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KONDOLENCJE

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ (VIII-IX 2017)

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE
08.08 godz. 11.00-15.00, 22.08 godz. 14.00-18.00 
08.09 godz. 11.00-15.00, 22.09 godz. 14.00-18.00 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE
01.08 godz. 09.45-13.45, 11.08 godz. 13.30-17.30, 29.08  godz. 9.45-13.45
12.09 godz. 09.45-13.45, 19.09 godz. 13.30-17.30, 26.09  godz. 9.45-13.45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH
07.08 godz. 9.00-13.00, 21.08 godz. 13.00-17.00 
04.09 godz. 9.00-13.00, 18.09 godz. 13.00-17.00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
04.08 godz. 15.00-19.00, 28.08 godz.15.00-19.00
05.09 godz. 15.00-19.00, 25.09 godz.15.00-19.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE
04.08 godz. 10.30-14.30, 16.08 godz. 13.00-17.00, 28.08 godz. 10.30-14.30
05.09 godz. 10.30-14.30, 15.09 godz. 13.00-17.00, 25.09 godz. 10.30-14.30

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ
każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

NUMERY POSESJI OBOWIĄZKOWE!
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty,

które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia
budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego
przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń
(t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1094 ze zm.).

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla uspraw-
nienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle
ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
W związku z powyższym, mając na celu zmobilizowanie i zwiększenie świadomości
społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowania posesji, apelujemy do mieszkań-
ców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi. Czytelny numer posesji
ma kluczowe znaczenie chociażby w przypadku interwencji służb ratunkowych. Warto o to
zadbać.

"Aktywność społeczno-zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości''
Od lipca br. 15 osób biorących udział w projekcje odbywa trzymiesięczny staż. Stażyści pracują
8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Dwie osoby pracują w Szkole Podstawowej w Białej,
oraz Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie, a trzy osoby w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Zgierzu, gdzie dzielnie pomagają pacjentom na oddziale wewnętrznym
geriatrycznym. Panie florystki swoje bukiety układają w kwiaciarni w Zgierzu przy ul. Ale-
ksandrowskiej oraz w Ozorkowie w "Bukieciarni u Kasi". Czterech ochroniarzy w firmie
IMPEL Security Polska oddział w Łodzi ochrania wyznaczone obiekty, a panie recepcjonistki
obsługują recepcje. Swoją pracę rzetelnie wykonują także pracownicy gopodarczy w firmie
P.P.H.U. "Bazilio" w Woli Branickiej oraz na skupie złomu w Zgierzu przy ul. Gołębiej. Każdy
stażysta ma przydzielonego opiekuna, którego zadaniem jest udzielenie wszelkiej pomocy
w czasie trwania stażu. Zakupiono również większość niezbędnych materiałów oraz narzędzi
jako doposażenie stanowiska, m.in. sprzęt medyczny, sprzęt do sprzątania, narzędzia flory-
styczne oraz narzędzia dla pracowników gospodarczych. Ułatwią one wykonywanie obowiąz-
ków i sprawią, ze praca będzie lekka i przyjemna.

Koordynator projektu Aneta Żółkowska

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.
ANETY 

TROJAK  
składają

Wójt Gminy Zgierz
Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Radni Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.
ANETY 

TROJAK  
składają

koleżanki z KGW Rosanów
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW

w Zgierzu

Wyrazy współczucia Koleżance

Bożenie Kacprzak
z powodu śmierci

CÓRKI  
składają

koleżanki z KGW Rosanów
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW

w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
ANETY 

TROJAK  

składają
Sołtys i Rada Sołecka Rosanowa

23 SIERPNIA 2017

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE
dla mieszkańców gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4
Rezerwacja: 

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

Najbliższy termin:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podstawowej

im. Jana Kasińskiego w Białej 

zapraszają Mieszkańców gminy do udziału w akcji 

HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
Zbiórki krwi odbędą się w dniach: 

17 września, 10 grudnia 2017
(w godzinach 9.30 - 12.30 przy SP w Białej)O
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

NOTA REDAKCYJNA. W nawiązaniu do artykułu „Sesja pod znakiem absolutorium”
(„NZZ”, 2017, nr 7) na prośbę Pana Marka Telendy pragniemy doprecyzować, że podczas obrad
Rady Gminy Zgierz w dn. 29 VI br. nie podał on powodów swojej rezygnacji z funkcji
przewodniczącego. Z tego względu w tekście nie cytowaliśmy samego Zainteresowanego.
Naturalne w takich sytuacjach kuluarowe spekulacje na temat możliwych przyczyn wspomnia-
nej decyzji znalazły swoje odzwierciedlenie w publikacji, ale nie należy ich interpretować jako
stanowiska byłego przewodniczącego, lecz jako tezę prasową zweryfikowaną przez redakcję.

