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KONDOLENCJE

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ 

W LIPCU 2017
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE

14.07 godz. 10.45-14.45, 31.07 godz. 14.00-18.00 
CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE

04.07 godz. 09.45-13.45, 11.07 godz. 13.30-17.30, 18.07  godz. 9.45-13.45
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH

10.07 godz. 9.00-13.00, 24.07 godz. 13.00-17.00 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU

14.07 godz. 15.00-19.00, 28.07 godz.15.00-19.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE

11.07 godz. 09.00-13.00, 17.07 godz. 13.00-17.00, 28.07 godz. 15.00-19.00, 
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ

każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

W maju Sejm zmienił ustawę o ochronie przyrody. Przypomnijmy, że poprzednia nowelizacja
znosiła obowiązek uzyskania zgody urzędu gminy na wycinkę drzew i krzewów. Posłowie
doszli jednak do wniosku, że zliberalizowane prawo jest nadużywane, stąd kolejna w tym roku
zmiana. Nowe przepisy obowiązują już od 17 czerwca br. I tak wycinka drzew na nierucho-
mości należącej do osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej nadal nie wymaga zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie zgłoszenie
w urzędzie gminy zamiaru usunięcia drzewa. Zgłoszenia nie trzeba składać w przypadku
wycinki krzewów. Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew,
których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Bez konieczności zgłoszenia można usuwać również drzewa lub krzewy w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych rolniczo do użytkowania rolniczego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik urzędu gminy dokona oględzin
drzewa i sporządzi stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć po upływie 14 dni od
oględzin, pod warunkiem, że władze gminy nie wniosą sprzeciwu w formie wydania decyzji
administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty prze-
prowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń
lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania
go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także
w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pienięż-
nej, tj. 1000 zł za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.  

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel
nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy
z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, to władze gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałożą
na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek wniesienia opłaty
za usunięcie drzewa.
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych
podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu
pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać

w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wycinka a ochrona przyrody

Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów
stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zaka-
zów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, w tym rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183) np. zakaz usuwania chronionych gatunków drzew i krzewów, zakaz usuwania drzew sta-
nowiących siedlisko chronionych gatunków zwierząt i grzybów, zakaz niszczenia gniazd pta-
sich  itp.

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy
o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę
na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących
w bliskim sąsiedztwie. Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem
lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.                                                                

Małgorzata Godlewska

W miesiącu maju i czerwcu uczestnicy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
w Zgierzu projektu wzięli udział w następujących kursach: "BHP przy pracach porządko-
wych" (1 osoba), "Ogrodnik" (3 osoby), "Opiekun osób starszych" (4 osoby), "SEP - Obsługa
urządzeń elektrycznych na stanowisku ekspoatacji i dozoru" (1 osoba), "Niewykwalifiko-
wany pracownik ochrony" (4 osoby), "Magazynier – wózki widłowe" (1 osoba), "Pracownik
biurowy" (1 osoba), "Florystyka" (2 osoby). Wszystkie kursy zostaną zakończone egzaminem
oraz uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje. W dniu 26.06.2017
odbyło się szkolenie z zakresu BHP zgodnie z ramowym programem szkoleń wynikającym
z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Przeprowadzono również badania lekarskie, które zweryfikowały stan
zdrowia i określiły zdrowotne predyspozycje do wykonywania konkretnych czynności.

Od dnia 1 lipca 2017 r. rozpoczynają się trzymiesięczne staże, za które uczestnicy będą
otrzymywać stypendium stażowe. W ramach projektu zakupiono wszystkim uczestnikom
odzież roboczą (buty ochronne, fartuchy, koszule, spodnie, klapki) z której będą korzystać
podczas odbywania stażu. Na ten czas zostaną również objęci ubezpieczeniem grupowym
od NNW. Podpisane umowy z firmami i instytucjami przyjmującymi uczestników projektu
na staż, zobowiązują ich do sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych progra-
mem stażu. Mam nadzieję, iż zaangażowanie oraz pokazanie się z jak najlepszej strony
stażystów, zaowocuje dla nich podpisaniem umowy o pracę z organizatorem stażu.

Koordynator projektu: Aneta Żółkowska

Sukcesem  zakończyły  się  starania  władz  gminy  Zgierz  o  pozyskanie  środków
na pierwszy etap rewitalizacji zabytkowego parku dworskiego na terenie Gminnego
Centrum Kultury w Dzierżąznej. Nie wszyscy wiedzą, że to urokliwe miejsce, służace
gminnej społeczności przy okazji najważniejszych imprez, takich jak dożynki, to prawdziwa
perła aranżacji parków w XX-wiecznej Polsce. Aby zachować ten przyrodniczy skarb
dla przyszłych pokoleń, konieczne są prace konserwacyjne. Nie należą one do łatwych, gdyż
w odróżnieniu od konstrukcji architektonicznych przeprowadza się je na dziesiątkach żywych
organizmów: różnych gatunków drzew i krzewów, wymagających systematycznej pielęgna-
cji, ochrony przed szkodnikami i niekorzytnymi zmianami w ekosystemie.  

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez gminę Zgierz w dniu 14 czerwca 2017 r. podjął
decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu rewaloryzacji
oraz dokumentacji niezbędnej do wykonania rewaloryzacji parku zabytkowego w Dzierżąz-
nej". Wysokość dotacji wynosi 14 760,00 zł i  stanowi 50% wartości całego zadania.                       

