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Tegoroczna wigilia, dla zaproszonych gości i miesz-
kańców gminy Zgierz, została zorganizowana
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Spotkanie,
oprócz życzeń, podzielenia się opłatkiem i kolędowa-
nia, było również okazją do podziękowania wielu
osobom za pomoc i wsparcie przy modernizacji
budynku dworku w Dzierżąznej. 

Życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych świąt
Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń, pomyśl-
ności i sukcesów w nadchodzącym 2020 roku, złożyła
mieszkańcom i gościom Wójt Gminy Zgierz – Barbara
Kaczmarek, która wraz w gospodarzem obiektu
Agnieszką Kwiatkowską – dyrektor GCKSTiR, zapro-
siło na tradycyjną wieczerzę wigilijną, a następnie
na koncert kolęd w wykonaniu zespołu Music Collec-
tive w składzie: Anna Szoszkiewicz – wokal, Piotr
Majewski skrzypce i Maciej Zaforemski pianino.
Po wspólnym śpiewaniu był czas na rozmowy i plany
na nadchodzący Nowy Rok.                                       [JŁ]

Opłatek i wspólne kolędowanie podczas gminnej wigilii 

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
wszelkiej pomyślności 

w 2020 roku
życzą

Dyrektor i pracownicy
Gminnego Zakładu Komunalnego

w Dąbrówce Wielkiej

Życzymy, aby nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia

były dla Państwa czasem błogosławionego spokoju 
spędzonym w atmosferze radości, rodzinnego 

szczęścia i miłości, zaś nadchodzący Nowy Rok
przyniósł spełnienie wszystkich planów i marzeń

Piotr Karasiewicz
Prezes Zarządu

wraz z pracownikami WODKAN ZGIERZ

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2020

życzy

Zbigniew Linkowski
Wiceprzewodniczący 

Sejmiku Województwa Łódzkiego

Niech ten wyjątkowy czas,
gdy Słowo Ciałem się staje,
napełni każdego z nas
ufnością i otuchą,
abyśmy z rozradowanym sercem
wkroczyli w Nowy Rok

życzy
Marek Matuszewski

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

www.gminazgierz.pl
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Pod takim hasłem we wrześniu br. gmina Zgierz ogłosiła konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży uczęszczających do gminnych szkół i przedszkoli. Głównym
celem konkursu było rozwijanie, edukacja i promocja zachowań proekologicznych,
podejmowanych na rzecz naszego środowiska, poprzez poddawanie recyklingowi
odpadów. Po ich przetworzeniu powstaną surowce, z których zostaną wytworzone
nowe produkty. 

Do końca października wpłynęły 54 prace, wykonane przeważnie przez kilkuoso-
bowe grupy. Komisja konkursowa, która zebrała się na początku listopada,
nie miała łatwego zadania. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: dzieci
z oddziałów przedszkolnych, uczniowie z klas I – III oraz klas IV – VIII szkół
podstawowych. Nagrodzono i wyróżniono 16 prac, które zdaniem jury, najlepiej
odzwierciedlały główny cel konkursu, a także były oryginalne pod względem
pomysłu i wykonania. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas uroczystych apeli w swoich szkołach,
a już dzisiaj wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych inicjaty-
wach proekologicznych.                                                                                       [JŁ]

Wyróżnienie: SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁOWIKU
1. Julia Pietrzak, 2. Jagoda Hofman. Opiekun grupy: Anna Sokalska.
Wyróżnienie: SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁOWIKU
1. Jan Słowiński, 2. Jan Efiszow, 3. Piotr Karolak. Opiekun grupy: Renata Król.
Wyróżnienie:SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KOWNACKIEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
1. Bartosz Adamski, 2. Antoni Podlecki, 3. Kornel Słowiński, 4. Sebastian Stańczyk. 
Opiekun grupy: Anna Baran

Dzień 20 listopada, członkom Lokalnej Grupy Działania „Prym” oraz Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, do których należy również gmina Zgierz, upłynął
bardzo pracowicie. Podczas walnych zebrań obu grup, m. in. wybrano członków
zarządu RLGD „Z Ikrą” na kolejną kadencję. Został wybrany nowy – stary zarząd,
który w niezmienionym składzie będzie pracował przez kolejne cztery lata. Następnie
był czas na omówienie bieżących spraw, podjęcie uchwał 
w sprawach aktualizacji lokalnych strategii rozwoju obu grup działania oraz omó-
wienie planów na następny rok. 

Kolejnym punktem spotkania była konferencja informacyjno – promocyjna 
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, podczas której zaprezentowano film
promujący najciekawsze projekty zrealizowane w ramach wdrażania Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” w latach 2017 – 2019. Wśród ujęć, które można było
zobaczyć podczas jego projekcji, znalazły się zdjęcia nakręcone na terenie Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Przypomnijmy, 
że dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020,
w Dzierżąznej zrealizowane zostały w tym roku trzy projekty: „Przebudowa Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej”, „Budowa
obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna”
oraz „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów eduka-
cyjnych w miejscowości Dzierżązna”,  o łącznej wartości prawie 1 mln 300 tys. zł.
– Dzięki naszemu członkostwu w lokalnej grupie „Z Ikrą” oraz dobrej współpracy,
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej jest teraz
miejscem nowoczesnym z ciekawą ofertą rekreacyjną dla mieszkańców gminy Zgierz
oraz turystów – mówiła podczas konferencji Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczma-
rek. 

W trakcie spotkania, na przykładzie Stowarzyszenia Dolina Karpia, zaprezento-
wano jak stworzyć ekoturystyczną markę regionu. A na koniec goście mogli skosz-
tować potraw z ryb, nagradzanych podczas lokalnych i regionalnych konkursów
kulinarnych.                                                                                                           [JŁ]

„Z Ikrą” rozpoczęli nową kadencję „Recykling drogą do przyszłości” 

Na co dzień urzędnik pracujący w Referacie Promocji i Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych Urzędu Gminy Zgierz. Po pracy, każdą wolną chwilę poświęca swoim
pasjom artystycznym – malarstwu, fotografii i grafice. 

