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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZGIERZ 

W  GMINIE  ZGIERZ
Serdecznie Państwa zapraszam na doroczne święto plonów

w gminie Zgierz. Wspólnie będziemy dziękować za pomyślne zbiory
i owoce wytężonej pracy rolników; ich całoroczny trud to wielkie dzieło,
godne najwyższego uznania. Symboliczna droga od wrzuconego w zie-
mię ziarna do rumianego i pachnącego bochenka chleba nie jest
przecież prosta; czasem jest   pod górkę, pogoda nie zawsze jest łaskawa,
a różnych przeciwności losu nie mało. Wiele trzeba wysiłku i troski,
aby ziarno wydało wyczekiwany owoc. Dożynki przypominają
wszystkim, komu zawdzięczamy chleb nasz powszedni. 

Uczcijmy tradycyjne święto polskiej wsi wspólnym dziękczynieniem
i radosnym festynem.   W uroczy  stości dożynkowej miejsce szczególne
przypada reprezentacjom lokalnej społeczności: zespołom artystycznym,
działającym przy Gminnym Centrum Kultury, Kołom Gospodyń
Wiejskich, sołectwom, Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Na mieszkańców i gości naszej gminy czekać będzie moc atrakcji.
Spotkajmy się 28 sierpnia w Dzierżąznej!

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

SIERPIEŃ

28
NIEDZIELA

ORGANIZATOR SPONSORZY PATRONAT
MEDIALNY

od 12.00 - korowód dożynkowy
- msza święta
- ceremonia dożynkowa

od 16.30  - koncerty disco polo
ok. 21.45 - pokaz fajerwerków
następnie: Dyskoteka z Radiem Łódź

Zaproszenie do Dzierżąznej
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Bezpłatne porady  
psychologiczne

dla mieszkańców gminy Zgierz we wrześniu 2016 r. 

DĄBRÓWKA SOWICE (Klub Integracji Spo-
łecznej): 05.09 godz. 09.00-13.00; 26.09 godz.
14.00-18.00. GIECZNO (Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej): 12.09 godz. 14.00-
18.00, 19.09 godz. 09.00-13.00, 26.09 godz.
09.00-13.00. GROTNIKI (Ośrodek Zdrowia):
02.09 godz. 14.00-18.00, 16.09 godz. 09.00-
13.00. SŁOWIK (Ośrodek Zdrowia): 05.09 godz.
15.00-19.00, 19.09 godz. 15.00-19.00. SMAR-
DZEW (Ośrodek Zdrowia): 09.09 godz. 14.00-
18.00, 23.09 godz. 09.00-13.00, 30.09 godz.
14.00-18.00. BIAŁA (Ośrodek Zdrowia): każdy
poniedziałek w godz. 12.30-15.30.

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Wiesława

Wieczorka

składa
Ochotnicza Straż Pożarna

Ustronie-Grotniki

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Jana 

Michalaka
składają

Koło Gospodyń Wiejskich
w Szczawinie

oraz
Ochotnicza Straż Pożarna

w Szczawinie

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.
Jana

Stawińskiego
składają

Mieszkańcy Kwilna

Wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP.

Zbigniewa
Klubowskiego

składają

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Wieslaw Olender

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Panu 
Janowi Maniście

SOŁTYSOWI 
SOŁECTWA LORENKI

z powodu śmierci

ŻONY

składają
SOŁTYSI GMINY ZGIERZ

Wyrazy współczucia

Pani 
Iwonie Marzec

z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Zgierz

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Zgierz

  

Wyrazy współczucia

Pani 
Annie Jędrzejczak
Sołtysowi Sołectwa Glinnik

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy głębokiego
współczucia

Pani 
Edycie Karolak

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Zakładu Komunalnego

Wyrazy współczucia

Pani 
Annie Jędrzejczak

SOŁTYSOWI SOŁECTWA GLINNIK

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

SOŁTYSI 
SOŁECTW GMINY ZGIERZ

Wyrazy współczucia 
Pani 

Annie  Jędrzejczak
SOŁTYSOWI SOŁECTWA GLINNIK

z powodu śmierci

MĘŻA 
składają

Radny Gminy Zgierz 
Marian Jóźwiak,
Sołtysi sołectw: 