NAGRANIA 
AUDIOWIZUALNE

SESJI
RADY GMINY ZGIERZ,

UCHWAŁY, KOMUNIKATY 
I AKTUALNOŚCI

gminazgierz.pl
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W dniu 28 VII br. odbyły się powiatowe obchody
Święta Policji. Samorząd gminy Zgierz reprezentowała
wójt Barbara Kaczmarek, która pogratulowała
komendantowi powiatowemu policji Robertowi
Śniecikowskiemu awansu na stopień podinspektora.
Święto było okazją do podziękowań funkcjonariuszom
za owocną pracę, skutkującą poprawą bezpieczeństwa
mieszkańców, oraz złożenia życzeń bezpiecznej służby
i dalszych sukcesów. 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uhonorowała
wójta Barbarę Kaczmarek specjalnymi podziękowa-
niami za wsparcie i zaangażowanie oraz pomoc
w kreowaniu dobrego wizerunku policji.              [DS]

Najważniejszym punktem lipcowej sesji Rady Gminy
Zgierz był wybór nowego przewodniczącego. Radni
powierzyli tę funkcję Piotrowi Lebiedzińskiemu,
dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu (na zdj.
radni wręczają kwiaty i gratulują wyboru).

Piotr Lebiedziński jest absolwentem Politechniki
Łódzkiej. Jako magister inżynier budownictwa
lądowego swoje życie zawodowe związał z tą właśnie
dziedziną. W ostatnich wyborach samorządowych jako
niezależny kandydat uzyskał mandat radnego.
Nie jest to debiut w pracy samorządowej, gdyż wcześ-
niej Piotr Lebiedziński pracował m.in. na stanowisku
zastępcy burmistrza Łęczycy.                               [DS]

PIOTR LEBIEDZIŃSKI 
PRZEWODNICZĄCYM
RADY GMINY ZGIERZ

Wójt Gminy Zgierz
zaprasza do udziału w XI edycji

RAJDU EDUKACYJNEGO
SZLAKIEM WALK WRZEŚNIOWYCH

28. pułku Strzelców Kaniowskich
i Kresowej Brygady Kawalerii

który odbędzie się na terenie gminy Zgierz
w dniu 27 września 2017 roku.
Organizatorzy zaplanowali dwie trasy piesze 

i trasę rowerową.
Punktem docelowym tegorocznej edycji 

będzie Szkoła Podstawowa w Szczawinie.

Oddajmy hołd bohaterskim Obrońcom Ojczyzny.
Poznajmy bliżej historię ziemi zgierskiej, 

która w 1939 roku stała się polem bitewnym 
o wolność narodu polskiego.

Szczegółowe informacje o rajdzie i zapisach
zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.gminazgierz.pl
oraz wywieszone w szkołach na terenie gminy.

AWANSE, PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA
Z OKAZJI

ŚWIĘTA POLICJI



4  Na Ziemi Zgierskiej     8-9/2017  A K T U A L N O Ś C I     

Jak można podsumować ostatni rok
pracy Komendy Powiatowej Policji
w Zgierzu? Jakie wnioski wynikają
z policyjnych statystyk?

-  Statystyki pokazują, że mieszkańcy
powiatu zgierskiego mogą czuć się bezpiecz-
niej ze względu na spadek liczby wszczętych
spraw o przestępstwa, przy jednoczesnym
wzroście wykrycia przestępczości ogólnej.
Dzięki temu wzrasta poziom zaufania
społecznego do policji, co jest dla nas
niezmiernie ważne. Pomimo, że statystyki
kryminalne są lepsze niż w poprzednich
latach, to miniony rok był dla policjantów na-
szego powiatu naprawdę pracowity. Mundu-
rowi stawiają przede wszystkim na kontakt
ze społeczeństwem. Dzielnicowy nie jest
policjantem siedzącym za biurkiem, ale tym,
który z własnej inicjatywy spotyka się
z mieszkańcami. Oprócz tego funkcjonariu-
sze angażują się w różnego rodzaju działal-
ność edukacyjno–profilaktyczną. W ciągu
całego roku spotykają się z dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi rozmawiając o proble-
mach, które dotycząc danych grup. Policjanci
organizują i uczestniczą w piknikach, semi-
nariach,        konferencjach. Wszystko po to,
aby zapobiegać niezgodnym z prawem za-
chowaniom,            co w mojej ocenie przed-
kłada się właśnie                   na statystykę
kryminalną. 

Jakie są najważniejsze sukcesy zgierskiej
policji w ostatnich miesiącach?

- Policjanci każdego dnia wykonują bardzo
ciężką i odpowiedzialną służbę. Tak
naprawdę każdy dzień, w którym nasi miesz-
kańcy są bezpieczni, jest sukcesem. Warto
jednak przypomnieć o sytuacji sprzed kilku
dni, kiedy to zaginęła 83-letnia kobieta. W jej
poszukiwania zaangażowani byli niemal
wszyscy policjanci z powiatu zgierskiego.
Po całonocnym przeczesywaniu terenu
nad ranem do akcji wkroczył policyjny
śmigłowiec. Z góry policjanci zauważyli
siedzącą pod drzewami kobietę. Aby do niej
dotrzeć, funkcjonariusze musieli pokonać
grząski i bagnisty teren. W rezultacie udało
się odnaleźć zaginioną całą i zdrową.
Okazało się, że kobieta, która miała ogromne
problemy ze wzrokiem, zabłądziła wracając
ze sklepu. To jest naprawdę wielki sukces,
gdy policjanci ratują czyjeś życie. Warto
również podkreślić liczne sukcesy zgierskich
policjantów w walce przestępczością
narkotykową oraz dopalaczami. Jest to
bardzo istotne zagadnienie, której stróże
prawa poświęcają wiele uwagi. W minionych
miesiącach policjanci podczas wielu akcji
zabezpieczyli duże ilości środków odurzają-
cych. W 2016 r. policjanci zamknęli ostatni
na naszym terenie sklep z dopalaczami.
Od tamtej pory żadna nowa placówka
nie została utworzona. Za sukces można
uznać wprowadzenie patroli rowerowych
na terenie Zgierza. Sądzę, że widok policjan-
tów na rowerach może pozytywnie wpłynąć
na poczucie bezpieczeństwa obywateli. 

