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BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ (XII 2017)
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE

04.12 godz. 10.45-14.45, 11.12 godz. 13.30-17.30
CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE

05.12 godz. 9.45-13.45, 12.12 godz. 13.30-17.30, 19.12 godz. 9.45-13.45
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH

11.12 godz. 9.00-13.00, 18.12 godz. 13.00-17.00 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU

04.12 godz. 15.00-19.00, 15.12 godz.15.00-19.00 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE

01.12 godz. 10.30-14.30, 08.12 godz. 13.00-17.00, 22.12 godz. 10.30-14.30
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ

każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

Realizowany przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zgierzu projekt unijny
pn. "Aktywność społeczno–zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości" dobiegł końca.
Trwał on od 1 marca 2016 r. do 30 października 2017 r. Zgodnie ze Strategią Rozwoju
Gminy Zgierz na lata 2014–2020 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Zgierz na lata 2010–2016 podczas projektu realizowano kompleksowe działania
obejmujące instrumenty aktywacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, zwiększając
szanse uczestników projektu na powrót na rynek pracy. Projekt obejmował następujące
działania: pracę socjalną, poradnictwo terapeutyczno–psychologiczne, terapię uzależnień,
szkołę rodziców i opiekunów, trening umiejętności interpersonalnych, szkolenie kompu-
terowe, kurs prawa jazdy kat.B, wsparcie logopedyczne, korepetycje informatyczne, PAI,
poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz staże u pracodawców. 

Warunkiem udziału w projekcie było zamieszkiwanie na terenie gminy Zgierz, korzys-
tanie z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz status osoby
bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, dla której zgodnie
z ustawą z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został
określony III profil pomocy. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji
społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
służące przywróceniu ich zdolności do zatrudnienia. 

W ramach rekrutacji wyłoniono 32 uczestników projektu, w tym 22 kobiet. Podczas rea-
lizacji projektu uczestnicy mogli liczyć na pomoc zarówno pracowników socjalnych rea-
lizujących kontrakty socjalne, oraz innych pracowników GOPS realizujących projekt. 
Podczas projektu wypłacono uczestnikom zasiłki celowe i okresowe jako wkład własny
GOPS, na łączną kwotę 102.400 złotych. Uczestnicy brali udział w szkoleniach
oraz kursach zawodowych, które zostały dobrane na podstawie przeprowadzonych z nimi
wywiadów. Dzięki uczestnictwu w kursie prawa jazdy, 2 osoby zdały egzamin, co uczyniło
ich szczęśliwymi posiadaczami prawa jazdy kat.B. Beneficjenci projektu przez okres jego
trwania byli objęci ubezpieczeniem od następst nieszczęsliwych wypadków.
Przed przystąpieniem do stypendium stażowego przeprowadzone zostały badania lekarskie
oraz zakupiono odzież roboczą. Do odbycia stypendium przystąpiło 15 osób. Staż trwał
trzy miesiące, w okresie od lipca do września 2017 r. według opracowanego programu.
Po zakończeniu stażu 7 osób otrzymało zatrudnienie, w placówkach lub firmach, gdzie
realizowane były staże. Ogółem, podczas trwania projektu i po jego zakończeniu 11 osób
podjęło zatrudnienie na umowy o pracę..

W projekcie brała również udział Fundacja "Uwolnienie" z Łodzi, która w wyniku
wygranego konkursu realizowała częśc zadań projektu. Doskonale przygotowany personel
fundacji, podczas spotkań z uczestnikami projektu dążył do pokonywania barier jakie mieli
przed sobą uczestnicy. Często niska samoocena, niska motywacja czy niechęć do podno-
szenia kwalifikacji stały na przeszkodzie zdobycia zatrudnienia. Dzięki wsparciu fundacji,
uczestnicy pomyślnie przeszli wszystkie zajęcia grupowe jak i indywidualne. 
Przez cały czas trwania projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu odpo-
wiadał za osiągnmięcie wskaźników rezultatu i produktu. Obecnie projekt rozliczany
jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie
do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie
projektu. 
Jako koordynator projektu, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom
projektu za udział w projekcie oraz za wytrwałość, która pozwoliła im na ukończenie
projektu oraz osiągnięcie głównego celu projektu.. Jako pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej dziękuję moim koleżankom za wkład, jaki włożyły w realizację
projektu, wsparcie i wspaniałą współpracę. Dziękuje również fundacji "Uwolnienie"
za miłą współpracę.

Koordynator projektu
Aneta Żółkowska

Aktywność społeczno–zawodowa 
gwarancją bezpiecznej przyszłości

GOPS

Przypominamy: Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu
po drodze poza  obszarem zabudowanym, musi mieć odblask
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych
stosuje się do nowych przepisów, niestety, zdarzają się osoby, które
w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, 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 ubra-
nia, 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 drogowego. NIE ZAPOMINAJMY O ODBLASKACH!

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Odblask lub kamizelka może uratować życie!Wyrazy współczucia

Pani 
Teresie Rzepeckiej

z powodu śmierci

OJCA
składają

Wójt Gminy Zgierz
Pracownicy

Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Koleżance 
Teresie Rzepeckiej

z powodu śmierci

OJCA
składają

Koleżanki
z Referatu Finansowego
Urzędu Gminy Zgierz

Tegoroczne lato i jesień upływają pod zna-
kiem opadów deszczu. Co do aktualnej pory
roku, teoretycznie nie ma w tym niczego
dziwnego, gdyby nie skala zjawiska: rzadko
bywają dni bez opadów. Jak wynika z analiz
meteorologicznych i danych serwisu Agropo-
goda.pl, opady są zdecydowanie częstsze
i bardziej intensywne niż maiło to miejsce
w ostatnich latach. Ta anomalia sprawia,
że mieszkańcy niektórych rejonów gminy
Zgierz borykają się z poważnymi proble-
mami: zalane połacie nisko położonych
gruntów, pola zamienione w grzęzawiska,
podwórka pełne błota, zniszczone odcinki
lokalnych dróg... 

W ostatnich tygodniach wzrosła liczba
zgłoszeń o problemach na drogach
w niektórych miejscowościach. Częste opady
podtapiają je, a błoto utrudnia przejazd. 
- Doskonale rozumiemy rozgoryczenie i zde-
nerwowanie mieszkańców, którzy borykają
się z tymi trudnościami. Reagujemy
na bieżąco - mówi wójt Barbara Kaczmarek
- Katastrofalne w skutkach opady, jakie w tym
roku miały miejsce, przyniosły wiele szkód,
a niektóre z nich - jako procesy geologiczne -
są zauważalne dopiero teraz. Musimy jednak
pamiętać, że nie wszystkie prace naprawcze
są technicznie możliwe do wykonania
w obecnych warunkach pogodowych. 

Problemem jest fakt, że często woda
nie ma gdzie spłynąć z drogi, ponieważ
niejednokrotnie nie ma śladu po przydroż-
nych rowach. To efekt wieloletnich zaniedbań
w infrastrukturze drogowej. Są i takie odcinki,
gdzie paradoksalnie droga jest najniżej poło-
żoną warstwą gruntu i woda - zamiast odpły-
wać - gromadzi się właśnie w jej pasie.
Źródłem problemów jest też nieprzystosowa-
nie wielu lokalnych dróg do ruchu pojazdów
ciężarowych. Zdarza się, że przejazd cięża-
rówki powoduje, że powstają głębokie
koleiny i gromadzi się w nich deszczówka.
Dalej zniszczenia postępują szybko. Niestety,
rozjeżdżane w ten sposób drogi trudno jest
skutecznie naprawiać, bo problem powraca
po każdej większsej ulewie. 

Być może na określonych odcinkach nale-
żałoby rozważyć wprowadzenie zakazu ruchu
najcięższych pojazdów - w wielu gminach
w ten dość radykalny sposób "ratowano"
drogi. Władze samorządowe gminy Zgierz
zdają sobie jednak sprawę, że to ostateczność,
ponieważ takie rozwiązania utrudniłyby m.in.
dostawy materiałów na place budowy
czy zaopatrzenie gospodarstw rolnych. Trzeba
zatem pogodzić różne interesy mieszkańców.

Często padające w ostatnich miesiącach
deszcze sprawiają, że ziemia nie jest w stanie 

absorbować wody w zwykłym tempie. Grunt
przypomina nasiąkniętą gąbkę, która nie chce
przyjąć  już  większej  ilości  wody.
Z tego powodu próby doraźnych napraw dróg
są skazane na niepowodzenie. Mówiąc
obrazowo, wysypanie kruszywa w błotnistą
nawierzchnię spowoduje, że warstwa błota
za chwilę tylko się powiększy, podobnie jak
problemy użytkowników dróg. Aby naprawa
była skuteczna, trzeba ją przeprowadzić
w odpowiednich warunkach pogodowych.  

Gmina dysponuje odpowiednim sprzętem
dzięki zakupom inwestycyjnym w ostatnim
okresie, ale użycie ciężkich maszyn jest
uzależnione od pogody. Tak jak nie wprowa-
dza się kombajnów w pola w czasie deszczu,
tak i użycie równiarki czy walca ma swoje
obiektywne uwarunkowania.

- Naprawa szkód wyrządzonych w sieci
drogowej przez opady to ważne zadania,
z którymi będzie trzeba się zmierzyć w nieod-
ległej perspektywie. Obserwowane obecnie
trudności wyznaczą mapę priorytetowych prac
na drogach w nadchodzącym sezonie - zapo-
wiada Mirosław Burzyński, dyrektor Gmin-
nego Zakładu Komunalnego - Wiele z nich
wymyka się już budżetowej kategorii "bieżą-
cego utrzymania dróg" i siłą rzeczy
- z powodu rozmiaru przedsięwzięć
oraz znacznych kosztów prac - bardziej
przypomina inwestycje. Potrzebne i wyczeki-
wane od lat, a w ostatniej kadencji szczególnie
dynamicznie realizowane.