W tym roku Mariusz Świątczak, bo to o nim mowa, został podwójnie doceniony.
W październiku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego – „W uzna-
niu zasług w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr
kultury”, podczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 województwa
łódzkiego. Z wnioskiem o to wyróżnienie wystąpiła Wójt Gminy Zgierz – Barbara
Kaczmarek, uzasadniając bogaty, blisko trzydziestoletni dorobek artystyczny swo-
jego pracownika, którego prace znane są nie tylko w rodzimym Zgierzu, ale także
na świecie. Prace Mariusza Świątczaka były bowiem wystawiane m. in. w Londynie,
Francji, na Litwie czy Węgrzech. Wiele jego prac znajduje się w zbiorach kościołów
parafialnych Archidiecezji Łódzkiej, m. in. na terenie gminy Zgierz w parafiach
w Giecznie, Grotnikach, Dąbrówce Wielkiej oraz Białej. 

Z kolei  15 listopada, podczas uroczystej gali, Mariusz Świątczak otrzymał kolejne
wyróżnienie – „Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury”.
Na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, 49 osób, zespołów oraz jednostek
działających na rzecz kultury województwa łódzkiego, otrzymało pamiątkowe
dyplomy i kwiaty, jako wyraz podziękowania za ich codzienną działalność.

Naszemu koledze z Urzędu Gminy Zgierz serdecznie gratulujemy obu wyróżnień,
a jednocześnie liczymy, że dalej będzie wspierał gminne inicjatywy i wzbogacał
je swoimi artystycznymi umiejętnościami.                                                           [JŁ]

Urzędnik z duszą artysty

I miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA

im. KRÓLA STEFANA
BATOREGO W SZCZAWINIE

1. Julia Lauks
2. Karolina Antoniewicz
3. Oliwia Szczęsna
4. Nela Sochacka
5. Zofia Karpińska

Opiekun grupy: Bogumiła Bienias

II miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA

im. HENRYKA SIENKIEWICZA 
W SŁOWIKU

1. Natalia Nagórka
2. Wiktoria Hajduk
3. Natalia Kwiatkowska

Opiekun grupy: 
Katarzyna Adamska

III miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. HENRYKA SIENKIEWICZA
W SŁOWIKU

1. Martyna Armacka
2. Barbara Owczarczyk
3. Jakub Owczarczyk

Opiekun grupy: 
Katarzyna Adamska

Wyróżnienie: SZKOŁA PODSTAWOWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁOWIKU
1.  Roksana Smykowska Opiekun grupy: Aneta Mirowski.
Wyróżnienie:SZKOŁA PODSTAWOWA im. KRÓLA STEFANA BATOREGO W SZCZAWINIE
1. Aleksander Cebulski, 2. Filip Miklaszewski. Opiekun grupy: Urszula Cłapińska.

I miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA 

W GIECZNIE
1. Adam Turek
2. Kamil Kubiak
Opiekun grupy: 

Magdalena Janiszewska

II miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARII KOWNACKIEJ 

W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
1.  Alina Marianna Szafrańska
2.  Wiktoria Patora

Opiekun grupy: Agata Norek

III miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA im.

KRÓLA STEFANA BATOREGO
W SZCZAWINIE

1. Marika Gabara
2. Gabriela Gabar

Opiekun grupy: 
Magdalena Janiszewska

Kategoria I – oddziały przedszkolne

Kategoria II – szkoła podstawowa klasy I-III

Kategoria III –  szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Wyróżnienie: SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KOWNACKIEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
1. Hanna Miśkiewicz,  2. Franciszek Podlecki, 3. Maja Twardowska, 4. Oliwier Bałach, 5. Szymon
Kubiak6. Barbara Daraż. Opiekun grupy: Katarzyna Kosielska
Wyróżnienie: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GROTNIKACH
1. Małgorzata Fornalczyk, 2. Maria Majewska, 3. Amelka Adamska. Opiekun grupy: Ewa Szczepaniak

I miejsce: 
SZKOŁA PODSTAWOWA im. 28
PUŁKU STRZELCÓW KANIOW-

SKICH W BESIEKIERZU 
RUDNYM

1.  Nadia Pawlak
2.  Lena Woźniak
3.  Hanna Manista
4.  Sylwester Janiszewski
5.  Kinga Szczepaniak

Opiekun grupy: 
Malwina Olejniczak

II miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARII KOWNACKIEJ 

W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
1.  Zuzanna Pilarska
2.  Martyna Stańczyk
3.  Wiktoria Kulesza
4.  Aleksander Komorowski
5.  Mateusz Karolak

Opiekun grupy: 
Joanna Redzisz

III miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. 28
PUŁKU STRZELCÓW KANIOW-

SKICH W BESIEKIERZU
RUDNYM

1.  Hubert Miśkiewicz
2.  Barbara Knapek
3.  Grażyna Piętkowska
4.  Brajan Jarmuż
5.  Antoni Witczak

Opiekun grupy:
Karolina Kosiewicz
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W samo południe, tak jak w wielu miejscach
w całej Polsce, w gminie Zgierz zabrzmiało głośne
„Marsz, marsz Dąbrowski”, po którym w kościele
parafialnym w Białej została odprawiona msza święta
w intencji ojczyzny. Tak rozpoczęły się gminne
obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Następnie uczestnicy, poprowadzeni przez orkiestrę dętą,
przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego. 
– W tym szczególnym dniu szukamy odpowiedzi
na pytania: czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność
wywalczoną przez poprzednie pokolenia, czy umiemy
się z niej cieszyć, czy pielęgnujemy należycie naszą
historię i pamięć o tamtych wydarzeniach? Patrząc
po twarzach tych, którzy się tutaj dzisiaj zgromadzili,
zwłaszcza dzieci i młodzieży, mogę odpowiedzieć twier-
dząco na te pytania. Pamiętamy i pielęgnujemy naszą
historię, mając nadzieję, że już nigdy te wydarzenia się
nie powtórzą – mówiła w trakcie uroczystości Barbara
Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz. 