Policja prowadzi szereg akcji profilak-
tycznych i edukacyjnych...

-  Jest to zagadnienie o dużym znaczeniu
społecznym, gdyż wierzymy, że w ten sposób
możemy zapobiec niewłaściwym zachowa-
niom w przyszłości oraz pomóc w zapewnie-
niu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży,
których uczymy, jak bezpiecznie poruszać się
po drodze, jak bezpiecznie spędzić ferie czy
wakacje, dlaczego dopalacze, środki odurza-
jące lub alkohol są szkodliwe dla zdrowia.
Podobne akcje kierujemy również do doro-

są inne. Profilaktyka społeczna to nie tylko
pogadanki. Policjanci organizują i uczestni-
czą w różnego rodzaju wydarzeniach społecz-
nych, konkursach, konferencjach, debatach
itp. Kontakt i rozmowa z ludźmi są bardzo
ważne i na to stawiają obecnie policjanci.
Oprócz działań typowo profilaktycznych
mundurowi realizują liczne programy, które
mają za zadanie wzmocnienie współpracy
z obywatelami. Przykładem takiego
programu jest „Dzielnicowy Bliżej Nas”,
w ramach którego została utworzona aplika-
cja „Moja Komenda”. Dzięki temu każdy
użytkownik telefonu komórkowego z interne-
tem może sprawdzić, kto jest jego dzielnico-
wym i jak się z nim skontaktować. Warto
wspomnieć także o Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa, która daje możliwość
anonimowego zgłaszania przez internet pro-
blemów i zagrożeń występujących w danym
miejscu. Są to narzędzia mające ułatwić
współpracę policji ze społeczeństwem. 

Policja prowadzi nabór do służby. Jakie
wymagania stawiane są kandydatom?
Dlaczego praca w policji może być atrak-
cyjnym wyborem drogi zawodowej?

- Na naszej stronie internetowej można
znaleźć szczegółowe informacje o rekrutacji
kandydatów do służby w policji. Jednak
aby zostać policjantem, należy spełnić kilka
wymagań: 
- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną
do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbo-
wej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy
stosownie do wymogów określonych w prze-
pisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej
powinny posiadać uregulowany stosunek
do służby wojskowej (potwierdzonym właści-
wym wpisem w książeczce wojskowej). 
Wymagań jest sporo, ale służba w policji
potrafi dać naprawdę wiele satysfakcji. Jest
to służba ludziom i ta właśnie służba społe-
czeństwu jest wielkim atutem pracy w policji.
Oczywiście sama satysfakcja to nie wszystko,
ale służba gwarantuje stałą pracę i pewne,
dające poczucie stabilizacji wynagrodzenie.
Policja daje również duże możliwości
rozwoju i edukacji oraz możliwości awansu.
Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. 

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Dariusz Szlawski
fot. Mariusz Świątczak

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZGIERZU
PODINSPEKTOR  ROBERT ŚNIECIKOWSKI

Rozmowy „Na Ziemi Zgierskiej” W fotograficznym skrócie

Stoisko gminy Zgierz na ogólnopolskim festiwalu kulinarnym w Piotrkowie Trybunalskim
(15-16 lipca br.). Na zdj.: panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczawinie oraz zespołu
Szczawinianki promują specjały kuchni i folkloru ziemi zgierskiej.

Rozpoczęły się prace na ul. Kasztanowej w Dąbrówce Wielkiej. Rozudowa drogi
stanowiącej łącznik między drogą wojewódzką nr 702 a zmodernizowaną ostatnio
ul. Łanową to kolejny etap długo oczekiwanych inwestycji gminnych. 

Wakacyjne zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji: edukacja, zabawa i sport - w tym roku w Dzierżąznej i w Rosanowie.

Rodzinny festyn „Dzień Tygrysa” w Ustroniu (29 lipca br.), zorganizowany przez Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
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W czerwcu br. zakończyła się kolejna edy-
cja konkursu „Wydajemy własną książkę”,
zorganizowanego przez Gminne Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej. Dla niektórych autorów był to
literacki debiut, dla innych - kolejny poziom
twórczego wtajemniczenia. 