Szczawin 
Jarosław Kosielski, 

Dąbrówka Strumiany 
Paweł Skupiński, 

Czaplinek
Anna P       otakowska

Wyrazy głębokiego
współczucia

Panu 
Przemysławowi
Jędrzejczakowi

z powodu śmierci

OJCA
składają

Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Zakładu Komunalnego

Obowiązek - dla naszego dobra

Na prośbę Poczty Polskiej S.A. przypo-
minamy o czytelnym oznaczeniu
numerów posesji oraz posiadaniu oddawczej
skrzynki pocztowej. Obowiązki te wynikają
z przepisów prawa - ustaw Prawo pocztowe
- i Prawo geodezyjne i kartograficzne. Brak

widocznej numeracji posesji oraz skrzynek
na listy powoduje trudności w skutecznym
dostarczaniu korespondencji – w tym
również ważnej korespondencji urzędowej.
Należyte wyeksponowanie tabliczki z nume-
rem nieruchomości wpływa nie tylko
na jakość usług, świadczonych przez
operatorów przesyłek, ale również zależy
od tego sprawna interwencja pogotowia
czy straży pożarnej w sytuacji zagrożenia. 

Komunikacja gminna 
– objazdy w Zgierzu

W związku z remontem ulicy Piątkow-
skiej w Zgierzu zmianom ulega przebieg
trasy     autobusów komunikacji gminnej
na odcinku objętym pracami drogowymi.
Połączenia obsługiwane przez Gminny
Zakład Komunalny są dostosowane
do aktualnych objazdów. Obecnie autobusy
linii Brachowice-Zgierz oraz Dąbrówka-
Rosanów-Zgierz kursują ulicami:
Piątkowska – Piłsudskiego – 1 Maja – Plac
Kilińskiego (i analogiczną trasą w kierunku
powrotnym). 

www.gminazgierz.pl/gzk

Wielkie liczenie w lasach

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło
zaplanowaną na lata 2016-2020 akcję
monitoringu lasów (wszystkich form
własności, w tym również lasów prywat-
nych). Prace terenowe są prowadzone
przez upoważnionych pracowników
Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL)
w sezonach od 1 czerwca do 30 września
i polegają na inwentaryzacji lasów. Pozwoli
to na ocenę zmian, zachodzących w środo-
wisku naturalnym. W związku z prowadzo-
nym monitoringiem Urząd Wojewódzki
w Łodzi prosi właścicieli lasów
o umożliwienie pracownikom IBL
prowadzenia czynności na terenach prywat-
nych.  

NEKROLOGI I KONDOLENCJE
są publikowane bezpłatnie.

Zlecenie publikacji należy złożyć osobiście
w siedzibie Redakcji 

(Urząd Gminy Zgierz, budynek B, pokój nr 13).

Z żalem żegnamy

ŚP.
Stefanię
Wasiak
Wyrazy współczucia

Rodzinie
składają

KGW Biała
i M-G Rada KGW w Zgierzu
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Nowy nabytek w parku
maszynowym GZK 

       Dementujemy nieprawdziwe pogłoski:
ośrodek zdrowia w Grotnikach nie będzie
likwidowany! Takie plotki pojawiły
się na początku sierpnia i zelektryzowały
wielu mieszkańców.

Ośrodek zdrowia w Grotnikach to jeden
z budynków użyteczności publicznej,
będących własnością gminy Zgierz. Zgodnie
z przeznaczeniem, obiekt służy celom opieki
zdrowotnej i jest wydzierżawiany prywat-
nemu podmiotowi – zakładowi opieki
zdrowotnej. Obecny dzierżawca użytkuje
lokal od niespełna 3 lat – umowa wygasa
z końcem bieżącego roku. 

Samorząd gminy Zgierz uznał, że najbar-
dziej sprawiedliwą i przejrzystą formą
wyłonienia dzierżawcy ośrodka zdrowia
będzie przetarg nieograniczony, do którego
mogą przystąpić zainteresowane podmioty.
Uchwała Rady Gminy w tej sprawie została
podjęta 28 lipca br.

Postępowanie przetargowe, prowadzone
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
oraz ustawą o gospodarce nieruchomo-
ściami, gwarantuje obiektywizm i eliminuje
wszelkie podejrzenia o uznaniowość. 
Jest   to   powszechna   praktyka  antykorup-  

cyjna, wyznaczająca standardy działania
administracji publicznej. Jednocześnie
działanie ośrodka zdrowia i świadczenie
usług w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (tzw. gabinet lekarza rodzin-
nego) w żaden sposób nie jest zagrożone.
W ogóle nie jest przesądzona zmiana dotych-
czasowego dzierżawcy, który przecież może
złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym
i je wygrać.

