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Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie dalszych 
losów ITZ uprzejmie informuję: 

Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie zmian organizacyjnych i prawnych dotyczących 
dalszego funkcjonowania gazety Nowy ITZ. 

W nowej formule gazeta cieszy się dużą popularnością i zdobywa coraz więcej Czytelników. Opisuje 
wydarzenia, które w innych tytułach, nastawionych na działalność komercyjną, nigdy by się nie ukazały. 
Przykładem niech będą relacje z imprez w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, 
muzeum... Wycinki takich artykułów trafiają na czołowe miejsca na tablicach informacyjnych w tych 
placówkach, do ich kronik. Często też są wykorzystywane jako dokument pomagający realizatorom różnych 
ciekawych pomysłów w ich awansie zawodowym. 

Gazeta podejmuje interwencje w ważnych sprawach społecznych, w tym między innymi związanych 
z zagrożeniami dla życia i zdrowia. 

Zarówno Starostwo Powiatowe w Zgierzu, jak i wszystkie większe miasta w naszym regionie wydają 
swoje gazety samorządowe. Jest to forma komunikowania się władz z mieszkańcami, co zwłaszcza teraz, w 
Europejskim Roku Obywateli, ma bardzo duże znaczenie. 

Korzystając z okazji chciałabym wyprowadzić Pana Radnego z błędu, jakoby „Biedny ogół 
mieszkańców naszego miasta" dopłacał do ITZ 380 tys. złotych rocznie. Na rok 2013 radni przyznali 
jednostce budżetowej „Ilustrowany Tygodnik Zgierski" 300 tys. zł, z czego 100 tys. złotych wróci do 
budżetu miasta w formie wpływów ze sprzedaży gazety i powierzchni reklamowych. Koszty związane z 
drukiem, składem komputerowym i kolportażem gazety wynoszą ok. 100 tys. zł (i są zmienne, bo rosną ceny 
papieru). Na utrzymanie redakcji pozostaje 100 tys. zł. Te pieniądze muszą wystarczyć na wypłatę 
wynagrodzeń dla czterech osób zatrudnionych na pełen etat, utrzymanie lokalu (czynsz, ogrzewanie, energia 
elektryczna, telefon, remonty), utrzymanie i konieczne unowocześnianie sprzętu komputerowego, zakup 
materiałów biurowych i środków czystości. 

Podjęcie dalszych kroków w sprawie ITZ wymaga szczegółowej analizy ekonomicznej i rozpatrzenia 
wszelkich aspektów społecznych takiej decyzji. 
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