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KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani 

Zdzisławie 
Krysińskiej

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Radna Rady Gminy Zgierz
Sołtys i Rada Sołecka 

sołectwa Grotniki

Wyrazy współczucia
Pani 

Janinie Palmowskiej
z powodu śmierci męża

ŚP.

Wojciecha 
Palmowskiego

Działacza Społecznego

składają
Sołtys i Rada Sołecka 

sołectwa Ciosny

Wyrazy współczucia
Pani 

Krystynie 
Kwiatkowskiej

z powodu śmierci

BRATA

składa
Koło Gospodyń Wiejskich

Grotniki-Ustronie

Panu
Grzegorzowi

Furmaniakowi
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają

Sołtys i Rada Sołecka 
sołectwa Śladków Górny

Wyrazy współczucia Pani

Jolancie Paprockiej
Przewodniczącej Zarządu Koła

Emerytów i Rencistow ZNP 
Gminy Zgierz

z powodu śmierci
MAMY  

składają
Wójt Gminy Zgierz

Pracownicy Referatu Edukacji
i Spraw Społecznych 
Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia Pani

Jolancie Paprockiej
Przewodniczącej Zarządu Koła

Emerytów i Rencistow ZNP 
Gminy Zgierz

z powodu śmierci
MAMY  

składają

Koleżanki i Koledzy 
Członkowie Koła Emerytów 

i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

z gminy Zgierz

W dniu 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.
Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi. Likwidacji uległ
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Starosta Zgierski nie jest już organem wydającym pozwolenia
wodnoprawne oraz przyjmującym zgłoszenia wodnoprawne. Sprawy te należy kierować
do jednostki Wód Polskich tj. Zarządu Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz.

Przypominamy, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzy-
mania czystości i porządku na chodnikach, połozonych wzdłuż wspomnianych nie-
ruchomości. Za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej,
służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Konieczność uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń wynika
z przepisów ustawy, a za niezastosowanie się do tego obowiązku grozi kara
grzywny. Obok sankcji prawnych i ewentualnej odpowiedzialności karnej pozostaje
jednak kwestia, wobe której nikt nie powinien pozostać obojetny: estetyki naszego
bezposredniego otoczenia.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Zgierz podaje
do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów
pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2017-2020 z perspektywą
na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.
1405 ze zm.), Wójt Gminy Zgierz ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanych
projektów dokumentów. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko poprzez składanie uwag
i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej
informacji do publicznej wiadomości (od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018 r.
włącznie). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zgierz.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z dokumentami (oraz stanowiskami innych organów) można zapoznać się w Urzędzie
Gminy, pokój 1 lub w BIP Urzędu Gminy Zgierz. Wnioski i uwagi należy składać w  formie
pisemnej (na adres Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz), elektronicznej
(za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ug@gmina.zgierz.pl) i ustnej (do pro-
tokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz,  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1
w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.00 – 16.00,
wtorek w godzinach 8.00 – 17.00, w piątek w godzinach 8.00 – 15.00).
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 8 marca 2018 r.

GOSPODARKA WODNA  

Zadbajmy o czystość i porządek na chodnikach!

Wójt Gminy Zgierz 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

zapraszają mieszkańców gminy Zgierz na spotkanie 
poświęcone pozyskaniu dotacji na termomodernizację budynków mieszkalnych,

modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w latach 2018-2019.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4. Z uwagi na duże zainteresowanie  

prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału 
pod numerem telefonu 42 716 25 15 wew. 101

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
SPOTKANIE W URZĘDZIE GMINY ZGIERZ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ

HARMONOGRAM
bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz 

w punktach konsultacyjnych w marcu 2018 r.
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ

2.03 godz.13.30 - 17.30, 28.03 godz. 10.45 - 14.45
CENTRUM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO – KULTURALNEJ W GIECZNIE 

6.03 godz. 09.45 - 13.45, 20.03 godz. 09.45 - 13.45, 28.03 godz. 14.00 -18.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH  

2.03 godz. 9.00 - 13.00, 30.03 godz. 13.00 - 17.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU 

14.03 godz. 15.00 - 19.00, 28.03 godz. 15.00 - 19.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SMARDZEWIE 

8.03 godz. 11.00 - 15.00, 15.03 godz.13.00 - 17.00, 
22.03 godz. 11.00 -15.00

Urząd Gminy Zgierz zaprasza rolników
na  szkolenie organizowane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na temat zmian w sposobie wypełniania
wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku
za pośrednictwem nowej aplikacji
e-WniosekPlus, które odbędzie się w dniu
12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz. 

SZKOLENIE: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2018

28.03.2018

BEZPŁATNE  
PORADY 
PRAWNE

dla mieszkańców 
gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz, 
ul. Łęczycka 4
Rezerwacja: 

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

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rek-
reacji w Dzierżąznej oraz Stowarzyszenie Promocji
i Kultury Gminy Zgierz rozpoczynają serię spotkań
tematycznych dla mieszkańców gminy w świetli-
cach wiejskich. Każde ze spotkań poprowadzi
zaproszony w charakterze prelegenta gość –
specjalista z określonej dziedziny, który przybliży
słuchaczom wybrany temat. Na najbliższe miesiące
zaplanowano spotkania m.in. z diabetologiem,
rehabilitantem, kosmetyczką, podróżnikiem
i autorem książek. Inauguracja cyklu spotkań
„przy kawie” jest przewidziana w piątek 16 marca
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rosanowie
(w tym obiekcie spotkania będą odbywały się
w trzeci piątek każdego miesiąca w godz.
18-20). Wstęp wolny.

W świetlicach przy kawie
ZAPROSZENIE
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Wydatki gminy Zgierz zaplanowane w uchwale
budżetowej na bieżący rok zamykają się kwotą nieco
ponad 55 milionów złotych. Tradycyjnie największa
część budżetu (28,6%) przeznaczona jest na oświatę.
Utrzymanie szkół kosztuje niemal 16 mln zł - plan
na ten rok zakłada wzrost wydatków na wspomniany cel
o ok. 340 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. 
- Obok wydatków na cele inwestycyjne, finansowanie
placówek edukacyjnych to najważniejszy element stra-
tegii rozwoju lokalnego - mówi radny Krzysztof
Wiktorowski, przewodniczący Komisji Budżetowej
Rady Gminy Zgierz - Oświata to inwestycja
w przyszłość. Nie rozważamy oszczędności, które mog-
łyby przynieść szkody.
- Gmina Zgierz wśród gmin wiejskich pozytywnie
wyróżnia się siecią szkół - dodaje radny Rady Gminy
Zgierz Dariusz Sędzicki, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej - Podczas gdy wiele samorządów zamyka
mniejsze szkoły, ograniczając w ten sposób wydatki,
gmina Zgierz utrzymuje siedem placówek, aby zapewnić
możliwie najkrótszą drogę dziecka do szkoły, aby
zachować szkoły jako lokalne ośrodki integracji społecz-
nej i kultury.

