którzy
odeszli na wieczną wartę na naszej zgierskiej ziemi, czego
śladem są miejsca pamięci narodowej. Ku czci wszystkich,
dzięki którym Polska odrodziła się jako suwerenne
państwo, złożone zostały wiązanki kwiatów. Po zakończeniu
oficjalnej części uroczystości jej uczestnicy skupili się wokół
ogniska. Rozbrzmiały pieśni patriotyczne, a ku pokrzepieniu
ciała w jesienny wieczór zaserwowano grochówkę i kiełba-
ski. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z opisywa-
nego wydarzenia w internecie.

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej uczczono jubileusz 50. rocznicy ślubu trzech par małżeńskich z terenu gminy
Zgierz. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Zgierz i Urząd Stanu Cywilnego
w Zgierzu. Złote gody małżeńskie świętowali Państwo: Stefania i Andrzej Przygodzcy,
Jadwiga i Jerzy Rapacz oraz Maria i Władysław Wilanowscy. Wójt Barbara Kaczmarek
wręczyła jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

W BIAŁEJ

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
wszelkiej pomyślności w 2017 roku

życzy
Gminny Zakład Komunalny

w Dąbrówce Wielkiej



2   17gminazgierz.pl

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

tel. 42 716 25 15
e-mail: ug@gmina.zgierz.pl
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W mroźną, ale pogodną sobotę 12 listopada
2016 uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Słowiku oraz członkowie Stowarzy-
szenia "Słowiczanki" (rodzice naszych
uczniów lub absolwentów) wyruszyli
na wspólny rajd profilaktyczny. Trasa wiodła
od szkoły do Emilii, potem nad autostradą,
przez Zimną Wodę , drogą graniczącą z lasem
grotnickim do kolejnego przejścia nad  A2
i wzdłuż Wiktorowa. Odpoczynek, ognisko
i inne atrakcje - niespodzianki  (przejażdżka
na koniach!) przygotowano dla nas w gospo-
darstwie Dzika Dolina. Wróciliśmy nieco
krótszą drogą wzdłuż autostrady do Słowika.
W   trakcie   Rajdu   uczniowie   wykonywali                

 różne zadania z zakresu profilaktyki,
asystowali im  i dopingowali, a czasem
pomagali dorośli - m.in podczas konstruowa-
nia maszyny palącej papierosy, czy przy ukła-
daniu hasła ze zdobytych liter... Wszyscy
uczestnicy wzięli udział w minikonkursie
wiedzy dt konsekwencji palenia papierosów
i każdy zdobył nagrodę.

Już trwają dyskusje, kiedy i dokąd udać
się na kolejny rajd. Mile widziane zaprosze-
nia od osób pragnących nas gościć.
Wszystkim Uczestnikom za miłą atmosferę,
wytrwałość i pogodę ducha dziękują organi-
zatorzy:

Iwona Wiktorowska i Julia Chmielecka

Dziękuję, nie palę!
czyli rajd profilaktyczny

W dniach 26-30 października 2016 r. uczen-
nice z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie Aleksandra Marczak,
Amelia Zając i Zuzanna Wołowska uczest-
niczyły w X Olimpiadzie Historycznej im.
Artura Gorgey’a, która odbyła się w Segedy-
nie, na południu Węgier. Drużyna z Gimnaz-
jum im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie zajęła 8 miejsce z 41 zgłoszo-
nych zespołów, pokonując m.in. drużyny
z Węgier, Serbii i Rumunii, Łodzi, Jasła.
Tematem olimpiady była historia Węgier
i wzajemne relacje obu zaprzyjaźnionych
narodów polskiego i węgierskiego na prze-
strzeni wieków. W towarzystwie opiekunów,
Pani Jolanty Chojeckiej-Stępniewskiej
i Pana Krzysztofa Wołowskiego, uczennice
miały okazję zwiedzić malownicze miasto,
które uznawane jest  za  stolicę  południowej  