Park znajdujący się w miejscowości Dzierążna objęty jest ochroną konserwatorską. Obiekt
ten jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/290 z 20.12.1983 jako park dworski
z początku XX wieku. Projekt parku powstał w 1924 r., sporządził go J. Szenfeld i otrzymał
za niego I nagrodę na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Niestety, nie zachowała
się ta dokumentacja projektowa. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie m.in. inwen-
taryzacji dendrologicznej terenu wraz z gospodarką drzewostanem, koncepcji zagospodaro-
wania terenu. Celem zadania jest sporzadzenie niezbędnej dokumentacji w celu rewaloryzacji
parku. Wykonanie dokumentacji umożliwi w przyszłości podjęcie działań na terenie zabyt-
kowego parku, które przywrócą walory użytkowe i wizualne obszaru oraz wyeksponują jego
cechy jako obiektu dziedzictwa kulturowego, a także dostosują teren  do współczesnych stan-
dardów oraz wzbogacą terenu o nowe funkcje, by w pełni mógł służyć mieszkańcom gminy
stanowiąc odpowiedź na ich różnorakie potrzeby społeczne; - uporządkują przestrzeń parku;
- stworzą na terenie zabytkowego parku miejsce atrakcyjne wizualnie  i funkcjonalnie, które
będzie pełnić funkcję zarówno reprezentacyjną, jak i służyć integracji wszystkich grup
wiekowych społeczności lokalnej.                                                                           /MG, DS/

Zgłoszenia wycinki drzew obowiązkowe!
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dla mieszkańców gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4
Rezerwacja: 

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

Najbliższy termin:
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30 czerwca br. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
szefowie koncernów Yamada Electric Kojiro Yamada
i Wentworth Technologies Walter T. Kuskowski oraz prezes
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik
uroczyście zainaugurowali budowę fabryki w Lućmierzu.   

Podpisanie aktu założycielskiego i wkopanie kamienia
węgielnego odbyło się już na placu budowy, przy akompa-
niamencie potężnych koparek i pomp betonu. To jedna
z najważniejszych inwestycji przemysłowych ostatnich lat
w regionie, która docelowo stworzy kilkaset miejsc pracy.
Nowoczesna fabryka Yamada Wentworth Development
(YWD), wspólne przedsięwzięcie Yamady (Japonia)
i Wentwortha (Kanada), będzie produkowała m.in. maszynki
do golenia pod marką Gillette. 

- Cieszymy się z pozyskania dla terenu naszej gminy
globalnego inwestora, kooperującego z największymi
koncernami na świecie. Długie starania zakończyły się
sukcesem. Warto podkreślić, że o lokalizację fabryki YWD
zabiegało wielu chętnych z całej Europy Środkowo-Wschod-
niej - konkurencja była naprawdę duża. Ważnym dla inwes-
tora argumentem okazał się lokalny rynek pracy, na którym
można znaleźć pracowników o właściwych kwalifikacjach,
oraz położenie geograficzne i infrastruktura - mówi wójt
Barbara Kaczmarek - Budowa fabryki w Lućmierzu
to historyczne wydarzenie dla naszej gminy. Wkraczamy
w nowy etap rozwoju gospodarczego. Inwestycje oznaczają
miejsca pracy dla mieszkańców, większą konkurencyjność
ofert na rynku pracy, a co za tym idzie - wyższe wynagrodze-
nia. Dotrzymujemy słowa, danego mieszkańcom w 2014
roku. Zabiegając o inwestorów, stawiamy zasadniczy
warunek: oczekujemy takich inwestycji, które są bezpieczne
i przyjazne dla ludzi i środowiska naturalnego. Takie właśnie
kryteria spełnia przedsięwzięcie koncernów Yamada
i Wentworth. Mamy nadzieję, że obecność na ziemi zgierskiej
tak ważnych  graczy na światowym rynku pomoże w finali-
zacji kolejnych negocjacji z inwestorami.

Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat władze
gminy wdrożyły szereg rozwiązań, które mają wspomagać
rozwój inwestycji na jej terenie. Wójt Barbara Kaczmarek
powołała zespół ds. inwestycji, złożony z pracowników
różnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zgierz,
którego zadaniem jest sprawne przeprowadzenie inwestorów
przez obowiązujące procedury administracyjne oraz koordy-
nowanie współpracy na linii samorząd-inwestor. Kolejnym
udogodnieniem jest   anglo-   i   niemieckojęzyczna
prezentacja   pakietu informacji istotnych z punktu widzenia
potencjalnych inwestorów.                   

Wzorową współpracę z samorządem gminy Zgierz chwalił
Fred Campatelli, prezes Yamada Electric na Europę
i kontynenty amerykańskie. Jego zdaniem, kompetentna
i życzliwa postawa władz lokalnych umożliwiła iście ekspre-
sową realizację projektu. Dynamika prac na placu budowy
robi wrażenie: obiekt ma powstać jeszcze w tym roku!
Produkty z lućmierskiej fabryki będą trafiały nie tylko
na rynek polski, ale również na eksport.

Obecność dużego przedsiębiorstwa przyniesie wymierne
korzyści gminie Zgierz, m.in. w postaci wpływów do budżetu
z tytułu podatków od nieruchomości - płaconych na ogólnie
obowiązujących zasadach, stosownie do obowiązującej
uchwały Rady Gminy.

- Budowa fabryki w Lućmierzu to świetna wiadomość
- dla gminy, regionu i kraju, a także optymistyczna prognoza
na przyszłość - komentuje ekonomista Mohid Saleh, ekspert
ds. handlu międzynarodowego - Do niedawna Europa
przegrywała rywalizację o tworzenie nowych miejsc pracy
w przemyśle z krajami azjatyckimi. Japońsko-kanadyjska
inwestycja w gminie Zgierz to de facto miliony dolarów,
włożone w budowę i wyposażenie zakładu, szkolenia
pracowników itp. Praktyka pokazuje, że pojawienie się
tak ważnego inwestora, obecnego na wszystkich kontynen-
tach, z czasem przyciągnie inne firmy. Co ważne,
mamy tu do czynienia z inwestycją typowo przemysłową,
a więc najbardziej perspektywiczną i pożądaną z punktu
widzenia interesów gospodarki krajowej.