Postawę samorządu gminy Zgierz w kwestii polityki
oświatowej pozytywnie ocenia Marek Ćwiek, prezes
Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
- największego związku zawodowego w polskiej oświa-
cie:
- Likwidacja gimnazjów dla wielu samorządów stwo-
rzyła okazję do ograniczenia liczby szkół na swoim
terenie. Brak oczekiwanych rozwiązań w kwestii finan-
sowania szkolnictwa stawia gminy w trudnym położe-
niu, ale zamykanie mniejszych szkół i kumulowanie
uczniów w molochach to cywilizacyjny krok wstecz.
Kibicujemy samorządom, które traktują oświatę jako
realny priorytet.
Zestawiając  wydatki  na  utrzymanie  szkół  podstawo-

cząco poprawić standardy życia, na które - jako
samorząd terytorialny - mamy wpływ. Mimo, że nie
należymy do najbogatszych gmin w województwie łódz-
kim, za to do największych - już tak, udaje się nam
sfinansować poważne inwestycje, racjonalnie gospoda-
rując pieniędzmi. Lista potrzebnych inwestycji w gminie
jest długa bo uwzględnia oczekiwania 14 tysięcy miesz-
kańców, ale za to systematycznie, punkt po punkcie,
realizowana. 

Na ten rok Rada Gminy wpisała na listę inwestycji so-
łectwa Wypychów, Jedlicze A, Skotniki, Janów,
Słowik, Biała, Dąbrówka Strumiany, Kębliny, Lorenki,
Wola Branicka. Inwestycje roku 2018 w poszczególnych
miejscowościach są na różnym etapie zaawansowania -
od dokumentacji projektowej po oddanie do użytku. 

Prawie półtora miliona złotych przeznaczono na roz-
budowę sieci wodociągowej - m.in. na terenie miejsco-
wości Rosanów, Grotniki, Wola Rogozińska, Janów,
Kwilno, Czaplinek. Kolejne 750 tys. zł zarezerwowano
na przebudowę Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, a 930 tys. zł - na
budowę nowego ośrodka zdrowia w Białej - obiekt ten
ma zostać oddany do użytku już w tym roku. W tego-
rocznym budżecie uwzględniono też rozbudowę oświet-
lenia w Kęblinach i na drodze z Białej do Dzierżąznej.
Na lokalny transport zbiorowy gmina planuje wydać
o ok. 150 tys. więcej niż w poprzednim roku.
Przypomnijmy, że samorząd dofinansowuje m.in. połą-
czenia autobusowe z Aleksandrowa Łódzkiego
do Strykowa (przez Skotniki) i z dworca Łódź-Fab-
ryczna do Skotnik oraz obsługę komunikacji zastępczej
na linii 46 z Łodzi do Ozorkowa przez gminę Zgierz.
50 tys. zł przeznaczono na zakup i montaż nowych wiat
przystankowych. Półtora miliona złotych to kwota
zaplanowana na lokalny transport zbiorowy i dowozy
dzieci do szkół, realizowane przez Gminny Zakład
Komunalny. 

wych, przedstawiają się one następująco: SP w Besie-
kierzu Rudnym - 886 tys. zł; SP w Białej - 1,45 mln zł,
SP w Dąbrówce Wielkiej - 1,16 mln zł; SP w Giecznie -
1,15 mln zł; SP w Grotnikach 1,25 mln zł; SP w Słowiku
- 1,58 mln zł; SP w Szczawinie - 1,65 mln zł. Koszty
utrzymania oddziałów gimnazjalnych (w tym roku
pozostały klasy II i III) to: 1,18 mln zł w Giecznie, 626
tys. zł w Grotnikach, 696 tys. zł w Słowiku i 1,22 mln zł
w Szczawinie. Na utrzymanie oddziałów przedszkol-
nych we wszystkich szkołach podstawowych przezna-
czono w sumie blisko 1,8 mln zł, co oznacza
kilkunastoprocentowy wzrost w porównaniu do ubieg-
łego roku. Podwyższono też środki na funkcjonowanie
stołówek szkolnych (z 355 tys. zł w 2017 r. do 451 tys.
zł) oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli (z 72 tys. do 82 tys. zł). 

Dużą część gminnego budżetu rozdysponuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Koszty wypłaty świadczeń
wychowawczych w ramach rządowego programu
"500+" prognozuje się na ponad 8,6 mln zł. Kolejne 4,1
mln zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych
itp., a prawie 3 mln zł - na pomoc społeczną. 
Ponad 3,2 mln zł gmina planuje wydać na inwestycje
drogowe - to dalszy ciąg zapowiadanego na wstępie
kadencji i realizowanego od początku 2015 roku pro-
gramu sukcesywnej modernizacji sieci dróg gminnych
i nadrabiania wieloletnich zaległości w tej dziedzinie. 

- Podsumowując minione 3 lata, lista zrealizowanych
inwestycji przedstawia się imponująco w porównaniu
do wcześniejszych kadencji - mówi wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek - Praktycznie w każdym sołectwie
udało się nam zrobić coś ważnego dla mieszkańców.
Musimy pamiętać, że jeszcze kilka lat temu nasza gmina
wyglądała jak "dwa światy" - lepszy i gorszy. W wielu
wsiach nie robiono nic, a marzeniem mieszkańców była
np. przyzwoita droga albo wodociąg. W tej kadencji 
udało  się  nam  zasypać  wiele  takich  "przepaści" i zna-

Pod znakiem inwestycji i oświaty

Miło nam poinformować, że cztery
podmioty - organizacje pozarządowe
z terenu gminy Zgierz - uzyskały unijne
dofinansowanie dla swoich projektów
integracyjnych ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W przygotowaniu wniosków
i dokumentacji aplikacyjnej pomógł
Urząd Gminy Zgierz. Łączny koszt dofi-
nansowania dla 4 projektów, związanych
z przebudową infrastruktury kulturalnej
i turystycznej, wyniesie ponad 330
tysięcy złotych.
- Bardzo cieszymy się, że wszystkie
wnioski z gminy Zgierz zostały wysoko
ocenione przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego i otrzymały
dofinansowanie - mówi Katarzyna
Leszczak, prezes Stowarzyszenia
Promocji i Kultury Gminy Zgierz,
jednego z beneficjentów programu -
Z pewnością nie    byłoby tego sukcesu
gdyby nie merytoryczne i organizacyjne
wsparcie ze strony samorządu oraz pro-
fesjonalna pomoc i doświadczenie eks-
perta ds. funduszy z Urzędu Gminy
Zgierz. 