Choć użycie ciężkiego sprzętu w tym
momencie nie jest wszędzie możliwe, prowa-
dzone są przez GZK inne niezbędne prace,
poprawiające sytuację, m.in. udrażnianie
przydrożnych przepustów. W wielu miejscach
ich stan był fatalny. 

Istotnym problemem pozostaje również
sprawność sieci melioracyjnej. Niedrożne lub
spłycone rowy nie są w stanie odprowadzać
z pól nadmiaru wody. Za ich stan odpowiadają
- zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
- właściciele gruntów (o czym już pisaliśmy
na łamach "Na Ziemi Zgierskiej"). Warto
zatroszczyć się raz na jakiś czas o to, by rowy
melioracyjne zostały oczyszczone z porasta-
jącej je roślinności i dużych ilości liści,
lądujących w nich jesienią - tym bardziej,
że to ustawowy obowiązek, często zapom-
niany lub bagatelizowany. To samo dotyczy
podpowierzchniowej sieci melioracyjnej -
dreny również wymagają konserwacji,
aby zachować swoją funkcjonalność.
Zaniedbania w tej kwestii z czasem mogą
sprawić, że  wiele hektarów ziemi zamieni się
w obszary stale narażone na zalanie
lub dysfunkcyjne rolniczo.

Z dużej chmury duży problem
GMINNE DROGI

PODZIĘKOWANIE
dla Wójta Gminy Zgierz Pani Barbary Kaczmarek

za dofinansowanie zakupu profesjonalnego nagłośnienia,
które wzbogaciło naszą placówkę w nowoczesne narzędzia nauki i pracy.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w SzczawinieKONDOLENCJE
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Mieszkańcom gminy Zgierz
składam najserdeczniejsze życzenia:

niech magia Świąt Bożego Narodzenia sprawi, 
że radość zawita do każdego domu, 

a nadzieja, spokój i szczęście 
zagoszczą w sercu każdego z nas.

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu
Robert Śniecikowski

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
ciepłych chwil przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
i wielu łask Bożych
w roku Pańskim 2018
życzy

Marek Matuszewski
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz 
wszelkiej pomyślności w 2018 roku

życzy
Gminny Zakład Komunalny
w Dąbrówce Wielkiej

Z okazji świąt składamy wszystkim najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą

i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.
Wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Zapraszamy do korzystania z najlepszych kredytów gotówkowych.
Szybka decyzja kredytowa, niskie koszty.

Szczegóły na www.bszgierz.pl
Adresy placówek:
Centrala, ul. Długa 62A tel. 42 716 66 00
Filia w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21 tel. 716 36 53
POB Nr 1, ul. Długa 16 tel. 42 715 42 73
POB Nr 2, ul. Długa 49 tel. 715 20 56
POB Nr 3, ul. Łęczycka 4 tel. 42 718 25 38
POB Nr 4, ul. T.Boya-Żeleńskiego 45 tel. 715 10 50
POB Nr 5, Pl. Jana Pawła II 17 tel. 42 716 20 66
POB Gieczno, ul. Główna 25 tel. 42 717 83 30

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku
najserdeczniejsze życzenia 

dla wszystkich Mieszkańców i Przyjaciół gminy Zgierz:
zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia!

Niech Święta Bożego Narodzenia napełnią nas
pokojem i Światłem z betlejemskiej stajenki

a nadchodzący 2018 rok 
obfituje we wszelkie dobro, miłość i pomyślność!

Wójt Gminy ZgierzPrzewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Kinga Banasik
Piotr Gadomski
Marian Jóźwiak

Zuzanna Marchewa
Mirosław Matusiak

Dariusz Sędzicki
Gabriela Skopiak

Beata Stańczyk
Tomasz Stańczykowski

Halina Szymańska
Marek Telenda

Krzysztof Wiktorowski
Bogumiła Wojdała

Stanisław Wróblewski

Barbara KaczmarekPiotr Lebiedziński

Radni Rady Gminy Zgierz
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 Redakcja: Jak ocenia Pani Wójt dobiegający końca rok
2017 w pracy samorządu gminy Zgierz?
- Był to kolejny z rzędu rok, obfitujący w ważne inwestycje
i zadania, które z powodzeniem realizujemy, nadrabiając
wieloletnie zaległości w różnych dziedzinach. Oczywiście
skala potrzeb jest bardzo duża i mamy świadomość
oczekiwań mieszkańców, którym staramy się sprostać.
Patrząc przez pryzmat dokonań ostatnich trzech lat, zadziało
się bardzo wiele dobrego - uważam, że skala tych działań
przerasta całą poprzednią dekadę. Dotrzymuję słowa.
- Co zalicza Pani do najważniejszych osiągnięć ostatniego
roku?
- Dzięki harmonijnej współpracy z Radą Gminy udało się
nam przyjąć i realizować budżet, w ramach którego już
wykonaliśmy lub rozpoczęliśmy szereg ważnych dla społecz-
ności lokalnej inwestycji. Sztandarowym przykładem jest
budowa nowego ośrodka zdrowia w Białej. Dzięki temu
przyszłe losy podstawowej opieki zdrowotnej w geograficz-
nym centrum naszej gminy nie są zagrożone. Dostosowując
się do współczesnych wymogów dla tego rodzaju obiektów
użyteczności publicznej, znajdujemy się w czołówce gmin
wiejskich w naszym regionie, dbających o standardy bazy
lokalowej dla celów opieki zdrowotnej. Tradycyjnie
kontynuowaliśmy rozbudowę i modernizację sieci dróg
gminnych, a także owocnie współpracujemy z władzami
powiatu zgierskiego przy poprawie stanu dróg powiatowych.
Uruchomiliśmy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe
w Słowiku oraz przeprowadziliśmy gruntowne prace remon-
towe w poszczególnych szkołach. Chcę przy tym podkreślić,
że nasza gmina doskonale poradziła sobie z dostosowaniem
szkół do reformy systemu szkolnictwa, wprowadzonej
we wrześniu br. Za sukces należy również uznać pozyskanie
inwestorów - liczących się w Europie i na świecie liderów
swoich branż, którzy wybrali gminę Zgierz na miejsce
budowy zakładów produkcyjnych. Oznacza to dodatkowe
wpływy do budżetu z tytułu podatków oraz powstanie miejsc
pracy. Udało się powiększyć park maszynowy Gminnego
Zakładu Komunalnego, rozbudować sieć wodociągową, uru-
chomić nowe połączenia autobusowe do Szczawina Dużego
i do Skotnik. Również oferta wydarzeń kulturalnych przed-
stawiała się nader interesująco. Nie jest to ocena wyłącznie
władz samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców,
którym podoba się m.in. poszerzona formuła obchodów świąt
narodowych i uroczystości gminnych. Przypomnijmy
chociażby zorganizowany wspólnie ze Starostwem Powiato-
wym rodzinny festyn z okazji Święta Wojska Polskiego.
- A co uważa Pani za najtrudniejsze momenty w pracy?
- Każdy, kto pełni służbę publiczną, kto podejmuje decyzje,
musi zmierzyć się z trudnymi sytuacjami. Nie jest łatwo
wytłumaczyć, że w określonych przypadkach nie możemy
czegoś zrobić na "już", bo nie mamy na wszystko środków,
bo nasze działania ograniczają przepisy, a czasami siły
przyrody. Te ostatnie dały o sobie znać latem, w czasie
huraganów, oraz w ostatnich miesiącach, kiedy częste
deszcze niszczą nam nawierzchnię dróg i do tego uniemożli-
wiają natychmiastową naprawę. 
- W ostatnich miesiącach emocje pojawiały się również
na posiedzeniach Rady Gminy...
- Wszyscy jesteśmy ludźmi, doświadczamy odkreślonych
stanów emocjonalnych, reagujemy czasami pod wpływem
impulsu lub zmęczenia - staram się to zrozumieć. Ale obser-
wując niektóre zachowania, widać też pewną teatralność,
być może pod wpływem kamery obecnej na sali obrad.
Wszystkie publiczne wypowiedzi jednak mają swoje granice
i za niektóre powinno się mieć odwagę przeprosić - ale nie
w zaciszu korytarza, ale w tym miejscu, gdzie słowa padły.
Każdy ponosi też odpowiezialność za swoje słowa i powinien
pamiętać o mozliwych konsekwencjach prawnych.
- Czy nie żałuje Pani decyzji o nagrywaniu i publikowaniu
w internecie sesji Rady Gminy?
- W żadnym wypadku, ponieważ ja nie mam nic do ukrycia.
Mój poprzednik nie zdecydował się na takie rozwiązanie.
Uważam, że samorząd musi działać przejrzyście, a nagrywa-
nie posiedzeń służy informacji publicznej. Wyborcy mają
prawo ocenić pracę wójta i radnych, których wybrali,
a nie wszyscy mogą przyjechać w środku dnia na sesję.