Również przedstawiciele władz państwowych
wyrażają zadowolenie z nowej inwestycji w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie gminy Zgierz.
Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, członek
Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, pełniący
również funkcję wiceprzewodniczącego grup parlamentar-
nych: polsko-japońskiej i polsko-kanadyjskiej, skierował
do inwestorów list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.:
"Jest to ogromna szansa dla naszego regionu, dla jego
dalszego rozwoju i pomyślności mieszkańców. (...) Wierzę
głęboko, że jest to dopiero początek owocnej współpracy
regionu z Państwa firmą".
Yamada Electric - japoński  koncern, produkujący
wysokiej jakości sprzęt elektryczny i elektroniczny,
który zbudował swoją pozycję na światowym rynku
m.in. jako dostawca artykułów dla marek Toshiba
czy Panasonic. 
Wentworth Technologies - jeden z największych producen-
tów opakowań na świecie, lider innowacyjnych technologii
w tej dziedzinie przemysłu. Dariusz Szlawski

W dniu 29 czerwca Rada Gminy Zgierz udzieliła absoluto-
rium wójtowi Barbarze Kaczmarek z tytułu wykonania ubieg-
łorocznego budżetu. Posiedzenie rozpoczęło się jednak
od rezygnacji przewodniczącego Rady, który ustąpił
ze stanowiska z „przyczyn osobistych”. Sesję poprowadził
wiceprzewodniczący Piotr Lebiedziński. Wybory przewodni-
czącego Rady Gminy Zgierz zaplanowano na sesję lipcową.

Głównym punktem posiedzenia było głosowanie nad abso-
lutorium, czyli formalne zatwierdzenie wykonania przez wójta
gminy uchwały budżetowej w 2016 r. Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Zgierz pod kierunkiem Dariusza Sędzickiego
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
i zarekomendowała Radzie udzielenie absolutorium. Radni
przyjęli uchwałę o absolutorium, a bezpośrednio po głosowaniu
rozległy się oklaski. Delegacje radnych, dyrektorów szkół
oraz przedstawicieli sołectw pogratulowały Barbarze
Kaczmarek i wręczyły bukiety kwiatów.

Troje spośród radnych obecnych na sali w trakcie głosowa-
nia nie poparło absolutorium.
- Jak pani odbiera tę postawę? - pytamy wójta gminy Zgierz.
- Najwyraźniej nie wszyscy rozumieją, czym jest głosowanie
nad absolutorium. To nie jest plebiscyt popularności wójta.
Radni nie odpowiadają na pytanie "lubię wójta czy nie lubię?",
tylko czy wójt zrealizował budżet. To jest proste pytanie i łatwo
na nie odpowiedzieć - mówi Barbara Kaczmarek - Każda
złotówka  wydana  z  budżetu  jest  udokumen towana  i  do  tej

dokumentacji każdy ma prawo wglądu. Skoro Regionalna Izba
Obrachunkowa - nadrzędna instancja kontrolna - bada wydatki
budżetowe i stwierdza ich prawidłowe wykonanie to każdy
może sobie dopowiedzieć, dlaczego troje radnych nie poparło
absolutorium. Przykro mi, że w tym przypadku emocje czy też
osobiste ambicje przesłoniły merytoryczną ocenę. Ja jednak
nie odczuwam urazy i wyciągam rękę, bo powinniśmy
współpracować dla dobra gminy.

Warto podkreślić, że ubiegłoroczny budżet zamknął się
nadwyżką w kwocie ponad 438 tys. zł. Dodatni wynik
budżetu to najbardziej obiektywne świadectwo gospodarności
władz samorządowych i dobrego zarządzania środkami
publicznymi. Plan zakładał dochody na poziomie nieco ponad
49 mln zł, tymczasem udało się je zwiększyć do kwoty niemal
50 mln – dokładnie o 923 tys. zł. Równocześnie, dzięki
racjonalnemu wydawaniu środków budżetowych, wydatki
zmniejszyły się z zakładanych 52,1 mln do 49,5 mln zł.
To efekt m.in. efektywnie przeprowadzanych zamówień
publicznych. W świetle przywołanych liczb pozytywna ocena
wykonania budżetu jest oczywista.

Nagrania audiowizualne z sesji Rady Gminy Zgierz są
publikowane na stronie www.gminazgierz.pl. Z kolei
wszystkie uchwały są dostępne na stronie internetowej gminy
Zgierz w dziale Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce
Prawo.

Dariusz Szlawski

WIELOMILIONOWA INWESTYCJA I NOWE MIEJSCA PRACY W GMINIE

SUKCES MADE IN LUĆMIERZ

SESJA POD ZNAKIEM
ABSOLUTORIUM

Z Rady Gminy Zgierz



4  Na Ziemi Zgierskiej     7/2017  A K T U A L N O Ś C I     

W ostatnim czasie w parku maszynowym Gminnego
Zakładu Komunalnego pojawiły się nowe nabytki:
nowoczesna minikoparka oraz samochód i przyczepa
do jej transportu. Zestaw posłuży przede wszystkim
do terenowych prac ziemnych przy sieci wodociągowej
oraz okresowej konserwacji hydrantów – tak ważnej,
a przez lata zaniedbanej. Sprawność tych urządzeń
to podstawa efektywności systemu ochrony
przeciwpożarowej. Inwestycje w sprzęt, jakim dyspo-
nuje gmina, skutkują poprawą stanu infrastruktury
lokalnej – jej rozwój to priorytet samorządu gminnego
pod kierownictwem wójta Barbary Kaczmarek.
Dzięki harmonijnej współpracy z Radą Gminy Zgierz
efekty strategii zarządzania widać na każdym kroku.