Do kogo i na jakie cele trafią środki
unijne? Największe dofinansowanie -
114,5 tys. zł - otrzymał projekt Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczawinie, która
przebuduje świetlicę OSP. Obiekt wzbo-
gaci się m.in. o klimatyzację i nową in-
stalację oświetleniową, opartą na
technologii LED. Blisko 76 tys. zł zasili
projekt budowy miejsca turystyczno-rek-
reacyjnego w Grotnikach, o co zabiegało  

Stowarzyszenie Promocji i Kultury
Gminy Zgierz. Zaaranżowana przestrzeń
na świeżym powietrzu, w malowniczym
leśnym krajobrazie, doświetlona lam-
pami solarnymi, będzie miejscem spot-
kań, relaksu i wydarzeń
społeczno-kulturalnych o charakterze
otwartym i niekomercyjnym. Ponad 75
tys. zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna
w Rogóźnie na przebudowę świetlicy -
pomieszczenie magazynowe zmieni
się w salę spotkań, a zaplecze kuchenne
przejdzie modernizację. W obiekcie 
planuje się m.in. organizację warsztatów
kulinarnych. Również Ochotnicza Straż
Pożarna w Dąbrówce Wielkiej opraco-
wała projekt przebudowy świetlicy,
w zakres której wchodzi m.in. ocieplenie
sklepienia budynku, budowa tarasu i mo-
dernizacja pomieszczeń. Cel ten
zostanie dofinansowany kwotą blisko 64
tys. zł. Na etapie przygotowywania do-
kumentacji wnioskowej zainteresowani
korzystali z konsultacji w Lokalnej Gru-
pie Działania "PRYM". 

- Projekty wychodzą na przeciw potrze-
bom społecznym oraz uwzględniają
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych - mówi inspektor Edyta
Wójcik z Urzędu Gminy Zgierz,
odpowiedzialna za pomoc merytoryczną
dla wnioskodawców - Udało się nam
wydatnie wesprzeć rozwój infrastruktury
lokalnej dzięki pozyskanym środkom
unijnym. Są to konkretne przedsięwzię-
cia, które latami będą służyły mieszkań-
com i gościom naszej gminy. 

13 lutego br. w Łodzi odbyło się spot-
kanie przedstawicieli władz samorządo-
wych w sprawie przyszłości linii
tramwajowej 45 i 46. Operator linii,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne w Łodzi, przedstawiło samorzą-
dowcom raport na temat zakresu
niezbędnych prac remontowych i pro-
gnozowanych kosztów. W przypadku
gminy Zgierz, na terenie której infra-
struktura tramwajowa liczy ok. 8 kilo-
metrów, konieczny remont wyceniono
na 67 milionów złotych.

Samorządy solidarnie deklarują, że do-
celowo chcą przywrócić kursowanie
tramwajów podmiejskich. Sfinansowanie
remontu dziesiątkami milionów złotych
bez dofinansowania zewnętrznego trudno
jednak sobie wyobrazić. 

W oczekiwaniu na rezultaty podjętych
starań o pozyskanie środków z budżetu
państwa pozostaje zapewnienie komuni-
kacji zastępczej o właściwym
standardzie.
Pasażerowie autobusów, które kursują

po trasie zawieszonej linii 46, w zdecy-
dowanej większości dobrze oceniają
organizację komunikacji zastępczej.
Nie brakuje nawet głosów, że autobus
okazuje się dogodniejszym środkiem
transportu zbiorowego. Czas przejazdu
trasy poza godzinami szczytu uległ
ogromnemu skróceniu. To, co niepokoi
podróżnych, to elektryzująca pogłoska
o likwidacji zastępczych połączeń auto-
busowych między Helenówkiem a Ozor-
kowem   w   perspektywie   najbliższych                 

miesięcy. Sprawdziliśmy i - nie jest to
prawda; autobusy będą jeździć.

- Pragnę państwa zapewnić, że komu-
nikacja zastępcza na trasie z Łodzi
do Ozorkowa będzie funkcjonowała tak
długo, dopóki nie zostanie przywrócone
połączenie tramwajowe - deklaruje wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek -
Mieszkańcy naszej gminy, korzystający
do niedawna z tramwaju 46, a obecnie
z autobusu, mogą być spokojni - za-
dbamy, aby połączenie to działało możli-
wie jak najlepiej i adekwatnie do potrzeb.
Nie ma też mowy o zmniejszaniu częs-
totliwości kursów czy podwyżce cen
biletów - kategorycznie to wykluczamy.
Wspólnie z samorządami Zgierza i Ozor-
kowa jesteśmy przygotowani, aby
zapewnić mieszkańcom komunikację
o standardzie na pewno nie gorszym
niż do tej pory.

Jednocześnie dementujemy plotki,
jakoby zaczęła się rozbiórka torów
tramwajowych na terenie Słowika.
W tej miejscowości Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad przychyliła
się do próśb mieszkańców okolicznych
posesji, aby w związku z zawieszeniem
kursowania tramwaju wykonać tymcza-
sowy przejazd przez tory, ułatwiający
włączenie się do ruchu. Przejazd taki
został przez pracowników GDDKiA
wykonany, ale bez naruszania szyn.
W razie rozpoczęcia prac remontowych
na torowisku tymczasowy przejazd
zostanie zlikwidowany lub przebudo-
wany. 