Już po raz dziesiąty w jubileuszowej kwe-
ście organizowanej przez Towarzystwo
Przyjaciół Zgierza wzięła udział młodzież
z opiekunami z Gimnazjum im. Króla Stefana
Batorego w Szczawinie. Kwestując w dniach
31.10/01.11.2016 r., pomimo niekorzystnej
aury i deszczowego 1 listopada, udało się
nam wszystkim tj. szkołom zgierskim i naszej
szczawińskiej placówce osiągnąć naprawdę
dobry rezultat: na Starym Cmentarzu przy ul.
ks. Skargi do 12 puszek zebrano w ciągu 2
dni 5.988,93 zł, zaś na cmentarzu ewangelic-
kim do 4 puszek w tym samym czasie
2.220,19 zł oraz 20 dolarów kanadyjskich.
W sumie zebrano kwotę 8.209,12 zł i jest to
czwarty wynik w historii zbiórek na potrzeby
odnowy historycznych nagrobków ludzi
zasłużonych dla miasta i regionu zgierskiego.

Przeprowadzenie kwesty w takim wymia-
rze czasu i z takim wynikiem nie byłoby
możliwe, gdyby nie bardzo liczny udział
wolontariuszy – młodzieży, opiekunów
z TPZ, nauczycieli, choć zbiórka organizo-
wana jest przecież w dni wolne od nauki. 

Dlatego wszystkim, co podkreśla prezes
Adam Zamojski, należą się gorące podzię-
kowanie za dobrze wykonaną pracę.

Zebrana kwota, w połączeniu z wolnymi
środkami z ubiegłego roku, powinna pozwo-
lić na zapowiedzianą realizację w 2017 r. prac
renowacyjnych najpiękniejszego zgierskiego
grobowca – rodziny Kausików.

Uczniowie z Gimnazjum im. Króla
Stefana Batorego w Szczawinie kwestujący
w dniach 31.10 / 01.11.2016 r.: Ewa
Walczak, Emilia Stajuda, Zuzanna
Wołowska, Mateusz Dębowski, Kamil
Abramczyk, Amelia Zając, Aleksandra
Marczak, Patrycja Cieślak, Eliza Gębicka,
Krzysztof Kwiatkowski, Filip Słomski,
Julia Klimczak, Zuzanna Twardowska,
Klaudia Piestrzeniewicz, Daria Barska,
Karolina Olszewska, Zofia Kubisz, Maria
Kubisz, Szymon Matusiak, Bartosz
Gralak, Kacper Królewiak, Sebastian
Matusiak, Martyna Szyszko. Opiekunowie:
Krzysztof Wołowski, Izabela Puszczyńska
Mirecka, Włodzimierz Ziółkowski.części Wielkiej Niziny Węgierskiej.

Zwiedzali także Opusztaszer -  rodzaj skan-
senu pokazujący początki państwa węgier-
skiego. Na jego terenie znajduje się rotunda
podobna do panoramy racławickiej pokazu-
jąca zajęcie Panonii przez węgierskiego
wodza Arpada. Bardzo gościnni Węgrzy
zapewnili wszystkim uczestnikom znakomite
warunki do rywalizacji. Uczestnicy w każde
miejsce docierali bezpiecznie dzięki busowi,
którego koszty wynajęcia zostały pokryte
przez Radę Rodziców i Zespół Szkolno –
Gimnazjalny w Szczawinie. Nagrody
dla uczestników  ze Szczawina i Węgier oraz
upominki dla gospodarzy ufundowała Pani
Barbara Kaczmarek – wójt gminy Zgierz.
Wszystkim sponsorom serdecznie dzięku-
jemy.

A. Marczak, A. Zając, Z. Wołowska

X Olimpiada Historyczna 
im. Artura Gorgey’a

8 listopada 2016 r. dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz uczniowie klas I - VI
wzięli udział w akcji ogólnopolskiego
programu „Śniadanie Daje Moc”. Wydarze-
nie to już na stałe wpisało się w do szkolnego
kalendarza. Chociaż akcja skierowana
jest do uczniów klas 0 – III, w tym roku
postanowili przystąpić do niej wszyscy
wychowankowie szkoły wraz z wychowaw-
cami, a także przedszkolaki w myśl powie-
dzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”. Głównym celem
przeprowadzonego działania było zwiększe-
nie świadomości uczniów na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
Do akcji uczniowie przygotowywali
się od kilku dni planując, co powinno
się znaleźć w śniadaniowym menu.  Podczas      