- Podobnie jak inne zakupione przez gminę
w ostatnich 2 latach maszyny, minikoparka znacząco
ułatwia prowadzenie prac w terenie – mówi dyrektor
GZK Mirosław Burzyński –  Nie  zawsze możliwe jest 

KOLEJNE NABYTKI W GZK
użycie dużej koparki z uwagi na zagospodarowanie
przestrzeni. Nowo zakupiony sprzęt rozwiązuje ten
problem. Konstrukcja maszyny umożliwia sterowanie
rozstawem gąsiennic, można przejechać np. przez fur-
tkę metrowej szerokości. Zaletą jest również mobil-
ność; minikoparkę możemy przewieźć zarówno
specjalistyczną przyczepką, jak i samochodem,
wyposażonymi w odpowiednie trapy najazdowe.
Używając całego zestawu, minikoparkę przewozimy
na przyczepce, a na skrzyni ładunkowej samochodu
transportujemy urządzenia i elementy konieczne
do wykonania robót w terenie. Siedmioosobowy
pojazd – tzw. "brygadówka" - pozwala również
na przewóz pracowników.

Minikoparka została zakupiona przez GZK
ze środków, pochodzących z dotacji celowej, zaś
samochód i przyczepka ze środków własnych zakładu.

Dariusz Szlawski

GMINNE INWESTYCJE

Oczekiwane od kilkunastu lat przez społeczność szkolną w Słowiku boisko w końcu
powstało! Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego obiektu przez wójta Barbarę Kaczmarek
w towarzystwie radnych Rady Gminy Zgierz oraz zaproszonych gości nastąpiło w dniu
3 czerwca br. Po poświęceniu obiektu przez duchownych i symbolicznym przecięciu wstęgi
na pokrytej syntetyczną murawą płycie boiska swoje możliwości zaprezentowali młodzi
sportowcy. 

Inwestycja za niemal pół miliona złotych została dofinansowana ze środków Ministerstwa
Sportu. W aplikację o wsparcie z budżetu państwa skutecznie zaangażował się poseł na Sejm
RP Marek Matuszewski - parlamentarzysta znany z działań na rzecz promocji sportu, który
był gościem honorowym uroczystości. 

Boisko w Słowiku będzie służyło szkole i społeczności lokalnej. Inwestycja ta wpisuje się
w gruntowną modernizację infrastruktury szkolnej na terenie gminy Zgierz, dynamicznie
prowadzonej w ciągu ostatnich lat. Dariusz Szlawski

Nowe boisko w Słowiku już otwarte!

   

Dożynki w gminie Zgierz w tym roku odbędą się w poszerzonej i jeszcze bardziej atrakcyjnej
formule; święto plonów będziemy przeżywać w Dzierżąznej przez dwa dni: sobotę i niedzielę
26-27 sierpnia.  Z roku na rok program dożynek rozrastał się i z czasem trudno było zmieścić
wszystkie jego punkty w dotychczasowej konwencji. 

W pierwszym dniu zaplanowano rodzinny festyn z mnóstwem atrakcji, a centralnym wyda-
rzeniem będzie koncert gwiazd muzyki disco polo. Na plenerowej scenie pojawi się grono
znanych wykonawców. Ich lista jest jeszcze owiana tajemnicą, ale fani z pewnością
nie zawiodą się. W niedzielę odbędzie się główny ceremoniał dożynkowy: tradycyjny korowód
uczestników święta plonów przejdzie przed ołtarz polowy, gdzie będzie sprawowana msza
święta. Po uroczystościach religijnych nastąpi część oficjalna, a w niej m.in. obrzęd z wieńcami
i dzieleniem chleba oraz wręczenie tegorocznych nagród Przyjaciel Gminy Zgierz. W części
artystycznej wystąpią ludowe zespoły pieśni i tańca, a następnie będziemy się bawić
na koncercie Andrzeja Piasecznego. Jako że najważniejszymi bohaterami święta dożynek
są rolnicy, w centrum uwagi z pewnością znajdą się stoiska sołectw i kół gospodyń wiejskich
z kulinarnymi specjałami ziemi zgierskiej. Ich ekspozycje będą dostępne przez dwa dni.
Nie zabraknie niespodzianek, przygotowanych m.in. przez straże pożarne oraz animatorki
z Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na obrzeżach parku rozwinie się
też wesołe miasteczko. A to tylko fragment programu.

Choć oficjalne zaproszenie na dożynki gminne w Dzierżąznej pojawi się w następnym
numerze naszej gazety, a niebawem również na plakatach i banerach, już dziś zachęcamy,
aby Szanowni Czytelnicy zarezerwowali sobie ostatni weekend sierpnia i wybrali się
do Dzierżąznej. Wyśmienita zabawa w podwójnej dawce gwarantowana!      Dariusz Szlawski

DOŻYNKI’2017 W NOWEJ ODSŁONIE

Zakończono   pierwszy etap przebudowy drogi Józefów-Janów-Skotniki na 1,5-kilometro-
wym odcinku ul. Rzemieślniczej. Nowa asfaltowa nawierzchnia z utwardzonym poboczem
prezentuje się wyśmienicie. W planach na 2018 r. jest realizacja kolejnego odcinka.
Sukcesywna modernizacja infrastruktury drogowej, pozostającej przez lata w fatalnym stanie,
wpisuje się w program pracy samorządu bieżacej kadencji.
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Wiosenna edycja Jarmarku Jedlickiego już
za nami. W niedzielę 4 czerwca świetlica
wiejska zapełniła się sprzedającymi i kupują-
cymi. Przebogaty asortyment zabawek,
ubrań, ceramiki i zastawy stołowej, książek,
numizmatów, narzędzi i artykułów dekora-
cyjnych spotkał się z dużym zainteresowa-
niem gości. W atmosferze sąsiedzkiego
pikniku można było skosztować pysznych
ciast i pierogów przygotowanych przez panie
z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. 