W dowód pamięci liczne delegacje: gospodarzy gminy
Zgierz, Posła na Sejm RP, samorządowców i radnych
z terenu powiatu zgierskiego, gminy Zgierz oraz gmin
ościennych, służb mundurowych, gminnych szkół,
sołectw, stowarzyszeń oraz mieszkańców, złożyły kwiaty
i zapaliły znicze, chcąc w ten symboliczny sposób
wyrazić wdzięczność dla wszystkich bohaterów tamtych
dni. 

W trakcie uroczystości na placu, został podsumowany
konkurs plastyczny „Barwy Niepodległości” ogłoszony
przez miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej”. Prace były nie-
powtarzalne, oryginalne, samodzielnie wykonane,
nawiązujące do tematyki obchodzonego święta niepodle-
głości. Nagrody, w postaci książek o tematyce historycz-
nej i gminnych gadżetów otrzymały: Ksenia Olejniczak
z VII klasy Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
oraz Alina Szafrańska z VI klasy Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej. 

Na koniec rozpalono ognisko i rozpoczął się piknik
patriotyczny. Każdy mógł rozgrzać się grochówką oraz
upieczoną przez siebie kiełbaską. Wspólne „Śpiewanie
dla Niepodległej” poprowadziła Julka Szwajcer, zaś
w rytm takich utworów jak „O mój rozmarynie”, „Hej,
sokoły”, czy „Przybyli ułani”, na gitarze przygrywał
jej Filip Różalski. Na zakończenie uczestnicy mogli
wykazać się wiedzą historyczną. Trzy drużyny grały
o miano najlepszej, odpowiadając na pytania związane
z postacią Józefa Piłsudskiego, wydarzeniami I wojny
światowej, traktatu wersalskiego czy początków II Rze-
czypospolitej. Ich wysiłki nagrodziła Wójt Gminy
Zgierz, wręczając uczestnikom konkursu gminne
gadżety.                                                                       [JŁ]

dorzucając od czasu do czasu krótką,
żartobliwą uwagę w trakcie prelekcji, co
wprowadziło słuchaczy w niezwykle
sympatyczną atmosferę. – Już po raz
drugi skorzystaliśmy z wiedzy doktor
Kostrzewskiej, która przedstawia
historię z mniej znanej strony, sprawia-
jąc, że jest ona bardziej interesująca
dla słuchaczy – mówi jedna z organiza-
torek tego spotkania Iwona Ambroziak.
Wieczorek Patriotyczny zakończył się
występem wokalistki  – Lubow Melki,
która swoim przepięknym głosem
i interpretacją utworów, poruszyła
widownię. 

Na zakończenie uczestnicy zaintono-
wali kilka pieśni patriotycznych, spróbo-
wali przysmaków przygotowanych
przez panie z lokalnego Koła Gospodyń
Wiejskich. Był też czas na ciepłe,
sąsiedzkie rozmowy, poznanie nowych
osób oraz wymianę kontaktów. 
– Jak zwykle po takich spotkaniach

mamy uczucie satysfakcji i spełnienia,
kiedy dobro i życzliwość pokazały
swoje piękno – podsumowuje spotkanie
pani Ambroziak.

[JŁ, na podst. info. organizatorów] 

Już po raz VI, Stowarzyszenie Linda,
przy wsparciu Koła Gospodyń
Wiejskich – Jedlicze, Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki i Rek-
reacji w Dzierżąznej, sołtysa Jedlicza A
oraz miejscowych społeczników, zorga-
nizowało, w niedzielę 10 listopada,
Wieczorek Patriotyczny.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-
niem hymnu, zaintonowanego jak co
roku przez Antosia Sochalskiego,
a w tym roku również jego młodszego
brata – Teodora. Następnie wystąpił
zespół Nova Bossa, z repertuarem pio-
senek z okresu dwudziestolecia między-
wojennego m. in. Hanki Ordonówny
i Zuli Pogorzelskiej. Następnie
dr Ewelina Kostrzewska – adiunkt
w Katedrze Historii Polski XIX wieku
Uniwersytetu Łódzkiego zaciekawiła
publiczność prelekcją zatytułowaną
„Wszystkie kobiety Piłsudskiego”,
w której ukazała postać Marszałka
w bardzo prywatnym świetle i od mniej
znanej strony. W postać Marszałka
Piłsudskiego wcielił się Jan Krogulec,
który przysłuchiwał się „swojej historii”,           

Piknikowo i patriotycznie świętowaliśmy kolejną 
rocznicę odzyskania niepodległości

Święto Niepodległości w Jedliczu
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Seniora, przypadającego na dzień
14 listopada, gminny samorząd wraz
ze społecznością Szkoły Podstawowej
w Słowiku, zaprosili seniorów z gminy
Zgierz na uroczyste obchody tego święta. 

Gminny Dzień Seniora rozpoczął się
od życzeń oraz głośnego „Sto lat”.
– Z okazji dzisiejszego święta, składam
wszystkim seniorom z gminy Zgierz
najserdeczniejsze życzenia długich lat
życia w zdrowiu, pełnych radości, ciepła
i pogody ducha. Aby każdy dzień dostar-
czał Państwu wiele uśmiechu na twarzy
oraz szacunku i miłości najbliższych –
życzyła Wójt Gminy Zgierz – Barbara
Kaczmarek. 

Następnie uczniowie podstawówki
ze Słowika przygotowali krótki program
artystyczny, a zaraz po nich, blisko setka
seniorów, bawiła się na koncercie Julii
Szwajcer z zespołem Talent Kolektyw.
Zgromadzeni w szkolnej sali gimnastycz-
nej, mogli posłuchać autorskich utworów
zespołu, a także tych bardziej znanych,
jak np. „Sing sing” z repertuaru Maryli
Rodowicz, czy „Szukaj mnie” z filmu
„Kogel mogel”. 