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół
z terenu gminy Zgierz oraz indywidualni
użytkownicy zasobów bibliotek gminnych.
Ich zadaniem było stworzenie własnej książki
– bez ścisłych ograniczeń co do formy, za to
z hasłem przewodnim w treści. „Bohaterem”
manuskryptów miały być szeroko rozumiane
„żywioły”. Organizator powołał niezależną
komisję konkursową w składzie: Anna
Dudka z Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Zgierzu, specjalizująca
się w metodyce edukacji czytelniczej,
Dariusz Szlawski - historyk, pedagog
i bibliotekoznawca, redaktor naczelny
"Na Ziemi Zgierskiej", i Mariusz Świątczak
z Referatu Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Gminy Zgierz, artysta
malarz i fotografik. Koordynatorem konkursu
była Edyta Janczak z GCKSTiR
w Dzierżąznej, na co dzień sprawująca pieczę
nad księgozbiorem w filii Gminnej Biblioteki
w Ustroniu. Jurorzy oceniali prace według
kryteriów wiekowych: dzieła uczniów klas
I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej i prace
gimnazjalistów.

W najmłodszej kategorii wiekowej
I miejsce zajęły ex aequo: Alina Szafrańska
ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej za ujmującą artyzmem książkę
"Żywioły moimi oczami", profesjonalnie
opatrzoną miejscem i rokiem wydania:
Rosanów 2017, oraz Julia Kominiak
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotni-
kach za przygodową opowieść "Świat żywio-
łów. Pułapka bez wyjścia". Jurorzy
wysoko ocenili pomysłowo zaprojektowaną
książkę "3D" Ewy Siembidy pt. "Żywioły",
przyznając uczennicy z Grotnik wyróżnienie.
Zainteresowanie wzbudziły też prace:
"Przygoda delfinki Kasi" Leny Mazur,
popularnonaukowe "Ciekawostki o wodzie"
Oliwki   Lewandowskiej   oraz   nietypowa
w formie "Historia żeglarza" Maurycego
Dębskiego, której strony przybrały kształt
statku.

W gronie autorów ze starszych klas szkół
podstawowych komisję konkursową
zachwyciła Joanna Lewandowska (ZSG
w Grotnikach), której książka "Moja
preHistoria" zajęła I miejsce. Żywioły
okazały się scenerią niesamowitych przygód
bohaterki, których finału oczywiście
nie wypada zdradzać. Równorzędne miejsce
I otrzymała autorka najbardziej oryginalnej
w formie książki konkursowej - Liwia Duma
(ZSG w Grotnikach). Jak opisać to dzieło?

Zacznijmy od tytułu: "Tragedia żywiołów"
stwarza różne możliwości interpretacji,
prowokuje do myślenia, uświadamia człowie-
kowi jego miejsce w świecie przy rody.
"Okładką" i "kartami" książki były elementy
plastikowej butelki  PET,  zachowujące  swój
pierwotny, jakby industrialny kształt. A treść?
Znamy doskonale książki, które wypełniają
obrazy: fotografie, rysunki, reprodukcje
obrazów. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić
"album", który zamiast obrazu dwuwymiaro-
wego zawiera... trójwymiarową mini-rzeźbę,
artystyczną instalację w skali mikro. Taka
właśnie jest książka stworzona przez Liwię:
nowatorska, artystyczna, przykuwająca
wzrok i zapadająca w pamięci. Osobiście
odebraliśmy ją jako ekologiczne "memento":
technologiczne zaawansowanie cywilizacji
kontra żywioły natury.

Interesujące prace nadesłali: Alan
Kurowski ("Żywioły"), Lena Klimowicz
(bogato ilustrowany "Żywiołowy Rumak"),
Amelia Bełdowska ("Trzy żywioły"),
Blanka Zagajewska ("Piękne niebezpie-
czeństwo" - opowiadanie o tsunami
na pewnej wyspie), Klaudia Wagner
("Ciekawostki o ogniu  i wodzie"), Kacper
Lewandowski ("Płonący ogień"), Mateusz
Tomczak ("Żywioły").

W kategorii książek stworzonych
przez uczniów klas gimnazjalnych
dominowały poezja i opowiadania fantasy.
I miejsce przyznano Julii Jędrzejewskiej
(ZSG w Słowiku) za tomik poezji "Wybryki
żywiołów", który okazał się arcydziełem
sztuki edytorskiej: piękna treść zyskała
na niezwykle starannej stylizowanej szacie
wydawniczej. Komisja nagrodziła wyróżnie-
niami wypełniony emocjami zbiór wierszy
Martyny Antczak (ZSG  w Szczawinie)
pt. "Wybrakowane: żywioły" i mikropowieść
fantasy „Kevanes” Magdaleny Sławęckiej,
pomyślaną jako dziennik głównego bohatera.   
Z przyjemnością czytaliśmy także: "Historię

Gorm" Maksymiliana Minkowskiego,
"Wybrankę żywiołów" Wiktorii Mikołajew-
skiej, "Żywioły" Alicji Wrześniewskiej,
"Cztery żywioły" Weroniki Majewskiej
i "Żywioły" Magdaleny Jóźwiak.

Reguły konkursu są nieubłagane: trzeba
wybrać laureatów. W tym konkursie jednak
nie ma przegranych. Wszyscy zasługują
na gratulacje za podjęcie trudu stworzenia
autorskich publikacji. Duże brawa za krea-
tywność, wyobraźnię, inwencję! Warto
te talenty rozwijać. Można to robić na wiele
sposobów. Książka to doskonały prezent
dla młodego człowieka, rozbudzający intelekt
i doskonalący szereg ważnych w życiu umie-
jętności. To nie jest konkurencja dla nowo-
czesnych technologii, ale inny wymiar
atrakcji.