Praktyka lekarska jest specyficznym rodza-
jem działalności gospodarczej. Samorząd
dla dobra mieszkańców ułatwia tę działal-
ność, udostępniając lokale według preferen-
cyjnych – w stosunku do wolnorynkowych
– stawek czynszu. Państwo, płacąc w ramach
umowy ZOZ z NFZ za leczenie pacjentów,
finansuje nie tylko „wizytę” u lekarza,
ale całościowe funkcjonowanie zakładu
opieki zdrowotnej (gabinetu lekarskiego).
Z tych środków lekarz – jako przedsiębiorca
– ponosi wszelkie koszty i wypracowuje
swój dochód. Finansowanie działalności
podmiotów świadczących usługi podstawo-
wej opieki zdrowotnej w ramach powszech-
nego systemu to zadanie państwa,
a nie samorządu. 

Dementujemy pogłoski
o ośrodku zdrowia 

Najważniejszym punktem w porządku
obrad XXII sesji Rady Gminy Zgierz w dniu
30 czerwca br. było głosowanie nad absolu-
torium dla wójta gminy Zgierz. Rada podzie-
liła pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi na temat wykonania budżetu gminy
za rok 2015, przyjmując uchwałę o udziele-
niu wójtowi absolutorium. W głosowaniu
uczestniczyło 13 radnych; za było 11,
a 2 wstrzymało się od głosu; nikt
nie był przeciwny.

Absolutorium to swoiste rozliczenie wójta
z realizacji uchwały budżetowej. Miarą
efektów pracy wójta gminy Zgierz są para-
metry finansowe, m.in. zamknięcie ubiegło-
rocznego budżetu wynikiem dodatnim
w wysokości ponad 1,6 mln zł, a także
wypracowanie korzystnych wskaźników
ekonomicznych budżetu. I tak realizacja
dochodów gminy przewyższyła plan o blisko
282 tys. zł, bilansując łączne dochody
na wysokim poziomie 100,66%, przy czym
dochody własne gminy wzrosły w stosunku
do planu o blisko 351 tys. zł. Realizacja
wydatków budżetowych w łącznej kwocie
41,6 mln zł oznaczała oszczędności
w stosunku do pierwotnie planowanej
w uchwale budżetowej wartości blisko 43,6
mln zł, co oznacza realizację opisywanych
wydatków na poziomie 95,49 % planu.
Mówiąc w uproszczeniu, udało się wydać
mniej pieniędzy, niż się spodziewano.
Wydatki na inwestycje wyniosły ponad 7,6
mln zł i były niższe w stosunku do prognoz
o ok. 665 tys. zł,  co wynika m.in. ze sku-
tecznej realizacji postępowań w ramach
zamówień publicznych. Wydatki bieżące
(w kwocie blisko 34 mln zł) zamknęły
się na poziomie 96,59 % planu. Na dzień
31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała
zobowiązań wymagalnych. Skumulowany
deficyt wyniósł niespełna 6,6 mln zł,
podczas gdy – dla porównania – pięć lat
wcześniej deficyt ten wynosił blisko 12 mln
zł. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu finan-
sami niedobór ten  udaje się systematycznie 

----redukować, o czym świadczy fakt,
że na dzień 31 grudnia 2014 r. deficyt
przekraczał 8,2 mln zł, a w ciągu następnego
roku uległ zmniejszeniu o ok. 1,6 mln zł,
co w skali budżetu gminy stanowi ważne
osiągnięcie. W tym samym czasie zadłużenie
gminy zmniejszyło się o prawie milion
złotych (do kwoty 8,26 mln zł; przykładowo
w 2010 r. zadłużenie przekraczało 14 mln
zł). 

Wszystkie te wskaźniki pozytywnie
świadczą o kondycji finansowej gminy
oraz pracy samorządu, na co zgodnie wska-
zywali w toku procedowania nad absoluto-
rium m.in. przewodniczący Rady Marek
Telenda, przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Dariusz Sędzicki oraz przewodniczący
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodar-
czej Krzysztof Wiktorowski. Wspomniane
komisje Rady Gminy w sposób szczególny
zajmowały się analizą i oceną budżetu
pod kątem wydatków. Kluczowe znaczenie
dla pomyślności gospodarki gminnej
odgrywa harmonijna współpraca Rady
Gminy jako organu uchwałodawczego
oraz wójta – wykonawcy uchwał, a często
również ich projektodawcy.