Unijne środki dla Grotnik, Szczawina,
Rogóźna i Dąbrówki Wielkiej Połączenie zagwarantowane

Linia 46

BUDŻET 2018
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W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgierzu świadczył na rzecz mieszkańców gminy
Zgierz pomoc społeczną w różnorakich formach.
Pomocą społeczną objęto ogółem 715 osób w 342 rodzi-
nach. Zasiłek stały przyznano 77 osobom. Zasiłek okre-
sowy - 164 osobom. Z zasiłku celowego i w ramach
programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
korzystało 299 mieszkańców. Usługi opiekuńcze świad-
czono wobec 13 osób, a w domach pomocy  społecznej
przebywało 22 klientów GOPS   w Zgierzu. W 2017 r.
wydano 87 decyzji potwierdzających prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej.

W okresie zimowym dla 141 rodzin naszej gminy
dokonano zakupu opału - ze środków GOPS w Zgierzu
na kwotę 28 391 zł. 666 osób objęto programem FAED
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
polegającym na wydawaniu paczek żywnościowych naj-
bardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu wypła-
cał także świadczenia rodzinne w formie zasiłku rodzin-
nego na dziecko wraz z następującymi dodatkami:
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł • doda-
tek z tytułu samotnego wychowywania dziecka –
193,,00 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego –
273,00 zł • dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł • dodatek z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku życia – 90,00 zł, powyżej 5 roku życia –
110,00 zł • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
– 100,00 zł • dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejs-
cem zamieszkania (dojazdy) – 69,00 zł, (internat) -
113,00 zł.

Świadczenie wychowawcze ("500+") wypłacono 1176
rodzinom w 17576 świadczeniach na kwotę
8.766.628,80 zł.

Kolejnym świadczeniem wypłacanym przez GOPS
w Zgierzu w 2017 r. było świadczenie z funduszu
alimentacyjnego przysługujące osobom uprawnionym
do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli uczą się w szkole
lub szkole  wyższej  do  ukończenia  25 roku  życia, albo

Poznaliśmy statystyki podsumowujące miniony rok
pod względem bezpieczeństwa na terenie powiatu zgier-
skiego.  Jak informuje Komenda Powiatowa Policji
w Zgierzu, w 2017 r. stwierdzono 2286 przestępstw
- o 333 mniej niż rok wcześniej. Ponad 69% przestępstw
zostało wykrytych - to wskaźnik lepszy niż średnia
dla całego województwa łódzkiego (67,2%). Zmniejsza
się liczba najpoważniejszych przestępstw - o charakterze
kryminalnym. W ubiegłym roku było ich 1566
- najmniej od 2014 roku (w 2016 - 1716). Wykrywalność
wyniosła 63,4% - to wynik bardzo dobry zarówno na tle
średniej dla kraju (61,9%), jak i województwa (55,6%).
W policyjnych akcjach udało się funkcjonariuszom
ze Zgierza zabezpieczyć m.in. 9 kg dopalaczy, niemal
2 kg narkotyków, prawie 3 tys. litrów nielegalnego
alkoholu i linię technologiczną do jego produkcji.
Policjanci odzyskiwali skradzione mienie - rekordowa
wartość jednorazowego łupu to 64 tys. zł.    Na gorącym
uczynku zatrzymano 118 sprawców. Wśród zatrzyma-
nych znaleźli się członkowie grupy okradającej tiry
(m.in. na parkingu MOP Ciosny przy autostradzie A2)
oraz plantator marihuany z gminy Stryków.

Nadal niepokoi stan bezpieczeństwa na drogach.
W 2017 r. odnotowano w powiecie zgierskim 163
wypadki; dla porównania w 2015 - 174, a 2016 - 165.
Śmierć w nich poniosło 15 osób (w latach poprzednich
odpowiednio 17 i 15), zaś liczba rannych wyniosła 189
(wcześniej odpowiednio 204 i 197). Niestety, rośnie
liczba kolizji drogowych, których w poprzednim roku
było 1796 - o 44 więcej niż w 2016 i aż o 159 więcej niż
w 2015 r. Tradycyjnie te same pozostają przyczyny
niebezpiecznych,   czasami   tragicznych   w   skutkach

zdarzeń drogowych: brawura, nieostrożność, niedosto-
sowanie prędkości do warunków na drodze. W wyniku
blisko 39 tysięcy policyjnych kontroli trzeźwości kieru-
jących ujawniono 456 przypadków prowadzenia pojaz-
dów pod wpływem alkoholu. Każdy z tych wykrytych
przypadków mógł skończyć się tragedią czyjejś rodziny.
Zgierska komenda zajmuje 2 miejsce w województwie
łódzkim pod względem ujawnianych nietrzeźwych
kierujących.

Na marginesie przytoczonych wyżej danych rodzi się
pytanie: czy naprawdę niezbędny jest policjant, aby
powstrzymać pijanego człowieka od siadania za kierow-
nicę? Bliscy czy znajomi, którzy są świadkami takiej
sytuacji, powinni wykazać się odpowiedzialnością
i zareagować. Mogą w ten sposób ocalić kogoś
przed śmiercią na drodze.

Pozostając w tematyce bezpieczeństwa, warto przy-
pomnieć, że piesi poruszający się poza terenem zabudo-
wanym po zmroku mają obowiązek posiadania
elementów odblaskowych. Mimo, że przepisy te obo-
wiązują już od dłuższego czasu, wciąż można spotkać
się z sytuacją, kiedy nagle, z ciemności rozproszonych
światłem reflektorów, wyłania się postać pieszego -
często w ciemnym stroju. W sytuacji, kiedy kierowcę
oślepią światła nadjeżdżającego z przeciwka
pojazdu, na reakcję może być za późno. Apelujemy - nie
pierwszy raz - zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Nawet
stosunkowo niewielki odblask, nie wspominając o świet-
nie się spisującej kamizelce odblaskowej, pozwala
zauważyć pieszego z dużej odległości. Widząc z oddali
żółtą kamizelkę, kierowcy odruchowo zdejmują nogę
z gazu i zwiększają ostrożność.

Poniatowa, dnia 1 marca 2018 roku

Pani Barbara Kaczmarek
Wójt Gminy Zgierz

Szanowna Pani !
Z ogromną satysfakcją chciałbym poinformować

o zakończeniu budowy fabryki w Lućmierzu przez firmę
Wentworth Invest S.A. właściciela nieruchomości
i partnera biznesowego firmy Yamada Wentworth Tech.
Dnia 23 lutego 2018 roku otrzymaliśmy decyzję
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Zgierzu na użytkowanie obiektu.

Pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować
Pani i pracownikom Urzędu Gminy za fachowe doradz-
two w przygotowaniu inwestycji, dobrą radę i szybką
ścieżkę administracyjną w otrzymaniu potrzebnych
decyzji i zezwoleń.

