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Podczas uroczystej XXI sesji Rady Gminy Zgierz, wybrana  w przedterminowych wyborach
Wójta Gminy Zgierz Wioleta Głowacka złożyła ślubowanie. Przez kolejne 3 lata nowa Wójt,
będzie zarządzała gminą Zgierz, dbała o jej rozwój oraz reprezentowała interesy mieszkań-
ców na zewnątrz, realizując określone przepisami zadania.

Tuż po zaprzysiężeniu, na ręce Wiolety Głowackiej spłynęło mnóstwo życzeń oraz kwia-
tów. Jako jedni z pierwszych gratulacje złożyli gminni radni. – Nie ma lepszego dowodu
uznania, niż wyrażony taką liczbą głosów, mandat zaufania mieszkańców gminy Zgierz.
Liczymy na dobrą i harmonijną współpracę, która zaowocuje wieloma inwestycjami
i projektami realizowanymi dla naszych mieszkańców. Przed Panią wiele nowych wyzwań,
a więc życzymy, aby wszystkie plany i wyznaczone cele zostały zrealizowane – mówił
przewodniczący rady Dariusz Sędzicki.

Wielu sukcesów życzyła także delegacja pracowników Urzędu Gminy Zgierz, przedstawi-
ciel Poseł na Sejm RP Agnieszki Hanajczyk, starosta zgierski, prezydent Zgierza,
dyrektorzy gminnych szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Zgierz oraz
delegacje sołtysów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, przedstawicieli
Sołectwa Biała, a także wielu instytucji i stowarzyszeń.

Dziękując za wiele ciepłych słów, nowa Wójt podkreśliła, że liczy na wsparcie i dobrą
współpracę. – Gmina to nie wójt i rada, to przede wszystkim mieszkańcy, którzy tworzą
lokalną społeczność, są największym jej kapitałem. Liczę na owocną współpracę, bo wtedy
nasza gmina będzie się rozwijała – mówiła Wioleta Głowacka.                                                     [JŁ]
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O B W I E S Z C Z E N I E
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
W Y B O R C Z E J

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)
Państwowa Komisja Wyborcza podaje do pub-
licznej wiadomości dane kandydatów na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie
wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu
Europejskiego, zamieszkały w Warszawie,
członek Wiosny Roberta Biedronia;
2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie
średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek
Konfederacji Wolność i Niepodległość;
3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształ-
cenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie,
nie należy do partii politycznej;
4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43,
wykształcenie średnie, wykonujący zawód
publicysty, miejsce pracy: własna działalność
gospodarcza, zamieszkały w Otwocku,
nie należy do partii politycznej;
5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie
średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce
pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o.,
zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla
Rzeczypospolitej;
6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Mar-
cin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne,
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego
Stronnictwa  Ludowego;
7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54,
wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący
zawód nauczyciela akademickiego, miejsce
pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek
Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
8) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie
wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący
zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl
Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy
do partii politycznej;
9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48,
wykształcenie wyższe politologiczne, wykonu-
jący zawód pracownika samorządowego,
miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamiesz-
kały w Warszawie, członek Platformy Obywa-
telskiej RP;
10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz,
lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący
zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego,
zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64,
wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna
działalność, zamieszkały w Krakowie, członek
Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie,
Wiktorów, Zimna Woda

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach,
ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki

2 Adolfów, Dębniak, Emilia, Kania Góra,
Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik

Szkoła Podstawowa w Słowiku, 
Słowik ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Rosanów

Świetlica wiejska Rosanów, 
Rosanów ul. Długa 92, 95-100 Zgierz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, 
Dąbrówka Wielka ul. Główna 49, 95-100 Zgierz

5  Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, 
Łagiewniki Nowe, Maciejów, Palestyna, 

Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Ukraina, Wołyń

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach, 
Skotniki ul. Strażacka 4, 95-002 Smardzew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Czaplinek, Marcjanka, Podole,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia,

Szczawin Kościelny, Szczawin Mały

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym, 
Szczawin Kościelny ul. Kościelna 21, 95-002 Smardzew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Biała, Bądków, Ciosny, Cyprianów, 
Dzierżązna, Jasionka, Jeżewo, Kolonia

Głowa, Leonów, Ostrów, Swoboda,
Warszyce

Szkoła Podstawowa w Białej, 
ul. Kościelna 4, 95-001 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Kębliny, Michałów, Moszczenica,

Wola Branicka

Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym, 
Besiekierz Rudny 20, 95-001 Biała

9
Astachowice, Brachowice, Gieczno, 

Grabiszew, Kotowice, Kwilno, Lorenki,
Rogóźno, Śladków Górny, Władysławów,

Wola Rogozińska, Wypychów

Szkoła Podstawowa w Giecznie,
Gieczno ul. Szkolna 2, 95-001 Biała

W niedzielę, 28 czerwca br. odbędą się wybory
Prezydenta RP. W gminie Zgierz zostało wyznaczo-
nych 9 obwodowych komisji wyborczych, które
będą pracowały w godzinach  7.00 – 21.00.

Każdy uprawniony do głosowania, powinien iść
na wybory i według własnego przekonania, oddać
swój głos na jednego z jedenastu kandydatów. 