Dariusz Szlawski

W sobotnie popołudnie  22 lipca br. odbył
się w miejscowości Ciosny festyn rodzinny,
zorganizowany przez mieszkańców sołectwa
Ciosny pod kierunkiem sołtysa Bernarda
Palmowskiego oraz Urząd Gminy Zgierz.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
w ramach małego projektu lokalnego,
na który gmina Zgierz pozyskała pomoc
finansową w formie dotacji z województwa
łódzkiego w wysokości 5 000,00 zł, pozostałe
1712,00 zł to środki finansowe pochodzące
z budżetu gminy. W ramach realizacji
projektu został zakupiony namiot plenerowy,
grill, stoły i ławki, które będą służyły
mieszkańcom sołectwa przez kilka lat
przy okazji planowanych imprez lokalnych. 

Nieobecną z powodu urlopu Wójt Gminy
Zgierz reprezentował zastępca wójta
Wiesław Olender. W gronie gości znaleźli
się poseł na Sejm RP Marek Matuszewski,
proboszcz parafii w Białej  ks. Mariusz
Lampa oraz znany polski olimpijczyk,
zapaśnik Tomasz Kupis. Licznie zgromadzili
się mieszkańcy Ciosen i sąsiednich miejsco-
wości z terenu gminy Zgierz.

Wiele uwagi przyciągała drewniana wiata
wybudowana przez mieszkańców Ciosen,
na budowę której samodzielnie pozyskali
drewno i blachę; sami ją również pomalo-
wali. 

W słonecznej atmosferze wszyscy mogli
popróbować doskonałych, potraw i produk-
tów lokalnych przygotowanych przez gospo-
dynie, były tradycyjne pierogi, krokiety,
barszczyk, wiejski chleb ze smalcem,
wykwintne i pyszne placki domowego
wypieku, grillowane kiełbaski  oraz wiele in-
nych doskonałości. 

Podczas gdy jedni uczestnicy festynu
skupieni byli na degustacji potraw, inni
bardzo aktywnie spędzali czas, biorąc udział
w licznych konkursach i zabawach sporto-
wych. Rozgrywały się mecze piłki nożnej,
zabawy ruchowe dla dzieci i tradycyjne już
rzuty na odległość „patelnią sołysa”.

Gościom przygrywała do tańca muzyka,
można było również posłuchać występu
wokalnego Krzysztofa Kociszewskiego,
spróbować swoich sił w strzelaniu czy jeździe
konno. W rozgrywkach sportowych brały
udział trzy drużyny: LKS „Błękitni Ciosny”
, LKS „Dąbrówka” i „Drużyna Benka”.
Sportowcom zostały wręczone puchary
i podziękowania, które ufundowali: wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
ks. Mariusz Lampa i Tomasz Kupis.  

Dla uczestników konkursów zostały
ufunowane atrakcyjne nagrody, których spon-
sorem była firma DELHAN Artur Szyszka
z siedzibą w Lesznie. Nie sposób tutaj pomi-
nąć sponsorów, dzięki którym powstała
drewniana wiata, stanowiąca zaplecze
biesiadne podczas festynu.  Drewno
darowali:  Bernard Palmowski, Mariusz
Olczak oraz Michał Kamecki, blachę
natomiast ofiarował Krzysztof Rogalski.
Największy wkład pracy w wykonanie wiaty
wnieśli: Piotr Gwarczyk, Bernard
Palmowski, Jan Marciniak, Grzegorz
Palmowski, Magdalena Palmowska
i Dorota Szwedziak.

Mieszkańców Ciosen finansowo wsparł
Bank Spółdzielczy w Zgierzu. Firma
NATUREX z Białej i Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Ozorków podaro-
wały pieczywo, firma JAMIR z Bechcic –
wędlinę na grilla, natomiast Jacek Burdyka
ciasta i inne słodkości.

Impreza odegrała bardzo ważną rolę
w rozwoju sołectwa, ponieważ oprócz tego,
że mieszkańcy mogli spędzić aktywnie wolny
czas, to najważniejsze - mogli się zintegro-
wać i lepiej poznać. Podczas festynu pojawiło
się wiele pomysłów i inicjatyw lokalnych,
które jak zapewniają mieszkańcy sołectwa
Ciosny będą realizowane już wkrótce m.in.
zaplanowany na rok przyszły „Dzień
Dziecka”. Wszystkim serdecznie dziękujemy
za ogromny wkład pracy, pomoc i zaangażo-
wanie!

Edyta Wójcik

Literackie żywioły

Na zdj.: komisja konkursowa w trakcie obrad.