śniadaniania na stołach nie zabrakło więc       
znaleźć wieloziarnistego pieczywa, jajek, 
twarożku, warzyw, owoców i bogatych
w witaminy soków. Działania praktyczne
dzieci poprzedziły pogadanki wychowawców
na temat zasad zdrowego odżywiania.
Uczniowie wiedzą, że nie powinni zapominać
o śniadaniu, bo dzięki niemu organizm
zostaje wyposażony w siłę i energię
do nauki i pracy na cały dzień. Dzieci, które
jedzą        śniadanie lepiej pracują podczas
zajęć edukacyjnych, potrafią się skoncentro-
wać, mają więcej siły i częściej niż inni osią-
gają sukcesy. Przeprowadzona akcja
pokazała, że nawet „klasowe niejadki”
z apetytem konsumowały przygotowany
przez siebie posiłek.                                                                                                    

Dorota Makowska

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Wolontariat młodzieży
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym oraz Zespołu Szkolno-Gimnaz-
jalnego w Giecznie w ramach współpracy międzynarodowej na lekcjach języka angielskiego
przygotowywali kartki świąteczne. Dzieci składały życzenia swoim rówieśnikom,
a także pisały o swoich zainteresowaniach, rodzinie itp. Uczniowie posługiwali się językiem
angielskim, co dało im możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności oraz płynności
językowej. W ramach projektu uczniowie każdej ze szkół partnerskich wysłali kartki
świąteczne za pośrednictwem poczty. W akcję zaangażowane były szkoły z Niemiec i Czech.
Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego Justyna Kraszewska.

Pan Mieczysław Michalak w roku 1954
ukończył Liceum Pedagogiczne w Zgierzu.
W tym samym roku podjął pracę w Szkole
Podstawowej w Smardzewie jako nauczyciel
różnych przedmiotów. Po kilku latach pracy
otrzymał nominację na kierownika tej szkoły.
Był człowiekiem koleżeńskim, dbającym
o swoich nauczycieli, szanowanym przez
uczniów i ich rodziców. 

W czasie wykonywania pracy ukończył
Studium Nauczycielskie, a nieco później
studia wyższe na kierunku biologii. Dużo
czasu poświęcał na działalność społeczną. 
Reforma szkolnictwa przyczyniła się do lik-
widacji wielu szkół w naszej gminie – między
innymi w Smardzewie. Wielu nauczycieli
rozpoczęło    pracę    w    Szkole    Podstawo                    

Już po raz trzeci spotkaliśmy się w świet-
licy w Jedliczu A, aby uroczyście uczcić
Święto Niepodległości. Nastrój był podniosły
i radosny.

Tym razem organizatorami było Stowarzy-
szenie "Pinia", KGW-Jedlicze oraz miejscowi
społecznicy. Zaszczyciła nas wójt Barbara
Kaczmarek oraz sąsiedzi z pobliskich miejs-
cowości.

Wszystkich przybywających gości obda-
rowaliśmy kotylionami. Niezwykle interesu-
jącą, wnikliwą i wszechstronną analizę
dziejów Polski na drodze do wolności z ilust-
racją muzyczną i plastyczną wygłosił Janusz
Kowiranda, po czym zaproszony zespół
"Szczawinianki" przedstawił krótki, wybrany
z troską,  program poetycko-muzyczny
nawiązujący do tamtych czasów i tamtych
problemów. Niejedna łza zakręciła się w oku
w czasie tych prezentacji w wyniku refleksji
nad przeszłością naszego narodu.

Po hojnym poczęstunku przygotowanym
przez organizatorów  pan Piotr - nasz specja-
lista od nagłośnienia uruchomił program 

karaoke i goście z przyjemnością zaczęli
śpiewać pieśni historyczne. Zrobiło się swoj-
sko i radośnie. Jeden z gości pan Bogdan
przybył z gitarą, uczestnikom spotkania
wręczyliśmy śpiewniki z pieśniami patrio-
tycznymi i była kontynuacja biesiady,
w trakcie której nasz sąsiad- 6-letni Antoś
odśpiewał hymn w pełnej wersji,
za co nagrodziliśmy go gorącymi brawami.
Było  tak  swojsko  i  przyjemnie, że nikomu 
nie chciało się iść do domu.