Jest jeszcze jeden powód dla którego warto iść
na wybory – gmina Zgierz może zdobyć  samochód
ratowniczo – gaśniczy dla jednej z jednostek ochot-
niczej straży pożarnej na terenie gminy. Jak to
zrobić? Komenda Główna Państwowej Straży Poża-
rnej sfinansuje zakup takiego samochodu
dla gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której
frekwencja wyborcza będzie najwyższa w skali
województwa. Oddając swój głos w wyborach
Prezydenta RP, nie tylko spełniamy swój
demokratyczny obowiązek, ale walczymy o samo-
chód dla OSP w gminie Zgierz w „Bitwie o wozy”. 

28 CZERWCA 2020 
WYBORY PREZYDENTA RP

Samochód dla strażaków 
za najwyższą frekwencję w wyborach
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W drugiej turze przedterminowych wyborów Wójta
Gminy Zgierz, z przewagą 694 głosów wygrała Wioleta
Głowacka. Z nowym wójtem rozmawiamy na temat
priorytetów i planów na najbliższe lata sprawowania,
tej jakże zaszczytnej, ale i niezwykle odpowiedzialnej
funkcji.

Wybory wygrała Pani w drugiej turze. Swoje głosy
oddało na Panią 2099 mieszkańców, co oznacza,
że zaufało Pani 59,90 % wyborców. Bez wątpienia
wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. Jak Pani
się czuje w nowej roli?
Dziękuję jeszcze raz wszystkim Mieszkańcom, którzy
poparli moją osobę w wyborach na Wójta Gminy
Zgierz. To dla mnie ogromny dowód zaufania i jedno-
cześnie zobowiązanie do tego, aby nie zawieść zaufania
tych, którzy na mnie głosowali i przekonać do siebie
tych, którzy stawiali na innych kandydatów. Mam pełną
świadomość, że to ciężka i odpowiedzialna praca, i tak
też zamierzam sprawować tę funkcję. Chcę być postrze-
gana jako dobry samorządowiec, który potrafi słuchać,
a jednocześnie przekonywać i osiągać kompromis.

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować?
Od wielu lat działam społecznie na terenie naszej
gminy. Działalność w Kole Gospodyń Wiejskich, OSP,
stowarzyszeniach oraz pełnienie funkcji sołtysa, dawały
mi wiele satysfakcji. Pomoc i zaangażowanie w pro-
blemy drugiego człowieka zawsze były mi bliskie
i starałam się nie przechodzić wobec nich obojętnie.
Ponadto moja mama, odkąd pamiętam, działa w KGW,
a tata przez 18 lat pełnił funkcję sołtysa. Całkiem natu-
ralne było więc dla mnie przejęcie tej „prospołecznej
postawy”. W Białej mieszkam od urodzenia, tu spędzi-
łam dzieciństwo, tu chodziłam do szkoły, tutaj nadal
mieszkam i mam przyjaciół. Od kilku lat słyszałam
sugestie mieszkańców, abym wystartowała. Teraz uzna-
łam, że to jest ten czas, aby się sprawdzić, znam prze-
cież ten teren, jego trudności, leżący w nim potencjał.
Postanowiłam więc podjąć wyzwanie, gdyż zależy
mi na dalszym rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

Czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe
przyda się w pracy na stanowisku wójta?
Zdecydowanie tak. Mam ponad 20-letnie doświadcze-
nie zawodowe na stanowiskach kierowniczych.
Pracowałam w korporacji budowlanej jako kierownik
oddziału, następnie w szkole policealnej jako dyrektor
tej placówki. W latach 2009 – 2015 pracowałam
w naszym urzędzie jako kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury zajmując się pozyskiwaniem
środków zewnętrznych, promocją i kulturą. W latach
2015 – 2018 pracowałam w Urzędzie Miejskim w Stry-
kowie  jako  naczelnik  Wydziału  Informacji,  Promocji                  

i Pozskiwania Środków Pozabudżetowych. Ukończy-
łam studia podyplomowe z prawa samorządu terytorial-
nego oraz audytu i kontroli, co zdecydowanie podniosło
moją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorial-
nego.

Sprawowanie funkcji wójta nie należy do najła-
twiejszych zadań. Jakie stawia Pani sobie
priorytety? Co będzie dla Pani najważniejsze
w pierwszych tygodniach urzędowania?
W pierwszych tygodniach muszę zapoznać się przede
wszystkim z formą pracy urzędu gminy, z zakresem
obowiązków pracowników, podziałem pracy, z obie-
giem dokumentów. Poczyniłam już pierwsze rozmowy
z pracownikami nad usprawnieniem ich pracy. Urząd
to przecież wizytówka gminy, która ma służyć jej
mieszkańcom, naszym priorytetem powinno być zatem
dobro każdego interesanta. Zdaję sobie sprawę z tego,
że nie zawsze wszystkie sprawy da się rozwiązać w spo-
sób zadowalający, ale wierzę, że przy wzajemnym
poszanowaniu i współpracy, urząd ten będzie miejscem
przyjaznym dla wszystkich.