Na koniec seniorzy musieli wykazać
się wiedzą na temat gminy Zgierz
podczas konkursu, w którym do wygra-
nia były książki. Wśród uczestników
konkursu była najstarsza seniorka tego
wydarzenia – 97-letnia Marianna
Kaczmarek ze Słowika, która bezbłędnie
udzieliła odpowiedzi na pytanie,
a tym samym otrzymała nagrodę. 
Nie zabrakło więc wspólnego śpiewania,
dobrej zabawy i miłej atmosfery,
po których zaprosiliśmy seniorów
na słodki poczęstunek. 

[JŁ] 

Na co dzień pomagają innym, tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
realizują zadania związane z wypłacaniem różnego rodzaju świadczeń, pieczą
zastępczą oraz szeroko pojmowaną opieką społeczną. Dzień Pracownika Socjalnego
obchodzony jest w Polsce od 29 lat, a ustanowiony został na mocy zapisu Ustawy
o pomocy społecznej na dzień 21 listopada, aby w tym dniu podziękować
pracownikom służb społecznych za ich codzienną pracę na rzecz innych. 

Z tej okazji Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek oraz jej zastępca – Wiesław
Olender, zaprosili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na spotka-
nie, podczas którego na ręce kierownika gminnej jednostki – Waldemara Gorzaka,
przekazali podziękowania i życzenia. – Pełniona przez Państwa służba wymaga
kwalifikacji i profesjonalizmu, jak również ogromnej wrażliwości, empatii
oraz zrozumienia dla ludzkich słabości. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Wam energii,
ciepła, wrażliwości i wytrwałości. Niech praca dostarcza Państwu
jak najwięcej satysfakcji – mówiła pani Wójt. 

Na koniec pracownicy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort, podczas którego
był czas na chwilę „słodkiej” przerwy od codziennych obowiązków. 

[JŁ]

21 listopada w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym odbyła się wieczornica
patriotyczna, poświęcona pamięci bohaterskich żoł-
nierzy z 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, których
imię przyjęła ta placówka. Z tej okazji uczniowie
przygotowali uroczysty apel, podczas którego przy-
pomnieli, że 15 sierpnia, podczas obchodów Święta
Wojska Polskiego w Białej szkoła została odzna-
czona medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie klasy II i III
zaprosili wszystkich do obejrzenia wzruszającej
lekcji historii przygotowanej pod kierunkiem
nauczycielek nauczania początkowego – Doroty
Makowskiej i Katarzyny Sikorskiej – Knapek,
na podstawie scenariusza „Pisk Białego Orła”.
Fabuła opowieści oparta została na historii życia
wiejskiej rodziny w czasie I wojny światowej, kiedy
ojciec i jeden z synów musieli wyruszyć na front.
W tych trudnych dniach, rodzina ukrywała w swoim
domu poetę, który odwołując się do polskiej litera-
tury i poezji okresu zaborów, umacniał patriotyczne postawy domowników. Symbo-
lem wolnej Polski stał się biały orzeł, którego pisk, słyszalny w duszy Polaków,
nie pozwalał tracić im nadziei na odzyskanie niepodległości. 

Uczestnicy wieczornicy wysłuchali również wielu wzruszających patriotycznych
piosenek oraz „Legendy o Białym Orle” zilustrowanej w teatrzyku cieni. Na koniec
uczniowie zatańczyli do pieśni wojskowej „Przybyli ułani pod okienko”.   
Wśród zaproszonych gości była również Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy Zgierz,
która podziękowała uczniom za przygotowanie tej wzruszającej uroczystości, zazna-
czając, iż na pewno na długo pozostanie ona w sercach wszystkich uczestników. 
Tradycyjnie, po części oficjalnej, społeczność szkoły w Besiekierzu Rudnym zaprosiła
gości na ognisko z pieczonymi kiełbaskami i bigosem, przy którym można było
się nie tylko rozgrzać, ale także pośpiewać i porozmawiać, pozostając w klimacie
patriotycznego wieczoru.                        [JŁ na podst. info SP w Besiekierzu Rudnym]

Dla seniorów z okazji ich święta

Wieczornica patriotyczna
w Besiekierzu Rudnym 

Podziękowania 
dla pracowników socjalnych
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Koniec roku kalendarzowego w jednostkach samorządu terytorialnego
nieodzownie łączy się z konicznością zaplanowania i uchwalenia budżetu
na następny rok. Również w gminie Zgierz poszczególne komisje Rady Gminy
Zgierz opiniowały projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy Zgierz.
Po zapoznaniu się z jego projektem, a zwłaszcza propozycjami wydatków
i poszczególnych inwestycji, gminni radni, na ostatniej w tym roku sesji Rady
Gminy Zgierz, podniosą ręce podczas głosowania nad uchwałą budżetową. 

Szczegółowy podział środków oraz planowanych inwestycji w 2020 roku
przedstawimy Państwu w ostatnich dniach grudnia, kiedy radni uchwalą budżet
gminy Zgierz na kolejny rok.                                                                  [JŁ]

Sprzyjająca aura pozwoliła na rozpoczęcie prac przy przebudowie
ul. Barowej w Skotnikach. Kolejna gminna inwestycja drogowa będzie reali-
zowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środ-
ków gminy Zgierz, zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2019 rok.
W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a pobocza
i wjazdy będą wyrównane i utwardzone.                                                [JŁ]

Trwają prace nad budżetem na 2020 rok

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia 
Pani

Anecie 
Wojciechowskiej

z powodu śmierci taty 
ŚP.

Józefa 
Piotrowskiego

składają
Dyrektor i pracownicy
GCKSTiR w Dzierżąznej

Wyrazy współczucia Panu
Cezaremu 

Piotrowskiemu
z powodu śmierci taty

ŚP.

Józefa 
Piotrowskiego

składają
Dyrektor i pracownicy

GCKSTiR
w Dzierżąznej

Wyrazy głębokiego
współczucia Panu
Cezaremu 

Piotrowskiemu
Wicedyrektorowi

Szkoły Podstawowej  
w Szczawinie

z powodu śmierci 

TATY
składają

koleżanki i koledzy
SP w Szczawinie

Wyrazy współczucia Panu

Cezaremu 
Piotrowskiemu

z powodu śmierci 

TATY
składają

Wójt Gminy Zgierz
oraz pracownicy UGZ

Serdeczne wyrazy
współczucia Panu

Cezaremu 
Piotrowskiemu

z powodu śmierci 

OJCA
składają

Dyrektorzy
Szkół Gminy Zgierz

Wyrazy głębokiego
współczucia dla Rodziny

ŚP.