Gminny konkurs „Wydajemy własną książkę” 2017 „Wakacyjny festyn rodzinny Ciosny 2017”
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa
Łódzkiego
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Zasady segregacji odpadów

oznaczenie
pojemnika / worka

kolor
worka

rodzaj
odpadów gromadzonych

w    worku
odpady,

których wrzucanie
jest zabronione

uwagi

PAPIER NIEBIESKI

gazety, książki, katalogi, zeszyty;
papierowe torby i worki; papier szkolny,

biurowy; kartony i tektura
oraz zrobione z nich opakowania

kartony i tektura pokryta folią aluminiową
(np. opakowania typu tetra pak po mleku,

napojach); tłusty i zabrudzony papier
(np. papierowe opakowania po maśle,
margarynie, twarogu, kartony po mleku

czy po napojach); kalki; papier termiczny
faksowy; tapety; odpady higieniczne

(np. waciki, podpaski, pieluchy)

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika
usunąć wszystkie zszywki, klamerki

czy inne elementy metalowe
lub plastikowe.

SZKŁO
KOLOROWE

ZIELONY
kolorowe butelki i słoiki po napojach

i żywności; kolorowe butelki po napojach
alkoholowych; szklane kolorowe opako-

wania po kosmetykach

porcelana i ceramika, doniczki, żarówki,
lampy neonowe, fluorescencyjne

i rtęciowe, reflektory, izolatory; szkło
stołowe, szkło okularowe, szkło żarood-

porne, fajans, ekrany i lampy telewizyjne,
lustra, szyby samochodowe

Nie tłuc go przed wrzuceniem
do pojemnika.

Szkło można przetworzyć w całości
i nie potrzeba dodatkowych elementów,

by powstał z niego kolejny produkt. 

SZKŁO BEZBARWNE ZIELONY
 bezbarwne butelki i słoiki po napojach

i żywności; bezbarwne butelki po napo-
jach alkoholowych; szklane bezbarwne

opakowania po kosmetykach

porcelana i ceramika, żarówki, lampy
neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,

fajans, żarówki, reflektory, izolatory, szkło
żaroodporne, szkło okularowe, szyby

samochodowe i okienne, doniczki, lustra,
ekrany i lampy telewizyjne

Nie tłuc go przed wrzuceniem
do pojemnika. Szkło można przetworzyć
w całości  i nie potrzeba dodatkowych
elementów, by powstał z niego kolejny

produkt.

TWORZYWA SZTUCZNE

PLASTIK

METALE

ŻÓŁTY

puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET),

puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości, plastikowe opako-
wania po żywności (np. po jogurtach,

serkach, kefirach, margarynach); plasti-
kowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw

sztucznych, puszki po napojach, konser-
wach; drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych (np. zabawki,

narzędzia)

butelki po olejach spożywczych i samo-
chodowych; silnikowych, smarach;

styropian, guma, butelki z jakąkolwiek
zawartością, puszki po farbach czy bate-
rie, opakowania po aerozolach, lekach,
opakowania po środkach chwastobój-
czych czy owadobójczych, sprzęt AGD

Zgnieść  butelki przed włożeniem
ich do pojemnika. Korki, które powin-
niśmy odkręcić przed wyrzuceniem

plastikowej butelki są dobrze wyceniane
w punktach skupu, warto zainteresować
się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki

od butelek.

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

BRĄZOWY
organiczne odpady kuchenne, nie nada-
jące się do spożycia warzywa i owoce,
resztki produktów mlecznych i skorupki
jaj, stary chleb, odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji: torebki
(saszetki) po herbacie

kości zwierząt, olej jadalny, mięso
i padlina zwierząt, drewno, leki, piasek
i kamienie, odchody zwierząt, popiół

z systemów grzewczych, papier i karton
inne odpady komunalne

ODPADY ZIELONE BRĄZOWY
liście, kwiaty i skoszona trawa, drobne
gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora

drzew

ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE

CZARNY niesegregowane odpady mieszane odpady ulegające biodegradacji,
inne  odpady niebezpieczne, odpady

budowlane i rozbiórkowe

W dniu 1 VII br. weszło w życie rozporzą-
dzenie  ministra środowiska w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów wprowadzający
tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów.
Nowością jest to, że system selektywnej
zbiórki został ujednolicony w całym kraju.
Obowiązujący dotychczas na terenie gminy
Zgierz system segregacji w pełni odpowiada
wprowadzonemu w tym roku standardowi,
co oznacza, że w sposobie segregacji
odpadów przez mieszkańców i właścicieli
nieruchomości w gminie Zgierz nic się nie
zmienia. Dla porządku przypominamy jednak
obowiązujące zasady:
• do niebieskich worków z napisem „Papier”
wrzucamy odpady papierowe i tekturowe,
w tym również opakowania z papieru
i tektury
• do zielonych z napisem „Szkło” – opako-
wania szklane
• do żółtych worków z napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” wrzucamy odpady
plastikowe, metalowe i opakowania wieloma-
teriałowe (to np. kartony po mleku i sokach).

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach z 2015 roku
stanowi, że w przypadku nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wyko-
rzystywane jedynie przez część roku, rada
gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rada Gminy Zgierz w dniu 26 marca 2015 r.
podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystane na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe. Właściciele wspomnianych nieru-
chomości zostali zobowiązani do złożenia
pierwszej deklaracji do dnia 31 V 2015 r.                  

• do brązowych worków z napisem „Bio” –
odpady ulegające biodegradacji.
W praktyce jest jeszcze jeden pojemnik /

worek – na odpady resztkowe, czyli zmie-
szane odpady komunalne, które należy
umieszczać w pojemniku/ worku w kolorze
czarnym.