Klimat spotkania był niepowtarzalny
i kolejny raz okazało się, jak ważne
są wspólne spotkania integrujące rozrastającą
się lokalną społeczność i ile dają wszystkim
radości. Jest wtedy czas na rozmowę,
na poznanie sąsiadów i na spędzenie
krótkiego choć czasu na refleksje z dala
od problemów dnia codziennego.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
gościom za przybycie i za ten wyjątkowy,
spędzony wspólnie wieczór.

Iwona Ambroziak

wej w Szczawinie. Pan Michalak pracował
tam jako kierownik świetlicy szkolnej.
Wychował trzy pokolenia dzieci i młodzieży.
W 1987 roku przeszedł na zasłużoną emery-
turę, ale nie zaprzestał udzielać się społecz-
nie. W latach 1990 do 2014 był członkiem
Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
przy gminie Zgierz. Oddelegowany do pracy
w Komisji Socjalnej wykazał się jako czynny
działacz na rzecz nauczycieli emerytów. 
Odszedł od nas dobry człowiek i wspaniały
kolega,  pozostawiając  po sobie smutek
i wspomnienie.   

Koleżanki i koledzy Koła Emerytów
i Rencistów ZNP gminy Zgierz   

Wspomnienie 
o Mirosławie Michalaku

Dnia 9 listopada Stowarzyszenie „Słowiczanki” w ZSG w Słowiku zorganizowało
spotkanie z Panią Izabelą Skarbińską – podologiem czyli specjalistką od chorób stóp.
Podolog przeprowadziła krótką prezentacje w której przedstawiła główne problemy z jakimi
borykają się nasze stopy. Następnie indywidualnie zdiagnozowała każdemu stopy i udzieliła
cennych  wskazówek. Spotkanie odbyło się w milej atmosferze przy dobrej kawie i słodkim
poczęstunku.Na przyszły rok już zaplanowane jest spotkanie ze specjalistką od ży wienia
i kosmetyczką na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Hofman

Spotkanie z podologiem

Wymiana kartek świątecznych

Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz śzczęśliwego nowego 2017 roku

życzą
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
oraz
Zespół Redakcyjny
„Zgierskich Zeszytów Regionalnych”

Święto Niepodległości
w Jedliczu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Białej
powstało 8 marca 1948 r. jako jedno z pierw-
szych kół w gminie Rogóźno, obecnie gmina
Zgierz. Przewodniczącą wybrana została
Helena Złotowska. Od samego początku
koło prężnie działało. Organizowano zabawy
dochodowe oraz loterie fantowe. Za składki
i zyski z zabaw członkinie zakupiły maszyny
i urządzenia kuchenne, aby usprawnić pracę
na wsi i wypożyczać je innym gospodyniom.
Rozprowadzano też kurczęta i paszę
do wychowu drobiu. Organizowano różnego
rodzaju kursy, np. kurs gotowania, pieczenia,
kosmetyczny, z zakresu chowu drobiu i zwie-
rząt. Przekazano darowiznę na Szpital Matki
Polki w Łodzi, Szpital Dziecka w Warszawie
oraz na H ospicjum Jana Pawła II w Zgierzu. 

Od początku współpracujemy z kościołem,
szkołą, gminą i Ochotniczą Strażą Pożarną
w Białej. Wspólnie z druhami z jednostki
kupujemy kwiaty i ubieramy ołtarz na Boże
Ciało przy strażnicy. Finansujemy zakup
słodyczy na zabawę choinkową organizo-
waną dla dzieci w Szkole Podstawowej
w Białej. Pieczemy ciasta na pikniki szkolne.
Na Dzień Ziemniaka przygotowałyśmy zupę
kartoflaną z krokietami. Bierzemy czynny
udział w dożynkach gminnych, wyplatając
wieńce dożynkowe oraz wystawiając
się na stoiskach sołeckich z potrawami regio-
nalnymi.      Nasze      specjały    prezentujemy                    