Barbary 
Zielińskiej
wieloletniej nauczycielki 

Szkoły Podstawowej
im. Króla Stefana Batorego

w Szczawinie
składają

Dyrekcja i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Szczawinie

Wyrazy głębokiego
współczucia

Rodzinie i Bliskim
ŚP.

Barbary 
Zielińskiej

Członka Zarządu 
Koła Gminy Zgierz

Związku Nauczycielstwa
Polskiego
składają

koleżanki i koledzy Koła ZNP

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie

ŚP.

Józefa 
Bulaka

składają
Sołtys Sołectwa Ustronie 

wraz z mieszkańcami

Ruszyły prace na ulicy Barowej

Rozkład Jazdy: Grotniki - Ustronie - Zgierz i Zgierz - Grotniki
realizowany przez Gminny Zakład Komunalny ważny od 02 grudnia 2019 r

Przystanek D D D D D
Grotniki - Ozorkowska (cmentarz) 06:10 07:45 13:20 15:15 16:45
Grotniki - Ozorkowska (kościół) 06:12 07:47 13:22 15:17 16:47
Ustronie (OSP) 06:15 07:50 13:25 15:20 16:50
Ustronie - Górna 06:17 07:52 13:27 15:22 16:52
Ustronie (przy sklepie) 06:19 07:54 13:29 15:24 16:54
Ustronie - Parkowa 06:21 07:56 13:31 15:28 16:58
Ustronie - Stara Droga 06:23 07:58 13:33 15:30 17:00
Ustronie - Górna 06:24 07:59 13:34 15:31 17:01
Ustronie (OSP) 06:25 08:00 13:35 15:32 17:02
Ustronie PKP 06:27 08:02 13:37 15:34 17:04
Grotniki - Marszałkowska (szkoła) 06:31 08:06 13:41 15:38 17:08
Grotniki - Marszałkowska (Kolejowa) 06:33 08:08 13:43 15:40 17:10
Grotniki - Krótka (przy posesji nr 6) 06:35 08:10 13:45 15:42 17:12
Jedlicze A - Aleksandrowska (przy posesji nr 42) 06:37 08:12 13:47 15:44 17:14

Jedlicze A - Długa (przy sklepie) 06:39 08:14 13:49 15:46 17:16
Jastrzębie Górne 06:42 08:17 13:52 15:49 17:19
Zgierz - Wiosny Ludów/Aniołowska 06:44 08:19 13:54 15:51 17:21
Zgierz - Wiosny Ludów/Krogulec 06:46 08:21 13:56 15:53 17:23
Zgierz - Wiosny Ludów/Cegielniana 06:49 08:24 13:59 15:56 17:26
Zgierz - Wiosny Ludów/Aleksandrowska 06:50 08:25 14:00 15:57 17:27
Zgierz - Gałczyńskiego/Aleksandrowska 06:52 08:27 14:02 15:59 17:29
Zgierz - Gałczyńskiego/Hoża 06:53 08:28 14:03 16:00 17:30
Zgierz - Gałczyńskiego (przy policji) 06:54 08:29 14:04 16:01 17:31
Zgierz - Parzęczewska/Gałczyńskiego 06:55 08:30 14:05 16:02 17:32
Zgierz - Parzeczewska (cmentarz) 06:57 08:32 14:07 16:04 17:34

Zgierz - Targowa 07:10 12:45 14:40 16:10
Zgierz - Wiosny Ludów/Aleksandrowska 07:16 12:51 14:46 16:16
Zgierz - Wiosny Ludów/Cegielniana 07:17 12:52 14:47 16:17
Zgierz - Wiosny Ludów/Daleka 07:18 12:53 14:48 16:18
Zgierz - Wiosny Ludów/Krogulec 07:19 12:54 14:49 16:19
Zgierz - Wiosny Ludów/Aniołowska 07:20 12:55 14:50 16:20
Jastrzębie Górne 07:26 13:01 14:56 16:26
Jedlicze A - Aleksandrowska (sklep) 07:29 13:04 14:59 16:29
Jedlicze A - Aleksandrowska/Podrzeczna 07:31 13:06 15:01 16:31
Grotniki - Krótka (przy posesji nr 8) 07:33 13:08 15:03: 16:33
Grotniki - Marszałkowska/Kolejowa 07:35 13:10 15:05 16:35
Grotniki - Marszałkowska (szkoła) 07:37 13:12 15:07 16:37
Grotniki - Ozorkowska (kościół) 07:39 13:14 15:09 16:39

07:43 13:18 15:13 16:43Grotniki - Ozorkowska (cmentarz)

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 
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W Słowiku rozmawiali 
o elektromobilności

Nie wszyscy wiedzą, że popularny
kilkadziesiąt lat temu materiał, którym
kryte były dachy – eternit, zawiera szkod-
liwy dla zdrowia i środowiska azbest.
Materiały zwierające związki azbestu
same w sobie nie stanowią zagrożenia,
niebezpieczne stają się, kiedy ich struktura
zostaje naruszona lub skorodują.

Według Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
z dnia 23 października 2003 roku, wyroby
zawierające azbest muszą zostać usunięte
do 2032 roku. Właściciel nie może samo-
dzielnie dokonać demontażu starego eter-
nitowego pokrycia dachu, gdyż musi
to zrobić wyspecjalizowana firma, a także
konieczne jest odpowiednie zabezpiecze-
nie tego materiału, a następnie unieszkod-
liwienie na specjalnym składowisku.
Na ten cel można uzyskać dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. 

Na   początku   tego   roku   w   Urzędzie  

6 września br. zaczęła obowiązywać zmieniona Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami wszyscy właściciele nieruchomości
są zobowiązani do segregowania odpadów.