Pamiętać należy również o odpadach
niebezpiecznych. Zużyte baterie, sprzęt AGD
i RTV, przeterminowane leki i odpady
budowlane to odpady, które nie mogą trafić
do żadnego z w/w pojemników. Stare
urządzenia AGD i RTV możemy oddać
w sklepie, w którym dokonujemy zakupu
nowego sprzętu, a leki – w aptece. Odpady
budowlane należy zawieźć do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(Zgierz, ul. Barlickiego 3a, czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 7-15, w sobotę
w godz. 8-12). Na terenie gminy Zgierz
organizowana jest również zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, elektronicznych i elek-
trotechnicznych oraz zużytych opon sprzed
posesji w dniach podanych w harmonogramie
obioru odpadów.

W przypadku niewypełnienia ustawowego
obowiązku złożenia deklaracji właściciel
otrzymuje z Urzędu Gminy wezwanie do jej
złożenia. Jeśli nie zastosuje się do tego
wezwania, wysokość opłaty zostaje określona
w drodze decyzji administracyjnej i obejmuje
okres od roku 2015.

Akty prawa miejscowego, do których
zalicza się opisywana uchwała, są ogłaszane
w dziennikach urzędowych własciwego
województwa. Mając na uwadze możliwie
najszerszy zasięg odbiorców, władze gminy
Zgierz dodatkowo prowadziły kampanię
informacyjną w środkach przekazu
oraz lokalnych tablicach informacyjnych
na terenie wszystkich sołectw.

Przypomnijmy, że zryczałtowana opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od opisywanej kategorii nieruchomości
wynosi od 172,64 do 176,96 za cały rok.

Przypominamy: opłata „za śmieci” 
obowiązuje również działkowiczów!

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRAWO
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Koło Gospodyń Wiejskich Grotniki Ustronie

Wszystkie produkty łączymy wraz z suro-
wymi jajkami i wyrabiamy na gładką masę.
Dosolić i dopieprzyć do smaku.
Farsz nakładamy na ostudzone liście kapusty
i zawijamy.
W garnku z grubym dnem układamy pozos-
tałe liście kapusty, na nich gołąbki i zale-
wamy wodą tak aby je  ledwie  zakrywała
i gotujemy do miękkości pod przykryciem.
Sos: sparzone i obrane pomidory kroimy
na małe kawałki i dusimy na maśle, a kiedy
się rozpadną przecieramy przez sito i zale-
wamy zaprawionym mąką wywarem
z kapusty. Doprawiamy solą, pieprzem
i cukrem do smaku  i zagotowujemy. Gołąbki
łączymy z sosem przed podaniem do spoży-
cia.   

Kopytka z kraszonką
Składniki: 1 kg ugotowanych ziemniaków,
2 jajka, mąka pszenna, odrobina oleju,
boczek wędzony, cebula.

Ugotowane, ostudzone ziemniaki mielimy
i łączymy z mąką pszenną oraz jajkami.
Następnie wyrabiamy ze składników gładkie,
sprężyste ciasto. Odkrawamy z niego mniej-
sze kawałki z których formujemy wałeczki,
potem je spłaszczamy i kroimy po skosie
zgrabne kluseczki. Kopytka wrzucamy
do osolonego wrzątku z odrobiną oleju.
Podajemy gorące polane przesmażoną
słoninką z boczkiem wędzonym i cebulą.
 

Gołąbki ustrońskie
Składniki: 1 kg mięsa wieprzowego, 
1 szklanka ryżu, 2 jajka, 1 kapusta biała,
1 cebula, masło, 1 kg pomidorów, sól,
pieprz, mąka pszenna.

Sposób przygotowania:
Głowę kapusty z wyciętym głąbem
zalewamy zimną wodą. Gotujemy na wol-
nym ogniu około 20 minut. Po wyjęciu
i ostudzeniu zdejmujemy kolejne warstwy
liści odkrawając grubszą część nerwa.
Nadzienie: ryż gotujemy na półtwardo doda-
jąc do niego łyżkę masła. Mięso wieprzowe
mielimy, a cebulę pokrojoną w kostkę
podsmażamy na smalcu, aż się zeszkli. 

Jesienna zupa dyniowa
na ostro
Skladniki: 2 kg obranej i pokrojonej w kos-
tkę dyni (bez pestek), 2 kg łącznie w równych
częściach: ziemniaków, papryki (najlepiej
czerwonej), pomidorów, masło około
150 g, czosnek, sól, pieprz czarny, papryka
słodka i ostra.