na imprezachzach organizowanych przez
WODR w Bratoszewicach pn. „Stoły
Biesiadne”. Wzięłyśmy także udział
w Dniach Aleksandrowa. Na „Tyglu Sma-
ków” w Łodzi za nasze potrawy otrzyma-
łyśmy certyfikaty, wyróżnienie i „Anioła”
za anielski smak. Podczas uroczystości gmin-
nych niejednokrotnie szykowałyśmy i przyj-
mowałyśmy gości na sali OSP w Białej.
Przygotowywałyśmy potrawy na „Ostatki”,
„Dzień Matki”, „Andrzejki” oraz „Noc Świę-
tojańską” w Dzierżąznej. W naszym Kole
organizujemy wycieczki krajoznawcze,
wyjazdy do Teatru w Łodzi, a także na wy-
stępy „Mazowsza” w Otrębusach. We włas-
nym gronie szykujemy „Śniadanie
Wielkanocne” i Wigilię z potrawami trady-
cyjnymi dla danego okresu świątecznego.
Bierzemy też czynny udział w uroczysto-
ściach patriotycznych odbywających
się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego
w Białej: 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.
Dbamy aby nasza polska tradycja i kultura
była podtrzymywana i rozpowszechniana.
Od początku powstania prowadzimy kronikę,
w której upamiętniamy ważne wydarzenia
z życia Koła, m.in. zmiany zarządu i prze-
wodniczących. Obecnie Kołu przewodniczy
Romana Zając i liczy ono 20 członkiń czyn-
nych oraz 6 członkiń   honorowych.

Romana Zając 
Przewodnicząca KGW Biała    

Poseł na Sejm RP  Marek Matuszewski
Radny Powiatu Zgierskiego 
Krzysztof Łebedowski

Wspaniałych świąt Bożego
Narodzenia

spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2017 roku-

życzą
Mieszkańcom gminy Zgierz

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu
nadkom. Robert Śniecikowski

Zastępca KPP w Zgierzu
mł. insp. Paweł Głuszczyk

Zastępca KPP w Zgierzu
podinsp. Cezary Kacprzak

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej

Barszcz czerwony „Kulis”

Składniki:
1 kg buraczków czerwonych, 10 dag cukru,
2 liście laurowe, 4 ziarenka angielskiego
ziela, 10 ziarenek pieprzu naturalnego, 2 duże
ząbki czosnku, przylepka chleba razowego,
na wywar: 1 porcja włoszczyzny, 1 łyżka
majeranku, 1 łyżka soli, 10 ziarenek pieprzu,
4 ziarenka angielskiego ziela, 1 liść laurowy

Sposób przygotowania:
Buraki obrać ze skórki, umyć, pokroić
w grube plastry. Włożyć do szklanego słoja.
Dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz,
czosnek, chleb razowy. Zagotować wodę
z cukrem i gorącą zalać buraki. Słój obwiązać
gazą i pozostawić w ciepłym miejscu na 3-4
dni do zakwaszenia. Potem zlewamy ten
zakwas. Na warzywach ugotować wywar
dodając sól, pieprz, angielskie ziele, liść lau-
rowy i majeranek. Do ugotowanego wywaru
dolewamy zakwas buraczany nie doprowa-
dzając do wrzenia. Doprawić do smaku.

Pierożki pieczone
z kapustą i grzybami
Składniki:
ciasto: 1 kg mąki pszennej, 1 ½ paczki mar-
garyny Kasi, 1 szkl. śmietany, 6 żółtek + 1
jajko roztrzepane do posmarowania, 2 łyżki
cukru, 1 łyżeczka soli,
farsz: 1 kg kapusty kwaszonej, 2 dag grzy-
bów suszonych,  5 jajek, sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Kapustę i grzyby ugotować, cienko pokroić;
4 jajka ugotować na twardo i drobno posie-
kać. Wszystko razem wymieszać, dodać
-1 jajko surowe i jeszcze wymieszać, dodać

sól i pieprz aby było pikantne. 
Ze wszystkich składników na ciasto, zagnieść
i wyrobić dobrze. Pokroić na kawałki i roz-
wałkować cienko każdy. Wykrawać szklanką
placuszki, na każdy nałożyć farsz, złożyć
na pół i dobrze zlepić brzegi. Ułożyć
na blaszce, posmarować roztrzepanym
jajkiem i wstawić do piekarnika. Piec ok. 20
min. do zarumienienia się pierogów.