Jakie ma Pani pierwsze plany na rozwój gminy?
Gmina taka jak nasza, swoją wielkością i położeniem,
stawia przed wójtem i radą duże wyzwania, które
z kolei ogranicza budżet – niewystarczający na realiza-
cję wszystkich zamierzeń. Dla mnie jednak szereg
możliwości otwiera opcja pozyskiwania środków
zewnętrznych, o które  zamierzam skutecznie się ubie-
gać. W swoim programie wyborczym podkreślałam,
że będę kontynuowała zadania zaplanowane i wprowa-
dzała nowe do budżetu, po konsultacji z radnymi.
Każda inwestycja musi mieć zabezpieczenie finansowe.
Aby zwiększyć dochody w naszym budżecie, chcę rów-
nież pozyskiwać nowych inwestorów. Mamy bardzo
dobrą lokalizację przy dwóch zjazdach z autostrady
i musimy dążyć, by jak najlepiej wykorzystać to poło-
żenie i zachęcać kolejne firmy do inwestowania u nas.
Aby to osiągnąć, mam zamiar współpracować ze
wszystkimi środowiskami, a więc zarówno z przedsię-
biorcami, nauczycielami, rodzicami, organizacjami,
klubami sportowymi i seniorami. Mam również
nadzieję, że pandemia, która dotknęła cały świat, będzie
coraz mniej wpływać na gospodarkę światową i naszą
lokalną. 

Jakie są największe bolączki gminy Zgierz i czy
ma już Pani pomysł na ich rozwiązanie?
Naszą gminę tworzy 40 sołectw, każde z nich ma trochę
inne potrzeby, ale przede wszystkim potrzebna jest
dobra infrastruktura drogowa. Wiele zostało już
zrobione, ale wierzę, że można więcej i lepiej.
Niepokojący  jest  dla  mnie  brak  chodników  przy dro-

gach  o  dużym  natężeniu  ruchu.  W  większości  są  to  
drogi  powiatowe,  dlatego  w  trosce  o  bezpieczeństwo
mieszkańców,    będę    szukać    wspólnych    rozwiązań                   
ze Starostwem Powiatowym. Już otrzymałam deklara-
cję od pana Starosty o wsparciu naszej gminy w tych
działaniach. Drogi gminne oczywiście również będą
sukcesywnie modernizowane.

Kolejnym problemem dla mieszkańców jest zlikwi-
dowany ośrodek zdrowia w Giecznie oraz brak lekarzy
specjalistów w ośrodku zdrowia w Białej. Pierwsze roz-
mowy w tych  kwestiach już podjęłam. Mam
nadzieję, że deklaracje, jakie w trakcie rozmów padły,
będą w najbliższym czasie realizowane. Brak mieszkań
socjalnych to kolejna wielka bolączka samorządu,
z którą musimy sobie poradzić. 

Proszę pamiętać, że gmina Zgierz jest jedną z najwięk-
szych w Polsce, ma wobec tego duże potrzeby – ogra-
niczone budżetem. Jestem jednak optymistycznie
nastawiona i wierzę, że roztropne decyzje pozwolą zrea-
lizować zaplanowane zadania na najbliższe lata.

Wszystko wskazuje na to, że rada będzie dla Pani
wsparciem. Czy zna Pani gminnych radnych,
współpracowała już wcześniej z radą?
Znam niektórych radnych od lat, miałam przyjemność
współpracować z nimi przy okazji różnych inicjatyw,
czy kiedy byłam pracownikiem urzędu. Radni dają
wyraźnie poznać się jako społecznicy, którzy podejmują
wiele inicjatyw na rzecz swoich miejscowości, dbają
o ich rozwój. Deklaruję współpracę ze wszystkimi rad-
nymi. Każdy z radnych reprezentuje w Radzie Gminy
dużą liczbę mieszkańców. Można nawet określić, że jest
„łącznikiem” między urzędem a mieszkańcami.
Na pierwszym naszym spotkaniu przedstawiłam
radnym swoją wizję współpracy i oczekiwania. Samo-
rząd zawsze musi mierzyć się z problemami, które nie
zawsze udaje się w sposób zadowalający dla wszystkich
stron rozwiązać. Dla mnie priorytetem we współpracy
będzie dialog i wypracowanie takiej ścieżki rozwiązań,
by końcowy efekt był jak najlepszym rozwiązaniem
dla mieszkańców. Liczę na wsparcie i owocną
współpracę dla dobra nas wszystkich.

Od samego początku deklaruje Pani otwartą
współpracę ze wszystkimi mieszkańcami. Co to
będzie oznaczało w praktyce?
Niejednokrotnie wola oraz pomysły wójta są rozbieżne
z oczekiwaniami mieszkańców. Nie wolno zapominać
jednak, że wójt jest wybrany z woli mieszkańców.
Dlatego też ciągły kontakt z mieszkańcami, wsłuchiwa-
nie się w ich problemy oraz sposoby ich rozwiązania,
będą nadrzędnym celem, jaki będzie przyświecał
w trakcie mojej kadencji. W związku z powyższym
będę starała się, wspólnie z radnymi i sołtysami, orga-
nizować więcej spotkań, na których mieszkańcy będą
mogli przedstawiać aktualne problemy dotyczące ich
życia codziennego, swoje pomysły na rozwój sołectwa
czy całej gminy. Mamy wielu mieszkańców, którzy
mają ciekawe pomysły, chcą być współorganizatorami
różnych inicjatyw. To jest nasz kapitał, który ja będę
chciała wykorzystać, aby nasza gmina się rozwijała.
Zawsze podkreślałam, że  gmina to nie wójt i rada,
to wszyscy mieszkańcy. To my wszyscy powinniśmy
kreować naszą przyszłość i dążyć do podwyższania
jakości naszego życia. Jednocześnie musimy pamiętać,
że podejmowane decyzje muszą być przede wszystkim
zgodne z istniejącym prawem. Presja społeczeństwa
nie może powodować naruszania prawa przez wójta
i radnych. 

