
9 / 2015                         w w w.  g m i n a . z g i e r z. p l

issn 1425-9370         roK xxiii  nr 9 (271)                                                                                                         MiesiĘczniK BezpŁatny                                   

Bezpieczna droga do szkoły

Edukacyjne szlaki pamięci w gminie Zgierz

ŚWIĘTO PLONÓW I ZIEMNIAKA W SZCZAWINIE

W szkołach podstawowych na terenie
gminy Zgierz odbyły się spotkania uczniów
z funkcjonariuszami policji, poświęcone bez-
pieczeństwu na drodze w ramach tegorocznej
edycji akcji "Bezpieczna droga do szkoły".
Policjanci przypominali najmłodszym 
o zasadach, jakie obowiązują pieszych 
i rowerzystów. Jedną z najważniejszych
reguł, zapewniających bezpieczne poruszanie
się po drodze, jest widoczność uczestnika
ruchu – bez względu na porę dnia i warunki
pogodowe. Przepisy Kodeksu drogowego
wymagają od pieszych, poruszających się
poza obszarem zabudowanym po zmroku,
noszenia elementów odblaskowych. Rozsą-
dek podpowiada jednak, że popularne „odbla-
ski” warto nosić również w innych, pozornie 
bezpieczniejszych sytuacjach. Akcja eduka-
cyjna, skierowana do uczniów klas I oraz 
„zerówek”, ma wyrobić nawyk korzystania
z elementów odblaskowych, a także kształto-
wać   w dzieciach troskę o bezpieczeństwo

W niedzielę 27 września 2015 r. - już po
raz dziewiąty - gmina Zgierz gościła uczest-
ników Rajdu Edukacyjnego "Szlakiem Walk
Wrześniowych", upamiętniającego bohater-
skich obrońców Ojczyzny z 1939 r. - żołnie-
rzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
i Kresowej Brygady Kawalerii. Organizato-
rami niezwykłej lekcji historii są: Urząd
Gminy Zgierz, Urząd Miasta Zgierza, 
Muzeum Miasta Zgierza, Oddział Zgierski
PTTK, Sekcja Kolarska "Szwadron" przy
PTTK w Ozorkowie, Stowarzyszenie Histo-
ryczne "Strzelcy Kaniowscy" z Łodzi oraz
Szkoła Podstawowa z Besiekierza Rudnego,
nosząca imię 28 Pułku Strzelców Kaniow-
skich. Rajdem pokierował Adam Zamojski 
z Urzędu Miasta Zgierza we współpracy 
z Beatą Stawską z Muzeum Miasta Zgierza.

Uczestnicy  tegorocznego     rajdu   mieli 
do wyboru dwie trasy piesze, rozpoczynające
się w Białej (pod kierunkiem Macieja Ruba-
chy z Muzeum Miasta Zgierza) i Szczawinie
(pod kierunkiem Krzysztofa Wołowskiego),
oraz trasę rowerową ze startem w Ustroniu
(pod kierunkiem Adama Zamojskiego). 
Rajdowe trakty spotkały się po godzinie 15
w Kęblinach, by przy pamiątkowym obelisku
oddać hołd bohaterom Września. To właśnie
Kębliny w nocy z 7 na 8 września 1939 r.
stały się polem krwawej walki żołnierzy 
polskich z hitlerowskimi najeźdźcami. W 
całonocnym boju w rejonie folwarku zginęło
- według różnych źródeł - od stu do dwustu 
Polaków. Trudność w ustaleniu liczby poleg-
łych wynika z dramatycznych okoliczności
pochówku polskich żołnierzy na polu bitwy,
a następnie ekshumacji i przeniesienia ciał 
na cmentarz w Białej.

Uczestnikom Rajdu jak co roku towarzy-
szyli członkowie Stowarzyszenia Historycz-
nego „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi,
w umundurowaniu i z uzbrojeniem właści-
wym dla tej formacji. Trzymali oni wartę
na zbiorowej kwaterze żołnierskiej na cmen-
tarzu parafialnym w Białej oraz pod obeli-
skiem w Kęblinach. 

- Historyczna rekonstrukcja zdarzeń lepiej
oddziałuje na świadomość niż jakikolwiek
inny przekaz. Każdy detal przemawia
do obserwatorów - mówi Adam Zamojski, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 
i znany popularyzator historii regionalnej -
Uczestnicząc w swego rodzaju "wizji lokal-
nej", poruszając się po czasami zatartych już
śladach historii, wspólnie odkrywamy 
na nowo dzieje naszej małej Ojczyzny.

- Ten rajd to wspaniałe świadectwo pamięci
o ludziach, którzy do końca pozostali wierni
żołnierskiemu etosowi i honorowi - mówiła
pod obeliskiem w Kęblinach wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek - Choć po 76
latach, jakie minęły od pamiętnej nocy bitew-
nej, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować
poległych bohaterów z imienia i nazwiska,
czcimy ich pamięć jako szczególnie bliskich
naszej lokalnej wspólnocie. Wiele razy
w ciągu roku odwiedzamy ich mogiłę
w Białej, składając kwiaty i zapalając znicze.
Dziś spotykamy się w miejscu ich ofiary,
złożonej w imię Polski wolnej i niepodległej.
Rajd "Szlakiem Walk Wrześniowych"
to inicjatywa edukacyjna. Czego ma nas
uczyć? Nie tylko historii, która jest przecież
fundamentem naszej tożsamości narodowej,
ale także patriotyzmu i solidarności.

W tegorocznej edycji rajdu udział wzięło
ponad 200 uczestników. Gminę Zgierz repre-
zentowały grupy szkolne z Besiekierza
Rudnego, Białej, Dąbrówki Wielkiej,
Gieczna, Słowika i Szczawina. Mimo
kaprysów pory roku, pogoda dopisała
wędrowcom. Na zakończenie wszyscy
spotkali się na poczęstunku w Szkole Podsta-
wowej w Besiekierzu Rudnym przy gorących
kiełbaskach i herbacie. Dzięki "Strzelcom
Kaniowskim" można było również przyjrzeć
się z bliska umundurowaniu i ekwipunkowi
żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

- W przyszłym roku też zapiszę się na ten
rajd - powiedział nam jeden z najmłodszych
uczestników, co stanowi najlepszą recenzję
tegorocznej imprezy.

własne i innych osób. Poprawie widoczności
na drodze służyć mają samozaciskowe opaski 
odblaskowe,     ufundowane    przez    gminę 
Zgierz, rozdawane podczas prelekcji
ze stróżami prawa. W inauguracji cyklu
niecodziennych zajęć, która miała miejsce
14 września br. w Szkole Podstawowej
im. Jana Kasińskiego w Białej, uczestniczyła
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek.

Szanowni Państwo!

Niebawem, 25 października, Polacy wybiorą parlament na kolejne
cztery lata. Gorąco zachęcam Mieszkańców gminy Zgierz do udziału
w akcie wyborczym. Wysoka frekwencja będzie świadectwem nie tylko
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale i troski o naszą Ojczyznę.
Wybór władz centralnych ma duże znaczenie także dla życia samorządu
gminnego, gdyż od jakości tworzonego w parlamencie prawa zależy
bezpośrednio jakość życia nas wszystkich. Wesprzyjmy naszym głosem tych
kandydatów, którzy są blisko naszych spraw, angażują się w życie
społeczności lokalnej, którzy skutecznie działają w interesie mieszkańców
gminy Zgierz.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Kwiaty pod obeliskiem w Kęblinach w imieniu
społeczności gminy Zgierz złożyli: wójt
Barbara Kaczmarek i przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki.
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Wyrazy współczucia

Panu
Markowi

Potakowskiemu
z powodu śmierci

Mamy

składa
Sołtys Śladkowa Górnego
Małgorzata Gawryszczak

Wyrazy współczucia

Panu
Tadeuszowi 

Szmajewskiemu
z powodu śmierci

Mamy

składają
mieszkańcy Slowika

Wyrazy współczucia

Panu
Wojciechowi 
Jasiulakowi

członkowi Rady Sołeckiej 
sołectwa Słowik

z powodu śmierci
Mamy
składają

mieszkańcy Słowika

Wyrazy współczucia

Panu
Markowi

Potakowskiemu
Sołtysowi Woli Rogozińskiej

z powodu śmierci
Mamy

składają
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni 
Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu
Tadeuszowi 

Szmajewskiemu
Sołtysowi Słowika

z powodu śmierci
Mamy

składają
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni 
Rady Gminy Zgierz

KONDOLENCJE

Granice obwodu głosowania
Adres siedziby 

Obwodowej Komisji Wyborczej

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

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 4

tel.: 573-264-136

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

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku, 
ul. Gdańska 42 tel. 516-391-146
Lokal dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych.