Chciałbym podziękować Pani za osobiste zaangażo-
wanie  w możliwość rozpoczęcia inwestycji w tak krót-
kim czasie, wiele narad i rozmów, organizację spotkania
z mieszkańcami Rosanowa, otwartość i życzliwość. 

Mam nadzieję, że mieszkańcy gmin   y Zgierz docenią
Pani wkład w rozwój gospodarczy miejscowości
i zwiększenie środków finansowych gminy, co pozwoli
na szybsza realizację lokalnych inwestycji. Nasz zakład
będzie niewątpliwie wizytówką miejscowości jako świa-
towej klasy producent przyborów do golenia firmy
Gillette będącej częścią globalnego koncernu
Procter & Gamble.

(...) z poważaniem
Walter Tymon Kuskowski

President & CEO Wentworth Technologies Co. Ltd

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
Tą formą pomocy objęto 77 osób w 1028 świadczeniach
na kwotę 419 482,00 zł.

23 rodzinom w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
wydano 134 Karty Dużej Rodziny. 117 uczniów miesz-
kających w gminie skorzystało ze stypendiów szkolnych
- pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym, w szcze-
gólności na zakup podręczników na łączną kwotę
134280 zł.

Waldemar Gorzak

Liczbę osób i wszystkich wypłaconych świadczeń
obrazuje poniższa tabela:

Rok 2017 w policyjnych statystykach  

Pomoc społeczna w gminie Zgierz
Podsumowanie roku 2017

Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba 
świadczeń

Zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami 990 13907

Świadczenie
pielęgnacyjne 49 551

Specjalny 
zasiłek opiekuńczy 8 69

Zasiłek 
pielęgnacyjny 262 2610

Zasiłek 
dla opiekuna 7 67

Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia dziecka 116 116

Świadczenie
rodzicielskie 37 283

PODZIĘKOWANIA

ZAKAZ HANDLU 
W NIEDZIELE

W dniu 1 marca br. weszły w życie przepisy ogranicza-
jące handel w niedziele. Ograniczenia dotyczą przede
wszystkim sklepów wielkopowierzchniowych - sklepy
funkcjonujące na zasadzie jednoosobowej działalności
gospodarczej, prowadzonej osobiście przez właściciela,
mogą być otwarte. Ustawa wprowadza ograniczenia
sukcesywnie. W przyszłym roku zakupy będzie można
zrobić w jedną niedzielę w miesiącu, a w 2020 r. handel
będzie dozwolony przez siedem niedziel w roku.

ROK 2018 
NIEDZIELE BEZ HANDLU

MARZEC: 11, 18 
KWIECIEŃ: 1, 8, 15, 22 

MAJ: 13, 20 
CZERWIEC: 10, 17 
LIPIEC: 8, 15, 22 
SIERPIEŃ: 12, 19 

WRZESIEŃ: 9, 16, 23 
PAŹDZIERNIK: 14, 21 

LISTOPAD: 11, 18 
GRUDZIEŃ: 9

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy dokonywać na numer indywidual-
nego konta bankowego podanego w wysłanym do Państwa
zawiadomieniu. W przypadku nieotrzymania przedmioto-
wego zawiadomienia prosimy o kontakt z Referatem
Ochrony Środowiska  i Rolnictwa tel. 42 716 25 15
wew. 212.

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY ZGIERZ
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Co wiemy o pochodzeniu nazw miejscowości, w których
mieszkamy? Dziś przypominamy Czytelnikom etymologię,
która wiele mówi także o historycznej genezie poszczegól-
nych wsi. Obok skrótowych objaśnień, skąd dana nazwa
się wzięła, przedstawiamy informację o pierwszej odnotowa-
nej w źródłach pisanych wzmiance o miejscowości. 

Polskie miejscowości zawdzięczają swoje nazwy przede
wszystkim osobom, z którymi wiąże się ich historia, oraz wła-
ściwościom geograficzno-przyrodniczym miejsc, w których
leżą. Tak też jest w gminie Zgierz.

Od imion średniowiecznych właścicieli swoje nazwy wzięły
wsie należące do najstarszych w granicach obecnej gminy
Zgierz: Astachowice (zapisane po raz pierwszy w 1350 roku
jako Jawczachowice), Bądków (XVI w.), Jasionka (1393 r.),
Kębliny (XVI w.), Kwilno (XVI w.), Lućmierz (1391 r.),
Słowik (1564, dawniej również jako Krzeszów Słowikowy),
Śladków Górny (1357), Warszyce (XIV w.) i zapewne Wypy-
chów (XVI w.). Odnotowane po raz pierwszy w 1386 r.
Brachowice - wtedy jako Bratowice - wywodzą się od słowa
"brat" - "brach". Od nazw zajęć mieszkańców - dziś powie-
dzielibyśmy "zawodów" - pochodzą nazwy Skotniki i Smar-
dzew. U swego zarania były to charakterystyczne
dla otoczenia grodów miejskich osady służebne, co oznacza,
że mieszkańcy wiosek trudnili się określonym rzemiosłem
lub pracą na potrzeby miast. Skotniki, odnotowane po raz
pierwszy w XVI w., to osada pasterzy, zaś Smardzew (XIV
w.) nawiązuje nazwą do staropolskiego słowa smerd - chłop.
Obie miejscowości miały więc charakter typowo rolniczy.
Do nazewnictwa osad służebnych nawiązują Grotniki, jednak
nazwa ta nie ma nic wspólnego z odległą historią wyrobu
grotów, jak zdaje się sugerować. Grotniki powstały dopiero
na początku XX w., a nazwę osadzie nadał ówczesny właści-
ciel, emerytowany generał carskiej armii Michaił Mielnikow.
Młodsza od osad służebnych jest natomiast Wola Branicka -
wola, czyli wieś ludzi wolnych (w I Rzeczypospolitej bardzo
znikoma część chłopów cieszyła się wolnością osobistą).
Drugi człon nazwy to już "pamiątka" po właścicielu - Stani-
sławie Kostce Branickim, który w XVII w. zakupił dobra
ziemskie, wcześniej zwane Wolą Warszycką. 