Radni podziękowali wójtowi gminy Zgierz
za wypracowanie dobrych wyników finan-
sowych, wręczając symboliczny bukiet
kwiatów. Podkreślano, że wyniki te
to nie tylko wskaźniki finansowe,
ale również ich materialny wymiar – inwe-
stycje. Do podziękowań przyłączyli się
również dyrektorzy szkół, przypominając
tym samym, jak ogromną część budżetu
gmina przeznacza na edukację i jak dużą rolę
odgrywają   inwestycje w tej dziedzinie.
Z kolei wójt Barbara Kaczmarek dzięko-
wała radnym za owocną współpracę
i wspólne dzieło modernizacji gminy. 

Nagrania z obrad Rady Gminy Zgierz
są publikowane na stronie internetowej
(łatwo je znaleźć poprzez dział Aktualności),
z kolei wszystkie uchwały w pełnym brzmie-
niu znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej (dział Prawo). 

Park maszynowy Gminnego Zakładu Komunalnego wzbogacił się o fabrycznie nową
uniwersalną przyczepę ciężarową, zakupioną w ramach dotacji celowej. Przyczepa posłuży
do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg, usprawniając ich przebieg.

RADNI 
ZA ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA 

Poprawa kondycji gminnych finansów
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W HOŁDZIE OBROŃCOM OJCZYZNY
Święto Wojska Polskiego

15sierpniabr.gminaZgierzuczciłaŚwiętoWojskaPolskiego,
obchodzonewrocznicęzwycięskiejbitwywarszawskiej,nazywa-
nej „cudem nad Wisłą”. Wydarzenie to stanowiło punkt
przełomowywobroniePolskiprzednawałąbolszewickąw1920
r., a powstrzymanie Rosjan na przedpolachWarszawy ocaliło
Europęprzedekspansjąkomunizmu.

TegoroczneobchodywgminieZgierzrozpoczęłysięodzłoże-
niakwiatówizapaleniazniczynażołnierskichmogiłach.Delegacja
władzsamorządowychpodprzewodnictwemBarbaryKaczmarek
odwiedziłacmentarzewSzczawinie,GiecznieiBiałej,byuczcić
pamięćspoczywającychtamżołnierzy.

SpoczywającynacmentarzuparafialnymwSzczawinieJózef
Smoleński w początkach XIXwieku służył w armii Księstwa
Warszawskiego i brał udział w kampaniach w dobie wojen
napoleońskich.LucjanWolfram,pochowanywGieczniew1918
r., jako młody student Politechniki Warszawskiej zaciągnął
siędoLegionówPolskichpoddowództwemJózefaPiłsudskiego.
ZkoleiwkwaterzewojskowejnacmentarzuwBiałejspoczywają
żołnierze Wojska Polskiego, polegli w bitwie pod Kęblinami
wewrześniu1939r.;ichdokładnaliczbajestnieznana,anazwisk
znamy tylkokilka.Groby te to swoistepomniki, symbolicznie
upamiętniającewszystkich,którzyzaPolskęoddaliżycie,walcząc
znajeźdźcamiiokupantami.Niezawszemiejscaichspoczynku
sąznanelubpamiętane.

MszęświętąwkościelewBiałejkoncelebrowaliks.Mariusz
Lampa (Biała), ks. Franciszek Kijowski (Dąbrówka Wielka)
iks.MirosławWojturski(Gieczno).Następnieuczestnicyuroczys-
tościprzyakompaniamenciestrażackiejorkiestryprzemaszerowali
przedpomnikMarszałkaJózefaPiłsudskiego.Wyjątkowąoprawę
uroczystościzapewniłaasystaKompaniiReprezentacyjnejWojska
Polskiego.