Rosanów
Świetlica wiejska, Rosanów, ul. Długa 92

tel.: 573-265-861

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany,  
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice

Szkoła Podstawowa 
w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 49

tel.: 42-717-82-52

Łagiewniki Nowe, Skotniki, Józefów, Janów,      
Ukraina, Leonardów, Samotnik, Palestyna, 
Glinnik, Wołyń, Siedlisko, Maciejów,                  
Smardzew, Rozalinów

Świetlica gminna,
Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 59

tel.: 573-266-031

Szczawin Duży, Szczawin Mały, 
Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,  
Czaplinek, Marcjanka, Podole

Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Szczawinie Kościelnym,

ul. Kościelna 21; tel.: 42-716-90-10
Lokal dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych.
Biała, Cyprianów, Jeżewo, Kolonia Głowa, 
Leonów, Bądków, Warszyce, Ciosny,                    
Jasionka, Dzierżązna, Swoboda, Ostrów

Szkoła Podstawowa w Białej, 
ul. Kościelna 4; tel.: 42-717-84-13
Lokal dostosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych.
Wola Branicka, Michałów, Kębliny,                          
Moszczenica, Besiekierz Rudny, Besiekierz 
Nawojowy 

Szkoła Podstawowa 
w Besiekierzu Rudnym,

Besiekierz Rudny 20; tel.: 42-717-84-79
Władysławów, Kwilno, Lorenki, Gieczno,  
Rogóźno, Wypychów, Śladków Górny,  
Brachowice, Grabiszew, Astachowice, 
Kotowice, Wola Rogozińska 

Zespół Szkolno-Gimnazjalnyw Giecznie, 
ul. Szkolna 2

tel.: 42-717-83-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ z dnia 22 września 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112,

Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, 
Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951    i 1529, z 2014 r., poz. 179, 180 i 1072 oraz
2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045) Wójt Gminy Zgierz podaje informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na obszarze Gminy Zgierz, 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 25 października 2015 r.

Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować
przez pełnomocnika.  Przez  pełnomocnika  może również  głosować  wyborca,  który najpóźniej  w dniu 
głosowania kończy 75 lat.  Akt  pełnomocnictwa  do  głosowania  sporządza  się  na  wniosek  wyborcy 
złożony najpóźniej do dnia 16 października 2015 r.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można
zgłosić najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. 
Głosowanie odbędzie się w godzinach od  7.00  do 21.00 Wójt Gminy Zgierz

(-) Barbara Kaczmarek

Nr obwodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25 października 
2015 r.

HARMONOGRAM
odbioru odpadów wielkogabarytowych,

elektrycznych i elektrotechnicznych 
oraz zużytych opon z terenu gminy Zgierz
(należy pamiętać o wystawieniu odpadów 

przed posesje do godz. 6.00)

Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV

data: 17 X 24 X 3 X 10 X
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, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin
Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały,
Ukraina, Wola Branicka, Wołyń 
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawo-
jowy, 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, Ustronie,
Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

B E Z P Ł A T N E
PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY ZGIERZ
Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

20 
października

(wtorek) w godz. 10.00 – 15.00.
Rezerwacja terminów: 

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

DĄBRÓWKA SOWICE
Centrum Integracji Społecznej,
ul. Ogrodowa 6
05.10, 14.00-18.00
19.10, 09.00-13.00
02.11, 14.00-18.00
26.11, 09.00-13.00
07.12, 14.00-18.00
15.12, 09.00-13.00

GIECZNO
Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej
ul. Sportowa 3
05.10, 09.00-13.30
19.10, 14.00-18.00
26.10, 14.30-18.00
02.11, 09.00-13.30
16.11, 09.15-13.15
26.11, 14.00-18.00
07.12, 09.00-13.30
15.12, 14.00-18.00
21.12, 14.30-18.00

GROTNIKI
NZOZ, ul. Brzozowa 23
01.10, 13.00-17.00
27.10, 10.15-14.15
12.11, 13.00-17.00
30.11, 10.15-14.15
10.12, 13.00-17.00
22.12, 10.15-14.15

SŁOWIK
Niepubliczny Ośrodek
Zdrowia
12.10, 15.00-19.00
27.10, 15.00-19.00
10.11, 15.00-19.00
30.11, 15.00-19.00
14.12, 15.00-19.00
22.12, 15.00-19.00

SMARDZEW
Niepubliczny Ośrodek
Zdrowia, ul. Podleśna 2
12.10, 10.15-14.15
20.10, 13.00-17.00
26.10, 09.15-13.15
10.11, 10.15-14.15
16.11, 09.15-13.15
24.11, 13.00-17.00
08.12, 13.00-17.00
14.12, 10.15-14.15
21.12, 09.15-13.15

BIAŁA
NZOZ, ul. Kościelna
w każdy poniedziałek
12.30-15.30

BEZPŁATNE 
PORADY 

PSYCHOLOGICZNE
dla mieszkańców 

gminy Zgierz

NADESŁANE
Z A P R O S Z E N I E

Klub Inteligencji Katolickiej 
im. ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu

zaprasza na spotkanie
18 pażdziernika 2015 r. (niedziela) o godz. 19.00

w Domu Duszpasterskim - Świetlicy Środowiskowej
przy Parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5
Wykład

„PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN 
W CESARSTWIE RZYMSKIM”
wygłosi dr Dariusz Szlawski.

Wstęp wolny.

Jak głosowaliśmy w referendum?
W referendum ogólnokrajowym 6 września w gminie Zgierz
udział wzięło 801 wyborców na niemal 11 tysięcy uprawnio-
nych, a zatem jedynie 7,3% (w województwie łódzkim -
7,48%). Najwyższą frekwencję odnotowano w obwodzie
obejmującym Rosanów - 9,4%. W poszczególnych lokalach
wyborczych stwierdzono następującą frekwencję: Besiekierz
Rudny - 6,1%, Biała - 6,9%, Dąbrówka Wielka - 7,9%,
Gieczno - 5,5%, Grotniki - 6,3%, Łagiewniki Nowe - 8,7%,
Słowik - 7,3%, Szczawin - 8,4.

Władysławów jednak sołectwem

Nieskuteczny wybór sołtysa we Władysła-
wowie w tegorocznej kampanii zaskutkował
wszczęciem procedury przyłączenia miejsco-
wości do sąsiedniego sołectwa Kwilno.
W toku wrześniowych konsultacji
mieszkańcy wypowiedzieli się  jednak za
utrzymaniem dotychczasowego sołectwa.
Warunkiem było wybranie sołtysa, co stało
się faktem 25 IX; sołtysem został
Włodzimierz Kociak.