Ktoś, kto zechciałby pokazowo zaistnieć przed kamerą, nie
docenia inteligencji obserwatorów, potrafiących odróżnić
zachowania sztuczne od naturalnych. Zdecydowana większoć
osób uczestniczących w sesji doskonale sobie z tego zdaje
sprawę. Jedyną okolicznością, jaka usprawiedliwia zaniecha-
nie publikacji nagrań z sesji w całości lub we fragmentach,
byłoby naruszenie czyichś dóbr osobistych lub wręcz popeł-
nienie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicz-
nego. Od początku liczymy się z możliwością wystąpienia
takiej sytuacji i w zależności od oceny prawnika będziemy
podejmować adekwatne kroki. Wolność słowa to wspaniały
przywilej demokracji, ale nie usprawiedliwia działań
bezprawnych.
- Nie wszystkie efekty pracy władz samorządowych mają
wymiar materialny, widoczny gołym okiem. Czym może
pochwalić się gmina w tej dziedzinie?
- Uważam, że udało się stworzyć bardzo sprawny i przyjazny
system obsługi mieszkańców. Ilekroć słyszę, że ktoś pozy-
tywnie wypowiada się na temat kompetencji i życzliwej
postawy pracowników gminnych, odczuwam wielką satys-
fakcję. Samorząd ma służyć mieszkańcom. Uważam,
że udało się symbolicznie zburzyć ścianę biurokracji. Decyzje
administracyjne są wydawane w sposób bardzo przemyślany,
oczywiście w oparciu o przepisy prawa, ale w interesie dobra
publicznego mieszkańców. Dzięki temu udało się nam
ostatecznie zablokować perspektywę kontrowersyjnej
budowy stacji demontażu pojazdów w Białej. Kolejny
przykład znakomitych efektów rzetelnej pracy: kolejny rok
z rzędu ceny wody dla odbiorców, obsługiwanych
przez GZK, pozostają bez zmian. Przypomnijmy sobie, jaka
była częstotliwość podwyżek w poprzednich kadencjach.
Również w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać
bardzo szybko i skutecznie. Kiedy w ostatnim roku rodziny
z naszej gminy ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych
(zerwane dachy i pożary domów) błyskawicznie uruchomi-
liśmy wydatną pomoc finansową. 
- Dlaczego informacji o tego rodzaju pomocy ze strony
gminy nie ma w mediach?
- Pomoc powinna być bezinteresowna i skuteczna,
a nie "medialna". Szanujemy prawo osób dotkniętych
różnymi nieszczęściami do prywatności. Nie będziemy
zwoływać mediów, by w świetle jupiterów mówić o poma-
ganiu. Będziemy po prostu pomagać, nie chwaląc się tym
wszem i wobec. Jeśli z niesienia pomocy czyni się
widowisko, to oznacza, że ktoś chce na cudzym nieszczęściu
budować popularność.
- Kilka dni temu zainaugurowano obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak gmina Zgierz
planuje uczcić ten jubileusz?
- W kalendarzu obchodów jubileuszu w naszej gminnej
wspólnocie przewidzieliśmy szereg wydarzeń, od uroczysto-
ści patriotycznych po akcje edukacyjne. Z pewnością wyjąt-
kowo uroczystą oprawę będą miały święta państwowe.
Chcemy przy tej okazji upamiętnić tych, którzy na ziemi
zgierskiej za niepodległą Ojczyznę cierpieli prześladowania, 

a nawet oddali życie. To są bohaterowie Niepodległej,
o których współczesne i przyszłe pokolenia powinny się
dowiedzieć. W wielu przypadkach będzie to przywracanie
pamięci po dekadach zapomnienia. Będziemy popularyzować
mniej znaną historię gminy, bo któż dziś jest w stanie powią-
zać jej dzieje chociażby z Legionami Józefa Piłsudskiego?
Zatroszczymy się o należyte oznaczenie szlaków o walorach
historyczno-krajoznawczych. Wzorem lat ubiegłych,
będziemy gościć rajdy edukacyjne. Zorganizujemy sesję
popularno-naukową w Urzędzie Gminy Zgierz oraz cykl
wykładów o początkach Drugiej Rzeczypospolitej,
które będą odbywały się blisko mieszkańców - w gminnych
obiektach. Niepodległość będziemy też świętować radośnie,
więc nie zabraknie festynów i imprez kulturalnych.
To tylko krótka zapowiedź atrakcji, jakimi chcemy uczcić
stulecie niepodległości.
- W nadchodzącym roku czekają nas wybory samorzą-
dowe. Czy zmienią się procedury wyborcze?
- Ostateczny kształt przepisów, które uchwali Sejm, dopiero
poznamy. Wiadomo, że czekają nas zmiany w modelu
wybierania radnych. Zamiast mniejszych jednomandatowych
okręgów - jak dotychczas, będziemy wybierać w większych
okręgach kilku radnych. Być może w ślad za zmianą granic
okręgów wyborczych zmieni się sieć lokali, w których
będziemy głosować. Niezależnie od tego ważne jest, byśmy
aktywnie skorzystali z naszego obywatelskiego prawa i wzięli
udział w wyborach. Wybory zawsze są świętem demokracji,
a w przyszłym roku mają wymiar wyjątkowo symboliczny.
Byłoby wspaniale, gdyby na stulecie Niepodległości udało
się nam pobić rekord frekwencji, bo to pokazuje, że sprawy
publiczne nie są nam obojętne.
- Czym wyróżnia się, Pani zdaniem, samorząd gminy
Zgierz obecnej kadencji od poprzednich?
- Przede wszystkim efektywnością pracy i spokojniejszą
atmosferą współpracy wójta i rady. Zmiany, które postulowa-
liśmy w kampanii wyborczej, dzieją się na naszych oczach.
Nie obawiam się dialogu, nawet jeśli nie zawsze jest łatwy.
Partnerska rozmowa to najlepszy sposób rozwiązywania
problemów. Trzeba być szczerym i dotrzymywać słowa.
- Jakie inwestycje planuje Pani zrealizować w 2018 roku?
- O ostatecznym ich kształcie już niebawem zadecydują
w głosowaniu państwo radni. Z tego też powodu dziś mogę
mówić jedynie o zamiarach. Projekt budżetu był szeroko
konsultowany, jest oparty na zrównoważonej kalkulacji
ekonomicznej i mam nadzieję, że zyska akceptację. Chcieli-
byśmy oddać do użytku gmach ośrodka zdrowia w Białej,
dokończyć modernizację ośrodka w Słowiku i stacji uzdat-
niania wody w Janowie, rozbudować sieć wodociągową
(na terenie Rosanowa, Czaplinka, Woli Rogozińskiej,
Kwilna). Ważnym obszarem działań będą inwestycje
drogowe: w Wypychowie, ul. Jedlinowa w miejscowości
Jedlicze A, ul. Słoneczna i Szkolna w Słowiku, ul. Rzemieśl-
nicza w Skotnikach, ul. Letnia i część ul. Spacerowej
w Białej. Chcielibyśmy też wykonać dokumentację projek-
tową na kolejne inwestycje w następnych latach - dotyczy
to m.in. modernizacji stacji uzdatniania wody w Grotnikach,
przebudowy ul. Pogodnej w Dąbrówce-Strumianach,
ul. Romanowskiej w Kęblinach, drogi łączącej Lorenki
i Władysławów, drogi w Woli Branickiej, odchodzącej
od drogi powiatowej, rozbudowy oświetlenia ulicznego
ul. Strykowskiej w Kęblinach i oświetlenia drogi Biała-
-Dzierżązna. Udało się też pozyskać dofinansowanie
na termomodernizację budynku A Urzędu Gminy - ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego. Planujemy też doposażenie w sprzęt Gminnego
Zakładu Komunalnego. Suma tych działań składa się
na sukcesywny rozwój gminnej infrastruktury.
- Z pewnością wrócimy do tematu na naszych łamach.
Dziękujemy za rozmowę, życząc Pani Wójt oraz całemu
samorządowi gminy Zgierz samych sukcesów w nadcho-
dzącym roku.
- Bardzo dziękuję za życzenia. Są to nasze wspólne sukcesy,
z których my wszyscy - jako mieszkańcy - korzystamy.
Serdecznie pozdrawiam Czytelników "Na Ziemi Zgierskiej"
i życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego nowego, 2018 roku.

DOTRZYMUJĘ SŁOWA
ROZMOWY NA ZIEMI ZGIERSKIEJ

Wywiad w wójtem gminy Zgierz Barbarą Kaczmarek
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Gmina Zgierz kończy realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu”.Dzięki stworzeniu efek-
tywnych narzędzi gmina Zgierz będzie mogła świadczyć e-usługi publiczne. Tym samym wiele spraw będzie można załatwić bez konieczności przyjazdu do Urzędu Gminy. Kompleksowo
będzie można zdalnie załatwić sprawy związane z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportu. Możliwe będzie w tych przypadkach przeprowadzenie całej
procedury w trybie on-line, łącznie z dokonaniem płatności.  Drogą elektroniczną będzie można złożyć:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu lub posiadanych gruntach
- informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
- wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych/odsetek za zwłokę
- wniosek w sprawie rozłożenia zapłaty podatku/zaległości podatkowej na raty
- wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku/zapłaty zaległości podatkowej
- wniosek o wypis i wyrys z aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
- wniosek w sprawie wydania informacji dotyczących działki
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości     
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
- wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu
- wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
- wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej 
Mieszkaniec chcący korzystać z e-usług publicznych musi posiadać konto na ePUAP (szczegóły na stronie internetowej
http://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap).
W celu dostosowania Urzędu do świadczenia profesjonalnych e-usług wymieniono także w ramach projektu przestarzałą infrastrukturę informatyczną, m.in. zakupiono 58 szt. kom-

puterów typu all-in-one.  Całkowita wartość projektu: 644 535,47 zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 435 112,23 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. Informacji udziela Referat Samorządowo-Administracyjny, tel. 42 716 25 15 wew. 233 

„Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz”
– e-usługi publiczne w Urzędzie

W Białej nie powstanie stacja demontażu pojazdów
i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrotechnicznego, jakie chciał zbudować zgierski przed-
siębiorca. Decyzja Wójta Gminy Zgierz z 30 listopada
2017 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego
w tej sprawie definitywnie rozwiązuje ciągnący się od trzech
lat problem. 

Przypomnijmy przebieg sprawy. Wniosek o wydanie zgody
na wspomnianą inwestycję spotkał się z ogromnym zaniepo-
kojeniem zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców.
Oddziaływanie tego rodzaju zakładu, usytuowanego
w sąsiedztwie rzeki Dzierżązna i blisko zabudowań mieszkal-
nych, wzbudziło szereg uzasadnionych obaw. Perspektywa
uciążliwości dla mieszkańców i negatywnych skutków
dla lokalnego ekosystemu była aż nadto oczywista.
W 2015 r. wójt Barbara Kaczmarek wydała decyzję
odmowną w sprawie realizacji budzącego kontrowersje przed-
sięwzięcia. Decyzję tę przedsiębiorca zaskarżył do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego, które nakazało ponownie
rozpatrzyć wniosek. Administracja gminna skrupulatnie
oceniła dokumentację, wskazując szereg braków i uchybień
w świetle ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku,
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Władze gminy
zażądały uzupełnienia przez wnioskodawcę dokumentacji.
Po złożeniu uzupełnienia okazało się, że nadal istnieją braki
i wójt gminy Zgierz ponownie wezwał inwestora do ich uzu-
pełnienia. Ostatecznie przedsiębiorca wycofał wniosek, a wójt
umorzył prowadzone od trzech lat postępowanie.