Sposób przygotowania:
Obraną i pokrojoną dynię wkładamy
do garnka z grubym dnem w którym wcześ-
niej rozpuściliśmy masło podlewamy około
1 szklanką wody. Kiedy dynia zrobi
się szklista, dodajemy pokrojoną również
w kostkę paprykę i ziemniaki.  Pod koniec
gotowania dodajemy obrane ze skóry pokro-
jone na małe cząstki pomidory. Jeżeli
uznamy, że zupa jest za gęsta można w trak-
cie gotowania dolać wody. Przyprawiamy
do smaku kilkoma ząbkami czosnku przeciś-
niętymi przez praskę, solą, pieprzem papryką
słodka, i ostrą. Nie miksujemy, wszystkie
składniki powinny być widoczne w zupie.
Jeśli lubimy zupę bardziej aksamitną, można
dodać łyżkę gęstej kwaśnej śmietany
na talerzu.
Kiedy zapasy warzyw zebranych jesienią
nam się skończą, możemy taką zupę ugoto-
wać z mrożonej dyni i papryki oraz pomido-
rów zamkniętych w wekach. Ziemniaki
dodajemy oczywiście świeże. 

KGW Grotniki Ustronie zostało założone
w 1950 r. przez p. Żórawską i jako jedyne
w gminie Zgierz posiada dwuczłonową
nazwę. Od początku istnienia panie kulty-
wują oraz krzewią tradycje i obyczaje
ludowe takie jak wyplatanie wieńców
dożynkowych czy przygotowywanie palm
wielkanocnych, zachęcając do tego młode
pokolenia poprzez organizowane systema-
tycznie warsztaty i spotkania tematyczne.
Chętnie też włączają się w działalność kultu-
ralną współorganizując festyny, pikniki,
imprezy tematyczne takie jak Dzień Ziemi,
Pomóż św. Mikołajowi, Sprzątanie Świata
czy święta narodowe i kościelne. Od lat
podtrzymują tradycję majowo-czerwcowych
spotkań przy przydrożnych kapliczkach
i wspólnego śpiewania pieśni. Panie
są otwarte na pomaganie i wspieranie
lokalnych inicjatyw i często współpracują
ze stowarzyszeniami i instytucjami. Podej-
mując współpracę z ośrodkiem dla uchodź-
ców promują nawet to, co w naszej gminie
najpiękniejsze także na niwie międzynarodo-
wej! Obecnie koło zrzesza 20 kobiet,
którym nieprzerwanie od 17 lat przewodzi
Bożena Stasiak.

Przepis
Koła Gospodyń Wiejskich 
Grotniki Ustronie
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Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze „Na Ziemi Zgierskiej”, tegoroczne gminne
uroczystości dożynkowe odbędą się w ostatni weekend sierpnia. Pierwszego dnia, w sobotę
26 VIII (godz. 15.30-22.00) główną atrakcją będzie koncert disco polo, w którym wystąpią
zespoły: ENJOY, YZZY, LOOKS, SPONTAN i EFFEKT. W niedzielę o godz. 12.00 tradycyjny
korowód rozpocznie dożynkowy ceremoniał. Po polowej mszy świętej dziękczynnej
za tegoroczne plony ziemi nastąpi część oficjalna. W jej trakcie m.in. wręczone zostaną odznaki
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz przyznawane uchwałą Rady Gminy tytuły
„Przyjaciel Gminy Zgierz”. W części artystycznej wystąpią zespoły działające przy Gminnym
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, Giecznianki z Kapelą
Zenona Rudnickiego, Szczawinianki, YOLO, Raindrops. Gwiazdą wieczoru będzie
Andrzej Piaseczny, a na zakończenie święta plonów zaplanowano potańcówkę.

Przez dwa dni gminnych dożynek prezentowane będą stoiska sołectw, stowarzyszeń
i organizacji, artystów i twórców ludowych, sponsorów i partnerów tegorocznych dożynek;
będzie wesołe miasteczko, STREFA DZIECKA - animacje i konkursy dla najmłodszych,
konkursy dla uczestników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo już niebawem na gminnym
profilu Facebook oraz na stronie internetowej www.gminazgierz.pl.
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
DLA WSZYSTKICH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ

WAKACYJNEGO FESTYNU RODZINNEGO W CIOSNACH,
w sposób szczególny:

Firmie JAMIR, Jackowi Burdyce, 
Firmie NATUREX, Jadwidze i Grzegorzowi Pabiańczykom, 

hurtowni wody mineralnej BUSKOWIANKA z Dąbrówki Wlk., 
Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Ozorkowie, 

sklepom spożywczym:
Piotra Malinowskiego z Białej, Krzysztofa Wiktorowskiego z Adolfowa, 

Anny Czaplińskiej i Tomasza Danysa z Dzierżąznej, 
Rafałowi Matusiakowi, Wojciechowi Palmowskiemu,

Małgorzacie i Piotrowi Błaszczykom, Sylwii i Mariuszowi Olczakom,
Krzysztofowi i Annie Lewandowskim, Pawłowi i Krzysztofowi Matusiakom, 

Małgorzacie i Januszowi Marciniakom, Państwu Mrowińskim
Beacie, Magdalenie i Grzesiowi Palmowskim, Danucie Kołodziejskiej, Irenie Kowalskiej,
Adamowi Kowalskiemu, Tomaszowi Stańczykowskiemu, Krzysztofowi Łebedowskiemu,

Janinie Palmowskiej, Longinowi Frączkiewiczowi, Dariuszowi Kłysowi
sołtys Bernard Palmowski

DOŻYNKI 2017: PODWÓJNA DAWKA ATRAKCJI
ZAPROSZENIE POD PATRONATEM „NA ZIEMI ZGIERSKIEJ”