Czas dla kultury
Od 1 X Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
pracuje w następujących godzinach: PON 8-16,
WT 8-18, ŚR 8-19. CZ 8-20, PT 8-22. Gminna
Biblioteka w Dzierżąznej zaprasza w godzinach:
PN 8-16, WT, ŚR, CZ, PT 10-18; filia w Ustro-
niu czynna jest we wtroki i środy w godz. 12-17.
Bieżące informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.dzierzazna.pl
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GMINA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU
„Gmina Zgierz, stwarzając warunki do

rozwoju społecznego i gospodarczego oraz
dbając o zrównoważony rozwój, będzie 
atrakcyjnym miejscem do osiedlania się,
prowadzenia działalności gospodarczej 
i wypoczynku”.

Ten najważniejszy cel ma przyświecać dzia-
łaniom samorządu lokalnego w najbliższych
latach. Został zapisany w przyjętym na XI
sesji Rady Gminy Zgierz dokumencie „Stra-
tegia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-
2020”. Jak sam tytuł wskazuje, „Strategia...”
wytycza kierunki działań, jakie mają służyć
szeroko pojętemu rozwojowi gminy i podno-
szeniu standardów życia jej mieszkańców. Na
ponad stu stronach dokumentu zanalizowano
sytuację bieżącą oraz perspektywy zmian,
szanse i zagrożenia, wreszcie konkretne dzia-
łania, jakie będą sukcesywnie prowadzone.

- „Strategia...”  to  swoisty  program  na-
szego działania – mówi wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek – Wyznacza  on  wój-
towi,  Radzie Gminy  i  wszystkim  podmiotom
zaangażowanym  w  procesy  decyzyjne prio-
rytety,  jakie będą  nas  obowiązywać  w pracy
na rzecz gminnej wspólnoty.

Strategia została przygotowana przez zespół
pod kierunkiem sekretarza gminy Zgierz 
Mirosławy Maciak.  W jego składzie, obok
pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, znaleźli się również przed-
stawiciele Rady Gminy: przewodniczący
Marek Telenda oraz radni Zuzanna 
Marchewa i Tomasz Stańczykowski. Prace
nad dokumentem trwały sześć tygodni.

- Dokument, który wiele gmin zamawia 
u wykonawców zewnętrznych, płacąc za te
usługi ogromne pieniądze, w naszej gminie
został sporządzony własnymi siłami i bez 
żadnych kosztów – wyjaśnia przewodniczący
Marek Telenda – Praca naszego zespołu,
mimo sezonu wakacyjno-urlopowego, 
okazała się bardzo owocna.

Zgodnie z zapowiedzią, uwagi do projektu
mogli zgłaszać nie tylko radni, ale również
wszyscy mieszkańcy. Służyła temu m.in. 
ankieta, dostępna w internecie i urzędzie.
Zanim Rada Gminy Zgierz przegłosowała
uchwałę o przyjęciu „Strategii...”, z projek-
tem można było zapoznać się na stronie 
internetowej gminy.

- Jednomyślność radnych w głosowaniu nad
„Strategią rozwoju...” pokazuje, że dokument
jest dobry jakościowo, przemyślany 
i kompleksowy – komentuje radny Dariusz 
Sędzicki – Oczywiście najważniejszą częścią
każdego programu jest jego realizacja, więc
będziemy dokładać starań, by pogodzić moż-
liwości finansowe gminy z celami, które
stawiamy sobie na najbliższe 5 lat.

- Posiadanie takiego dokumentu jest warun-
kiem ubiegania się przez gminę o środki 
z funduszy unijnych – wyjaśnia radny
Krzysztof Wiktorowski, kierujący komisją
budżetową - mamy nadzieję, że dzięki niemu
uda się gminie pozyskać dodatkowe pieniądze
na projektowane inwestycje.

Jakie cele strategiczne zapisano w planach
na lata 2015-2020? Są to przede wszystkim: 
rozwój i modernizacja infrastruktury drogo-

wej, rozwój gospodarki przestrzennej (m.in.
sukcesywne opracowywanie planów zagos-
podarowania przestrzennego), rozbudowa
systemów wodociągowych,  promocja 
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
wspieranie bazy turystyczno-rekreacyjnej,
aktywizacja i integracja mieszkańców gminy,
rozbudowa i poszerzenie funkcji obiektów
oświatowych, kulturalnych i sportowo-
rekreacyjnych, ochrona dziedzictwa przyrod-
niczego i historycznego gminy.
„Strategia...” to również analiza stanu 
obecnego.

- Jakie czynniki – poza finansami – stano-
wią największe przeszkody w rozwoju gminy
Zgierz? - pytamy sekretarza gminy 
Mirosławę Maciak.

- Nasza gmina należy do największych 
w województwie. Rozległość terytorialna
przekłada się na kilometry bieżące dróg,
chodników, wodociągów, kanalizacji itp. 
Modernizacja i utrzymanie tej infrastruktury
to potężne wyzwanie.  Przyszłość zależy
przede wszystkim od demografii. Liczba
mieszkańców gminy Zgierz w ciągu ostatnich
lat stopniowo wzrastała, ale nie byłoby to
możliwe, gdyby nie napływ ludności spoza te-
renu gminy. Ujemny przyrost naturalny, czyli
przewaga liczby zgonów nad liczbą 
urodzeń, to problem powszechny w całej
Polsce, a od pewnego czasu również dotyka-
jący gminę Zgierz. O ile w latach 2010-2011
liczba urodzeń nieznacznie przewyższała
liczbę zgonów, to już w roku 2012 sytuacja
odwróciła  się. Wtedy odnotowano 140 zgo- 

nów i tylko 106 urodzeń, a rok później – 
odpowiednio 142 zgony i 105 urodzeń. 

W roku 2014 dysproporcje zmniejszyły się
(126 zgonów i 119 urodzeń), ale dopiero 
analiza danych za bieżący rok pokaże, czy
mamy do czynienia ze stałą tendencją. Gmina
oczekuje również na odpowiednich inwestorów,
którzy stworzą więcej miejsc pracy. 
Podkreślam: zabiegamy o inwestycje zgodne 
z ustaloną w „Strategii...” wizją, a zatem 
nieuciążliwe dla mieszkańców, niezakłócające 
warunków życia i wypoczynku.

Wakacyjnej przerwy nie było - Rada Gminy
Zgierz ze stałą częstotliwością, tradycyjnie
co miesiąc, gromadziła się na sesjach. 

27 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Zgierz
zebrała się na XI sesji. Długi porządek obrad
zdominowały tematy finansowe. Aż osiem
uchwał dotyczyło przeniesień budżetowych.
Jednym z najważniejszych punktów posie-
dzenia było przyjęcie Strategii rozwoju
gminy Zgierz na lata 2015-2020 - szerzej
na ten temat piszemy w oddzielnym artykule.

Radni zdecydowali o wystąpieniu gminy
Zgierz ze Związku Międzygminnego "Bzura"
z siedzibą w Łowiczu. Przypomnijmy,
że głównym zadaniem zawiązanego przed 
dekadą związku gmin miało być stworzenie
wspólnego systemu gospodarowania odpa-
dami. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały,
dotychczas gmina Zgierz "nie odniosła 
żadnych korzyści z przynależności do
Związku". Tymczasem w ciągu 10 lat gmina
wydała - tytułem składek - ponad 1,1 miliona
złotych! W kolejnym roku w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca składka wyniosłaby 7 zł
od osoby. Biorąc pod uwagę, że sztandarowy
projekt "Bzury" - budowa zakładu zagospo-
darowania odpadów w Piaskach Bankowych
(gm. Bielawy) - budzi wątpliwości
co do ekonomicznej pomyślności przedsięw-
zięcia (koszt ok. 50 mln zł) oraz przyszłej
rentowności, samorząd gminy Zgierz defini-
tywnie wycofał się.