Makowiec zawijany
Składniki:
½ kg mąki pszennej, 3 jajka, ½ szkl. cukru, 125 g masła roślinnego, cukier waniliowy,
½ paczki drożdży, szczypta soli; składniki na masę makową: 40 dkg maki, 125 g masła
śmietankowego, 4 jajka, 1 szkl. cukru, zapach migdałowy, rodzynki.

Sposób przygotowania: drożdże rozgniatamy na mleku z łyżką mąki i łyżką cukru, by była
gęstość śmietany, masło rozpuścić, wsypać mąkę do miski, wbić jajka, dodać cukier, cukier
waniliowy, wlać masło, dodać rozczyn z drożdży. Dokładnie zagnieść ciasto i odstawić
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Masa makowa: sparzyć mak, wychłodzić i zmielić dwa
razy. Białka ubić z cukrem na sztywno. Do maku wlewamy masło, żółtka, zapach i rodzynki.
Dodajemy pianę i dokładnie mieszamy. Wyrośnięte ciasto wyjmujemy z miski, dzielimy
ma dwie części, wałkujemy do grubości 1 cm. Nakładamy masę makową i zwijamy.
Zawijamy w papier do pieczenia ciast. Zawijając w papier robimy trochę luzu, aby ciasto
miało miejsce do wyrośnięcia. Wyrośnięte makowce wkładamy do pieca. Piec 40 min.

Przepisy KGW z Białej  na świąteczny stół wigilijny

Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym,
wielu Bożych błogosławieństw na ten wspaniały czas
Narodzenia Pańskiego, aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku

życzą
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Serdecznie dziękujemy Tobie i Twoim
elfom za całoroczną ciężką pracę – doce-
niamy to nie tylko raz do roku. Wiemy,
że Twój sukces, Święty Mikołaju, to efekt
wspólnej pracy. Gdyby nie elfy zatrudnione
w Dziale Projektowania Zabawek, Dziale
Produkcji czy Dziale Pakowania i Sortowania
Paczek, aż strach pomyśleć, ile dzieci
nie dostałoby swoich  wymarzonych prezen-
tów! Pamiętamy też o elfach administracyj-
nych, które pieczołowicie prowadzą rachunki
Dobrych i Złych Uczynków, zajmują
się pismami przychodzącymi i wychodzą-
cymi, oraz tymi, które to przyjmują i przygo-

towują zamówienia do realizacji. Dziękujemy
też Działowi Spedycji, który od setek lat do-
konuje cudu nie dopuszczając do zawalenia
bardzo napiętego grafiku!

Śpieszymy donieść, że w tym roku posta-
nowiliśmy dać wyraz naszej wdzięczności nie
tylko słowem, ale i czynem biorąc  przykład,
Święty Mikołaju, z Twojego prężnie działa-
jącego przedsiębiorstwa. Dlatego też w gmi-
nie Zgierz pierwszy weekend grudnia upłynął
nam niezwykle pracowicie.

Mając na uwadze Twoje imieniny oraz
dzięki przychylności włodarzy naszej gminy
w świetlicach w Ustroniu, w Rosanowie i w
Łagiewnikach Nowych odbyły się Mikołajki
dla dzieci. 

I tak oto 3 grudnia w Rosanowie, dzięki
współpracy mieszkańców, społeczników
i pracowników gminy, najmłodsi mieszkańcy
tamtej okolicy wraz rodzinami wzięli udział
w zabawach mikołajkowych i oprócz uczest-
nictwa w grach i konkursach pałaszowali
ze smakiem słodkości. Zabawa była wspa-
niała, wszędzie było pełno uśmiechów.
Mamy wrażenie, że niejeden mieszkaniec
Rosanowa „zaplusował” tego dnia na Liście
Grzecznych. Może dlatego, a może
na  zachętę  do   podejmowania    podobnych
działań, uczestnicy dostali od Ciebie „coś
słodkiego”? Jesteś, Święty Mikołaju,
doprawdy niesamowity!             