-JesttodzieńhołdudlaPolskichSiłZbrojnych,alerównież
jakżeważnydzieńpamięci:dzieńpamięciowszystkichznanych
inieznanychzimieniaobrońcachOjczyzny,którzynaprzestrzeni
wieków, od zarania państwa polskiego, bronili tej ziemi
orazwolnościjejmieszkańców–mówiławswoimwystąpieniu
wójt Barbara Kaczmarek, przypominając sylwetki żołnierzy,
związanychzziemiązgierską-Przeztysiąclatnaszymprzodkom
przyszłowalczyćosuwerennybytpaństwa,oprzetrwanienarodu,
o ocalenie jego kultury duchowej i materialnej. Od czasów
pierwszych Piastów aż po współczesność strażnikami naszej
wolnościbyliwierniobrońcy:wojowie,rycerze,pospoliteruszenie,
żołnierze,powstańcyipartyzanci.Ponadczterdzieścipokoleńłączy
szlachetna służbaOjczyźnie, która zawdzięcza swoje istnienie
czynowizbrojnemunaszychpoprzednikóworazczujnejgotowości
żołnierzyWojskaPolskiegowspółcześnie.

-NapolskichżołnierzyOjczyznazawszemożeliczyć.Może
liczyć również Europa – mówił poseł na Sejm RP Marek
Matuszewski,przywołującprzykładodsieczywiedeńskiejz1683
r., która uratowałaEuropę przed islamizacją. Parlamentarzysta
zapewnił, że rząd traktujekwestieobronnościkraju jako jeden
zpriorytetów.

Poodczytaniuapelupoległychisalwiehonorowejdelegacje
władz państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji
społecznychzłożyłykwiatyprzedpomnikiemJózefaPiłsudskiego.
Częścią gminnych obchodów Święta Wojska Polskiego była
wystawaprzestrzennazezbiorów łódzkiegooddziału Instytutu
PamięciNarodowej,poświęconażołnierzomPolskiegoPaństwa
Podziemnego.

***
Zbliża się wrzesień – miesiąc ważnych dla naszej społeczności
lokalnej rocznic. Ziemię zgierską boleśnie doświadczyły
już pierwsze dni II wojny światowej. W nocnym boju pod Kęblinami
7/8 września 1939 r. poległo – według różnych źródeł od 100
do 200 żołnierzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. W dniu
10 września Niemcy dokonali bestialskiego mordu na ludności
cywilnej w Rogóźnie: żołnierze Wehrmachtu wyprowadzali
mężczyzn w sile wieku na podwórka i tam, na oczach ich rodzin,
rozstrzeliwali ich. Następnego dnia zbrodni na Polakach hitlerowcy
dokonali w Białej.

O tych wydarzeniach trzeba pamiętać. Pamięć historyczna
to część dziedzictwa, pozostawionego nam przez przodków. Cześć
oddawana poległym i pomordowanym w okresie II wojny
światowej to najwspanialszy pomnik, jaki może upamiętnić
     ich życie i ofiarę za wolną Polskę. Wzorem roku ubiegłego, odwie-
dzimy cmentarze i miejsca pamięci narodowej, by zapalić znicze
na znak wdzięcznej pamięci i by oddać hołd należny bohaterom
naszej lokalnej historii. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału
w rocznicowych wydarzeniach.

WójtGminyZgierz
BarbaraKaczmarek
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Projekt pn. „Aktywność społeczno–zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości” współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu w Klubie Integracji Społecznej
w Dąbrówce Sowice ul. Ogrodowa 6 nabiera rozpędu.

30 uczestników projektu w trzech grupach odbyło już zajęcia grupowe z psychologiem,
32 uczestników projektu odbyło indywidualne spotkanie z prawnikiem. Obecnie wszyscy
uczestnicy projektu  realizują  szkolenie z zakresu obsługi komputera, programów biurowych
i pracy z internetem.  Każda 10-osobowa grupa uczestników projektu odbędzie 80 godzin
szkolenia z zakresu obsługi komputera. Głównym kryterium podziału uczestników projektu
na grupy był wiek uczestników, żeby bez barier wiekowych mogli dobrze czuć

się w swoim towarzystwie. Podział uczestni-
ków na grupy miał również na celu dostoso-
wanie poziomu szkolenia do potrzeb
uczestników projektu i posiadanych przez
nich  umiejętności. Ci  uczestnicy projektu,
którzy nie mieli kontaktu z komputerem,
rozpoczęli szkolenie od podstaw, natomiast
ci, którzy potrafią obsługiwać komputer,
nauczą się obsługi trudniejszych  programów
biurowych. Każdy z uczestników zapewne
uzyska dodatkowe umiejętności i kompeten-
cje.