Czego życzyć Pani na początku obecnej kadencji?
Wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz po-
dejmowania samych trafnych decyzji dla dobra miesz-
kańców. No i oczywiście zdrowia, bo ono warunkuje
właściwe sprawowanie urzędu wójta.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z nową Wójt Gminy Zgierz
- Wioletą Głowacką
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Choć był to Dzień Dziecka, to jednak Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej, przygotowało moc atrakcji dla całych rodzin. Tego dnia,
w zabytkowym parku otaczającym dworek w Dzierżąznej, trwały poszukiwania
ukrytego skarbu, który należało odnaleźć podczas „Bajkowego spaceru”. Uczestnicy
otrzymali mapę i wskazówki dotyczycące zadań do wykonania. Rozwiązując kolejne
zagadki, otrzymywało się „klucz” do następnego zadania, aż w końcu odnajdywało
się ukryty skarb. Na wszystkich najmłodszych uczestników czekały atrakcyjne
upominki przygotowane przez organizatorów.       [JŁ na podst. info organizatorów]

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca i jak się okazało, od 12 marca, uczniowie
uczyli się zdalnie. Po pierwszym rozdaniu środków na zakup komputerów do nauki,
z których gmina Zgierz zakupiła 28 laptopów dla uczniów, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej uruchomiło program „Zdalna Szkoła +”, w ramach którego
samorządy mogły zakupić następną partię sprzętu do e-nauki. Program kierowany
jest przede wszystkim do uczniów z wielodzietnych rodzin,  które znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej. 

Po rozpoznaniu potrzeb, gmina Zgierz wystąpiła z kolejnym wnioskiem o dofi-
nansowanie zakupu 21 laptopów, za łączną kwotę prawie 55 tys. zł. Wniosek
o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, a do 21 uczniów gminnych
placówek edukacyjnych trafią nowoczesne laptopy.                                              [JŁ]    

Bajkowy i zagadkowy Dzień Dziecka

Kolejne dofinansowanie na zakup 
laptopów do zdalnej nauki

Z okazji Dnia Dziecka, przedstawiciele gminnego samorządu odwiedzili wycho-
wanków Domu Dziecka w Dąbrówce. Aby nieco „osłodzić” ten dzień, z konieczności
obchodzony mniej hucznie niż zwykle, kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy Zgierz – Bożena Frank, przekazała dzieciom słodycze
i napoje. 

Ten dzień był także okazją do uczczenia pamięci dzieci więzionych i męczonych
przez hitlerowców w filii Obozu Pracy dla Małoletnich w Dzierżąznej. W symbo-
licznym geście pamięci, przy pomniku na pograniczu miejscowości Dzierżązna
i Ciosny, postawionym w miejscu dawnej szkoły, gdzie w latach 1943 – 1945 m. in.
były więzione dzieci, kwiaty złożyli wspólnie: kierownik referatu Bożena Frank
wraz dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej – Sławomirem
Truszkiewiczem.                                                                                                    [JŁ]

Dzień Dziecka w gminie Zgierz

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn “Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Prezent z okazji Dnia Dziecka otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Słowiku, 2 czerwca została podpisana umowa pomiędzy samorządami gminy
Zgierz i województwa łódzkiego, na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej,
w wysokości 80 tys. zł, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Pozostałą kwotę,
prawie 270 tys. zł, stanowią środki własne gminy.

Przypomnijmy, że zakres prac przewidzianych w projekcie będzie obejmował:
wymianę okien, głównych drzwi, modernizację instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej
oraz centralnego ogrzewania, a także montaż odpowiednich osłon zabezpieczających
grzejniki, okna i oświetlenie. Ściany i sufity zostaną pokryte specjalną powłoką
eliminującą efekt olśnienia i odbijania światła. Oprócz tego sala gimnastyczna zosta-
nie wyposażona w nowoczesną i bezpieczną wykładzinę podłogową oraz urządzenia
do ćwiczeń.                                                                                                              [JŁ]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach to jedna z dziesięciu takich
formacji działających na terenie gminy Zgierz. Założona została w 1942 roku
i do dziś działa nieprzerwanie. Skotnicka jednostka od lat 90-tych funkcjonuje także
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

16 czerwca, w Urzędzie Gminy Zgierz, odbyło się uroczyste podpisanie umowy,
pomiędzy gminnym samorządem a OSP Skotniki, na mocy której gmina przekaże
dotację celową w wysokości 400 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo
– gaśniczego. Pozostałą kwotę, czyli 560 tys. zł, pokryją Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

Nowy samochód zastąpi wysłużonego Stara 244 z 1988 roku.  – Zakup nowoczes-
nego pojazdu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa każdej akcji
ratowniczo – gaśniczej, a także znacząco wpłynie na komfort pracy strażaków
– mówiła  w trakcie uroczystości Wioleta Głowacka – Wójt Gminy Zgierz. 

OSP w Skotnikach jest jedną z najczęściej wyjeżdzających jednostek na terenie
gminy Zgierz do różnego rodzaju zdarzeń. W tym roku druhowie uczestniczyli
w 20 akcjach.                                                                                                                  [JŁ]

Zakończyły się prace budowlano – montażowe dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Rozrywkowa”.
W ramach tego zadania powstała nowa kontenerowa stacja wodociągowa, wyposa-
żona w urządzenia do uzdatniania wody, dwa zbiorniki wyrównawcze, każdy
o pojemności 100 m3, zbiorniki na ścieki sanitarne i ścieki z chlorowni oraz studnie
chłonne do odprowadzenia ścieków technologicznych. Ponadto wykonane zostały
sieci międzyobiektowe, odpowiednie instalacje oraz zamontowano agregat
prądotwórczy.