Wiadomość o takim rozstrzygnięciu sprawy ucieszyła miesz-
kańców Białej i okolic. To nie pierwszy sukces samorządu
obecnej kadencji w skutecznym reprezentowaniu interesów
mieszkańców, zmagających się z uciążliwymi przedsięwzię-
ciami biznesowymi. Dzięki konsekwentnej postawie władz
gminy udało się uchronić Kwilno przed budową gigantycznej
chlewni.

Kontrowersyjnej inwestycji 

nie będzie
BIAŁA

19 grudnia 2017
15 stycznia 2018

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:

Święty Mikołaj zawitał do szkół w gminie Zgierz

W klimacie nadchodzących świąt wszystkie szkoły na terenie gminy odwiedził Święty Mikołaj, wręczając uczniom słodkie
upominki. Nie zabrakło też występów artystycznych i wspólnego kolędowania. To już drugi z rzędu rok, gdy szczególny
gość przybywa na specjalne zaproszenie gminnego samorządu.

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Zgierz, korzystających z wody
dostarczanej przez Gminny Zakład Komunalny: już trzeci rok z rzędu ceny
wody nie wzrosną! GZK wnioskował do Wójta Gminy Zgierz o pozostanienie
cen na dotychczasowym poziomie, co wynika z kalkulacji ekonomicznych.
Dzięki efektywnemu zarządzaniu infrastrukturą wodociagową udaje się gminie
zachować atrakcyjny dla odbiorców cennik za wodę i zerwać z „tradycją”
noworocznych podwyżek, jak to ongiś bywało. To doskonały przykład
korzystnego dla mieszkańców sprawiedliwego podziału kosztów. 

CENY WODY BEZ ZMIAN
Gminny Zakład Komunalny
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SŁOWIK BIAŁA

GIECZNO

MACIEJÓW

GROTNIKIUSTRONIE

JANÓW

DĄBRÓWKA WIELKA
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W GMINIE ZGIERZ - PRZEGLĄD   2017

Dobiegający końca rok 2017 obfitował w ważne przedsięwzięcia i inwestycje na terenie
gminy Zgierz. Są to m.in. sztandarowe projekty samorzadu gminnego, a także inne inicja-
tywy: samorządu powiatu zgierskiego czy prywatnych przedsiębiorców. Wszystkie one
wpisują się w program rozwoju gminy Zgierz i poprawy standardów życia mieszkańców.
Prezentujemy wybrane inwestycje - pełny przegląd znajdą Państwo na stronie internetowej
gminazgierz.pl oraz na gminnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.
* SŁOWIK - oddano do użytku wielofunkcyjne nowoczesne boisko sportowe
* BIAŁA - budowa nowego gmachu ośrodka zdrowia - planowany termin zakończenia
inwestycji 2018 r.
* DĄBRÓWKA WIELKA - budowa nowej drogi - ul. Kasztanowej
* GROTNIKI, JÓZEFÓW - JANÓW - SKOTNIKI (ul. Rzemieślnicza) - przebudowa dróg
gminnych
* GIECZNO - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
* MACIEJÓW - modernizacja stacji uzdatniania wody; JANÓW - modernizacja stacji uzdat-
niania wody (etap I)
* USTRONIE - nowy chodnik i oświetlenie ul. Mozaikowej
* droga łącząca ROSANÓW z drogą wojewódzką nr 702 (ul. Spółdzielcza)
* budowa oświetlenia ul. Długiej w ROSANOWIE
* nowe fabryki koncernów w LUĆMIERZU
* modernizacja parku maszynowego Gminnego Zakładu Komunalnego

DROGA DO ROSANOWA
NOWE MASZYNY W GZK

ROSANÓW

LUĆMIERZ

Życzenia zdrowych, 
pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz 

wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2018 roku

składają

Pracownicy oraz Prezes Zarządu
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja 
– Zgierz” Sp. z o.o.”
Piotr Karasiewicz

OGŁOSZENIE
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8 listopada br. minęło 90 lat od chwili ustanowienia
przez biskupa diecezji łódzkiej Wincentego Tymienieckiego
parafii w Białej. Jubileusz ten jest okazją do przypomnienia
historii miejscowej świątyni, która sięga znacznie dawniej-
szych czasów. Aż do 1927 r. Biała i najbliższe okolice
należały do parafii Gieczno. Dziś barokowy kościół
jest unikatową perłą historycznego dziedzictwa naszego
regionu oraz ośrodkiem, wokół którego ogniskuje się życie
religijne.

W monografii "Korzenie gminy Zgierz" Macieja
Wierzbowskiego znajdujemy hipotezę, że parafię w Białej
erygował arcybiskup gnieźnieński Jędrzej Boryszewski
(zm. 1510). Wydaje się to jednak mało prawdopodobne
z trzech powodów. Po pierwsze, dzieło "Liber beneficiorum",
czyli spis dóbr kościelnych, powstały na początku XVI w.,
podaje informację, że wieś Biała (wówczas nazywana Białe)
należy do parafii Gieczno. Po drugie, w żadnych źródłach
z tamtych czasów nie ma wzmianki o parafii w Białej, takowa
pojawia się natomiast w opracowaniu autorstwa ks. Wacława
Banaszkiewicza z 1973 r. - ale bez podania źródła informacji.
Wreszcie po trzecie, jest rzeczą mało prawdopodobną,
aby parafia "zniknęła" tuż po potopie szwedzkim
(1655-1660) bez śladu w aktach kościelnych. Nie ulega
natomiast wątpliwości, że sam kościół - budynek sakralny
- jest znacznie starszy niż dzieje tamtejszej parafii.

Nie znamy dokładnej daty wzniesienia w Białej pierwszej
kaplicy czy też  kościoła. Wiadomo, że istniejąca dziś świą-
tynia została ufundowana ok. 1779 roku przez sędziego
łęczyckiego Franciszka Wilkanowskiego, który władał
dobrami Białe. W miejscu, w którym zbudowano drewniany
kościół, już wcześniej istniała budowla sakralna - zapewne
porównywalnej wielkości.Wybitny historyk prof. Andrzej
Tomczak przypuszczał, że poprzedni kościół mógł powstać
w XVII wieku z fundacji rodziny Warszyckich. O historycz-
nej roli tego rodu szlacheckiego w związku z kościołem
w Białej świadczy m.in. herb, umieszczony wewnątrz; z tych
czasów datuje się również niektóre zabytkowe elementy
dekoracji wnętrza. 

Dlaczego Warszyccy zbudowali świątynię? W czasach,
o których mowa, fundacja kościoła była symbolem
wysokiego statusu majątkowego, źródłem prestiżu i obietnicą
nagrody w niebie. Rodzina szlachecka, która finansowała
inwestycję kościelną, miała też określone przywileje
- m.in. prawo obsady urzędu proboszcza. Osobną kwestią po-
zostaje fakt, że Warszyccy przeprowadzili się ze swojego
dworu w Warszycach do Białej, a kwestie wygody w dotarciu
na msze święte nie były wówczas bez znaczenia.
Zachęt doczesnych i duchowych zatem nie brakowało. 

Z czasów "starego kościoła" przetrwały najprawdopodob-
niej  obrazy,  datowane  na  XVII  wiek  -  czasy  wczesnego-
baroku.    Przedstawiają    one    świętych    Piotra    i    Pawła,
Wniebowstąpienie Pana Jezusa, św. Piotra w Okowach
i św. Józefa   z Dzieciątkiem. Z tego samego czasu pochodzą
rzeźby - m.in. wizerunki świętych biskupów i patronów
Polski Wojciecha  i Stanisława. Wiadomo, że obraz św. Piotra 

w Okowach znajdował się w "starym
kościele", stąd teza,  że być może
takie było pierwotne wezwanie
kościoła filialnego.                                                 

Starania o ustanowienie w Białej
siedziby oddzielnej  parafii pojawiły
się już w początkach XIX wieku.
Podjęli je kolejni właściciele majątku
- rodzina Nakwaskich.  Przeznaczyli
oni znaczne sumy na odnowienie
wnętrza  kościoła i wyposażenie,
które w 1800 roku zostało niemal
doszczętnie zrabowane. Działania
Nakwaskich przyniosły pierwszy
skutek: papież Leon XII w 1827 r.
wyznaczył dla kaplicy w Białej odpu-
sty na pierwszą niedzielę
po 29 czerwca (lub na tę datę, jeśli
dzień ów przypadał w niedzielę ).
Od tego czasu oficjalnie występuje

wezwanie świętych Piotra i Pawła. Nakwascy z powodze-
niem wystarali się też o doraźną obsadę duchowną kaplicy.
Księża byli rezydentami u właścicieli   Białej, pełniącymi
tymczasową posługę duszpasterską w kaplicy za zgodą
władzy duchownej, czyli archidiecezji warszawskiej.
Byli to na ogół emerytowani duchowni lub zakonnicy - głów-
nie franciszkanie z pobliskiego klasztoru w Łagiewnikach.
Zgodnie z kościelną terminologią nazywano ich kapelanami.
Zachowało się kilka nazwisk kapłanów z XIX stulecia:
ks. Handrzyński, ks. Kamiński, ks. Broszewski, o. Lantecki,
o. Januszewski, o. Niewiarowski, o. Wylazłowski (który tuż
po klęsce powstania styczniowego został przez Rosjan aresz-
towany - właśnie w Białej), ks. Tarasiewicz,
ks. Niedźwiedzki. W drugiej połowie lat 60. XIX wieku
wzmogły się represje popowstaniowe na ziemiach zaboru
rosyjskiego. Nastały czasy agresywnej rusyfikacji. Carskie
władze utrudniały działalność Kościoła katolickiego, słusznie
utożsamianego z ostoją polskości. Zabroniono m.in. posługi
kapłańskiej zakonnikom poza klasztorami. Z tego
powodu kościół w Białej pozostał bez obsady kapelańskiej. 