Rada Gminy zdecydowała o wszczęciu
procedury zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Słowik - Zachód
z 2012 roku. Celem zmian będzie aktualiza-
cja zapisów do wymogów obowiązujących
regulacji prawnych w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, ochrony 
środowiska, parametrów zabudowań 
itp. pod kątem prognozowanych inwestycji.
- Radni zmienili Regulamin udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Zgierz. Wykreślono dotychczasowe zapisy 
o komisji stypendialnej i zasięganiu opinii 

dyrektora szkoły w sprawie stypendium oraz
doprecyzowano kwestię wysokości stypen-
dium, uchwalanego przez Radę Gminy; 
zamiast uznaniowości - przyjęto sztywne 
regulacje procentowe, łączące wysokość 
stypendium z dochodami w rodzinie.

Uchwalono Regulamin korzystania
z Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego
im. Leszka Jezierskiego w Rosanowie oraz
zmieniono Statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu
(w związku z poszerzeniem zakresu spraw,
leżących w gestii jednostki). 

Wśród spraw, jakimi zajęła się Rada Gminy
Zgierz na XII sesji w dniu 24 września, 
znalazły się m.in. przeniesienia budżetowe
w obrębie pomocy społecznej oraz noweliza-
cja Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zgierz z koniecz-
ności dostosowania do znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Z tego samego powodu należało
określić aktualny wzór deklaracji o opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radni wybrali ławników na kadencję 2016-
2019. I tak ławnikami Sądu Okręgowego 
w Łodzi zostali: Iwona Kaźmierczak 
i Agnieszka Klimczak, zaś ławnikami Sądu
Rejonowego w Zgierzu do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy – Barbara
Bienias i Anna Wasielewska.

W odpowiedzi na petycję w sprawie 
rozszerzenia działalności punktu przedszkol-
nego w Szczawinie Rada Gminy zdecydo-
wała o nieuwzględnieniu wniosku. Radni
uznali, że obecne rozwiązanie jest racjonal-
nym kompromisem między potrzebami
społecznymi a możliwościami finansowymi
gminy. Przypomnijmy, że w tamtejszym 
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym funkcjonują
dwa oddziały przedszkolne (dla cztero- i pię-
ciolatków), realizujące podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego
w wymiarze 5 godzin dziennie, zaś poza tymi
godzinami dzieci mogą korzystać z opieki
na szkolnej świetlicy, czynnej do godz. 17.30.
Radni nie uwzględnili wniosku w sprawie
zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Glinnik-
Maciejów-Józefów, argumentując, że wska-
zywane w uzasadnieniu strony rzekome
naruszenie prawa przez Radę Gminy Zgierz
nie miało miejsca.

Warto podkreślić, że poza sesjami Rady
Gminy w każdym miesiącu spotykają się
poszczególne komisje, obradując nad spra-
wami bieżącymi i przygotowując w obszer-
nym zakresie materiały na plenarne
posiedzenia Rady. Posiedzenia komisji to
także okazja do zabierania głosu przez miesz-
kańców w istotnych dla nich kwestiach. 

Z�prac�Rady�Gminy�Zgierz

Wójt gminy Zgierz zaprasza mieszkańców gminy
na spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej opracowywanego 
na lata 2015 – 2020. Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Zgierz na lata 2015 – 2020
ma na celu wskazanie możliwości zrównoważo-
nego rozwoju poprzez realizację inwestycji
efektywnych energetycznie,a zatem wysoce
ekologicznych.

Spotkanie  z przedstawicielami Urzędu Gminy
Zgierz oraz wykonawcami Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, tj. Centrum Doradztwa Energe-
tycznego Sp. z o. o. odbędzie się w dniu
13 października (wtorek) o godzinie 16.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz.

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje
o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, działaniach
ujętych w Planie oraz potencjalnych źródłach
ich finansowania.

ZAPROSZENIE
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
już za nami. W inauguracyjnych uroczysto-
ściach w poszczególnych szkołach uczestni-
czyli: wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, zastępca wójta Wiesław 
Olender, sekretarz gminy Mirosława
Maciak, przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki,
kierownik Referatu Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Bożena Frank.

- Nasza obecność symbolizuje priorytetowe
znaczenie edukacji w życiu społeczności
gminnej i funkcjonowaniu samorządu - pod-
kreśla wójt Barbara Kaczmarek – Od jako-
ści edukacji zależy nasza wspólna przyszłość.

Z początkiem roku szkolnego nastąpiła
zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Białej: przechodzącą na eme-
ryturę wieloletnią dyrektor Blankę Haukę 
zastąpił wyłoniony w drodze konkursu 

Sławomir Truszkie-
wicz.
- W klasach I-VI szkół
podstawowych, pro-
wadzonych przez
gminę Zgierz, uczy się
na dzień dzisiejszy 827
uczniów, w gimnaz-
jach – 409, zaś
w oddziałach przed-
szkolnych i przed-
szkolu w  Grotnikach –
276 dzieci – informuje
Bożena Frank.

Liczba uczniów w klasach I-VI szkół 
podstawowych wraz z oddziałami przed-
szkolnymi przedstawia się następująco: SP
w Białej – 122, SP w Besiekierzu – 74, SP
w Dąbrówce – 109, ZSG w Giecznie – 170,
ZSG w Grotnikach – 175, ZSG w Słowiku –
231, ZSG w Szczawinie – 222. Jeśli chodzi
o gimnazjalistów, w Giecznie uczy się 112
uczniów, w Grotnikach – 60, w Słowiku – 79,
a w Szczawinie – 158.     

Tuż przed pierwszym dzwonkiem w roku
szkolnym nie obyło się bez stresów – nie
tylko wśród uczniów. Wielu rodziców
uczniów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie zelektryzowały pogłoski o pro-
blemach w organizacji dowozu dzieci do
szkoły. Jak się okazało, zapotrzebowanie na
transport, przygotowane przez dyrekcję 
placówki, było niekompletne. Problem został
jednak wyjaśniony i definitywnie rozwiązany

Zgodnie z prawem, gmina zapewnia
bezpłatny dowóz do szkół dzieci zamieszka-
łych na jej terenie. Nie ma powodów
do jakichkolwiek obaw – obowiązki gminy 
regulują przepisy ustaw. 

Opóźnienie wykonawcy w pracach
modernizacyjnych obiektu szkolnego
w Słowiku na szczęście nie uniemożliwiło
terminowego rozpoczęcia nauki. 

Nowy rok szkolny zbiegł się ze wznowie-
niem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Czas jest nieprzypadkowy: trwają prace
nad przyszłorocznym budżetem.

- Domagamy się od rządu nie tylko podwyż-
szenia nauczycielskich wynagrodzeń, ale
przede wszystkim zwiększenia wydatków
na oświatę – mówi Grażyna Pisarska,
szefowa zgierskiego oddziału ZNP – Państwo
powinno zdecydowanie bardziej wspierać
finansowo samorządy w utrzymywaniu szkół.
Obecny poziom finansowania edukacji
z budżetu państwa nie odpowiada realnym 
potrzebom. Naszym priorytetem jest utrzyma-
nie szkolnictwa publicznego. Państwo nie
powinno przyzwalać na przekazywanie szkół
prywatnym podmiotom, ponieważ traci tym
samym realny wpływ na edukację.

Według obliczeń redakcji, w tym roku
gmina Zgierz wyda na cele oświatowe ok. 15
milionów złotych. Subwencja z budżetu pań-
stwa wyniesie nieco ponad 9,5 mln zł, co
oznacza, że brakującą część środków gmina
musi wygospodarować we własnym zakresie.