W okresie lipiec-sierpień 2016 r. wszyscy
uczestnicy odbędą również indywidualne
spotkanie z psychologiem.

Małgorzata Bibel  
    

W kwietniu br. 145 uczniów III klas gimnazjów z gminy Zgierz przystąpiło do egzaminu
sprawdzającego wiedzę i umiejętności po 3-letnim cyklu edukacji. Publikujemy raport
na temat wyników egzaminu, opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi. W tabeli podano wartości procentowe średnich wyników każdego z gimnazjów.
Porównanie do średnich wyników w skali gminy, wybranych sąsiednich jednostek samo-
rządu terytorialnego (miasto Zgierz oraz gminy Ozorków i Stryków), powiatu, wojewódz-
twa i kraju pozwala wyrobić pogląd na skalę uczniowskich osiągnięć w danej szkole. Warto
zwrócić uwagę, że trzecioklasiści z gminy Zgierz zdecydowanie lepiej wypadki na egza-
minie gimnazjalnym niż ich rówieśnicy z okolicznych gmin (wyjątek stanowią jedynie wy-
niki z języka angielskiego, wyżej klasyfikowane w zgierskich szkołach). Im bardziej
wykraczamy poza średnią powiatową, wojewódzką czy ogólnopolską - tym lepiej! Wyniki
egzaminu gimnazjalnego przesądzają o dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadgimnaz-
jalnej.

 Gratulujemy dobrych wyników uczniom - obecnie już absolwentom i nauczycielom,
których efektywna praca przekłada się na wzrost zainteresowania edukacją w gminie Zgierz
jako alternatywą dla szkół rejonowych w okolicznych gminach. Powód do dumy niewąt-
pliwie jest, ale obiecujące tegoroczne wyniki niech motywują do dalszych sukcesów! 

Aktywność społeczno-zawodowa 
gwarancją bezpiecznej  przyszłości

POWÓD DO DUMY
Egzamin gimnazjalny 2016

17 czerwca br. na zaproszenie przewodniczącego RZRKiOR Regionu Warmińsko-Mazurskiego
zespół śpiewaczy „Giecznianki” wraz z kapelą uczestniczyli w związkowych uroczystościach
jubileuszowych z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Uroczystości
odbyły się na terenie WODR w Olsztynie. Występ zespołu w strojach łowickich został bardzo
ciepło przyjęty przez publiczność   .  

Giecznianki 
w Olsztynie
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Przygotowania do uroczystości dożynkowych
w Dzierżąznej już na finiszu. Pomógł w nich
świeży nabytek: nowy traktorek-kosiarka
zakupiony przez Gminne Centrum Kultury.
Przy okazji, prezentując logo placówki,
przypominamy, że od lipca - na mocy uchwały
Rady Gminy Zgierz - zmianie uległa nazwa:
z Gminnego Ośrodka Kultury na Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Objaśnienia skrótów: JP - język polski, H/W - historia i wiedza o społeczeństwie, M - matematyka,
PP - przedmioty przyrodnicze, ANG - język angielski, N - język niemiecki, PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony. Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.

www.dzierzazna.pl
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Niezwykłe obchody Światowych Dni Młodzieży w parafii pw. Wszystkich Świętych
i św. Jakuba w Giecznie zorganizował ks. Mirosław Wojturski, który od lipca pełni tam
posługę duszpasterską jako proboszcz. Dla młodych ludzi była to tydzień wspólnej
modlitwy i integracji, a także okazja do głębszej refleksji nad tematem tegorocznych
spotkań papieża Franciszka z młodymi oraz poszerzenia wiedzy o historii i nauce
społecznej Kościoła. W Giecznie odbyły się m.in. prelekcje, wykłady dr. Rafała
Bazaniaka i dr. Dariusza Szlawskiego, nabożeństwo drogi krzyżowej, integracyjne
ognisko; ważny wymiar duchowy miała pielgrzymka młodzieży do Bram Miłosierdzia.
Społeczność parafialna z uznaniem przyjęła lokalną inicjatywę duchowej aktywizacji
młodych ludzi, o jaką wymownie apelował podczas swojego pobytu w Polsce papież
Franciszek.