Klęska powstania styczniowego zbiegła się w czasie
z uwłaszczeniem chłopów, dokonanym na mocy carskich
ukazów. Jak na ironię, polscy chłopi zyskali tak upragnioną
wolność i ziemię na własność decyzją zaborcy. Decyzja ta -
przyjęta na wsi ze zrozumiałym zadowoleniem - skompliko-
wała sytuację folwarków szlacheckich. To tłumaczy, dlaczego
rodziny ziemiańskie, odcięte od darmowej pracy chłopów,
nie były już tak bardzo zaangażowane w finansowanie
inwestycji kościelnych. Widać to na przykładzie Białej,
gdzie inicjatywę przejęli mieszkańcy. W drugiej połowie XIX
wieku aż trzykrotnie zwracali się z prośbą do władz
rosyjskich o zgodę na utworzenie lokalnej parafii - bez
żadnego rezultatu, ba, nawet bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
Klęska powstania styczniowego zbiegła się w czasie
z uwłaszczeniem chłopów, dokonanym na mocy carskich
ukazów. Jak na ironię, polscy chłopi zyskali tak upragnioną
wolność i ziemię na własność decyzją zaborcy. Decyzja ta -
przyjęta na wsi ze zrozumiałym zadowoleniem - skompliko-

wała sytuację folwarków szlacheckich. To tłumaczy, dlaczego 
rodziny ziemiańskie, odcięte od darmowej pracy chłopów,
nie  był   już   tak   bardzo   zaangażowane   w   finansowanie                      
inwestycji kościelnych. Widać to na przykładzie Białej,
gdzie inicjatywę przejęli mieszkańcy. W drugiej połowie XIX
wieku aż trzykrotnie zwracali się z prośbą do władz
rosyjskich o zgodę na utworzenie lokalnej parafii
- bez żadnego rezultatu, ba, nawet bez jakiejkolwiek
odpowiedzi.                               

Sytuacja zmieniła się dopiero z chwilą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy Białej poprosili
władze utworzonej w 1920 r. diecezji łódzkiej o przydzielenie
stałego wikariusza. W dniu 8 listopada 1927 r. biskup
Wincenty Tymieniecki ustanowił parafię w Białej, obejmu-
jącą swoim zasięgiem również okoliczne wsie: Głowę
(dziś Kolonia Głowa), Cyprianów, Michałów, Wolę Branicką,
Dzierżązną i Ostrów. Tym samym pomniejszono parafie
w Giecznie i Modlnej. Trzy lata później do parafii w Białej
dołączyły Kębliny, o co zabiegali sami mieszkańcy tej wsi.
Jak podaje prof. Andrzej Tomczak, nie wszystkich jednak
ten transfer przypadł do gustu, gdyż niebawem rodziny
z tzw. Starej Wsi (część Kęblin) prosili łódzkiego biskupa
o ponowne przyłączenie do Gieczna, obiecując w zamian...
wymurowanie tam kościoła. 

Obecnie w skład parafii, liczącej ok. 2200 wiernych,
wchodzą: Bądków, Besiekierz Rudny (część), Biała, Ciosny,
Cyprianów, Dzierżązna, Kębliny, Kolonia Głowa, Leonów,
Michałów, Moszczenica, Ostrów, Rosanów, Swoboda,
Warszyce i Wola Branicka.

Na zakończenie warto przypomnieć nazwiska kapłanów,
kierujących parafią od powstania do chwili obecnej.
ks. Stanisław Drzymała (1927-1931)
ks. Leon Dębicki (1931-1935)
ks. Józef Tomasik (1935-1936)
ks. Leon Lipiński (1936-1939)
ks. Ludwik Kaczmarek (1939-1946)
ks. Albin Mydlarz (1946-1948)
ks. Józef Świątczak (1948-1952)
ks. Marian Konrady (1952-1964)
ks. Jerzy Kowalczyk (1964-1988)
ks. Stanisław Ochotnicki (1988-2015)
ks. Mariusz Lampa (od 1 VII 2015)

Z parafii wywodzą się: franciszkanin o. Radosław
Tomczak (święcenia kapłańskie 2006) oraz siostry zakonne:
Anna [Danuta] Kociszewska - pasterka (śluby zakonne 1956),
s. Marianna Kociszewska - pasterka, s. Kazimiera Jurkowska
- służebniczka NMP NP (1968) i s. Michalina Modlińska
- michalitka (2004). 

Właściwy tekstom prasowym szkic nie oddaje bogatej
historii parafii na przestrzeni 90 lat - to już temat na oddzielną
książkę. Być może zbliżająca się perspektywa stulecia parafii
zachęci Czytelników do podzielenia się swoją wiedzą,
starymi fotografiami i wspomnieniami, do czego gorąco
zachęcam. Dokumentowanie dziejów naszej Małej Ojczyzny
- ziemi zgierskiej - wciąż pozostaje aktualnym wyzwaniem,
do którego każdy może się przyłączyć, wnosząc własną
"cegiełkę".

Dariusz Szlawski

90 LAT PARAFII W BIAŁEJ
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12 listopada 2017 r. po raz czwarty spot-
kaliśmy się w świetlicy wiejskiej w Jedliczu
A na Wieczorku Patriotycznym z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Tego-
roczne wydarzenie zostało zorganizowane
przez Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Stowarzyszenie
Proekologiczne “Pinia”, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B,
Grotnik, Ustronia i Zgierza-Kontrewers
“Linda”, Koło Gospodyń Wiejskich Jedlicze
oraz sołtysa Jedlicza A Michała Lubeckiego,
który poprowadził spotkanie. Uroczystość
zgromadziła w tym roku jeszcze więcej
uczestników, wśród których, oprócz miesz-
kańców Trójwsi i okolic, znaleźli się radna
z Ustronia i wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Zgierz Zuzanna Marchewa, radna
Grotnik Kinga Banasik, sołtys Grotnik
Danuta Bartłomiejczyk oraz sołtys Macie-
jowa Mateusz Kurek. Honorowym gościem
naszego spotkania była wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, która przywitała
zebranych i zwróciła się w kilku słowach
do mieszkańców naszej gminy, podkreślając
szczególny charakter Święta Niepodległości.
Następnie z odczytem wystąpił pan Janusz
Kowiranda. Tym razem skupił się na frag-
mencie naszej historii, który dotyczył Legio-
nów Piłsudskiego, genezy ich powstania,
oraz drogi, jaką przebyli ich twórcy oraz sami
legioniści od momentu utworzenia do listo-
pada 1918 roku. Odczyt ilustrowany był
tematyczną prezentacją muzyczno-wizualną,
przygotowaną przez Michała Lubeckiego. 

Następną atrakcją dla zgromadzonych był
występ zgierskiej artystki, mieszkanki naszej
gminy, pani Anny Paszkowskiej, która
z wielką charyzmą i temperamentem zapre-
zentowała repertuar składający się z pieśni
patriotycznych, które dawniej z różnych
okazji pojawiały się w wielu domach, śpie-
wane przezcałe rodziny. Rozbrzmiały m.in.
„Maki”, „Wojenko, wojenko…”, „Białe
róże”, „Maszerują Strzelcy”.                                      

W dniu 5 grudnia br. uroczystym posie-
dzeniem Zgromadzenia Narodowego z
orędziem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
zainaugurowano obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.
Kulminacyjnym punktem wyjątkowego
jubileuszu będzie przyszłoroczne
Narodowe Święto Niepodległości w dniu
11 listopada. 

Data inauguracji obchodów nie jest
przypadkowa; w tym dniu minęło 150 lat
od narodzin Józefa Piłsudskiego, którego
rola w 1918 r. była nie tylko historyczna,
ale również symboliczna. Przejęcie
przez komendanta Legionów dowództwa
nad polskimi siłami zbrojnymi uważa się
za symboliczny poczatek odrodzenia
niepodległej Rzeczypospolitej po 123
latach niewoli.

Wydarzenie to zostało upamiętnione
również na ziemi zgierskiej. Delegacja
samorządowców pod przewodnictwem
wójta Barbary Kaczmarek oddała hołd
Józefowi Piłsudskiemu, składając kwiaty
przed pomnikiem w Białej i rozpoczyna-
jąc tym samym gminne obchody
jubiluszu Niepodległości.

Pani Annie akompaniował maestro Jan
Mucha. Pełen emocji występ ogromnie
spodobał się gościom i w pełni zasłużenie
nagrodzony został gromkimi brawami.
Po występie wszyscy goście zostali zapro-
szeni na krótką przerwę z poczęstunkiem
przygotowanym przez KGW Jedlicze. 

Niektórzy mieszkańcy już podczas
występu pani Anny nieśmiało próbowali
dołączać do śpiewanych utworów, ale część,
w której mogli rozwinąć skrzydła nastąpiła
po przerwie. Rozpoczął ją już tradycyjnie,
śpiewając pełną wersję “Mazurka Dąbrow-
skiego” 7-letni mieszkaniec Jedlicza A Antoś
Sochalski. Następnie publiczność została po-
wierzona w ręce jednego z naszych gości,
pana Przemysława Reznera, operującego
barytonem śpiewaka wielu teatrów,
a prywatnie naszego sąsiada i mieszkańca
Jedlicza B. I znów rozbrzmiały pieśni patrio-
tyczne, tym razem w wykonaniu zgromadzo-
nych gości, do dyspozycji których były teksty
wyświetlane na ekranie lub w przygotowa-
nych przez “Pinię” śpiewnikach. Można było
usłyszeć (i zaśpiewać) „Rotę”, „Pierwszą
Brygadę”, „Ostatniego Mazura”, „Warsza-
wiankę”, „O mój rozmarynie…” i wiele wiele
innych, których słowa niosły legionistom
otuchę i dodawały odwagi w marszu o wolną
Polskę. 