Największy "wysyp" nazw pochodzących od imion miał
miejsce w XIX stuleciu - w czasie dynamicznego rozwoju
demograficznego i przemysłowego okręgu łódzkiego. Rozwi-
jały się nie tylko miasta. Przybywało również osad wiejskich,
m.in. za sprawą zmian własnościowych. Duże zmiany w życiu
wsi przyniosło zniesienie pańszczyzny (w zaborze rosyjskim
1864 r.). Ubożejące rodziny szlacheckie, które utraciły dar-
mową siłę roboczą, sprzedawały ziemię, gdzie zakładane były

Ferie to czas, na który z utęsknieniem czekają dzieci.
To chwila relaksu, odpoczynku, oddechu od codziennych obo-
wiązków związanych ze szkołą. Z tej okazji,  z myślą o na-
szych najmłodszych Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej przygotowało na swoim
terenie oraz w świetlicy wiejskiej w Ustroniu feryjne spotka-
nia. Tematem przewodnim każdego z nich były żywioły:
ziemia, woda, ogień i powietrze. Każdej wymienionej sile
przyrody towarzyszyły krótkie pogawędki wprowadzające
w temat zajęć, zajęcia ruchowo-gimnastyczne, plastyczne,
logiczne a także to, co sprawiało największy entuzjazm wśród
licznie przybyłych na spotkania dzieci - eksperymenty,
których było naprawdę sporo: cukierkowa tęcza, wybuchający
lawinowy wulkan, lewitujące balony… W ramach organizo-
wanych ferii dla naszych milusińskich zorganizowane zostały
dwie wycieczki do Łodzi i Bełchatowa. W trakcie wycieczek
mali podróżnicy mogli obejrzeć wizualizacji eksponatów
w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, zwiedzić interak-
tywne muzeum PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, dworzec
Łódź - Fabryczny, taras widokowy kopalni Bełchatów, brać
udział w warsztatach z glutomanii, odbyć prawdziwą lekcję
wf w parku trampolin „Saltos” oraz obejrzeć seanse filmowe
w kinach: „Tedi i mapa skarbów” oraz „Paddington 2”.
Serdecznie  zapraszamy  wszystkie  dzieci  na kolejne
spotkania do Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej, które odbywać się będą
podczas letnich półkolonii.

Tuż przed feriami - 26.01.2018 r. w Szczawinie odbyły
się Mistrzostwa Gminy Zgierz w Siatkówce Dziewcząt
i Chłopców (rocznik 2002 i młodsze).Wspaniale zaprezento-
wały się tam nasze obie reprezentacje. Zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy nie mieli sobie równych i zajęli I miejsca w tur-
nieju. Oto klasyfikacja: Dziewczęta: I miejsce – Słowik, II
miejsce – Grotniki, III miejsce – Szczawin, IV miejsce – Biała
Chłopcy: I miejsce – Słowik, II miejsce – Grotniki, III miejsce
– Szczawin. Wcześniej, w dniach 16-18.01.2018 r. zespół
dziewcząt wziął udział w Powiatowym Turnieju Siatkarskim,
który odbył się na hali MOSiR w Zgierzu. Tam po zaciętych
spotkaniach grupowych dziewczęta awansowały do najlepszej
czwórki zawodów. Ostatecznie zajęły IV miejsce ustępując
drużynom z Aleksandrowa, Głowna i Zgierza. 
To niewątpliwy sukces dziewcząt w powiatowych rozgryw-
kach i okazja do gromadzenia sportowych doświadczeń
na przyszłość. Gratulacje!

nowe kolonie. W XIX wieku powstały: Adolfów, Cyprianów,
Emilia, Janów, Józefów, Kania Góra, Leonardów, Lorenki,
Maciejów, Marcjanka, Rosanów, Rozalinów, Władysławów
i Wiktorów. Wszystkie te miejscowości zawdzięczają swoje
nazwy imionom męskim lub żeńskim, ewentualnie nazwisku
(jak się przypuszcza - Kania Góra). Często w ten sposób upa-
miętniano "fundatora" osady - właściciela lub ważną dla niego
osobę. Nazwa pojawiała się w dokumentach notarialnych przy
okazji wydzielenia dóbr z większego majątku. Nie we wszyst-
kich przypadkach wiemy, kto konkretnie został w nazwie
upamiętniony. Emilia to imię właścicielki dóbr Słowik, pani
Kaweckiej z domu Starzyńskiej, która wydzieliła ze swojego
majątku kolonię dla osadników. Lorenki według przekazów
mają pochodzić od imienia Florentyna - w zdrobnieniu Lorcia
- tak miała na imię córka właścicieli rozległych dóbr Rogóźno.
Z kolei Maciejów to hołd rodziny Wyszyńskich dla zmarłego
seniora rodu - właściciela majątku, na terenie którego spad-
kobiercy założyli wspomnianą osadę. Pochodzenie nazwy
Rosanów jest wiązane z panieńskim nazwiskiem Marianny
z Rosenów Kossowskiej, właścicielki Dąbrówek. Wyodręb-
nienie Rosanowa z majątku Kossowskich na początku XIX
stulecia dało początek osadzie: zaczęło się od jednej zagrody,
a pod koniec wieku było tam już 10 domów. Z kolei Cypria-
nów zawdzięcza swoją nazwę Cyprianowi Nakwaskiemu -
wcześniej kilka miejscowych zagród nosiło niezbyt urodziwą
nazwę: Budy Bielskie (budy czyli chaty). 

Drugą grupę nazw własnych stanowią te inspirowane poło-
żeniem geograficznym oraz walorami krajobrazowymi i przy-
rodniczymi okolicy. Do najstarszych należą: Besiekierz
(1370), Biała (1511), Ciosny (1392), Dąbrówka (XIV w.),
Dzierżązna (1387), Gieczno (1350), Glinnik (1333), Grabi-
szew (1357), Jedlicze (XVI w.), Rogóźno (1350) i Szczawin
(1339). Besiekierz w początkach swojego istnienia był wsią
ulokowaną najprawdopodobniej na polu "bez krzaków"
(staropolskie "biezkrze"), choć pojawiają się też inne hipotezy,
związane z nazwą, np. "berserkr" - tak nazywano Wikingów,
którzy osiedlali się między Łęczycą a Lutomierskiem w X-XI
stuleciu. Nieco później, pod koniec XIV w. i w I połowie XV
w. pojawiły się dookreślenia: Besiekierz Górzewo i Besiekierz
Nawojowy - pochodzą one już od imion właścicieli poszcze-
gólnych części wsi. Sto lat później pojawi się jeszcze nazwa
Besiekierz Rudny - od kolonii Rudno, nazywany w źródłach
również Wielkim.
Nazwa Biała - dawniej przez długi czas Białe (XVI-XVIII w.)
- odnosiła się do piaszczystych wybrzeży rzeki Czerniawki.
Ciosny pochodzą od słowa "ciosna" - znaku graficznego
wyciosanego  w  drewnie,  co  obrazuje  odległą  genezę osady                  