W tym samym czasie w świetlicy
wiejskiej w Ustroniu także świętowaliśmy
Twoje imieniny. Choć  formuła  spotkania
była nieco inna, i tu nie zabrakło słodkiego
poczęstunku, uśmiechów i dobrej zabawy.
Dzieci i dorośli uczyli się lub doskonalili
w tradycyjnych formach tworzenia bożona-
rodzeniowych ozdób, aby na zakończenie
cieszyć się z przedstawienia pt.: COŚ TAM
Z MARZENIAMI NIE PAMIĘTAM. I tym
razem Ekipa Spedycyjna Dzielnych Renife-
rów dotrzymała terminu i w tym samym
czasie co do Rosanowa do Ustronia
dostarczyła paczki z drobiazgami. 
W niedzielę 4 grudnia odbyły się Twoje

imieniny w świetlicy sołeckiej w Łagiewni-
kach Nowych. Milusińscy obejrzeli przedsta-

wienie pt. ”Zimowe Niespodzianki”. Dobra
zabawa zakończyła się jak zwykle słodką nie-
spodzianką od Ciebie, Święty Mikołaju.

Ale, ale! Święty Mikołaju! To jeszcze nie
koniec! W grudniu planujemy podjąć wiele
kolejnych działań, by godnie, tradycyjnie
i radośnie przygotować się do uczczenia
Świąt Bożego Narodzenia! Będą lokalne
Wigilie, będą zajęcia dla dzieci i warsztaty
dla dorosłych.

Póki co serdecznie dziękujemy za ofiaro-
wane drobiazgi. 

...
 

P.S. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą
do Ciebie, Święty Mikołaju: prosimy
o odnotowanie w Listach Dobrych Uczyn-
ków następujących uczestników zaangażo-
wanych w Mikołajkowy Weekend w gminie
Zgierz: Wójt Gminy Zgierz, Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji w Dzierżąznej, KGW Rosanów, Radny
Rosanowa, Sołtys Rosanowa, Ludowy Klub
Sportowy w Rosanowie, KGW Grotniki-
Ustronie, Sołtys i Rada Sołecka Ustronia,
Stowarzyszenie Proekologiczne PINIA,
Sołtys i Samorząd Wiejski Łagiewnik
Nowych.
Plusy, albo… brawa dla nich!!!”

3 grudnia br. odbyła się uroczystość Miko-
łajkowa dla około 130 dzieci z terenu całej
gminy, zorganizowana przez Wójta Gminy
Zgierz.  W tym roku dzieci w wieku 5-12 lat
gościły w progach Zespołu Szkolno–Gimnaz-
jalnego w Grotnikach. Maria Teresa
Socalska – dyrektor szkoły powitała wszyst-
kich milusińskich, ich rodziców oraz organi-
zatorów imprezy i przybyłych gości.

Podczas spotkania dzieci obejrzały, a nawet
aktywnie uczestniczyły w pokazie show
wykonanym przez firmę ELF SHOW.
Uroczystość uświetnił również swoim wystę-
pem chór szkolny „Leśne Nutki” pod kierow-
nictwem Beaty Wojakowskiej – nauczyciela
ze szkoły w Grotnikach. Wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek oraz  przewodniczący 

Zgierscy
p o l i c j a n c i
wyjaśniają oko-
liczności śmier-
t e l n e g o
w y p a d k u ,
do którego
d o s z ł o
21 listopada
2016 roku
około godziny

17.00 w miejscowości Słowik. Funkcjonariu-
sze apelują: NIE ZAPOMINAJMY
O ODBLASKACH!

Jak wynika z wstępnych ustaleń, 38-letnia
piesza (bez jakichkolwiek elementów odbla-
skowych) przebiegała w miejscu niedozwo-
lonym przez ulicę Gdańską, stanowiącą cześć
drogi krajowej nr 91. Został potrącona przez
samochód. 50-letni kierowca był trzeźwy.
Kobietę przewieziono do szpitala,  gdzie, nie-
stety, po kilku godzinach zmarła. Policjanci
zabezpieczyli ślady kryminalistyczne
i ustalają świadków.