Po uzyskaniu stosownych odbiorów związanych z dopuszczeniem obiektu budow-
lanego do użytkowania wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, stacja dostarcza
już wodę do mieszkańców okolicznych miejscowości. 

– Jest to w pełni zautomatyzowany, samowystarczalny i nowoczesny obiekt, który
znacząco poprawi jakość, ilość i ciśnienie dostarczanej wody – informuje Mirosław
Burzyński – dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej.
Potrzeba wybudowania nowej stacji wodociągowej wiązała się przede wszystkim
z faktem, że miejscowości te ciągle się rozbudowują, a więc wzrasta zapotrzebowanie
na wodę. Z kolei zdarzające się tam często przerwy w dostawie energii elektrycznej,
powodowały przerwy w dostawie wody. Inwestycja kosztowała nieco ponad 1 mln
730 tys. zł i w całości została sfinansowana przez gminny samorząd.                  [JŁ]

Cztery jednostki OSP z gminy Zgierz
otrzymały dotację na zakup sprzętu

OSP w Skotnikach otrzymało dofinanso-
wanie na zakup nowego samochodu

Umowa na remont sali gimnastycznej
w Słowiku podpisana

Stacja wodociągowa w Grotnikach 
została oddana do użytku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił
listę jednostek OSP, które otrzymają dotację w ramach programu „Doposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń
dla środowiska – II edycja”. Wśród 108 jednostek z województwa łódzkiego, są cztery
OSP z gminy Zgierz: w Kaniej Górze, Kęblinach, Skotnikach oraz Ustroniu – Grot-
nikach. 

Strażacy - ochotnicy mogli wnioskować o dotację do wysokości 35 tys. zł, z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków, niezbędnego
do prowadzenia akcji gaśniczych, sprzętu łączności, uzbrojenia i techniki specjalnej.
80 % kosztów kwalifikowanych zadania pokrywa Fundusz, pozostałą kwotę muszą
pokryć jednostki OSP. – Brakującą kwotę zadnia sfinansujemy ze środków pozyska-
nych od sponsorów – mówi Mateusz Karolczak z OSP Kania Góra. – Dotację
przeznaczymy m. in. na zakup detektora prądu przemiennego, detektora wielogazo-
wego oraz specjalistycznego umundurowania, co pozwoli nam na szybką diagnostykę
występujących zagrożeń podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. 

Nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, to podstawa prowadzenia każdej akcji,
w której biorą udział strażacy. Dzięki zakupionemu sprzętowi i odpowiedniemu
umundurowaniu, druhowie - ochotnicy będą mogli jeszcze bezpieczniej wykonywać
swoje zadania.                                                                                                         [JŁ]
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Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach
od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu
na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użyt-
kownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Podstawą prawną
realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
1) osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni
minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające
użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produk-
cję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona
w załączniku nr 1 do ustawy, tj.: 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
0,5 ha – dla krzewów owocowych, 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
0,5 ha – dla truskawek gruntowych, 0,5 ha – dla chmielu, 0,3 ha – dla szkó-
łek sadowniczych, 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych, 0,1 ha – dla tytoniu,
5 sztuk – dla bydła ogółem, 20 sztuk – dla świń ogółem, 5 sztuk – dla loch,
20 sztuk – dla owiec ogółem, 20 sztuk – dla kóz ogółem, 100 sztuk – dla
drobiu ogółem, 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warun-
kach fermowych, 20 pni dla pszczół;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Czego będą dotyczyć dane zbierane w ramach spisu rolnego?
Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:
• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa
rolnego, 
• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
• struktury dochodów,
• aktywności ekonomicznej,
• sposobu użytkowania gruntów, 
• powierzchni zasiewów, nawożenia, 
• zastosowania środków ochrony roślin, 
• pogłowia zwierząt gospodarskich, 
• chowu i hodowli ryb,
• budynków gospodarskich, 
• maszyn i urządzeń rolniczych.
Metody przeprowadzania spisu rolnego:
Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:  
• samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego;
• wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicz-
nego,
• bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza tereno-
wego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Bezpieczeństwo danych:
Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną
w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443). Osoby wykonujące prace spisowe są obo-
wiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem
do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej
i sankcjach za jej niedotrzymanie.
Cel spisu rolnego:
Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach
rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokal-
nej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. 
Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na prze-
strzeni lat 2010-2020.
Dodatkowe informacje:
Na terenie gminy Zgierz pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Zgierz –
jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego,
utworzonego Zarządzeniem Nr VIII/83/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Siedziba
Gminnego Biura Spisowego znajduje się w budynku „A” Urzędu Gminy
Zgierz (pok. 32). Kontakt telefoniczny: 42-716-25-15, wew. 232 i 304.
Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl.   