pośród lasów. Z drzewami - konkretnie z lasem dębowym -
wiąże się pochodzenie nazwy Dąbrówek. Aż do II połowy
XVI stulecia była to jedna wieś; pierwsze nazwy różnicujące
jej części to Dąbrówka Królewska lub po staropolsku Wielga
(czyli Wielka) i Dąbrówki Szlacheckie - nazwy oddawały stan
własności, jako że właścicielem części dóbr był król Polski,
a pozostałe należały do rodów szlacheckich. Z kolei Jedlicze
zawdzięczają nazwę jodłom - niegdyś osada była skupiskiem
domów w jodłowym borze - na północnej granicy występo-
wania tego gatunku drzewa. Do staropolskich nazw roślin
nawiązują: Dzierżązna (deręga czyli wyka), Rogóźno (rogoż
czyli sitowie, tatarak) i Szczawin (szczaw). Widocznie bogac-
two wspomnianych gatunków na tych terenach skłoniło ludzi
do określania miejsca za pomocą skojarzeń z roślinnością.
Gieczno - co warte odnotowania: niegdyś miasto - pochodzi
od staropolskiego określenia rozlewiska rzecznego, jakie
stworzyła tam dawniej Moszczenica. Wola Rogozińska,
odnotowywana w źródłach po raz pierwszy w XVII stuleciu,
to kompilacja znanego nam już typu osady ludzi wolnych
oraz nazwy miejscowej Rogóźno. 

Również założyciele XIX-wiecznych osad, nadając im
nazwy, inspirowali się przyrodą i geografią. Tak było w przy-
padku miejscowości Dębniak (od dębowego zagajnika),
Kolonia Głowa, Palestyna (1860), Podole (1860), Samotnik
(1857), Siedlisko, Smoleńsk (nazwa folwarku w pobliżu
Józefowa - dziś już formalnie nie funkcjonuje), Ukraina,
Ustronie (czyli miejsce pośród lasów), Wołyń (1860) i Zimna
Woda. Kolonia Głowa to osada przy lesie, nazywanym kilka-
set lat temu "Głową". Z kolei Samotnik oddawał urok miejsca,
które w XIX w. gościło jedynie dwa domostwa. O nazwie
Łagiewnik Nowych, założonych ok. 1864 roku, zdecydowało
położenie w sąsiedztwie Łagiewnik - dawnej osady służebnej,
dziś osiedla w granicach administracyjnych Łodzi. O ile śred-
niowieczne Łagiewniki zawdzięczają swoją nazwę rzemieśl-
nikom, wytwarzającym naczynia, o tyle etymologia
Łagiewnik Nowych ma już charakter wyłącznie geograficzny. 

Wszystkim Czytelnikom, których zainteresował temat,
polecamy lekturę książki Macieja Wierzbowskiego, wyśmie-
nitego znawcy historii lokalnej, pt. "Korzenie gminy Zgierz".
Nazewnictwu poszczególnych miejscowości poświęcone
są również artykuły napisane wspólnie przez M. Wierzbow-
skiego i Krzysztofa Wołowskiego, historyka i pedagoga
ze Szczawina, który nie tylko bada dzieje ziemi zgierskiej,
ale również z pasją przekazuje tę wiedzę swoim uczniom.
Artykuły były publikowane w roczniku Towarzystwa Przyja-
ciół Zgierza "Zgierskie Zeszyty Regionalne", a swego czasu
także na łamach "Na Ziemi Zgierskiej". W poszukiwaniu
wspomnianych lektur warto odwiedzić biblioteki w naszej
gminie, zaś archiwalne numery "Na Ziemi Zgierskiej" znajdą
Państwo w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.gminazgierz.pl.

Ze słownikiem przez gminę Zgierz
Nomen omen - imię znakiem...przeszłości

Ferie z Gminnym Centrum Kultury Siatkarskie sukcesy Słowika

Ruszył program „Karta Seniora Gminy Zgierz”,
realizowany przez samorząd gminny w porozumieniu
z partnerami: przedsiębiorcami i instytucjami.
Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, mogą wystąpić
o wydanie karty, uprawniającej do zniżek w wybranych
sklepach, punktach usługowych, instytucjach kultury.
Ich aktualny wykaz wraz ze szczegółowymi informa-
cjami o oferowanych rabatach i ulgach publikujemy
na str. 6 i 7 w bieżącym numerze „Na Ziemi Zgierskiej”,
jest on też dostępny na stronie internetowej
www.gminazgierz.pl. 

Lista podmiotów, z którymi władze gminy zawarły
stosowne porozumienie, systematycznie się wydłuża.
Posiadacze karty mogą liczyć na konkretne oszczędności
przy okazji zakupów lub korzystania z usług partnerów
programu. 

Aby otrzymać Kartę Seniora Gminy Zgierz, wystar-
czy wypełnić formularz (dostępny na stronie interneto-
wej gminy oraz w urzędzie - w Biurze Obsługi Klienta)
i złożyć w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej
(budynek B, pokój nr 13). Wydanie karty jest bezpłatne.

GMINA SENIOROM
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PARTNERZY
PROGRAMU

PODMIOT KATEGORIA OFERTA RABATOWA DLA SENIORA
Fitness Klub FORMAUl

Samozwaniec 18, 95-100 Zgierz 
tel. 515 049 55 

forma@fitness-forma.pl
KLUB FITNESS, SIŁOWNIA 10% zniżki na zajęcia fitness; 10% zniżki na siłownię

Stacja Nowa Gdynia
Sosnowa 1, 95-100 Zgierz

tel. 42 714 21 21
www.stacjanowagdynia.pl

CENTRUM SPORTOWE; AQUAPARK
Karta członkowska SNG 60+ w cenie 1 zł
Zajęcia oznaczone jako 60+ w cenie 13 zł

Fru Fitness
Sienkiewicza 20, 95-100 Zgierz 

tel. 798 512 912 
recepcja@fru-fitness.pl, www.fru-fitness.pl 

KLUB FITNESS, SIŁOWNIA
SPORT / ZDROWIE

30% zniżki na fitness, siłownię, saunę;
30% zniżki na treningi personalne z instruktorem