Przypominamy: Każdy pieszy,
który porusza się po zmierzchu po drodze
poza  obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. Wielu pie-
szych stosuje się do nowych przepisów,
niestety, zdarzają się osoby, które w dal-
szym ciągu narażają swoje życie. Pamię-
tajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów. Natomiast
osoba piesza, mająca na sobie elementy
odblaskowe, staje się widoczna nawet
z odległości 150 metrów.

Elementami odblaskowymi mogą być
przedmioty doczepiane do ubrania,
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca
się umieszczać na wysokości kolan,
dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców – wówczas będziemy mieli
pewność, że są dobrze widoczne
dla innych uczestników ruchu drogo-
wego.

Komenda Powiatowa Policji 

Rady Gminy Zgierz Marek Telenda podzię-
kowali wszystkim zaangażowanym
w organizację imprezy oraz złożyli dzieciom
oraz ich opiekunom życzenia świąteczno–
noworoczne. Do życzeń dołączyła
się również biorąca udział w spotkaniu
Zuzanna Marchewa – wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Zgierz oraz kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych Bożena
Frank. 

Najważniejszym jednak punktem
programu była oczekiwana przez wszystkie
dzieci wizyta Mikołaja, który wręczył
dzieciom paczki ze słodyczami. Sprawami
organizacyjnymi uroczystości zajmowali
się pracownicy Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy. 

Drogi Święty Mikołaju!

Mikołajki

W dniu 10 XI 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
w Słowiku. Uczniowie klasy II gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli Marioli Widawskiej
i Anny Sokalskiej przygotowali przedstawienie pt.  „Triumf wolności”. Była to żywa lekcja
historii, którą wszyscy obejrzeli z dużym zainteresowaniem. Oprawę muzyczną przedstawienia
stanowił występ chóru przygotowany przez Pana Wiktora Kaźmierczaka, a dekorację sali
wykonali uczniowie. Uroczystość ta sprzyjała kształtowaniu postaw patriotycznych, dzięki
niej uczniowie mogli poznać historię odzyskania niepodległości. 

Mariola Widawska, Anna Sokalska

Święto Niepodległości w Słowiku

Odblask może uratować życie!



12 Na Ziemi Zgierskiej   11-12 / 2016  R O Z R Y W K A       

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie! Wystarczy
przesłać pocztą na adres Redakcji lub dostarczyć osobiście
wypełniony KUPON, aby wziąć udział w losowaniu nagród:
2 zestawów interesujących książek dla całej rodziny!

1.   „Wigilijna solenizantka”.
2.   „Gloria in excelsis..."
3.   Bożonarodzeniowe przedstawienie.
4.   Kolor ornatu kapłana w Kościele katolickim w święto 

Bożego Narodzenia.
5.   Najdroższ drzewko na choinkę.
6.   Dwa w barszcz to za dużo.
7.   Ojciec Maryi.
8.   Kierunek, z którego przybyli Trzej Królowie.
9.   Z Bałtyku na wigilijnym stole.
10. Przed Nowym Rokiem.
11. Wigilijna potrawa z pszenicy, maku i miodu, popularna  

we wschodniej Polsce.
12. Składnik opłatka.
13. Pierwsza msza święta Bożego Narodzenia.
14. Ciągnie zaprzęg św. Mikołaja.
15. Np. rodzynki.
16. Prezent dla niegrzecznych dzieci.
17. Jeden z monarszych darów dla maleńkiego Jezusa.
18. W święta zostaje sam w domu.
19. Na co dzień - pasożyt na drzewie, od święta - zielona
ozdoba.
20. Pod obrusem i w żłóbku.
21. Dawniej: kolacja.
22. Siedziba pierwszego arcybiskupstwa w Polsce.
23. Zawód św. Józefa.
24. Pierwszy męczennik chrześcijański, czczony 26 grudnia.
25. Wesoła kolęda.
26. Składnik na wigilijny kompot.
27. "Oj maluśki, maluśki, maluśki, kieby ...."
28. Papieskie błogosławieństwo Urbi et...
29. W herbie gminy Zgierz; w średniowiecznej ikonografii 

chrześcijańskiej - symbol Chrystusa.
30. Gwiazda betlejemska.

KRZYŻÓWKA

KUPON KONKURSOWY NZZ 12/2016
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: .................................................

pod choinkę!