Z roku na rok impreza zyskuje na popular-
ności - do Jedlicza chętnie przyjeżdżają
miłośnicy oryginalnych gadżetów nie tylko
z dalszych zakątków gminy, ale i z okolicz-
nych miast. Nasz rozmówca - pan Krzysztof
z Łodzi - cieszy się z powiększenia swojej
kolekcji. Wśród artefaktów rodem z PRL
wypatrzył komplet odznak Ministerstwa
Łączności. Rzadkie monety afrykańskie kupił
po 1-2 zł za sztukę.
- Jestem tu po raz pierwszy i na pewno
nie ostatni - mówi pan Krzysztof - sąsiedzkie
wyprzedaże obfitują w prawdziwe perełki,
których próżno szukać na rynkach. Ceny na-
prawdę atrakcyjne. No i ta atmosfera!

Obserwujemy, jak przed południem zwięk-
sza się ruch. Trudno w pobliżu znaleźć
miejsce do zaparkowania. Pora „po kościele”
sprzyja frekwencji; przychodzą całe rodziny.
Panowie preferujący styl militarny za 70 zł
mogli nabyć porządny komplet w barwach
khaki (spodnie i bluza). Gdyby ktoś chciał
wybrać się w nim na grzyby to warto było                

W dniu 30 czerwca 2017 r. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek podpisała umowę
z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małego projektu lokalnego
pn. „Wakacyjny festyn rodzinny Ciosny 2017 r.”.

Wysokość dotacji  celowej udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinanso-
wanie zadania wynosi  5 000,00 zł, natomiast  całkowita wartość projektu to 6 712,00 zł.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Zgierz  w miejscowości Ciosny w terminie
od 01.07.2017 r. do 15.11.2017 r. Kluczowym działaniem w projekcie jest organizacja
przez mieszkańców sołectwa Ciosny wakacyjnego festynu rodzinnego, którego termin
przewidziano na 22 lipca 2017 r. Podczas imprezy zaplanowano rozegranie meczu piłki nożnej
przez uczestników festynu, występy wokalne, promocję i degustację lokalnie wypiekanego
chleba oraz ciast, gry i konkursy dla najmłodszych. Mieszkańcy Ciosen w ramach pracy
własnej podjęli inicjatywę wykonania drewnianej wiaty, która będzie służyła jako zaplecze
biesiadne podczas odbywających się imprez. Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkańcy sami
pozyskają materiały do budowy wiaty, jak również własnymi siłami ją wykonają. W ramach
projektu zaplanowano także zakup namiotu plenerowego, 2 grille, zestawy ław i krzeseł,
a dzięki pozyskaniu sponsorów imprezy w dużej mierze sfinansowane zostaną produkty
niezbędne do przygotowania potraw regionalnych oraz atrakcji.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 wójt Barbara Kaczmarek spotkała się
z prymusami z terenu gminy Zgierz. Uczniowie wyróżniający się wynikami w nauce oraz
osiągnięciami na rzecz społeczności szkolnych otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

„Wakacyjny festyn rodzinny Ciosny 2017”
Projekt współfinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego

Pod patronatem „Na Ziemi Zgierskiej”

Jarmark Jedlicki: dla każdego coś...

zainwestować jedyne 10 zł w solidny wielo-
funkcyjny scyzoryk. Uwagę pań przykuwały
wieszaki z garderobą i dodatkami. Ceny
książek zaczynały się od złotówki. Nabywcy
nie znalazł oryginalny wazon w kształcie buta
z barwionego szkła (35 zł), za to sprzedało się
mnóstwo innych rzeczy - dla kogoś już zbęd-
nych, a przez innych - poszukiwanych. 

Wśród sprzedających - gromadka dzieci,
które dzielnie pomagają rodzicom. Dla wielu
z nich to pierwsze w życiu doświadczenie
„biznesowe” - sprzedają swoje stare zabawki,
z których „wyrośli”, gry i książki. 
- Jarmark Jedlicki uczy przedsiębiorczości -
mówi z uśmiechem, ale całkiem serio pomy-
słodawczyni imprezy pani Iwona Ambroziak
- W tym roku liczba chętnych do wystawienia
swoich stoisk przewyższyła liczbę miejsc,
którymi dysponowaliśmy. Z żalem musie-
liśmy więc odmawiać tym, którzy ociągali się
z rezerwacją do ostatniej chwili. Bardzo
się cieszę, że nasze przedsięwzięcie, wzoro-
wane na popularnych w Europie Zachodniej
jarmarkach, przypadło do gustu i przyjęło się
na ziemi zgierskiej.

Zachęceni sukcesem i frekwencją organiza-
torzy już zapowiadają wrześniową odsłonę
imprezy. Planowany wstępnie termin to
17 września. Gratulujemy i zachęcamy
Czytelników do odwiedzenia jedynego
w swoim rodzaju jarmarku rozmaitości
w naszej gminie już za dwa miesiące.

Dariusz Szlawski

LIST WÓJTA GMINY ZGIERZ DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNYCH
NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Za chwilę zabrzmi ostatni dzwonek w roku szkolnym 2016/2017 i rozpoczną się tak

wyczekiwane przez dzieci i młodzież wakacje. Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować
Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom wszystkich szkół w gminie Zgierz, którzy w pracę
zawodową wkładają tak wiele serca, energii i pasji. Dziękuję również Rodzicom, zaangażo-
wanym w życie szkolne i aktywnie wspierającym różnorodne przedsięwzięcia dydaktyczno-
wychowawcze. 