Jedlicki Wieczorek Patriotyczny
jak co roku zgromadził wielu mieszkańców,
którym, oprócz najważniejszego celu, jakim
było świętowanie kolejnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości, przyświecał jeszcze jeden,
nie mniej ważny: budowanie jedności
poprzez wspólne spotkanie, wspólne
rozmowy, wspólny śpiew, wspólne celebro-
wanie historii Polski. W imieniu wszystkich
organizatorów dziękujemy serdecznie
za przybycie i przyjemnie spędzony czas,
i już dziś zapraszamy na przyszłoroczne
wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości! 

Michał Lubecki

Jedlicki Wieczorek PatriotycznyRozpoczęliśmy jubileusz Niepodległości

Sesje Rady Gminy Zgierz - nagrania audiowizualne i dokumenty:

www.gminazgierz.pl

KORESPONDENCJA

SKŁAD OPAŁU
OFERUJEMY WĘGIEL I EKOGROSZEK 

WORKOWANY POLSKI I CZESKI
CENY JUŻ OD 690,00 ZA TONĘ!

MATERIAŁ REKLAMOWY 
SPONSORA DOŻYNEK GMINNYCH 2017

NA TERENIE CAŁEGO POWIATU
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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, Ciosny  (od nr 30b do 30r). Odbiór wielko-
gabarytów* - odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych
oraz zużytych opon.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2018

Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH 
PRZED POSESJE DO GODZ 6.00

Miesiąc Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II
(czwartki)

Rejon III
(środy)

Rejon IV
(piątki)

Styczeń 2,15, 29             4,18 3,17,31 5, 19

Luty 12, 26 1, 15 14, 28 2, 16

Marzec 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30

Kwiecień 9, 23 12, 26 11, 25 13, 27

Maj 7, 21 10, 24 9, 23 11, 25

Czerwiec 4, 18 7, 21 6, 20 8, 22

Lipiec 2, 16, 30 5, 19 4, 18 6, 20

Sierpień 13, 27 2, 16, 30 1, 14, 29 3, 17. 31

Wrzesień 10, 24 13, 27 12, 26 14,28

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

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

Grudzień 3, 17, 31 6, 20 5, 19 7, 21

Odbiór
wielkogabarytów*

12 V, 8 IX 19 V, 15 IX 2 VI, 29 IX 26 V, 22 IX

Wzrost cen towarów i usług w dobiega-
jącym końca roku 2017 jest powszechnie
odczuwalnym faktem. Symbolem tego jest
rekordowa cena jaj, które w ciągu roku
zdrożały w hurcie - wg danych Banku BGŻ
BNP - o 45 %. Inflacja w listopadzie,
wg Głównego Urzędu Statystycznego,
wyniosła już 2,5 %. Podwyżki objęły
również najwrażliwszą sferę gospodarki
komunalnej - gospodarowanie odpadami
w gminach - również w gminie Zgierz. 

Z nowym rokiem rosną opłaty za wywóz
śmieci. To wynik zakończonego niedawno
postępowania przetargowego. Firmy wywo-
żące odpady komunalne wyceniają swoje
usługi znacznie wyżej niż dotychczas.
Mieszkańcy gminy Zgierz w 2018 roku
zapłacą miesięcznie 12 zł, a w przypadku
odpadów niesortowanych - 18 zł. Nie ma
przy tym potrzeby składania nowych dekla-
racji przez właścicieli nieruchomości. 

Blaski i cienie "ustawy śmieciowej"
Obowiązujący system gospodarki odpa-

dami komunalnymi wprowadzony został
w 2015 r. Ustawa nałożyła na gminy
obowiązek organizacji wywozu śmieci.
W uproszczeniu wygląda to w ten sposób,
że gmina jest pośrednikiem między miesz-
kańcami a firmą wywożącą odpady.
Zadaniem "pośrednika" jest wybranie
w drodze przetargu najkorzystniejszej, czyli
w praktyce najtańszej oferty wywozu śmieci
oraz równocześnie zebranie należności za tę
usługę od wszystkich mieszkańców. Wpro-
wadzone przez ustawodawcę zasady miały
na celu eliminację różnego rodzaju patolo-
gii, np. wywożenia śmieci do lasów czy
na puste działki czy spalania ich w domo-
wych piecach. Skoro każdy może oddać
dowolną ilość odpadów komunalnych,
po prostu wystawiając je przed posesję
w oznaczonym dniu, to nielegalny proceder
"pozbywania się" śmieci przestał mieć jaki-
kolwiek sens. Koszt zagospodarowania
odpadów stał się jednak formą powszech-
nego podatku, uzależnionego od sytuacji
na rynku. Mimo to z perspektywy czasu
trzeba powiedzieć, że było warto, bo udało
się ucywilizować śmieciową "wolną amery-
kankę", czyniąc wiele dobrego dla środo-
wiska i estetyki.

Kto decyduje o opłacie?
Powiedzmy jasno: gmina na wywożeniu

śmieci nie zarabia, bo zgodnie z prawem -
nie może. Wysokość opłat, jakie są okre-
ślane w trybie uchwały Rady Gminy,
wynika z matematycznej kalkulacji.
Mówiąc w prasowym skrócie, sumę kosz-
tów zagospodarowania odpadów dzieli się
przez liczbę mieszkańców i otrzymuje się
wynik. Oczywiście w tej kalkulacji są
jeszcze określone "szczegóły" po stronie
kosztów, np. koszty wywozu śmieci
z nieruchomości niezamieszkałych, a użyt-
kowanych sezonowo, koszty funkcjonowa-
nia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz obsługi admi-
nistracyjnej systemu itp. Wszystkie te detale
zostały wyczerpująco omówione na posie-
dzeniu Rady Gminy Zgierz, a dokumentacja
jest dostępna na stronie gminazgierz.pl.
Ustalenie stawki w drodze uchwały Rady
Gminy jest skutkiem ekonomicznego
rachunku. Można oczywiście być przeciw
uchwale, jak to uczyniło dwóch radnych, ale
to  droga  donikąd.  W  warunkach  budżetu  

gminy Zgierz, gdzie takwiele pozostaje
jeszcze do zrobienia, nie ma sensownej
alternatywy. Na pytanie, kto decyduje
o opłacie, można powiedzieć: formalnie
Rada Gminy, ale realnie - przedsiębiorcy,
którzy uczestniczą w przetargu.

Mniejsza konkurencja, wyższe ceny?
Dlaczego wywóz śmieci zdrożał?

Po pierwsze, wzrosła masa odbieranych
z gospodarstw domowych odpadów. Jest to
dobra wiadomość, świadcząca o tym,
że dojrzale podchodzimy do problemu
śmieci i pozbywamy się ich legalnie. Skoro
jest więcej śmieci do wywiezienia, to wzras-
tają koszty firmy wywożącej, która ponosi
większe opłaty za utylizację i transport.
Po drugie, ustawa w specyficzny sposób
wpłynęła na ukształtowanie rynku. Kiedyś
w jednym rejonie działało kilka mniejszych
firm, konkurujących ze sobą o klienta.
Obecnie nastąpiła większa koncentracja
w branży; lokalne duże firmy celują
w najbliższe rynki, aby ograniczyć koszty
paliwa. Siłą rzeczy konkurencja stała się
mniejsza. Do tego dochodzi problem niedo-
boru pracowników, co również przekłada
się na koszty działalności.

Warunki wywozu bez zmian
Wynik postępowania przetargowego

w gminie Zgierz okazał się i tak bardziej
korzystny niż pesymistyczne prognozy,
Gmina Zgierz, licząca niemal 200 kilomet-
rów kwadratowych, należy do najbardziej
rozległych terytorialnie, co przekłada się
na wycenę usług firm przystepujących
do przetargu. Żeby obniżyć koszty, niektóre
samorządy przyjęły zasadę, że śmieci są
odbierane z gospodarstw domowych tylko
raz w miesiącu, a odpady wielkogabarytowe
- raz w roku. W jednej z pobliskich gmin
mieszkańcy skarżą się, że w miesiącach
letnich śmieci rozkładają się w pojemni-
kach, zanim trafią do śmieciarki, a zalega-
jące przez miesiąc odpadki wabią różne
zwierzęta. Takich "oszczędności",
godzących w komfort życia i standardy
sanitarne, w gminie Zgierz nie będzie.
W dalszym ciągu utrzymane będą również
dwie akcje wywozu odpadów wielkogaba-
rytowych: wiosenna i jesienna (harmono-
gram obok). W związku z pytaniami,
kierowanymi do Urzędu Gminy Zgierz,
przypominamy Czytelnikom, że nie
wszystkie "duże" odpady to tzw. "gabaryty".
Zgodnie z przepisami, firmy wywożące
nie zabiorą odpadów budowlanych (jak
np. stolarka okienna, armatura, gruz)
czy części samochodowych - wyjątek
stanowią opony, które można oddać
przy okazji wywozu "gabarytów". Odpady
budowlane można odwieźć we własnym
zakresie do wyznaczonego punktu - bez
ponoszenia dodatkowych kosztów,
na zasadzie okazania dokumentu tożsamo-
ści, potwierdzającego miejsce zamieszka-
nia.

Mieszkańcy, którzy dotąd nie segrego-
wali śmieci, w każdej chwili mogą zacząć
to robić. Zachętą do przyjaznej środowisku
selektywnej zbiórki odpadów są w tym
przypadku oszczędności. Różnica w wyso-
kości opłat ma - w intencji ustawodawcy -
skłonić Polaków do zachowań proekolo-
gicznych. Domowa selekcja odpadów
nie jest ani trudna, ani przesadnie kłopot-
liwa - warto to rozważyć.