Półtora tysiąca uczniów w szkołach w gminie Zgierz

Jak Pan ocenia mijającą kadencję parlamentu?
Jako poseł podejmowałem wiele różnorodnych przed-

sięwzięć dla rozwoju regionu. Wiele czasu poświęciłem
walce o wyrównanie dopłat dla rolników oraz poprawie wa-
runków życia na wsi. Szczególnie bliskie mojemu sercu są
takie kwestie jak polityka prorodzinna, wsparcie dla małych
i średnich przedsiębiorstw czy lokalny rynek pracy. Zabie-
gałem także o wyższe subwencje oświatowe, tak aby samo-
rząd mógł unowocześniać i polepszać warunki nauczania.
Niestety, dla obywateli ostatnie 8 lat było bardzo ciężkie.
Reformy wprowadzone przez rząd (m.in. podniesienie po-
datków) spowodowały, że wiele gospodarstw domowych 
odczuło ich negatywne skutki w swoich budżetach. Rząd nie
potrafi poradzić sobie z utrzymującym się wysokim bezro-
bociem. Coraz więcej młodych i wykształconych osób
pozostaje bez pracy bądź opuszcza Polskę. Stanowczo
sprzeciwiam się działaniom podejmowanym przez rząd,
takich jak podniesienie wieku emerytalnego oraz obowiązek
szkolny dla 6-latków. Podejmowanie decyzji wbrew woli
obywateli jest zaprzeczeniem kraju demokratycznego i oby-
watelskiego.

Mocno działa Pan w regionie... 
Większość czasu spędzam w regionie, spotykając się

i wysłuchując problemów mieszkańców. Dlatego też w moim
biurze poselskim w Zgierzu uruchomiłem bezpłatne porady
prawne, z których skorzystało już kilka tysięcy mieszkańców
powiatu zgierskiego, z czego ok. 15% to mieszkańcy gminy
Zgierz. Uczestnicząc w obradach parlamentu przedstawiam
problemy, z którymi spotykam się w regionie. Wspieram
gospodarstwa rolne wytwarzające produkty lokalne i zabie-
gam aby nie były one opodatkowane. Jestem przeciwny
inwestycjom, które wpływają szkodliwie na nasze środowi-
sko, takie jak spalarnie czy farmy wiatrowe. Niegdyś wspól-
nie z mieszkańcami gminy Zgierz zablokowałem budowę
kopalni w Rogóźnie. Zawsze dbam o sprawy lokalne, czy to
w samorządach, czy też w Sejmie. Chcę, aby 
nasza gmina rozwijała się  w  kierunku  rolniczym.  Bliskie

sąsiedztwo autostrady daje natomiast możliwość wydzielenia
terenów pod nowe zakłady produkcyjne, z licznymi miejscami
pracy. Tereny gminne są piękne, więc należy tak tworzyć plan
zagospodarowania, by obszary o słabej glebie przeznaczyć na
rekreację czy budowę nowych domów. Dzięki temu rolnicy
sprzedadzą nieurodzajną ziemię, ratując swój budżet. Rozwój
gminy musi być zrównoważony. Wciąż trzeba utrzymać dzia-
łalność rolniczą, tworzyć warunki dla nowego budownictwa
oraz dla potencjalnych inwestorów. 

Jakie reformy są najpilniejsze do przeprowadzenia, aby
poprawić sytuację w Polsce?

Uważam, że najpilniejszą reformą jest naprawienie błędów
obecnej koalicji, czyli powrót do wieku emerytalnego dla kobiet
60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. Trzeba pomóc polskim rodzi-
nom, szczególnie w wychowaniu dzieci, poprzez przekazanie
500 zł na każde dziecko. Dla seniorów ważne są bezpłatne leki.
Należy zadbać o zwiększenie płacy minimalnej dla pracowni-
ków. Równie ważne jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
W porównaniu do europejskich krajów wysoko rozwiniętych
Polska ma najniższą kwotę wolną od podatku. Już od zarobku
3091 zł w skali roku Polacy muszą zapłacić podatek, należy to
jak najszybciej zmienić. Dla polskiej wsi i jej mieszkańców is-
totne jest wyrównanie dopłat rolnych do poziomu Europy Za-
chodniej oraz ochrona ziemi rolnej przed spekulacyjnym
obrotem. 

Czy Pana zdaniem PiS ma szansę na wygranie wyborów?
Jestem przekonany, że Polacy dokonają odpowiedniego wy-

boru i obdarzą zaufaniem naszą partię w jesiennych wyborach.
Prawo i Sprawiedliwość stworzyło bardzo dobry program wy-
borczy, który porusza najbardziej zaniedbane dziedziny: poli-
tykę prorodzinną, służbę zdrowia czy rynek pracy. Jako
ugrupowanie polityczne chcemy przyśpieszyć działania
prawne, usuwające przeszkody w prowadzeniu działalności
gospodarczej i blokujące powstawanie nowych miejsc pracy.
Zaniedbaną przez obecny rząd dziedziną jest rolnictwo. Należy
podjąć stanowcze działania wspierające polską produkcję
rolną. Polski rolnik musi za swoją  ciężką  pracę  otrzymywać 

godną zapłatę. 
Ubiega się Pan o mandat poselski w jesiennych wybo-

rach parlamentarnych. Jakie będą Pańskie priorytety? 
Tak, po raz kolejny będę ubiegał się o mandat posła. Posia-

dana przeze mnie wiedza o potrzebach społeczności lokalnej
oraz doświadczenie w pracy posła pozwolą mi przyczynić się
do poprawy życia mieszkańców regionu. Stawiam zawsze przed
sobą jasno określone cele i zadania. Kieruję się wartościami
chrześcijańskimi, dialogiem społecznym oraz solidarnością
międzypokoleniową. Jeśli będzie taka wola wyborców - będę
godnie reprezentować mieszkańców gminy Zgierz w parlamen-
cie. Wśród wielu postulowanych rozwiązań legislacyjnych
warto byłoby zmienić prawo w taki sposób, by samorząd
gminny mógł efektywnie korzystać z budżetu centralnego,
budując i modernizując infrastrukturę drogową. To rozwiąza-
nie przyczyniłoby się do rozwoju "Polski za miastem", jakże
potrzebnego również w przypadku gminy Zgierz. Znam dosko-
nale lokalne realia, wsłuchuję się w głosy mieszkańców i muszę
podkreślić, że gmina Zgierz to nie tylko teren mojego okręgu
wyborczego; stąd wywodzą się korzenie mojej rodziny. Korzys-
tając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom,
którzy przez ostatnie lata wspierali mnie dobrym słowem,
a niejednokrotnie przychodzili ze swoimi problemami, dzięki
czemu mogłem interweniować w wielu ważnych dla społecz-
ności lokalnej sprawach. W sposób szczególny dziękuję pani
wójt Barbarze Kaczmarek za dotychczasową dobrą współ-
pracę i okazane poparcie w tegorocznych wyborach parla-
mentarnych. 

Na zdj.: Poseł Marek Matuszewski i Wiceprezes PiS Beata Szydło
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Aby nasza gmina rozwijała się...
O podsumowaniu mijającej kadencji oraz planach na przyszłość 
rozmawiamy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Matuszewskim

PRZETARG
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
23�X�2015�godz.�10.00

Urząd Gminy Zgierz, pokój nr 7

BESIEKIERZ RUDNY
działka nr 57 
powierzchnia: 5359 m.kw.
cena wywoławcza: 76 000 zł 
wadium: 3 800 zł

DĄBRÓWKA STRUMIANY
działka nr 281
powierzchnia: 2342 m.kw.
cena wywoławcza: 74 000 zł
wadium: 3 800 zł

KOLONIA GŁOWA
działka nr 142/2
powierzchnia: 2342 m.kw.
cena wywoławcza: 40 000 zł
wadium: 2 000 zł

BIAŁA
działka nr 722
powierzchnia: 3502 m.kw.
cena wywoławcza: 80 000 zł
wadium: 4 100 zł

Bliższe informacje:
www.gmina.zgierz.pl (OFERTY)
tel. 42 716 25 15 w. 107, 127
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Z okazji zbliżającego się 
Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom
szkół i placówek oświatowych 

w naszej gminie
oraz Członkom społeczności szkolnych

życzę edukacyjnych osiągnięć 
i osobistych sukcesów

Wójt Gminy Zgierz  
Barbara Kaczmarek
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PAMIĘĆ W HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM

Ku czci Polaków zamordowanych w Białej 11 IX 1939 r. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej
W dniu 11 września 2015 r. w Szkole Pod-

stawowej  im.  Jana  Kasińskiego  w  Białej
władze gminy Zgierz, społeczność szkolna
i mieszkańcy uczcili pamięć ofiar zbrodni
hitlerowskiej sprzed 76 lat. Uroczystość,

przygotowana przez  uczniów szkoły
pod  kierunkiem dyrekcji i nauczycieli, za-
myka program gminnych obchodów  kolejnej  
rocznicy wybuchu II wojny światowej, której
okrucieństwa w bolesny sposób dotknęły zie-
mię zgierską. Pod tablicą, upamiętniającą 

Polaków zamordowanych przez nazistów, 
złożono kwiaty i zapalono znicze.  