Nadchodzące wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale i pracowity okres przygotowań
do nowego roku szkolnego, który przynosi gruntowne zmiany organizacyjne w polskim
szkolnictwie. Z dumą mogę dziś powiedzieć, że gmina Zgierz należy do tych samorządów,
które nie zamykają mniejszych szkół i nie oszczędzają na edukacji młodego pokolenia.
Doceniamy fakt, że szkoły w naszej gminie to nie tylko placówki edukacyjne, ale również
ważne dla lokalnej społeczności ogniska kultury i aktywności twórczej. Zawsze będziemy stać
na ich straży i zabiegać o jak najlepsze standardy.

Drodzy Uczniowie! Nagrodą za Waszą całoroczną pracę są wakacje - niech to będzie czas
radości, zabawy i regeneracji sił do nauki. 

Życzę wszystkim wspaniałego, udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku
wakacyjnego. Wójt Gminy Zgierz

/-/ Barbara Kaczmarek

Gmina Zgierz pozyskuje fundusze

Na łamach „Na Ziemi Zgierskiej” staramy się pokazywać różne
aspekty społecznej aktywności, integrujące wspólnotę sąsiedzką,
lokalną, gminną. Tradycja pikników i festynów to więcej niż dobra
zabawa. Potrzebujemy takich właśnie działań, które wzmacniają więzi
międzyludzkie i zbliżają nas do siebie. Do tych budujących przykładów
zalicza się tradycyjna już impreza integracyjna w sołectwie Ciosny.
Jeszcze rok temu jako piknik, dziś już festyn z budżetem z prawdziwego
zdarzenia. Kiedy przed rokiem na zaproszenie Pana Bernarda Palmow-
skiego miałem przyjemność uczestniczyć w radosnym święcie sołectwa,
ujęła mnie wspaniała atmosfera i pomysłowość organizatorów, którzy
skromnym nakładem środków, ale ogromnym nakładem pracy i kreatyw-
ności potrafili stworzyć widowiskową imprezę. Nie była to jedynie
sąsiedzka biesiada w najlepszym znaczeniu tego staropolskiego słowa,
ale przede wszystkim wciągająca zabawa dla każdej kategorii wiekowej.
Pomyślność takich przedsięwzięć zapewniają ludzie z pasją i energią,
których szczęśliwie na ziemi zgierskiej nie brakuje, a wydarzenia, które
pokazujemy - także we „fleszu” na stronie 7 - dobitnie o tym świadczą.

NASZ 
KOMENTARZ

DARIUSZ 
SZLAWSKI
redaktor naczelny
„Na Ziemi Zgierskiej”

3 czerwca 2017 roku Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu działająca w strukturach Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej po raz pierwszy przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W sobotni wieczór najmłodsi czytelnicy stawili się
w bibliotece by udać się „z książką w podróże - małe i duże” w przygotowanej ogromnej
grze planszowej, w której pionkami byli… uczestnicy spotkania. Podczas swojej bibliotecznej
podróży nie zabrakło quizów czytelniczych, konkursów sprawnościowych, łamańców
językowych, zagadek, ukrytych wiadomości i mnóstwa dobrej zabawy. Ciężko się było
oderwać od bibliotecznych zmagań choćby na chwilę, choćby na słodki poczęstunek (chociaż
młodzi czytelnicy dali radę:), jeszcze ciężej było zakończyć spotkanie.                             (JE)

NOC BIBLIOTEK 
W USTRONIU

GRATULACJE
DLA 
PRYMUSÓW
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W niedzielę 4 czerwca br. w Dzierżąznej bawiliśmy się na festynie z okazji Gminnego
Dnia Dziecka. Bohaterów imprezy - najmłodszych mieszkańców naszej gminy - przywitała
wójt Barbara Kaczmarek. Z tej okazji Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rek-
reacji zamieniło się w zaczarowaną krainę zabawy. Przygotowaliśmy moc atrakcji, a wśród
nich malowanie twarzy, puszczanie wielkich baniek mydlanych, stoisko ze smakołykami,
zdobienie eko-toreb.  Ciekawi świata mogli wziąć udział w emocjonujących eksperymentach.
Największe zainteresowanie wzbudziły: spacer po niepękających surowych jajkach, płonąca 

dłoń oraz zmieniająca kolor woda. Nie zabrakło sportowych emocji oraz interaktywnych
występów artystycznych.Wszystkie te atrakcje były dostępne za przysłowiowy "jeden uśmiech"-
nic zatem dziwnego, że uśmiechów było całe mnóstwo. Gminę Zgierz w organizacji imprezy
wsparł sponsor - PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektociepłownia
Zgierz, za co serdecznie dziękujemy. Patronat medialny objęli łódzki oddział TVP S.A.
oraz Radio Łódź.                                                         

(JE, DS)

Grotnicki Bieg Leśny po raz pierwszy
został zorganizowany w 1992 roku. Początek
lat 90. ubiegłego wieku. W grotnickiej szkole
podstawowej nauczyciele wychowania fizycz-
nego Bogdan Socalski i Andrzej Misztal
występują z inicjatywą zorganizowania
międzyszkolnej imprezy sportowej pod nazwą
Grotnicki Bieg Leśny. Przez wiele lat organi-
zowali i prowadzili imprezę. Ideą tych zawo-
dów była i jest przede wszystkim dobra
zabawa połączona ze zdrową, sportową rywa-
lizacją. Dodatkowym atutem jest ciekawa
trasa biegu usytuowana w terenie leśnym.
Ponadto zawodnicy biegu za zwycięstwo mają
szansę zdobywać - oprócz dyplomów i pucha-
rów dla swojej szkoły - indywidualne medale
za zajęcie I, II i III miejsca.