W ramach promocji rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Zgierz oferujemy
BEZPŁATNĄ publikację materiału promocyjno-reklamowego przedsiębiorców,
prowadzących działalność z siedzibą w gminie Zgierz. Redakcja przyjmuje materiały
(mogą być w wersji tekstowej lub graficznej) na podstawie wniosku złożonego
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz. Termin składania wniosków upływa
dn. 31.01.2018.

Drożej za wywóz śmieci
Firmy wywożące odpady komunalne dyktują wyższe ceny

OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r. 
gospodarstwa domowe w gm. Zgierz:

selektywna zbiórka - 12 zł/mies.; odpady tzw. niesegregowane - 18 zł/mies.;
działki letniskowe z terenu gm. Zgierz:

selektywna zbiórka - 159,96 zł/rok; odpady tzw. niesegregowane - 239,94 zł/rok
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W dniu 28 XI br. w Urzędzie Gminy Zgierz odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Ekolo-
gicznego „Segreguj z nami – walcz z odpadami”, organizowanego przez Wójta Gminy Zgierz
i adresowanego do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy. Oceny prac konkursowych dokonała komisja konkursowa w składzie: Przewodni-
cząca: Mirosława Maciak – sekretarz gminy Zgierz, członkowie: Małgorzata Godlewska
– kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Monika Adamczewska (Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa) i Mariusz Świątczak – redaktor naczelny „Na Ziemi
Zgierskiej” (Referat Promocji i Komunikacji Społecznej). Do konkursu złożono w sumie
63 prace według następujących kategorii wiekowych: I kategoria – oddziały przedszkolne-
– 18 prac, II kategoria – klasy I-III – 19 prac, III kategoria – klasy IV-VII – 14 prac,
IV kategoria – klasy II-III gimnazjum  - 12 prac. Prace konkursowe wykonywane były
w grupach najczęściej 5-osobowych. Jury brało pod uwagę interpretacje tematu, walory
artystyczne i oryginalność zgłoszonych prac. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria I – oddziały przedszkolne
I miejsce: SP w Szczawinie; 1. Zofia Karpińska, 2. Nela Sochacka 3. Maja Skalmierska
4. Jakub Tenczyński 5. Krzysztof Kamiński; opiekun grupy: Bogumiła Bienias
II miejsce: SP w Giecznie; 1. Oliwia Gawryszczak, 2. Piotr Fandrych, 3.Maria Pisarek, 4.Woj-
tuś Abramczyk 5. Maria Kowalewska; opiekun grupy: Małgorzata Stolarczyk
III miejsce: SP w Dąbrówce Wielkiej; 1. Jakub Szewczyk, 2. Nina Karolak, 3. Patrycja Róż-
ycka, 4. Igor Górski, 5. Klaudia Bem, 6. Alicja Wilczyńska; opiekun grupy: Joanna Redzisz
Wyróżnienie; SP w Besiekierzu Rudnym; 1. Barbara Knapek, 2. Jagoda Pawlak, 3. Hubert
Miśkiewicz, 4. Igor Palmowski, 5. Julia Górna; opiekun grupy: Karolina Juszczak

Kategoria II – kl. I-III SP
I miejsce: SP w Besiekierzu Rudnym; 1. Pola Kozak, 2. Zuzanna Marciniak, 3. Julia Plewka,
4. Wiktoria Plewka, 5. Stanisław Kardas; opiekun grupy: Julia Laskowska
II miejsce: SP w Słowiku; 1. Kacper Królak, 2. Zofia Bołdowska, 3. Oliwier Karolak, 4. Oskar
Kubusiński, 5. Wojciech Sobolewski; opiekun grupy: Jolanta Gąsienica-Mikołajczyk
III miejsce: SP w Szczawinie; 1. Oliwka Cybulska, 2. Aleksander Cebulski, 3. Krzysztof
Kustosik, 4. Marcin Kamiński, 5. Filip Miklaszewski; opiekun grupy: Katarzyna Wołowska
Wyróżnienie: SP w Słowiku; 1. Zofia Kaszuba, 2. Zofia Sudomir, 3. Jan Hofman, 4. Lena
Ciesiołkiewicz, 5. Justyna Robak; opiekun grupy: Karina Czerwińska

Kategoria III –  kl. IV-VII SP
I miejsce: SP w Białej; 1. Nadia Syta, 2. Zuzanna Leduchowska, 3. Martyna Olczak, 4. Mar-
celina Gębicka, 5. Julia Michalska; opiekun grupy: Jolanta Kłys
II miejsce: SP w Białej; 1. Martyna Krzeszewska, 2. Julia Modlińska, 3. Klaudia Pawlak, 4.
Patrycja Jarmusz, 5. Jakub Biernaciak; opiekun grupy: Jolanta Kłys
III miejsce: SP w Besiekierzu Rudnym; 1. Ksenia Olejniczak, 2. Patrycja Kacela, 3. Iza Flis,
4. Wiktoria Rucińska, 5. Miłosz Rychlik; opiekun grupy: Małgorzata Witkowska
Wyróżnienie: SP w Słowiku; 1. Klaudia Wlazło, 2. Daria Wlazło, 3. Amelia Kocik, 4. Julia
Stechowska, 5. Oliwia Bartczak; opiekun grupy: Anna Sokalska, Grażyna Kuś

Kategoria IV – kl. II-III gimnazjum
I miejsce: ZSG w Grotnikach; 1. Alicja Banasiak, 2. Aleksandra Bystrońska, 3. Oliwia Chło-
paś, 4. Jakub Sibilski, 5. Klaudia Rosiak; opiekun grupy: Anna Bartczak
II miejsce: ZSG w Grotnikach; 1. Alicja Wrześniewska, 2. Oliwia Krysińska, 3. Zuzanna Go-
łacka, 4. Weronika Majewska, 5. Natalia Zielińska; opiekun grupy: Anna Bartczak
III miejsce: SP w Szczawinie; 1. Oliwia Toporek, 2. Aleksandra Pisarska, 3. Jan Mazur, 4.
Martyna Antczak, 5. Tymon Piekarski; opiekun grupy: Magdalena Janiszewska
Wyróżnienia: SP w Słowiku; 1. Natalia Mirecka, 2. Roksana Galanciak, 3. Dominik Sęk, 4.
Aleksandra Jędrzejczak, 5. Wiktoria Mikołajewska; opiekunowie grupy: Anna Sokalska, Gra-
żyna Kuś; oraz SP w Słowiku; 1. Wiktoria Hołownia, 2. Maja Malinowska, 3. Zofia Mikinka,
4. Kinga Nejman, 5. Julia Nemec; opiekunowie grupy: Anna Sokalska, Grażyna Kuś.

Wyniki Konkursu Ekologicznego 
„SEGREGUJ Z NAMI – WALCZ Z ODPADAMI”

CO POWIECIE NA... I MIEJSCE W POWIECIE?

MEDALIŚCI  MISTRZOSTW  POLSKI

Udana jesień biegaczy z SP w Szczawinie

Imponujący sukces odniosły uczennice Szkoły Podstawowej w Słowiku (rocznik 2005
i młodsze) zajmując I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w Mini Piłce Ręcznej.
Dziewczęta, po przebrnięciu przez rozgrywki gminne, w turnieju powiatowym pokonały
zespół SP nr 5 w Ozorkowie 6:2, zremisowały ze SP Niesułków 1:1 a w finale zawodów
pokonały wielokrotne triumfatorki mistrzostw – drużynę SP nr 1 w Zgierzu.
Zespół ze Słowika zagrał w składzie: Kubiak Marcelina, Matuszewska Amelia, Mikinka
Gabriela, Pietruszewska Julia, Sadowska Kamila, Urbańska Weronika, Widawska
Martyna, Wlazło Daria, Wlazło Klaudia. O krok od podobnego sukcesu były także starsze
zawodniczki ze Słowika - mistrzynie gminy Zgierz (rocznik 2002 i młodsze), które w Mist-
rzostwach powiatu zgierskiego w swojej kategorii wiekowej zajęły III miejsce. Obydwa ze-
społy do rozgrywek przygotowała Iwona Wiktorowska. Gratulujemy!

Jesień była bardzo pracowita dla biegaczy ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie, trenu-
jącym pod okiem Krzysztofa Zatorskiego. W pierwszych zawodach na stadionie AZS Łódź
odbyły się mistrzostwa makroregionu,  gdzie 3. miejsce wywalczył Kacper Tworski,
na tym samym dystansie 5 miejsce zajęła Natalia Zatorska.  17 września na Malince odbyły
się mistrzostwa powiatu. Mistrzostwo Powiatu Zgierskiego zdobyli Natalia Zatorska i Kacper
Tworski. W finale województwa w Uniejowie Natalia wywalczyła 5. miejsce na dystansie
1000 m, a Kacper 8. na dystansie 1500 m. 8 października czwórka biegaczy z naszej szkoły
wzięła udział w 39. Biegu Nadwiślańskim w Tarnobrzegu. Na dystansie 1000 m w szkołach
podstawowych zwyciężył Krzysztof Jóźwiak po wspaniałym finiszu, a 3. miejsce w tym
samym biegu Michał Hućko .W kategorii gimnazjum Natalia Zatorska, prowadząc od startu
do mety, zwyciężyła z zawodniczką ze Stalowej Woli. W tej samej kategorii wiekowej zwy-
ciężył Kacper Tworski; kontrolując cały dystans, pokonał najlepszego zawodnika z Tarno-
brzegu. 22 października w 57. Biegu Ulicami Sieradza w swoich kategoriach najlepiej spisali
się Natalia Zatorska (wywalczyła 3. miejsce w biegu na 1000 m),  Kacper Tworski (1. miejsce
na 2000 m); w zawodach startowali również Michał Hućko, zajmując 7. miejsce, i Krzysztof
.Jóźwiak (ukończył bieg z miejscem 9.). 11listopada w 25 Biegu Niepodległości w Skiernie-
wicach zwyciężyła po raz 4. z rzędu Natalia Zatorska na dystansie 900 m. Na dystansie 1400
m w kategorii chłopców wygrał Kacper Tworski; 7. miejsce zajął Krzysztof Jóźwiak,
a 9. - Michał Hućko. W imprezie debiutowała Zosia Mazur z klasy 4, która w biegu
na 500 m zajęła bardzo dobre 10. miejsce.                                               Krzysztof Zatorski

Tej jesieni w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 15 w Podnoszeniu
Ciężarów. W zawodach wystartowało dwoje uczniów Szkoly Podstawowej w Słowiku:
rodzeństwo Maria Karolak i Piotr Karolak.  Maria zdobyła srebrny medal, zajmując
II miejsce w kategorii 69 kg. Piotr wywalczył brąz i III miejsce w kategorii 85 kg.
Marysia poprawiła swoje trzy rekordy życiowe i uzyskała w dwuboju wynik 124 kg (56kg
w rwaniu, 68 kg w podrzucie), Piotr poprawił swoje dwa rekordy życiowe
i dźwignął w dwuboju 199 kg (odpowienio 88kg i 111 kg w podrzucie). Rodzeństwo
na co dzień trenuje w KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki.