WAŻNE! Ruszył nabór na rachmistrzów terenowych!
Od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmist-
rzów terenowych. Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego na terenie gminy Zgierz ustalona została w ilości 3 osób.
Dokładne informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej
gminy Zgierz www.gminazgierz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.gminazgierz.pl. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro
Spisowe, pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Wyrazy szczerego
współczucia Rodzinie 

ŚP.
Izydora

Jędrzejczaka

składają
Dyrektor GCKSTiR

w Dzierżąznej
Agnieszka Kwiatkowska 

wraz z pracownikami

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Izydora

Jędrzejczaka
wieloletniego członka

orkiestry dętej 
działającej przy GCKSTiR

składają
Wójt Gminy Zgierz

oraz Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz
wraz z Radnymi

Wyrazy współczucia Rodzinie 

ŚP.
Izydora Jędrzejczaka

składają
Druhowie OSP Szczawin,

Koło Gospodyń Wiejskich Szczawin
oraz radni z miejscowości Szczawin

Wyrazy szczerego
współczucia

Elżbiecie i Tomaszowi
Stańczykom

z powodu śmierci
Mamy

i Teściowej
składają

koleżanki i koledzy
z Klubu Honorowych

Dawców Krwi

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Elżbiety

Janiszewskiej
składają

Wójt Gminy Zgierz
Wioleta Głowacka

oraz
Kierownik i pracownicy

Referatu Edukacji 
i Spraw Społecznych
Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy głębokiego
współczucia i żalu 

dla Rodziny

ŚP.
Elżbiety

Janiszewskiej
Pedagoga i wychowawcy

Szkoły Podstawowej 
w Giecznie

składają
Dyrektor, Grono Pedagog-
iczne, Pracownicy, Rodz-
ice oraz Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Giecznie

Powszechny Spis Rolny 2020 

KONDOLENCJE

W związku z narastającym problemem zanie-
czyszczania przestrzeni publicznej środkami
ochrony osobistej, a przede wszystkim rękawicz-
kami jednorazowymi, apelujemy do mieszkańców,
aby zużyte rękawiczki czy maseczki wyrzucać
do specjalnie do tego przygotowanych koszy
na odpady.

Jeden z takich koszy znajduje się przy wyjściu
z budynku Urzędu Gminy Zgierz, aby każdy klient
załatwiający sprawy urzędowe, mógł zos-

tawić zużyte rękawiczki czy jednorazową
maseczkę.

Ze względu na fakt, że rękawiczki jednorazowe
są lekkie i mogą z łatwością być wywiewane z po-
jemników przez wiatr, jeżeli jest taka możliwość,
starajmy się je wyrzucać do koszy wewnątrz
budynków czy sklepów. 

W indywidualnych gospodarstwach, środki
ochrony osobistej należy wyrzucać do odpadów
zmieszanych.                                                 [JŁ]

Gdzie wyrzucać zużyte rękawiczki czy maseczki?
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Zbliżają się wakacje, czas kiedy możemy nie tylko odpocząć od codziennych
obowiązków, ale także zrobić rzeczy, na które wcześniej brakowało nam czasu.
Może warto więc letnie dni wykorzystać, aby poznać walory przyrodniczo
– turystyczne gminy Zgierz?

Położona niemal w centrum Polski, jest jedną z największych gmin wiejskich
w kraju. Na obszarze prawie 200 km kwadratowych możemy znaleźć bogactwo
walorów krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych. Niedalekie sąsiedztwo skrzy-
żowania autostrad A1 i A2 w Strykowie oraz pobliskiej Łodzi z rozwiniętą infrastrukturą
kolejową, autobusową a nawet portem lotniczym, sprawiają, że gmina Zgierz jest łatwo
dostępna dla miłośników aktywnego wypoczynku. Wystarczy rower lub wygodne buty,
aby korzystać z naturalnych bogactw gminy Zgierz.

Największą cześć obszaru gminy Zgierz stanowią tereny Równiny Łowicko-Błońskiej.
To równina morenowa, którą z południa na północ przecinają płytkie doliny prawych
dopływów rzeki Bzury: Linda, Moszczenica, Czerniawka, Dzierżązna czy Ciosenka.
Południowo – zachodni obszar gminy obejmuje fragment Wysoczyzny Łaskiej. Jest to
obszar równinny z ciągami spłaszczonych wzniesień pagórków morenowych oraz pas-
mami wydm środkowolądowych, powstałych z piasków pozostawionych przez wody
topniejącego lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. Z kolei południowo-wschodnie
krańce gminy Zgierz leżą na obszarze Wzniesień Łódzkich z charakterystycznymi
łagodnymi wzgórzami i falistą wysoczyzną. To tutaj znajdują się najwyższe wzgórza
przekraczające ponad 200 m n.p.m. Najwyżej położony punkt mieści się w Skotnikach
na wysokości 225 m n.p.m. 

Najcenniejsze przyrodniczo w gminie Zgierz są tereny leśne, które zajmują niemal
30 % jej powierzchni. Największy kompleks stanowią Lasy Grotnicko – Lućmierskie.
Następny z nich, ale znacznie mniejszy, to Las Szczawiński. Pomiędzy nimi rozciągają
się mniejsze lasy i zagajniki w okolicach miejscowości: Ciosny, Leonów czy Jeżewo,
które stanowią ciekawy teren do pieszych lub rowerowych wycieczek. 

Na terenie gminy Zgierz znajdują się cztery obszary chronione:
Rezerwat Dąbrowa Grotnicka zajmuje obszar ponad 100 ha na północ od miejscowości
Grotniki, ze znakomicie zachowanymi fragmentami dąbrowy świetlistej, czyli lasem
mieszanym z dominującym udziałem dębów, z wieloma okazami liczącymi ponad 100
lat; Rezerwat Grądy nad Lindą zajmuje obszar prawie 56 ha na południowym krańcu
Lasu Lućmierskiego. Znajduje się tutaj ciekawy kompleks źródeł i wysięków wody
z niedużym torfowiskiem oraz śródleśnym stawem; Rezerwat Grądy nad Moszczenicą
obejmuje obszar 42 ha wzdłuż doliny rzeki Moszczenicy, która wije się zakolami pośród
lasów. Rzeka podcina tu południowy brzeg, tworząc skarpę o wysokości sięgającej nawet
10 m, poprzecinaną licznymi jarami i wąwozami; Rezerwat Ciosny rozciągający się na
terenie miejscowości Rosanów na obszarze 2,4 ha z wyjątkowym skupiskiem ponad 8
tys. jałowców liczących nawet 160 lat, porastających piaszczyste wydmy.