Echa ŚDM w Giecznie

Aktywnie i wesoło spędzali czas uczestnicy tegorocznych wakacyjnych zajęć,
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej. Łącząc przyjemne z pożytecznym, obok gier i zabaw nie zabrakło
również interesujących zajęć edukacyjnych w terenie, np. warsztatów malarskich
i fotograficznych czy odkrywania tajników świata przyrody. Zajęcia odbywały się
nie tylko w Dzierżąznej, ale również m.in. w Rosanowie, Ustroniu i Giecznie. Filmową
relację już niebawem będzie można obejrzeć na stronach internetowych
www.gminazgierz.pl oraz dzierzazna.pl. 

1 lipca br. w Dzierżąznej uczczono jubileusz 50. rocznicy ślubu trzech par małżeńskich z terenu
gminy Zgierz. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Zgierz i Kierownik Urządu Stanu
Cywilnego w Zgierzu. Złote gody małżeńskie świętowali Państwo: Irena i Adam Kacprzakowie,
Maria i Zdzisław Bereżewscy oraz Janina i Jan Jarmuszowie. Ceremonia dostarczyła dostojnym
jubilatom i ich bliskim wielu wzruszeń. Wójt Barbara Kaczmarek wręczyła jubilatom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz pamiątkowe listy gratulacyjne. Prosimy o zgłaszanie złotych rocznic w Urzędzie Gminy Zgierz
(tel. 24 716 25 15 w. 226), co znaczaco ułatwia organizację uroczystości jubileuszowych.

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE W GMINIE ZGIERZ 

Wakacje z Gminnym Centrum Kultury
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STRUMYK
Dąbrówka Strumiany

zakładanie ogrodów 
i 

terenów zielonych

tel. 505 072 614

NIERUCHOMOŚCI 
ZGIERSKIE

Barbara Strzyżewska
Zgierz, ul. Długa 44/46 lok. 11

tel. 518 110 108
www.nieruchomosci-zgierskie.pl

biuro@nieruchomosci-zgierskie.pl

Specjalizacja: pośrednictwo w sprzedaży
i zakupie działek pod budowę domu, analizy

terenu i opłacalności zakupu, doradztwo
w zakresie wyceny i procedur, uzyskanie

warunków zabudowy.

Centrum 
Akrobatyki i Tańca

AKADI
Łódź, ul. Aleksandrowska 38

(DH TEOFIL, II piętro)

668 714 744
akadi.cat@gmail.com

- zespół taneczny KIKI-DANCE
- rock’n’roll akrobatyczny, hip-hop, 

jazz, balet, break dance
- akrobatyka

- kursy tańca użytkowego

SKŁAD WĘGLA
ART-GLOBAL
Biała, ul. Zgierska 3

tel. 604 793 144
Oferujemy polski węgiel 
w przystępnych cenach.

BEZPŁATNY TRANSPORT
na terenie gminy Zgierz

hurt - detal

godziny otwarcia: 7.30-16.30

 

NIWATECH
AUTORYZOWANY
SERWIS I SKLEP

SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

Biała, ul. Zgierska 3

tel. 732 815 916

www.niwatech.pl

AUTO-SZKOŁA

SZYMON
KURSY NA PRAWO JAZDY

KAT. A, B
POJAZDY IDENTYCZNE 

JAK NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM

Biała, ul. Zgierska 31
Zgierz, ul. Bazylijska 39 L

Facebook: Auto-Szkoła Szymon

600 931 475

DACH64.PL
Sikora Włodzimierz
Dąbrówka Wielka 
ul. Dąbrowska 132
tel. 510 060 886
biuro@dach64.pl

producent; 
obróbki blacharskie do 6,4 mb

odwodnienia liniowe
www.stora-drain.pl

rynny stalowe i plastikowe

www.dach64.pl

WALL-DECORS
Sebastian Wilk

trawertyny – stiuki 
betony dekoracyjne

wykończenia wnętrz – remonty
meble na wymiar

Zgierz, ul. Bazylijska 39a
504 134 587

www.wall-decors.com

SNEKKER 
MEBLE     

Producent mebli na wymiar 
do domu i biura

Od początku działalności firma zajmuje się
wyposażeniem i wystrojem wnętrz. 

Produkujemy meble kuchenne, biurowe,
do sypialni, jadalni, szafy przesuwane, 
lakierowane, na stelażu metalowym.