- Pamięć o ludziach, którzy za Polskę oddali
życie, to nasza moralna i patriotyczna 
powinność. Jej wyrazem jest też przekazywa-
nie świadomości historycznej młodemu
pokoleniu - mówiła wójt Barbara
Kaczmarek, dziękując za kultywowanie
tradycji pamięci o ofiarach II wojny świato-
wej w gminie Zgierz.

W 76. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej władze i mieszkańcy gminy Zgierz
uczcili pamięć jej ofiar, a w sposób szcze-
gólny - bohaterskich obrońców Ojczyzny -
żołnierzy Wojska Polskiego, poległych
w walkach na terenie dzisiejszej gminy
Zgierz we wrześniu 1939 r.

Białe i czerwone znicze zapłonęły w miejs-
cach pamięci narodowej, m.in. na pomniku
ku   czci   polskich  żołnierzy  na  cmentarzu    

parafialnym w Giecznie oraz na zbiorowej
mogile żołnierzy 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu w Białej.

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
uczestniczyła również w zgierskich
obchodach rocznicowych, składając kwiaty
na pomniku żołnierzy Wojska Polskiego
i mogile cywilnych mieszkańców miasta
i okolic, którzy zginęli w czasie hitlerowskiej
inwazji na Polskę.

Gmina Zgierz uczciła pamięć mieszkańców pomordowanych 
w Rogóźnie 10 września 1939 r. 

okrutnej zbrodni poświęcone były dzisiejsze 
uroczystości rocznicowe.    

O godz. 8.00 w kościele parafialnym pw.
Wszystkich Świętych i św. Jakuba w Giecz-
nie rozpoczęła się msza święta w intencji 
pomordowanych. Celebrujący liturgię ksiądz
proboszcz Tadeusz Gielec odczytał imienną
listę ofiar, zaś w poruszającej homilii mówił
m.in.: "Gdy rodzi się ideologia, u podstaw-
której leżą zło i nienawiść, tragedia jest 

straciło swoich bliskich, ukochanych, 
w ułamku sekundy, przez jaki rozlega się strzał
z karabinu. Wobec tej zbrodni każde słowo
zabrzmi zbyt banalnie, niewystarczająco,
by oddać to, co czujemy. A jest to jakiś rodzaj 
pustki – żałoba po niedokończonych życiory-
sach. W obliczu tego, co się stało, najwłaściw-
sza będzie minuta ciszy – swoisty apel
straconych, lecz straconych nie na darmo.
Dzięki nim polskość znaczy dla nas wszystkich
więcej. Ale po tej ciszy powinna przyjść lekcja
historii i pamięci dla nas wszystkich, a zwłasz-
cza dla młodego pokolenia: lekcja przestrogi
przed nienawiścią do innych".

Wśród zebranych obecna była Pani Eugenia
Jurczak, która - jako dziecko - była świad-
kiem dramatu, jaki rozegrał się
w Rogóźnie 10 września 1939 r. Na jej oczach
hitlerowcy rozstrzelali jej ojca. Wstrząsająca
relacja największej tragedii, jaka może spot-
kać dziecko, wywołała w słuchaczach
ogromne wzruszenie. Pod pomnikiem,
na którym widnieje tablica z nazwiskami po-
mordowanych, złożone zostały kwiaty i zapa-
lone znicze. Znicze zapłonęły także
na grobach ofiar na cmentarzu w Giecznie.

Serdecznie dziękuję za obecność na Dożynkach Powiatowo-
Gminnych A.D. 2015. Rekordowo liczny udział Mieszkańców gminy
Zgierz, powiatu zgierskiego i zawsze mile widzianych Gości
z innych miast i gmin jest dla organizatorów imprezy źródłem
ogromnej satysfakcji. 

Dziękuję Staroście Zgierskiemu Panu Bogdanowi Jarocie
za owocną współpracę, której efektem była wspólna organizacja
wspaniałego przedsięwzięcia.

Podziękowania składam Kapłanom za koncelebrowanie dożyn-
kowej mszy świętej i wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję również
Służbie Ołtarza, Chórowi i Muzykom za oprawę liturgii. 

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się do
przygotowań uroczystości dożynkowych; dziekuję Dyrektorowi
i Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, Ochot-
niczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Orkie-
strom, Zespołom artystycznym i Twórcom ludowym z naszej gminy, 

gotowa... Tragedia taka jak ta, na rogoziń-
skiej ziemi, która wycisnęła tyle łez z tak 
wielu oczu...". Przypomniał też postać zamę-
czonego w obozie koncentracyjnym kapłana   
- swojego poprzednika, przedwojennego 
proboszcza parafii Gieczno ks. Michała 
Perzynę.

Pod obeliskiem w Rogóżnie, upamiętniają-
cym ofiary zbrodni, licznie zgromadzili się
przedstawiciele władz samorządowych z
wójtem gminy Zgierz Barbarą Kaczmarek
na czele, lokalnych organizacji - w tym
Ochotniczej Straży Pożarnej z Janem
Wojciechowskim, wiceprezesem Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, reprezentanci społeczności
szkolnej: grona pedagogicznego i uczniów
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecz-
nie pod kierunkiem dyrektora Marka
Stangreciaka, rodziny zamordowanych,
mieszkańcy Rogóźna i innych miejscowości.

W krótkim wystąpieniu wójt Barbara
Kaczmarek mówiła: "Ofiary zbrodni tak
naprawdę zostały wytypowane zrządzeniem
losu – ich miejsce mogli zająć inni. Zginęli
dlatego, że byli Polakami. Jakże wiele rodzin 

76 lat temu, 10 września 1939 r., 
niemieccy żołnierze dokonali w Rogóźnie
bestialskiego mordu na ludności cywilnej.
Hitlerowcy wyprowadzali z domów miesz-
kańców, wyszukując zwłaszcza mężczyzn 
w sile wieku, i rozstrzeliwali ich na podwór-
kach, na oczach rodzin i sąsiadów. Celem 
ludobójczej akcji było zastraszenie ludności
polskiej i zniechęcenie do jakiegokolwiek
oporu  wobec  okupantów.  Pamięci  ofiar  tej    

Sołtysom, Radom Sołeckim, lokalnym organizacjom pozarządowym,
Pracownikom Urzędu Gminy Zgierz i Gminnego Zakładu Komu-
nalnego, a także wszystkim wolontariuszom. Państwa praca,
zaangażowanie, kreatywność i pasja pozwoliły zrealizować spekta-
kularną imprezę masową, nadać jej właściwą oprawę organizacyjną
i rozmach oraz uatrakcyjnić program, a tym samym wspaniale za-
prezentować naszą gminę.