Patronat nad zawodami objął Łódzki Kura-
tor Oświaty. Przez kolejne lata Kuratorium
oraz samorząd gminy Zgierz wspierali szkołę
w sportowych działaniach. W pierwszych
latach grotnickiego biegu uczestniczyło 25 –
29 szkół, w sumie około 400 zawodników. 

XXV Jubileuszowy Grotnicki Bieg Leśny 2017
7 czerwca po burzliwej ulewnej nocy odbył się Grotnicki Bieg Leśny – impreza sportowa,

w której tym roku uczestniczyło 12 szkół (6 szkół podstawowych i 6 gimnazjów z terenu
gminy Zgierz, Zgierza i Ozorkowa).

Wyniki biegu przedstawiają się następująco:
w kategorii gimnazjum

rocznik 2001 - I miejsce Jan Kubacki ZSG w Grotnikach, II miejsce Kacper Zdobych  ZSG
w Szczawinie, III miejsce Klaudiusz Tomczak ZSG w Słowiku; rocznik 2002 - I miejsce
Kacper Tworski ZSG w Szczawinie, II miejsce Eryk Sewiło Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie,
III miejsce Jakub Sibilski ZSG w Grotnikach; rocznik 2003 - I miejsce Konrad Michalak
Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, II miejsce -  Mateusz Walczak ZSG w Szczawinie, III miejsce
Krystian Syncerek ZSG w Słowiku;  rocznik 2001 - I miejsce Klaudia Rosiak ZSG w Grot-
nikach, II miejsce Natalia Cytryniak ZSG w Szczawinie, III miejsce Wiktoria Pakuła
Gimnazjum nr 2 w Zgierzu;  rocznik 2002 - I miejsce Natalia Zatorska ZSG w Szczawinie,
II miejsce Gabriela Świercz Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, III miejsce Patrycja Cholewa
ZSG w Giecznie; rocznik 2003 - I miejsce Jagoda Kotlicka Gimnazjum nr 2 w Zgierzu,
II miejsce Aleksandra Boruta ZSG w Szczawinie, III miejsce Alicja Wrześniewska ZSG
w Grotnikach;  

w kategorii szkoła podstawowa
rocznik 2004 - I miejsce Maciej Skibiński ZSG w Grotnikach, II miejsce Krzysztof Jóźwiak
ZSG w Szczawinie, III miejsce Mikołaj Kociszewski SP w Białej; rocznik 2005 - I miejsce
Jan Jędrzejczak ZSG w Szczawinie, II miejsce Maksymilian Wojtera ZSG w Słowiku,
III miejsce Miłosz Chełmiński SP w Białej; rocznik 2006 - I miejsce Bartosz  Jędrzejczak
ZSG w Szczawinie, II miejsce Bartłomiej Szefarz SP w Białej, III miejsce Krzysztof
Kosiewicz ZSG w Słowiku; rocznik 2004 - I miejsce Klaudia Wlazło ZSG w Słowiku,
II miejsce Natalia Cieślak ZSG w Grotnikach, III miejsce Maria Bartkowiak SP
w Dąbrówce; rocznik 2005 - I miejsce Wiktoria Weiss SP w Białej, II miejsce Katarzyna
Świstak ZSG w Grotnikach, III miejsce Daria Wlazło ZSG w Słowiku; rocznik 2004 -
I miejsce Natalia Petrusowska SP w Białej, II miejsce Anna Chajdys ZSG w Giecznie,
III miejsce Klaudia Wagner ZSG w Grotnikach. 

Klasyfikacja zbiorcza:
w kategorii szkół podstawowych - I miejsce Szkoła Podstawowa w Białej, II miejsce ZSG
w Grotnikach, III miejsce ZSG w Szczawinie; w kategorii gimnazjów: I miejsce ZSG
w Szczawinie, II miejsce ZSG w Grotnikach, III miejsce Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie.

Duże zainteresowanie zawodami wynikało
przede wszystkim z faktu organizowania
niewielu imprez sportowych tego typu.

W kolejnych latach w zawodach brało udział
przeciętnie 22-26 szkół. Stałymi uczestnikami
imprezy zawsze byli uczniowie z naszej
gminy, a także ze szkół z Aleksandrowa,
Ozorkowa, Łodzi i okolic. Z chwilą utworze-
nia gimnazjów w Biegu Grotnickim zaczęli
uczestniczyć gimnazjaliści a regulamin
zawodów został zmodyfikowany.

Z kronikarskiego obowiązku należy wspom-
nieć o atmosferze panującej podczas zawo-
dów. Bez względu na liczbę startujących
zachowane było bezpieczeństwo uczestników.
Do przyjaznej atmosfery zawodów przyczy-
niali się także nauczyciele opiekujący
się uczniami jak i sami zawodnicy.

Tradycją stała się przysłowiowa zalewajka
serwowana dla wszystkich uczestników
przez szkolną stołówkę.

Dyrektor ZSG w Grotnikach
Teresa Socalska

25 lat Grotnickiego Biegu Leśnego 

XXI Bieg Jednorożca
Dzień Dziecka we wspólnocie gminy Zgierz to chwila szczególnej pamięci o młodych więź-

niak niemieckiego hitlerowskiego obozu pracy, którego filia istniała w czasie II wojny świa-
towej w Dzierżąznej. Odizolowane od rodziców dzieci były zmuszane do niewolniczej pracy.
Od tamtych czasów minęło ponad 70 lat, ale warto przypominać historię młodemu pokoleniu,
aby uświadomić okrucieństwo totalitaryzmów i heroizm narodu polskiego. Służy temu
niezwykła impreza sportowa, organizowana już po raz 21 - Bieg Jednorożca w Dzierżąznej.
Zawody pod patronatem Wójta Gminy Zgierz o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz
to przede wszystkim memoriał, w którym rywalizacja ustępuje przed wspólnym przeżywaniem
emocji - nie tylko sportowych. Zawody tradycyjnie zainaugurowało złożenie kwiatów
przed pomnikiem, upamiętniającym dzieci więzione w obozie; delegacja władz gminny oraz
uczniów szkół w imieniu całej społeczności oddała im hołd. 