23 XI br. w Świetlicy Wiejskiej w Ustroniu odbyły się Andrzejki dla najmłodszych.
Na licznie przybyłych uczestników zabawy czekało mnóstwo atrakcji. Słodki poczęstunek,
gry i konkursy – to zawsze wzbudza duży entuzjazm. Nie zabrakło oczywiście wróżenia –
- w ruch poszły buty, wypatrywano znaków w rozsypanych szpilkach, mali goście zastanawiali
się, kim będą, gdy dorosną. Dużą atrakcją było lanie wosku, a w interpretowaniu przyszłości
z rzucanych przez woskowe esy i floresy cieni pomagała pani Zuzanna Marchewa.

2 XII w świetlicach w Rosanowie i w Jedliczu A najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli
wziąć udział w Mikołajkach. Licznie przybyli „milusińscy” z dużym entuzjazmem
przyglądali się występowi Teatru Nikoli pt. „Koncert Świętych Mikołajów” – trudno było
powstrzymać się od śmiechu, obserwując perypetie tytułowych bohaterów, którzy nie tylko
grali, tańczyli i „śpiewali”, ale też lepili „bałwanka” z poduszek czy rzucali się z maluchami
obecnymi na widowni „śnieżkami z papieru”. Po przedstawieniu i słodkim poczęstunku
dzieci bawiły się wspólnie, chętnie uczestnicząc w grach, konkursach i tańcach. Spotkania
były naprawdę wspaniałe, zakończone słodkim prezentem od Mikołaja. 

30 XI br. rozstrzygnięty został I Gminny Konkurs na Kalendarz Adwentowy. Komisja
konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, aby spośród wyjątkowo pięknych i bardzo
czasochłonnych w przygotowaniu prac wybrać tę najpiękniejszą. W kategorii kl. I-III wygrał
kalendarz przygotowany przez Julię Kominiak z ZSG w Grotnikach. Komisja zdecydowała
przyznać wyróżnienie uczennicy SP w Białej Marii Zawiszy. W kategorii kl. IV-VII
za najciekawszą pracę uznano tę, której autorką była Oliwia Lewandowska z ZSG
w Grotnikach.  Tym razem wyróżnienia przyznano aż dwa – uczennicom SP w Dąbrówce
Wielkiej: Natalii Skupińskiej i Alinie Szafrańskiej.  Wystawa prac oraz wręczenie nagród
miało miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A, 2 XII podczas spotkania mikołajkowego.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud jaki włożyli w wyko-
nanie prac konkursowych.

Andrzejkowe wróżby w Ustroniu

Konkurs na Kalendarz Adwentowy

Mikołajki w Rosanowie i Jedliczu A

oprac. GCKSTiR

1 XII br. uczennice klasy III gimnazjum z SP w Słowiku wzięły udział w Powiatowym Kon-
kursie Wiedzy o AIDS, organizowanym przez szkołę im. J.S. Cezaka oraz Państwową Inspek-
cję Sanitarną w Zgierzu. I miejsce zajęła Kinga Nejman, III miejsce - zajęła Weronika
Urbaniak. Gratulujemy!                                                                Opiekun Aneta Mirowska

*
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Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie
rozpoczęło działalność w 1958 roku.
Jego założycielkami były Jadwiga
Barylska i Halina Manista. Do 1967 roku
przewodniczącą koła była Jadwiga
Barylska, w latach 1967 – 1980 przewodni-
czącymi były: Stanisława Adamska i Anna
Tomera, od 1981 roku funkcję tę pełni
Marianna Sobczak.

Koło od początku działalności rozprowa-
dzało pisklęta i paszę, brało udział w dożyn-
kach gminnych i kościelnych, wyplatały
wieńce dożynkowe. Panie z KGW uczestni-
czą w imprezach okolicznościowych tj. Dzień
Kobiet, Dzień Matki, Ostatki, Andrzejki.

Do ważniejszych wydarzeń z życia koła
w Wypychowie należą: współorganizowanie
z GCKSTiR w Dzierżąznej Gminnych
Andrzejek w 2008 i 2016 roku oraz w maju
2009 r. współorganizowanie obchodów
40-lecia OSP w Wypychowie. Panie organi-
zowały Dzień Dziecka i Gminne Święto
Kobiet 1999 i 2004 roku. 

KGW otrzymało za pracę społeczną wiele
podziękowań i dyplomów, pięć członkiń koła
zostało odznaczonych w 2005 roku „Orderem
Serca - Matkom Wsi”. Dziś Koło Gospodyń
Wiejskich w Wypychowie liczy 25 członkiń,
a przewodniczy im Marianna Sobczak,
odznaczona  medalem „Zasłużona dla Rol-
nictwa” w 2017 roku.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie

Ciasto Porzeczkowiec
Składniki:
Masa kakaowa:
¾  szklanki oleju
½  szklanki wody
1 szklanka cukru
3 łyżki kakao
Ciasto:
1 ½  szklanki mąki
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku do pieczenia
½  szklanki cukru
5 jajek
Masa serowa:
0,5 kg sera 
6 łyżek cukru pudru
1 kostka masła
Bita śmietana:
0,5 l śmietany 30%
3 łyżki cukru pudru
3 śmietan fixy
Dodatkowo:
słoik dżemu z czarnej porzeczki
gorzka czekolada

Sposób przygotowania:
Masa kakaowa: wodę, olej, cukier i kakao
dodać do garnka, zagotować i ostudzić całą
masę.
Białka ubić z cukrem, dodawać po 1 żółtku.
Wlać do tego wystudzoną masę kakaową,
dodać mąkę, proszek i sodę. Delikatnie
wymieszać. Piec ok 40 minut w 180 stop-
niach. Biszkopt po wystudzeniu przekroić
na 2 części.
Masa serowa: utrzeć masło z cukrem i dodać
ser. (Masę serową można zastąpić bitą śmie-
taną).
Pierwszą część biszkoptu posmarować
dżemem. Na to wyłożyć masę serową.
Przykryć drugim biszkoptem, posmarować
dżemem. Schłodzoną śmietanę ubić
na sztywną masę, dodać cukier puder i śmie-
tan fixy. Masę wyłożyć na dżem. Posypać
startą gorzką czekoladą.

Tort bezowy
Składniki:
Beza:
6 białek
350 g cukru pudru
szczypta soli
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny
Bita śmietana:
0,5 l śmietanki 36 %
1 śmietan fix 
2 łyżki cukru pudru
Polewa malinowa:
150 g malin
0,5 szklanki cukru
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka żelatyny
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
¼ szklanki  przegotowanej ostudzonej wody

Sposób przygotowania:
Beza: ubijamy białka ze szczyptą soli
na sztywną pianę, dodać cukier. Pod koniec
ubijania dodać sok i mąkę. Piec nagrzać
do 180°C. Beze pieczemy 5 minut w 180°C,
następnie zmniejszamy temperaturę
do 140 °C i pieczemy przez 1,5 godziny. 
Polewa malinowa: do garnka wsypujemy
maliny, cukier, wlewamy sok i smażymy.
Pod koniec smażenia dodajemy żelatynę
i mąkę wymieszaną w wodzie. Całość chwile
zagotowujemy. Odstawiamy do wystudzenia. 
Na bezę wlewamy polewę malinową,
a na polewę wykładamy bitą śmietanę.
Tort przybieramy borówkami i malinami. 

Sernik z bezą
Składniki:
Ciasto:
3 szklanki mąki
1 margaryna 
1 szklanka cukru 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 żółtka
Masa serowa:
1 kg sera
1,5 szklanki cukru 
1 cukier wanilinowy
4 żółtka
4 białka
2 opakowania budyniu śmietankowego
0,5 szklanki oleju
Beza:
7 białek
1 szklanka cukru

Sposób przygotowania:
Zagnieść wszystkie składniki na ciasto.
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia.
Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim dno
przygotowanej blaszki. Nakłuć widelcem.
Wstawić do nagrzanego do 180°C piekar-
nika i piecz około 20 minut.
Przygotować masę serową. Żółtka utrzeć
mikserem z cukrem i olejem. Dalej miksu-
jąc, dodawać po jednej łyżce sera. Wsypać
budynie w proszku. Miksować do momentu
połączenia się składników.
Przygotowaną masę wyłożyć na podpie-
czony spód. Całość wstawić ponownie
do piekarnika i piecz około 45 minut
w 180°C.
Przygotować masę bezową. Białka ubić
mikserem na sztywną pianę. Podczas ubija-
nia dodawać do piany małymi partiami
cukier. Na upieczone gorące ciasto wyłożyć
masę bezową. W piekarniku zmniejszamy
temperaturę do 150°C. Sernik wkładamy
ponownie do piekarnika i pieczemy jeszcze
około 15 -20 minut- do momentu, aż beza
lekko się zarumieni. 
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