Dziękuję Sponsorom, wymienionym na str. 6. Podziękowania kie-
ruję pod adresem Funkcjonariuszy policji, Pracowników opieki
zdrowotnej, Strażaków i Pracowników ochrony za profesjonalne
zabezpieczenie imprezy. Wszyscy, którzy wzięli udział w przygoto-
waniu barwnych stoisk, licznych atrakcji i oprawy artystycznej,
mają swój udział w naszym wspólnym sukcesie. Raz jeszcze dziękuję
w imieniu własnym i samorządu gminy Zgierz.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

P  O  D  Z  I  Ę  K  O  W  A  N  I  A PODZĘKOWANIA
dla Wszystkich, 

którzy swoją pomysłowością, talentem
i pracą stworzyli stoiska sołeckie

na Dożynkach Powiatowo-Gminnych 2015
składają

Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw:
Besiekierz Rudny, Biała, Ciosny, Czaplinek,

Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany,
Dzierżązna, Jedlicze A i B, Kębliny, Kwilno,

Łagiewniki Nowe, Rosanów, Szczawin

Wójt Gminy Zgierz 
serdecznie dziękuje firmie

KAMIENIARSTWO BIAŁA 
DARIA STĘPNIAK I PIOTR KUBIAK

za społeczną renowację pomnika 
ku czci żołnierzy Wojska Polskiego w Giecznie.
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D O Ż Y N K I 
2 0 1 5

1.  Dożynki rozpoczęły się od tradycyjnego koro-
wodu.
2. Uczestników uroczystości dożynkowych powitali
gospodarze powiatowo-gminnego święta plonów:
starosta zgierski Bogdan Jarota i wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek. List Prezydenta RP Andrzeja
Dudy do uczestników Dożynek w Dzierżąznej od-
czytał poseł na Sejm RP Marek Matuszewski. 
Starostami Dożynek zostali: Małgorzata Kotus-
Stępniak i Czesław Machałowski. Ceremonię
prowadziła dyrektor GOK Barbara Polasińska.

5. W nagrodę za sportowe sukcesy na międzynaro-
dową skalę w podnoszeniu ciężarów (w sierpniu br.
wicemistrzostwo Europy) mieszkanka Kaniej Góry
Magdalena Karolak otrzymała komputer, ufundowany
przez gminę. Utalentowanej zawodniczce gratulujemy
i życzymy kolejnych osiągnięć.

4. Na stoisku gminy Zgierz można było m.in. skosztować smacznych polskich jabłek.
Ogromnym zainteresowaniem ciszyły się karty pocztowe i foldery, prezentujące 
atrakcje krajobrazowe i zabytki gminy. Na Czytelników „Na Ziemi Zgierskiej” czekały
też egzemplarze książki „Korzenie gminy Zgierz” Macieja Wierzbowskiego – nagrody
w dożynkowej wykreślance.
6. Ozdobą dożynkowej scenerii były barwne i pełne pyszności stoiska sołectw 
z terenu gminy Zgierz. W tym roku wspaniale zaprezentowały się: Besiekierz Rudny,
Biała, Ciosny, Czaplinek, Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Dzierżązna,
Jedlicze A i B, Kębliny, Kwilno, Łagiewniki Nowe, Rosanów, Szczawin.
7. Jedną z najpopularniejszych atrakcji imprezy było „miasteczko strażackie” 
przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną.
8. Muzyczne gwiazdy imprezy – zespoły CamaSutra i Extasy oraz Patryk Kumór  – 
bawiły publiczność   w gorących rytmach disco.
9. Wśród artystów, występujących na scenie, obecne były również zespoły działające
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
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SPONSORZY DOŻYNEK: CEGIELNIA „DĄBRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z Dąbrówki; BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu; „STANDART” Sp. z o.o. ze Zgierza – wyposażenie łazienek
oraz wnętrz Renata i Tomasz Włostek, BANK PEKAO I ODDZIAŁ  w Zgierzu; TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” – Biuro Regionalne w Łodzi; KROTOSKI-CICHY
Sp. z o.o. spółka komandytowa z Łodzi – dealer samochodów marki Volkswagen; Firma „DACH64.PL” Włodzimierz Sikora z Dąbrówki Wielkiej – producent obróbek blacharskich do 6,4
metra; Firma „FLORIAN CENTRUM S.A.” z Kutna – producent pokryć dachowych i elewacyjnych; PPH „DORMET” Jarosław Jagusiak ze Zgierza – sprzedaż łożysk, pasów i łańcuchów
napędowych; Firma „KDT” Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzierżąznej; Sklep spożywczo-przemysłowy „BRAUN” z Białej; Firma „AGROL” S.C. Tomasz i Rafał March-
wiany z Białej – importer maszyn rolniczych; Firma Piotr MALINOWSKI i S-ka – sklep spożywczy z Białej; Firma „SAM – SCAN” Sp. z o.o.. – sieć sklepów ogólnospożywczych z Łodzi;
„POLSKA WODA” Sp. z o.o. z Aleksandrii; Firma DAN I PAW Daniel Soból ze Zgierza – kompleksowe remonty budynków; Firma LIS z Łodzi – producent kołder i poduszek; FHU „KWIAT-
KOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski z Ozorkowa – Autoryzowany Dystrybutor Oleju Opałowego Ekoterm Plus; Firma kosmetyczna ORIFLAME Pani Katarzyna Płonka; ZESPÓŁ SZKÓŁ I
PLACÓWEK KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w Zgierzu; CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" Sp. z o.o. O. ZGIERZ – ogólnopolska sieć szkół policealnych dla dorosłych; AVON Cos-
metics Polska Sp. z o.o. Menadżer p. Beata Wojnowska; GALART  Michał Toma – Agencja Reklamowa w Zgierzu; Kancelaria Notarialna w Zgierzu Barbara Jeziorska; Kancelaria Notarialna
w Zgierzu Waldemar Jeziorski (źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej).

3. Jednym z punktów części oficjalnej było uhonorowa-
nie księdza kan. Stanisława Ochotnickiego tytułem
„Przyjaciel Gminy Zgierz”. Pamiątkową statuetkę 
wręczyła wójt Barbara Kaczmarek, zaś egzemplarz
uchwały Rady Gminy Zgierz nadającej wyróżnienie –
przewodniczący Marek Telenda. 
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Krzyżówka

W dniu 22 sierpnia b.r. w Ustroniu na
terenie OSP odbyła się zabawa z okazji za-
kończania wakacji. Organizatorami zabawy
byli: sołtys oraz Rada Sołecka Ustronia,
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Zabawy dla dzieci prowadziła
pani Urszula Pakuła na świeżym powietrzu
przy relaksującej muzyce. W zabawie uczest-
niczyło ponad 100 dzieci, które świetnie się 
bawiły- warto zapewnić dziecku możliwość
bawienia się w rytm muzyki. Dzieci przybyły 
w towarzystwie osób dorosłych.

Ogromną atrakcją dla dzieci był zorganizo-
wany przez strażakow pokaz sprzętu gaśni-

I Bazar Jedlicki był na naszym terenie
wydarzeniem niebywałym! Długo trwały
przygotowania, aby zrealizować wizję całej
imprezy. Główną ideą było bowiem zgroma-
dzenie sąsiadów bliższych i dalszych, aby
mieli okazję porozmawiać ze sobą, poznać
się bliżej, a przy okazji sprzedać lub kupić
różne dobre, ale niepotrzebne już właścicie-
lom przedmioty. Zamysł, wspólny wysiłek
organizatorów ( KGW-Jedlicze, sołtys Jedli-
cza A, przedstawiciele obu Rad Sołeckich),
pomoc gminy, zaangażowanie wszystkich
przyjaciół oraz talenty organizacyjne naszych
społeczników uwieńczone zostały przecho-
dzącym nasze oczekiwania sukcesem. 