W XXI Biegu Jednorożca uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu gminy Zgierz.
W klasyfikacji ogólnej w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęli zawodnicy ze Słowika,
II - ze Szczawina, a III - Z Białej. Wśród gimnazjalistów najszybsi okazali się uczniowie
z Gieczna, którzy wyprzedzili rówieśników z Grotnik i Szczawina. Pamiętajmy jednak, że
w tych zawodach już sam start to powód do dumy. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!   /DS/

Dzień Dziecka w Dzierżąznej

W dniach 10-17 V br. sześcioro uczniów
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawinie wzięło udział w V Powiato-
wym Konkursie Historycznym organizowa-
nym przez metodyka historii Iwonę Drzeń.
Uczniowie szkół szczawińskich wykazali się
szeroką wiedzą i umiejętnościami historycz-
nymi z epoki nowożytnej, zajmując wysokie
lokaty: II – Maciej Sibiński, wyróżnienie –
Kacper Królewiak. Serdecznie gratulujemy
nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów
w następnych edycjach tego ciekawego
konkursu.                                                                                        Krzysztof Wołowski

Z sukcesem odbyły się XXXIV Ogólnopol-
ski Bieg o Srebrne Czółenko Włókniarskie
pod Patronatem Prezydenta Miasta Zgierza,
w dniu 3 czerwca br. w Szkole Podstawowej
nr 12 w Zgierzu. W kategorii dziewcząt szkół
gimnazjalnych uczennica ZSG w Grotnikach
Klaudia Rosiak zdobyła pierwsze miejsce,
natomiast wśród chłopców Karol Pawlikow-
ski uplasował się na 6. miejscu na koronnym
dystansie 800 m. Zawodnikom gratulujemy. 

opiekun Krzysztof Wężyk

KONKURSY, ZAWODY... LAURY

* *
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Wójt Gminy Zgierz 
oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

zapraszają na 

FESTYN RODZINNY - DZIEŃ TYGRYSA
29.07.2017 na terenie OSP przy świetlicy wiejskiej w Ustroniu

Więcej informacji wkrótce 
na plakatach, stronach internetowych i profilach fb

gminy Zgierz (www.gminazgierz.pl) i GCKSTiR (www.dzierzazna.pl)

Bank Spółdzielczy w Zgierzu zaprasza do skorzystania
z nowej oferty kredytowej, dostępnej od 3 czerwca br.
Szczególnie polecamy Państwu dwa kredyty: Bezpieczny
Kredyt Gotówkowy i Nowy Wygodny Kredyt na Szczęście,
który udzielany jest bez prowizji! Proponowane przez Bank
Spółdzielczy w Zgierzu kredyty mają niskie, stałe oprocento-
wanie, o czym świadczy niska Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania. Jeśli porównacie Państwo ofertę Banku
Spółdzielczego w Zgierzu z ofertami innych banków przeko-
nacie się, że jest to bardzo dobra oferta.
Uprzejmie informujemy, iż dla wygody naszych obecnych
i przyszłych Klientów w placówce Banku w Giecznie został
zainstalowany bankomat czynny 24 godziny. 
Zapraszamy do korzystania z usług naszych placówek
w Zgierzu, Giecznie, Strykowie i Głownie.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SPONSORA

ZAPROSZENIA

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU

Pikniki, festyny, uroczystości i imprezy gminne - lato na ziemi zgierskiej w pełni!
Relacje na bieżąco oraz bogata galeria zdjęć z wydarzeń: m.in. Dnia Matki w Szczawinie, „Pikniku Bezpieczeń-
stwa” w Rosanowie, imprez w szkołach i „Nocy Świętojańskiej” znajdą Państwo na oficjalnym profilu
Gmina Zgierz na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.gminazgierz.pl

SMACZNIE, AKTYWNIE, RADOŚNIE!
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Jesteśmy polskim bankiem detalicznym. Naszą misją jest zapewnianie Klientom prostych,
bezpiecznych usług finansowych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą
Polską S.A. dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej
z najszerszych sieci placówek w Polsce liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym
blisko 800 dedykowanych wyłącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek
bankowych, Mikrooddziałów oraz Pocztowych Stref Finansowych.
Specjalizujemy się w produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów
detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą),
a także Klientów instytucjonalnych. Ugruntowane 25-letnią historią strategiczne partnerstwo
z Pocztą Polską, sprawia, że jesteśmy bezpiecznym i godnym zaufania polskim bankiem.
Zaufało nam ponad 1.5 mln klientów. 

Znajdziecie nas w Zgierzu, ul.Długa 28.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SPONSORA

Miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Gmina Zgierz rozpoczęła realizację projektu „Szczęśliwe maluchy i aktywne mamy”.

Projekt polega na stworzeniu na terenie gminy Zgierz miejsc opieki nad dziećmi w wieku
1-3 lata. W pierwszym etapie wdrażania projektu zostaną wyłonieni dzienni opiekunowie
mający sprawować opiekę nad dziećmi oraz zrekrutowane matki, które ze względu na opiekę
nad dzieckiem nie mogą wrócić na rynek pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów dostępne na stronie internetowej
gminy Zgierz www.gminazgierz.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020