Przypominamy zatem mieszkańcom, że powinni zgłosić się do Urzędu Gminy
Zgierz, do Biura Obsługi Klienta, stanowiska 3-4, w celu zamiany deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w zakładce:
Gmina Zgierz – Załatw sprawę – Ochrona środowiska oraz Utrzymanie czystości
i porządku – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych.                                                                                                         [JŁ]

27 listopada w Szkole Podstawowej w Słowiku odbyły się warsztaty dla uczniów
klas trzecich, których tematem była elektromobilność, w związku z realizacją projektu
pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Zgierz” z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
– Dzieci były bardzo zainteresowane tym tematem i miały mnóstwo pomysłów na to,
jak poprawić stan powietrza w naszej gminie. Pocieszające jest to, iż najmłodsi zdają
sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska i znają na to liczne sposoby.
Wymieniały m.in. pozyskiwanie energii z kolektorów słonecznych i elektrowni wiat-
rowych, ekologiczne ogrzewanie domów, segregację śmieci i zminimalizowanie
podróżowania samochodami. Bardzo spodobał im się pomysł poruszania się pojaz-
dami z napędem elektrycznym – wyliczają nauczycielki ze szkoły w Słowiku.
Z pomocą prowadzącego warsztaty, dzieci opracowały liczne pomysły na to, co po-
winno się zadziać w gminie Zgierz, aby było to możliwe. Wśród pomysłów znalazły
się m.in. ścieżki rowerowe, bezpieczne pobocza, którymi mogliby poruszać się elek-
trycznymi rowerami i hulajnogami oraz punkty i stacje ładowania tychże pojazdów.
Miały również pomysł, aby na terenie szkoły pojawiło się miejsce, w którym można
by było przechować rowery i je podładować.        [MM na podst. info SP w Słowiku]

Gminy Zgierz prowadzony był nabór
wniosków na usuwanie i unieszkodliwia-
nie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Zgierz. W wyniku realiza-
cji tego zadania zdemontowanych
i unieszkodliwionych zostało 39 ton
wyrobów zawierających azbest, a kolejne
46,5 tony takich niebezpiecznych materia-
łów, wcześniej zdemontowanych, zostało
unieszkodliwionych. Łącznie wyroby
zawierające azbest zostały usunięte z 32
posesji. W 2019 roku gmina Zgierz
wydała na to zadanie ponad 45 tys. zł,
z czego prawie 38 tys. zł stanowiła dotacja
z WFOŚiGW w Łodzi. Mieszkańcy
gminy nie ponosili żadnych kosztów. 

Informujemy, że na początku 2020 roku
gmina Zgierz planuje ogłosić kolejny
nabór wniosków na usuwanie i unieszkod-
liwianie wyrobów azbestowych. Szczegó-
łowe informacje będą dostępne na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zgierz
lub w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko
nr 4, tel. 42 716 25 15 w. 304. 

Usuńmy niebezpieczny azbest z dachów! 

Przypominamy o obowiązku zmiany 
deklaracji na segregowanie odpadów 

Gmina Zgierz, jako jedna z pierwszych
w Polsce, rozpoczęła prace nad Strategią
Rozwoju Elektromobilności. Władze
Gminy uzyskały na ten cel stu procentową
dotację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czym
jest więc elektromobilność i po co taka
strategia w naszej gminie?

Elektromobilność to nie tylko samo-
chody elektryczne, które jeszcze dosyć
rzadko widujemy na drogach. Elektromo-
bilność to zespół pojazdów, infrastruktury,
które mają służyć łatwiejszemu przemiesz-
czaniu się ludności. Jest to więc niezwykle
ważne, zwłaszcza na terenach wiejskich,
gdzie istnieją niedobory w infrastrukturze
komunikacyjnej. Strategia pomoże zapla-
nować system komunikacyjny w sposób
przyjazny dla mieszkańców, ponieważ
zmiany na rynku pojazdów są nieunik-
nione. To, że już za kilka lat samochody
i autobusy elektryczne staną się
powszechne, jest pewne. Pojazdy te nie
generują tylu problemów co samochody
tradycyjne. Ich obsługa jest łatwiejsza
i tańsza. Dziś hamulcem dla rozwoju
takich technologii jest wysoka cena, mała
pojemność baterii, brak infrastruktury
i stacji ładowania. Ale pamiętajmy, że in-
nowacje w tym sektorze następują szybko
i lada dzień ta sytuacja się zmieni.  

Gmina Zgierz już dzisiaj wychodzi
naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym
i postanowiła wykorzystać szansę dotacji
na elementy infrastruktury służącej rozwo-
jowi elektromobilności. Jak pokazują
doświadczenia krajów Europy Zachodniej
elektryczne rowery, hulajnogi, samochody,
autobusy stały się w ciągu kilku ostatnich
lat widokiem powszechnym. W wielu
miastach Polski widok takich pojazdów
nikogo już nie dziwi. Są to pojazdy
niezwykle wygodne dla wszystkich użyt-
kowników ruchu. Podróż jest łatwiejsza
i to dlatego pojazdy te zastępują podróż
tradycyjnym samochodem czy transpor-
tem zbiorowym, zawłaszcza w dużych
miastach, gdzie powszechne są korki.
Jednak na zmiany należy się odpowiednio
przygotować. 

Aby pojazdy te stały się powszechne,
infrastruktura gminna powinna zostać
przygotowana w sposób przemyślany.
Chodzi głównie o bezpieczeństwo użyt-
kowników. Dlatego też należy przygoto-
wać wydzielone miejsca postojowe,
ścieżki rowerowe, miejsca przechowywa-
nia i ładowania tych pojazdów. Ważne też,
aby do ładowania używać odnawialnych
źródeł energii, aby chronić środowisko. 