Gościliśmy kilkunastu wystawców, kilka-
set osób przybyło, aby zobaczyć "co to się
dzieje" oraz kupić okazyjnie różne przydatne
przedmioty. Parking przed Świetlicą jak rów-
nież pobliskie pobocza drogi były niemal
non-stop zatłoczone- jak nigdy! Mnóstwo
osób przyjechało rowerami lub przyszło po
prostu na niedzielny spacer - pogoda bowiem
była wymarzona, jak na zamówienie! Wielu
wystawców rozlokowało się na zielonej mu-
rawie za świetlicą. Było więc wystarczająco
dużo miejsca dla wszystkich. "Złote rączki"
pań z KGW serwowały kilkanaście gatunków
ciast,  gorące  pierogi  jedlickie,  wyśmienity 

bigos,  chleb z prawdziwym smalcem i ogór-
kiem, napoje zimne i gorące. Przygotowa-
liśmy wspólny stół pod namiotem do
konsumpcji. A ile osób kupiło te smakowito-
ści "na wynos", to nie zliczymy!

A teraz szczypta ciekawostek. Wszyscy
byli ciekawi tego wydarzenia; chodzili, oglą-
dali, rozmawiali, uśmiechali się do siebie,
wymieniali numery telefonów, wracali do
wielu stoisk, mierzyli odzież (była nawet
przymierzalnia - a jakże!), kupowali, i dalej
oglądali, i znów, i znów! A wychodząc z tor-
bami dziękowali za pomysł, chwalili organi-
zację i prosili o "powtórkę z rozrywki",
choćby za tydzień!

Planujemy więc ll Bazar Jedlicki 8 maja
2016 r. Proszę się przygotowywać do tego
czasu! My też dziękujemy za wspólne spot-
kanie i tak wiele ciepłych słów.
Do zobaczenia!

Iwona Ambroziak

Gratulujemy Organizatorom świetnego
pomysłu i zapału w jego realizacji. Mamy 
nadzieję, że impreza zagości na stałe 
w kalendarzu wydarzeń w gminie Zgierz.
Być może w innych miejscowościach znajdą
się naśladowcy?

REDAKCJA

czego i ratowniczego. Chyba każdy chłopiec
marzył, aby zostać strażakiem.
Nie każdy jednak wie, jak ciężka i odpowie-
dzialna jest praca strażaka. Na koniec najbar-
dziej oczekiwana przez najmłodszych chwila
- pokaz wozów strażackich. Strażacy zapo-
znali uczniów z wyposażeniem samochodów
ratowniczo-gaśniczych oraz działaniem 
specialistycznego sprzętu.
To byl niezapomniany dzień, ważna lekcja
i wielkie przeżycie - zwłaszcza dla najmłod-
szych. Serdecznie dziękujemy naszym 
dzielnym strażakom.

Zuzanna Marchewa

„Sprzątanie świata 2015” także w gminie Zgierz

...I W WIKTOROWIE

BAZAR JEDLICKI

Opracowanie: Katarzyna Ambrożkiewicz

Jak wziąć udział w konkursie?
W najbliższych trzech numerach „NZZ” będziemy publikować kupony konkursowe.  Każdy, kto
zgromadzi kupony z kolejnych numerów i wypełni je prawidłowo, a nastepnie dostarczy (osobiście
lub pocztą) do Urzędu Gminy Zgierz, weźmie udział w losowaniu wartościowych nagród książ-
kowych. Losowanie już w grudniu!
................................................................................................

KUPON KONKURSOWY NR 1
Rozwiązenie krzyżówki: .........................................................................................
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1. …... jesienna wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej jesieni.
2. Zjawisko unoszenia się nici przęd-
nych niektórych pająków obserwo-
wane w ciepłe, pogodne dni.
3. Wanda ….... – autorka 
książeczki „Przygody jeża spod
miasta Zgierza”.
4. Pięknie kwitną w jesiennym ogrodzie.
5. „Gdy październik ….., to nie będzie 
styczeń groźny”.
6. Np. marynowane lub suszone.
7. Kwaskowe najlepsze na szarlotkę.
8. Jesienią mienią się 
feerią barw.
9. Podobno najsmaczniejsze są na 
Placu Pigalle.
10. Co czwarty jest Polakiem.
11. Traci igły 
przed zimą.
12. Zaczyna rykowisko
jesienią. 
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POŻEGNANIE WAKACJI
W USTRONIU...

W dniach 18-20 IX „świat wokół nas” sprzątali m.in. członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Proekologicznego Grotniki-Jedlicze-Ustronie „PINIA”. W tym roku
do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Gminy Zgierz.

Więcej mocy w GZK
Park maszynowy Gminnego Zakładu
Komunalnego wzbogacił się o nowo
zakupiony ciągnik Ursus. 
- Narzędzia to połowa sukcesu,
jeśli chodzi o efektywne
wykonanie każdej pracy,
dlatego inwestujemy
w rozwój bazy sprzętowej
- mówi dyrektor GZK
Mirosław Burzyński.
Zakupiony ze środków
własnych zakładu ciężki
ciągnik posłuży m.in. do
prac w ramach bieżącego
utrzymania dróg.

Kinga Kmieć, właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego „Dzika Dolina”
w Wiktorowie, oraz radna Rady Gminy
Zgierz Kinga Banasik zorganizowały
piknik dla podopiecznych Domu Dziecka
w Grotnikach. Największą atrakcją
imprezy na pożegnanie tegorocznego lata
okazały się konne przejażdżki.
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Gmina Zgierz na "Mixerze Regionalnym 2015"

Tegoroczna edycja "Mixera Regionalnego" - jednej z największych imprez promocyj-
nych, organizowanych przez województwo łódzkie, już za nami. W dniach 5-6 IX rzesze
łodzian, mieszkańców województwa łódzkiego oraz gości z różnych zakątków Polski
odwiedziło ulicę Piotrkowską, gdzie prezentowały się m.in. jednostki samorządu teryto-
rialnego, a wśród nich - gmina Zgierz. Stoisko gminy Zgierz cieszyło się wyjątkową 
popularnością, przede wszystkim za sprawą degustacji tradycyjnego pieczywa, wypie-
kanego przez piekarnię Naturex PPHU z Białej według receptury sprzed Zainteresowanie
wzbudziła również ekspozycja kunsztownego rękodzieła artystycznego autorstwa pani
Teresy�Włodarek, prowadzącej warsztaty szydełkowania w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej. Połączenie niepowtarzalnego wzornictwa, artyzmu, dbałości o detale oraz
funkcjonalności zasługuje na miano oryginalnej sztuki użytkowej. Odwiedzający stoisko
gminy Zgierz chętnie sięgali po foldery, pamiątkowe karty pocztowe oraz przewodniki
turystyczne, zachęcające do odwiedzenia urokliwych zakątków ziemi zgierskiej.

Zespół Śpiewaczy Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową Zenona�Rudnickiego,
działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, zajął I miejsce w VIII edycji 
Artystycznych Spotkań Seniorów Czar Jesieni 2015 w Głownie 12 IX br. W tegorocznej
imprezie wzięło udział 27
zespołów, 16 solistów i 6
duetów z całego woje-
wództwa. Zespół z gminy
Zgierz popisowo wykonał
utwór "Kasia" z repertuaru
Trubadurów oraz ludową
"Lipkę". Indywidualny
sukces odniosła członkini
Giecznianek Gabr iela
Skopiak, radna Rady
Gminy Zgierz, zajmując II
miejsce w kategorii solis-
tów. Gratulujemy!OSP Ustronie-Grotniki na podium

26 września 2015 r. w Zgierzu odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminę Zgierz reprezentowali
zwycięzcy eliminacji gminnych - drużyna OSP Ustronie-Grotniki, która w ostatecznej klasyfikacji zdobyła miejsce na powiatowym podium, uzyskując
trzeci wynik w finale strażackich zawodów. Udanego udziału w zaciętej rywalizacji gratulowali strażakom m.in. wójt gminy Zgierz Barbara�Kaczmarek,
starosta zgierski Bogdan�Jarota oraz parlamentarzyści: Ar tur �Dunin, Agnieszka�Hanajczyk, Marek�Matuszewski i Andrzej �Owczarek, władze
powiatowego i gminnego zarządu OSP.

www.gmina.zgierz.pl
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