Rosanów, ul. Rzemieślnicza 13
509 839 839

sekker.meble@interia.pl
www.meble-snekker.pl

  
ŁUKASZ 

KLESZCZYŃSKI
usługi asenizacyjne

wywóz nieczystości płynnych
atrakcyjne ceny
krótkie terminy

czynne w godz. 6-18

Łagiewniki Nowe 
ul. Smardzewska 148a

tel. 508 309 508

Piotr Adamczewski

LOCZEK
Dąbrówka Wielka 

profesjonalna wycinka drzew
usługi podnośnikiem koszowym

tel. 661 72 14 26
biuro@podnosnikloczek.pl

www.podnosnikloczek.pl

ART-MED    
Wiesław Pawlak

MASAŻ LECZNICZY
RELAKSACYJNY

AKUPRESURA STÓP

Biała, ul. Zgierska 38
tel. (42) 716 47 04

607 774 942

POMOC DROGOWA
POTAKOWSKI

721 499 515

Świadczymy profesjonalne usługi
dla kierowców samochodów

osobowych, dostawczych i cięża-
rowych. Przewozimy maszyny

rolnicze i budowlane. 
Jesteśmy do dyspozycji 24/7

www.pomoc-drogowa-a1-a2-holowanie.pl

Prowadzisz działalność gospodarczą, 
płacąc podatki w gminie Zgierz?

TO MIEJSCE
CZEKA NA CIEBIE!

Już wkrótce druga edycja 
naszej akcji bezpłatnej promocji

przedsiębiorczości w gminie Zgierz.

Szczegóły na:

www.gminazgierz.pl
w zakładce Gmina / Dla przedsiębiorców. 

***Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść materiałów promocyjnych

dostarczonych przez ogłoszeniodawców.

PANORAMA
GOSPODARCZA

oprac. Aleksandra Boruta
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DOŻYNKI Dzierżązna 2016

JORRGUS
MAXX DANCE

E-MAILL
CLAUDI

TOP GIRLS
REDOX

KONCERT DISCO POLO

Sponsor Główny 

TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.
Sponsorzy:

DIESEL TRUCK Sp. z o.o. 
Autoryzowany Dealer Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz

www.dieseltruck.mercedes-benz.pl
RSII Sp. z o.o.

www.rs2.pl 
Polski Związek Hokeja na Lodzie - www.pzhl.org.pl
EUROFOAM POLSKA Sp.z o.o. - www.eurofoam.pl

JUNIKOST T.A.A. Jóźwiccy Dąbrówka Wielka 
producent betonu, szamb i bloczków

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi

DACH 64 Włodzimierz Sikora Dąbrówka Wielka
producent obróbek blacharskich do 6,4 metra

Kancelaria Notarialna Barbara Jeziorska, 
Kancelaria Notarialna Waldemar Jeziorski

Zgierz, ul. Piotra Skargi 2 (róg Łęczyckiej)       www.jeziorscy.com.pl

POLSKA WODA Sp.z o.o. w Aleksandrii
producent wod y PRIMAVERA

BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu
AGROL S.C. Tomasz Marchwiany, Rafał Marchwiany - Biała

importer i dystrybutor ciągników i maszyn rolniczych
FIRMA LIS z Łodzi – producent kołder i poduszek -  www.firmalis.pl

Agencja Reklamowa GALART Michał Toma Zgierz, ul. Długa 7 www.galart.com.pl

MAGNESOWO magnesy dekoracyjne Zgierz, ul. Długa 7 www.magnesowo.pl

STACJA NOWA GDYNIA Centrum sportu, fitness & Aquapark
Zgierz, ul. Sosnowa 1      www.stacjanowagdynia.pl

Salon Fryzjerski „NIE ZADZIERAJ Z FRYZJEREM” Zgierz, ul. Łęczycka 2

Patronat: AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Patronat Medialny:

TVP3 Łódź POLO TV Radio Parada Radio Łódź

w programie m.in.

Kolejna edycja niezwykłej imprezy już niebawem! „Bazar Jedlicki” to doskonała okazja,
by pozbyć się przedmiotów zalegających w szafach, garażach, piwnicach i na strychach!
Zapraszamy zarówno sprzedających, jak i poszukiwaczy rzeczy oryginalnych i unikatowych.
Wszyscy będą mogli pokrzepić się kulinarnymi specjałami lokalnej kuchni w najlepszym
wydaniu! Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Dzierżązna, 28 sierpnia 2016
ZAPRASZAMY!!!

www.gminazgierz.pl