Chcielibyśmy, aby w proces tworzenia
strategii, włączyli się mieszkańcy gminy
Zgierz. Podczas warsztatów z młodzieżą
szkolną oraz spotkań z mieszkańcami
przedstawione zostaną informacje na
temat rozwoju elektromobilności na świe-
cie i możliwości wykorzystania ich w na-
szej gminie. To mieszkańcy zdecydują,
jakie są potrzeby i problemy oraz na jakie
cele należy spożytkować ewentualne dota-
cje w przyszłości. To właśnie dzieci
i młodzież mogą wnieść ciekawe uwagi
i pomysły do tworzonej strategii. Ich krea-
tywność może pomóc zbudować w przy-
szłości nowoczesną i przyjazną do życia
gminę i jej środowisko.

To one znają nowe technologie,
z których już dziś korzystają, np. jeżdżąc
na elektrycznych hulajnogach czy desko-
rolkach. 

Na spotkania zapraszamy również
przedsiębiorców i osoby chętne do zało-
żenia własnej działalności gospodarczej.
To właśnie wprowadzenie nowych tech-
nologii na Polski rynek, może zainicjować
wiele pozytywnych zmian, nie tylko dla
lokalnej gospodarki, ale także dla środo-
wiska. Nowe firmy, które zajmą się elek-
tromobilnością, mogą budować pojazdy
elektryczne i je obsługiwać, a także otwo-
rzyć wypożyczalnie rowerów, projekto-
wać systemy informatyczne zarządzające
infrastrukturą itd. W porozumieniu z eks-
pertami można stworzyć nowe produkty,
w oparciu o innowacyjne pomysły,
na które również można będzie pozyskać
dofinansowanie. 

Niezwykle ważnym elementem wdra-
żania strategii jest bezpieczeństwo użyt-
kowników. Jak donoszą media wypadki
pojazdów elektrycznych są coraz częstsze.
Elektryczne hulajnogi często blokują
chodniki. Dzieje się tak dlatego ponieważ
infrastruktura nie jest odpowiednio przy-
gotowana. Silniki elektryczne posiadają
olbrzymią moc i dlatego te pojazdy osią-
gają duże prędkości. Tak więc nie tylko
rozsądek korzystających w nowoczesnych
pojazdów jest ważny, ale również
bezpieczne miejsca do jazdy i parkowa-
nia. Konieczne są również działania
edukacyjne i informacyjne, aby zapobie-
gać niebezpiecznym sytuacjom. 

We wdrażaniu strategii elektromobilno-
ści ważne jest również wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Dlatego
gmina zamierza wykorzystywać energię
odnawialną nie tylko w dziedzinie elek-
tromobilności, ale również w budynkach
użyteczności publicznej. Dzięki takim
działaniom gmina Zgierz może stać się
czysta i efektywna energetycznie. 

W przyszłości gminy będą mogły sięg-
nąć po wsparcie z Funduszu Niskoemisyj-
nego Transportu, którego zadaniem jest
finansowanie projektów związanych
z rozwojem elektromobilności oraz trans-
portem opartym na paliwach alternatyw-
nych. Zakres projektów, na które będzie
można otrzymać dofinansowanie jest bar-
dzo szeroki – wspierani mogą być m. in.
producenci środków transportu, samo-
rządy inwestujące w czysty transport
publiczny, wytwórcy biokomponentów,
jak i podmioty chcące zakupić nowe
pojazdy. Fundusz wspiera także promocję
i edukację w zakresie wykorzystania
paliw alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię
i wyznaczmy projekty, które będą wsparte
w naszej gminie. Informacje o spotka-
niach i postępach w ramach tworzonej
strategii, będą publikowane na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zgierz.
Każdy mieszkaniec, bez względu na wiek,
może uczestniczyć w organizowanych
spotkaniach. Ten dialog pozwoli nam
opracować doby dokument, dostosowany
do potrzeb mieszkańców gminy Zgierz,
a w przyszłości stworzyć dobre i ekolo-
giczne miejsce do życia i pracy.  

[Firma Bajor Consulting]

Razem stwórzmy 
Strategię Elektromobilności 
w gminie Zgierz 
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Śliczny, młody kocurek. W pierwszym
kontakcie jest nieśmiały w stosunku do obcych,
potrzebuje chwili aby oswoić się z towarzys-
twem człowieka. Bardzo łagodny i delikatny.
Potrafi kuwetować. Będzie wspaniałym przyja-
cielem dla osób ceniących kocie indywidualno-
ści. Samiec ma 2 lata. W schronisku
od 9.10.2017 r., odłowiony   w miejscowości
Dąbrówka Wielka.

Duży, nieśmiały pies, łagodny, spokojny. 
Ma słaby kontakt z obcymi osobami, najlepiej
czuje się u boku opiekuna. Nie przepada 
za chodzeniem na smyczy. Najlepiej czułby się
mieszkając u boku dorosłych, spokojnych osób
w domu z ogrodem. Samiec ma 11 lat i 8 mie-
sęcy. W schronisku od 18.05.2018 r., odłowiony  
w miejscowości Rogóźno.

Śliczna, mądra koteczka. Jest przemiłą,
łagodną kotką uwielbiającą być blisko
człowieka. Ma dobry kontakt z innymi kotami,
nie jest w stosunku do nich zadziorna. Będzie
wspaniałym, mruczącym przyjacielem dla osób
w każdym wieku. Nie nadaje się jako kotek
wychodzący, szuka rodziny która odstąpi jej
kawałek miejsca na kanapie. Samica ma 8 lat.
W schronisku od 17.10.2018 r., odłowiona
w miejscowości Dąbrówka Strumiany. 

Piękny, dorosły kocur. Łagodny, ale mało
wylewny. Doskonale zna swoją wartość
i nie każdego uhonoruje swoim towarzystwem.
Wie do czego służy kuweta. Będzie wspaniałym
towarzyszem dla osób które docenią jego charak-
ter i będą w stanie znieść kocie wahania
nastrojów. Samiec ma 3,5 roku. 
W schronisku od 14.01.2017 r., odłowiony
w miejscowości Ciosny. 

Śliczny nieduży piesek, płochliwy, nadal
nie wie czego może się spodziewać ze strony
człowieka. Po okazaniu mu odrobiny ciepła
delikatnie próbuje wtulić się w opiekuna, pragnie
być głaskany. Boi się chodzenia na smyczy,
jest pozytywnie nasawiony do innych psiaków.
Samiec ma 3,5 roku. 
W schronisku od 8.05.2017 r., odłowiony 
w miejscowości Łagiewniki Nowe. 