W gminie Zgierz rośnie 46 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze okazy, 

jak i aleje drzew rosnące w Glinniku, Grotnikach, Łagiewnikach Nowych
i Wypychowie. 

Oprócz wyjątkowych walorów przyrodniczo – krajobrazowych, w gminie Zgierz jest
wiele ciekawych obiektów i miejsc, które warto zobaczyć. W miejscowości Dzierżązna
znajduje się piękny dworek, w którym obecnie ma siedzibę Gminne Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji, otoczony zabytkowym parkiem, z ciekawymi ścieżkami
ekologiczno-edukacyjnymi, tężnią oraz stawem. W tej samej miejscowości można
zobaczyć starą kuźnię, założoną w 1931 roku przez mistrza kowalstwa Jana Kociszew-
skiego, a obecnie prowadzoną przez jego syna Grzegorza, który chętnie opowiada
o swoim warsztacie, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Nieco dalej nad rzeką
Ciosenką warto zobaczyć młyn wodny oraz odpocząć nad stawami czy zjeść smaczną
rybę. Murowany młyn został wybudowany w latach 20-tych ubiegłego wieku, na miejscu
wcześniejszego drewnianego, którego historia sięga XVI wieku, kiedy powstała wieś
Ciosny. Chcąc dalej poznawać tradycję rzemiosła, można odwiedzić piekarnię Naturex
w miejscowości Biała, gdzie właściciele wypiekają chleb na zakwasie w piecu ceglanym,
według tradycyjnych receptur. Posiliwszy się pysznym chlebem, warto zobaczyć zabytek
drewnianej architektury sakralnej – kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz
ze stojącą obok dzwonnicą, wybudowane  w 1778 roku. Kilka kilometrów dalej, w miejs-
cowości Gieczno, stoi kolejny drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych i Świętego
Jakuba, cenny zabytek sztuki barokowej, wybudowany z latach 1717 – 1721.
W Rosanowie odnaleziono dawną studnię, z której podobno w 1806 roku pił wodę
Napoleon Bonaparte, maszerujący przez te tereny ze swoim wojskiem. Takich miejsc
jest w gminie dużo, warto więc podczas wędrówek porozmawiać z rdzennymi
mieszkańcami, aby dowiedzieć się więcej o historii tych miejscowości. 

Gmina Zgierz jest także atrakcyjnym miejscem dla pasjonatów historii. Znajduje się
tutaj wiele miejsc, w których zostali pochowani żołnierze z różnych okresów walk
o niepodległość, jak również armii, które brały udział w walkach na trenie gminy.
Są to m. in. nagrobek Józefa Smoleńskiego dawnego właściciela  majątku w Glinniku,
który walczył o niepodległość w czasie zaborów oraz kwatery poległych żołnierzy
w czasie I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Szczawinie, mogiła bezimien-
nych powstańców styczniowych przy kościele parafialnym w Białej oraz kwatera
poległych w bitwie pod Kęblinami we wrześniu ’39 roku na cmentarzu parafialnym
w Białej, obelisk upamiętniający mord na ludności cywilnej 10 września 1939 roku
w Rogóźnie, a także tablice i pomniki upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny
światowej: w Dzierżąznej, Kwilnie, czy Lesie Lućmierskim. 

Gminę Zgierz można zwiedzać korzystając z istniejących szlaków turystycznych
lub ścieżek edukacyjnych: pieszych, rowerowych a nawet konnych. Zachęcamy
więc do zwiedzania tego regionu, odkrywania niezwykłych zakątków, a także pozna-
wania miejscowych zwyczajów, przysmaków i ludzi.                                      

[JŁ]
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Polska jest jednym z najuboższych w wodę państw w Europie, co stawia nas
na 26 miejscu pod względem zasobów wodnych. Z roku na rok wzrasta zapotrze-
bowanie na ten surowiec naturalny. Woda wykorzystywana jest głównie przez prze-
mysł (ok. 67%), gospodarkę komunalną (ok. 21%) oraz rolnictwo i leśnictwo
(ok. 12%). 

Oszczędzając wodę lub od-
powiednio ją odzyskując,
chronimy nie tylko nasze śro-
dowisko, ale także oszczę-
dzamy pieniądze. Woda jest
coraz droższa, rosną także
ceny prądu potrzebnego do jej
dostarczania do gospodarstw
domowych, a później odbioru
i oczyszczenia zużytych ście-
ków. Co musimy zrobić, aby
zacząć oszczędzać wodę?
Po pierwsze musimy wypraco-
wać pewne nawyki, dzięki
którym zaoszczędzimy H2O.
Myjąc zęby powinniśmy za-
kręcać wodę, bierzmy prysz-
nic zamiast kąpieli w wannie
pełniej wody, nie zmywajmy
naczyń pod bieżącą wodą,
albo zdecydujmy się na zakup
energooszczędnej zmywarki,
nie wstawiajmy niezapełnio-
nego wsadu prania, a kupując
nową pralkę wybierzmy
model z program krótkiego
prania. Warto również zakupić
urządzenia oszczędzające
wodę, takie jak spłuczka do
toalety po pojemności 3/6 l,
czy krany ograniczające zuży-
cie wody. Na istniejące baterie
umywalkowe można dokupić za kilka złotych tzw. aerator, czyli specjalne sitko
dzięki któremu wypływająca woda jest napowietrzana, co ograniczania jej prze-
pływ. Jego montaż jest bardzo prosty, a w efekcie można ograniczyć wypływającą
wodę nawet do 1,9 l/min. 

Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym możemy pozyskiwać deszczówkę.
Jest kilka sposobów na odzyskiwanie wody, którą później wykorzystamy
np. do podlewania. Najprościej jest ustawić beczkę lub innego rodzaju duże
naczynie bezpośrednio pod rurę spustową rynny, aby podczas każdego opadu gro-
madzić wodę. Można również zakopać taki zbiornik w ziemi, a następnie
odpowiednio podłączyć instalacje rozsączającą wodę bezpośrednio pod rośliny.
Już na etapie budowy domu warto zastanowić się nad podłączeniem instalacji,
dzięki której zgromadzona woda deszczowa będzie dostarczana do punktów
odbiorczych na różnych kondygnacjach budynku (do WC, pralki lub zaworów
do podlewania) za pomocą pomp. Ich rodzaj i wydajność zależą od potrzeb oraz
przewidywanego poboru wody. – Ceny zbiorników na deszczówkę są uzależnione
od ich wielkości i dodatkowego wyposażenia, np. pomp ciśnieniowych czy syste-
mów do rozsączania wody w gruncie – informuje Marcin Jaroszewski z firmy
Wobet-Hydret Sp. J. Cichecki z Woli Grzymkowej koło Aleksandrowa Łódzkiego,
która produkuje takie zbiorniki.  – Sprzedajemy zbiorniki w cenie od 2730 zł brutto
za zbiornik 2m³, aż do ponad 82  tys. zł brutto za zbiornik 75m³. Dla klientów
indywidualnych, w zależności wielkości ogrodu i powierzchni dachu, z którego
gromadzona jest deszczówka, najczęściej oferujemy zbiorniki o pojemności
od 2m³ do 10m³. 

Od lipca br. będzie można ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę przydomowej
instalacji zatrzymującej deszczówkę lub wody roztopowe. Z programu „Moja
Woda” będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, ubiegając
się o dotację do 5 tys. zł, przy czym nie może to być więcej niż 80% kosztów,
poniesionych po 1 czerwca 2020 r.                                                                     [JŁ]

Zachęcamy naszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie organizowanym
przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi pn.: „Pamiętajmy o ogrodach”,
którego celem jest popularyzowanie ogrodów jako przestrzeni powiększającej
bioróżnorodność ekosystemów roślinnych Polski i zwiększającej ilość pożytków
pszczelich, zwłaszcza w okresach poza kwitnieniem głównych pożytków typu rzepak,
akacja czy lipa. 

Ogród przydomowy to wspaniała przestrzeń do wysiewania roślin miododajnych,
które nie tylko pięknie kwitną i mogą stać się prawdziwą ozdobą kwietnych ogródków,
ale posiadają często zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetyce czy w kuchni.

Nasze jedzenie, a tym samym życie uzależnione jest od życia pszczół, a więc każda
dodatkowo wysiana roślina miododajna zwiększa szanse na przetrwanie tych poży-
tecznych owadów!

Społeczny aspekt konkursu opiera się na włączeniu jak największej liczby osób
do czynnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności ekosystemów roślinnych
najbliższej okolicy. Można to osiągnąć poprzez wysiewanie roślin miododajnych
na działkach, w ogródkach przydomowych czy nawet poprzez tworzenie mini ogród-
ków na balkonach, oraz zachęcanie innych do takiego postępowania. Zrozumienie
konieczności tego typu działań pomoże ochronić, niezwykle ważne dla życia
człowieka, owady zapylające.

ZASADY KONKURSU
W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 30 września 2020 roku prześle,

na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, materiał zdjęciowy (około
10 fotografii) uprawianego przez siebie ogrodu kwiatowego, wraz z krótkim opisem
rosnących w nim roślin przyjaznych pszczołom. Ważne jest udokumentowanie,
że rośliny rosnące w ogrodzie od czerwca do września obficie kwitną stwarzając
przestrzeń   przyjazną pszczołom:

WZP w Łodzi ul Narutowicza 59, 90-130 Łódź biuro@wzp-lodz.nazw.pl 
Przyjmujemy zdjęcia drogą mailową lub nagrane na płytę CD. Każdy wysyłający
zgłoszenie musi dołączyć zdanie o tym, że zgadza się na ewentualną publikację
swojego tekstu i materiału zdjęciowego.

Bliższe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
organizatora lub udzielane są telefonicznie: 42 678 92 74.

H2O w przyrodzie i życiu człowiekaPAMIĘTAJMY O OGRODACH! 
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY

OGRÓDEK PRZYDOMOWY PRZYJAZNY
PSZCZOŁOM I INNYM OWADOM 

 ZAPYLAJĄCYM!  

Informacje na bieżąco publikujemy dla Państwa 
na stronach internetowych pod adresem:

www.gminazgierz.pl 
oraz 

fb.com/gminazgierz