Gmina Zgierz zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w akcji ADOPTUJ
ZWIERZAKA. Bezdomne i porzucone zwierzęta (głównie psy i koty) odłowione
z terenu naszej gminy są przekazywane do wyłonionego w drodze przetargu schroniska
w Wojtyszkach (gmina Brąszewice, Wojtyszki 18). Tam również realizowane są adopcje
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.hotelzwierzat.com.
Kontakt w sprawie adopcji zwierząt: tel. 512-324-940; 505-541-103. Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00 (przerwa 13:00 – 13:30), sobota 9:00 – 13:00 (dwie soboty
w miesiącu). W niedzielę i święta biuro adopcyjne jest nieczynne. 

ZWIERZAK DO ADOPCJI

B E Z P Ł AT N E
P O R A D Y  P R A W N E

DLA 
MIESZKAŃCÓW
GMINY ZGIERZ
Urząd Gminy Zgierz

ul .  Łęczycka 4
18 grudnia 2019
15 stycznia 2020

w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady

Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

Pamiętamy dobre uczynki !
Serdeczne podziękowania dla Pani Joanny Praski – Kruszyńskiej – Prezesa Fundacji: 

Instytut Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Łodzi,
za zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego 

w Szczawinie, cyklu nieodpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji emocjonalnej 
w ramach projektu „MISJA – EMOCJE” jako profilaktyki przeciwdziałania przemocy 

w szkole.
Wdzięczni: Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

Jak funkcjonuje gminny program opieki nad zwierzętami?
Koniec roku to czas podsumowań.

Dlatego przyjrzymy się, jak w 2019 roku,
funkcjonował, w nowej formie, „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Zgierz”. W ramach
programu, oprócz dotychczasowych zadań
związanych z odławianiem i utrzymywa-
niem w schronisku bezpańskich zwierząt,
wprowadzony został program finansowa-
nia sterylizacji oraz czipowania zwierząt,
które posiadają właściciela. Działania
te mają na celu zapobieganie bezdomności
zwierząt.

Na wstępie należy zauważyć, że gmina
Zgierz realizuje ustawowy obowiązek
odławiania bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienia im opieki w schronisku
dla zwierząt. Na początku roku 2019
utrzymywała 143 psy i koty, natomiast
na chwilę obecną jest ich 125. Informacje
o zwierzętach znalezionych na terenie
gminy, przebywających w schronisku
zamieszczane są w kolejnych numerach
miesięcznika    „Na    Ziemi   Zgierskiej”. 
W wyniku tego działania w ostatnim cza-                      

sie mieszkaniec Jedlicza B odnalazł swo-
jego psa, po tym jak zobaczył jego zdjęcie
opublikowane w gminnej gazecie. Inicja-
tywy gminnego samorządu są równie
skuteczne, jeżeli chodzi o poszukiwanie
właścicieli zwierząt poprzez profil
facebook. Dzięki temu już wielokrotnie
udało się zapobiec odwiezieniu psa
czy kota do schroniska. 

Kolejnym ważnym elementem „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Zgierz” jest
czipowanie zwierząt posiadających wła-
ściciela. Zwierzę, które posiada czip, jest
rejestrowane w bazie danych, dzięki
czemu, kiedy się zgubi lub ucieknie, łatwo
można zidentyfikować jego właściciela.
Gmina Zgierz zakupiła czytnik czipów,
więc pracownicy urzędu, po otrzymaniu
zgłoszenia o błąkającym się zwierzęciu,
mają od razu możliwość sprawdzenia czy
posiada czip, a następnie powiadomienia
właściciela o znalezieniu jego pupila.
Dzięki temu zwierzę nie musi być odwo-
żone do schroniska,  tylko  na  miejscu  jest                  

sprawdzane i powiadamiany jest właści-
ciel. Tym samym zwierzęta unikają stresu
związanego z podróżą i pobytem
w nowym miejscu. Na chwilę obecną
możliwe jest jeszcze zaczipowanie
swojego psa lub kota.

Pokrywanie kosztów sterylizacji zwie-
rząt mających właściciela, to także istotny
element zapobiegania bezdomności zwie-
rząt w przyszłości. Zwierzę, choćby najle-
piej pilnowane, podczas okresu godowego,
może uciec i wrócić do domu z potom-
stwem. Później takie maluchy trzeba
komuś wydać, a jak pokazują liczne
przykłady nagłaśniane w mediach,
nie zawsze trafiają one do odpowiedzial-
nych domów. Dlatego sterylizując
zwierzęta, właściciele nie mają w przy-
szłości problemów z tego typu sytuacjami,
a jednocześnie zapobiegają niekontrolo-
wanemu przyrostowi populacji psów
i kotów oraz ich bezdomności.  

W 2019 roku wydano 49 skierowań
na sterylizację zwierząt właścicielskich,
a 68 psów i kotów zostało zaczipowanych
i  zarejestrowanych   w   międzynarodowej 

bazie danych. W gminie Zgierz zarejestro-
wano 6 społecznych opiekunów kotów
wolno żyjących, którzy zgłosili opiekę
nad 126 kotami. Opiekunowie otrzymali
skierowania na sterylizację i kastrację
50 kotów. Gmina zakupiła także karmę
dla kotów wolno żyjących, która została
rozdysponowana wśród opiekunów.

- Czipowanie oraz sterylizacja i kastra-
cja są ważnym elementem funkcjonowa-
nia każdego samorządu, który
chce prowadzić zrównoważoną politykę
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Dlatego tak ważne są działania gminy,
która wspiera społeczników, a także
właścicieli zwierząt, finansując zabiegi
sterylizacji oraz czipowania – tłumaczy
Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek.
– Widząc, że program cieszy się zaintere-
sowaniem mieszkańców, planujemy
w przyszłym roku kontynuować „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Zgierz” w podobnym
zakresie. 

[JŁ]