39 zł karnet „Gold Senior” (4 wejścia na zajęcia) wtorki
lub czwartki godz.12.00

Tom-Med
ul. 1-go Maja 2a, 95-100 Zgierz

42 715 08 50 
tom-med1@wp.pl

SKLEP REHABILITACYJNY

10% zniżki na sprzęt rehabilitacyjny,10% zniżki na buty-
ortopedyczne (poza refundacja NFZ),10% zniżki na
podkłady, pieluchomajtki, wkładki (poza refundacja

NFZ) 10% zniżki na sprzęt ortopedyczny (poza refunda-
cją NFZ)

Zajazd Turystyczny „Hetman” 
ul. Sportowa 1, 16-300 Augustów 

www.hetman.augustow.pl 
hetman@hetman.augustow.augustow.pl

TURYSTYKA
GASTRONOMIA

10% zniżki na usługi hotelowe;
10% znizki na usługi gastronomiczne

Studio 54 
ul. Bolesława Prusa 54, 95-100 Zgierz 

www.studio54zgierz.pl, dominika543@o2.pl
tel. 607 362 351 

KOSMETYKA
20% zniżki na zabiegi na twarz;

15% zniżki na manicure, pedicure, makijaż;
5% zniżki na kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała

Reh Med s.c. Centrum rehabilitacji
Bożena Sołtysiak, Ryszard Wille
ul. Juliana Tuwima 18, 95-100 Zgierz

Al. Armi Krajowej 2, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 34 82

rehmed@rehmed.net 

REHABILITACJA 15% zniżki na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne
20% zniżki na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne

w okresowych promocjach

Prima OPTYKA Zgierz Krzysztof Ambroziak
ul. Długa 19, 95-100 Zgierz 

tel. 533 800 027 
facebook.com/optyk.zgierz
optyk.zgierz@gmail.com

OPTYK OKULISTA
30% zniżki na kompletne okulary; 

20% zniżki na szkła okularowe z antyrefleksem;
20% zniżki na okulary przeciwsłoneczne

(nie łączy się z innymi ofertami i zniżkami)

Teatr Nowy im.Kazimierza Dejmka w Łodzi
Duża Sala ul. Więckowskiego 15, 

Mała Sala ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź
42 630 20 86, 42 636 05 92

www.nowy.pl

KULTURA I SZTUKA
Cena biletu 25 zł/szt. 

Na spektakle teatralne oprócz premier, imprez obcych 
i spektakli z gatunku IMPRO ATAK

Gospodarstwo Pasieczne
„Pszczeli Gaj” Babicka Justyna

Szafirowa 6, Rosanów, 95-100 Zgierz
pszczeli.gaj@wp.pl, www.pszczeligaj.com.pl

698 648 823

PASIEKA 8% zniżki na miód i galanterię woskową

Jeździecki Klub Sportowy Salio 
Besiekierz Rudny

727 537 537
www.salio.eu

SPORT / REKREACJA 10% zniżki na lekcje jazdy konnej

Wysco. Wyszkowscy Spółka Jawna
www.salio.eu

Besiekierz Rudny

GASTRONOMIA
USŁUGI HOTELOWE

10% zniżki na gastronomię
10% zniżki na usługę hotelową



Na Ziemi Zgierskiej     3/2018   7K A R T A   S E N I O R A   

Kawiarnia „Starówka Cafe”
pl. Jana Pawła II 19,  Zgierz, tel. 695 996 482

Bar Stodoła, Malinka
tel. 600 949 800     starokacafe@gmail.com

GASTRONOMIA
10% zniżki na naleśniki

10% zniżki na hamburgery, burgery, frytki
20% kawa, herbata

PHU Biała Daria Stępniak
95-001 Biała, ul. Kościelna 5

95-100 Zgierz, Konstantynowska 75
tel. 721-084-315

USŁUGI KAMIENIARSKIE 10% zniżki na usługi kamieniarskie
(nagrobek granitowy)

Cuda Wianki Ignaczak Edyta
ul. Kasprowicza 34, 95-100 Zgierz

tel. 609-839-408 www.kwiaciarniazgierz.pl 
kwiaciarnia@kwiaciarniazgierz.pl

KWIACIARNIA 5% zniżki na kwiaty, dekoracje, upominki

Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Centrala, ul. Długa 62a, Filia w Zgierzu, ul. Parzę-

czewska 21, POB Nr 1, ul. Długa 16, POB Nr 4, ul.Boya
Żeleńskiego 45, POB Nr 5, Pl. Jana Pawła II-go 17,
Filia w Głownie, ul. Młynarska 1, Filia w Strykowie,

ul. Targowa 12, POB w Giecznie, ul. Główna 25
www.bszgierz.pl, bank@dszgierz.pl

tel. 42 716 66 00

USŁUGI BANKOWE

Prowizja za udzielenie kredytu „Bezpieczny Kredyt
Gotówkowy” pomniejszona o 50%; 

prowizja za udzielenie kredytu „
Kredyt Gotówkowy x 10” pomniejszona o 50%

Villa Baltica Gdańsk
ul. Brzeźnieńska 9c /1, 80-512 Gdańsk

www.sopot-gdańsk.pl, plazabrzezno@gmail.com
tel. 604 403 473

NOCLEGI 30% zniżki na XI, XII,I, II, III; 10% zniżki na nocleg 
w miesiącach IV, V, IX, X; 5% zniżki na nocleg 

w miesiącach VI, VII, VIII 

Salon fryzur M.BLOND
95-100 Zgierz, ul. Boczna 10

782 417 129
m-blond@wp.pl; 

www.facebook.com/SalonFryzjerskiMBlond/

FRYZJERSTWO
10% zniżki na strzyżenie damskie i męskie;
10% zniżki na trwałą ondulację; 10% zniżki  

na farbę baleyage

K Smile
ul. Powstańców Śląskich 1f, 95-100 Zgierz

www.ksmile.pl
tel. 739 230 231

GABINET STOMATOLOGICZNY 20% zniżki na wszystkie rodzaje protez 
stomatologicznych

ZNOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP 
ul. Lorentowicza 6

87-720 Ciechocinek
https://www.znpciechocinek.pl 

tel. 54 283 60 98
rezerwacja@sanatoriumznp.pl

SANATORIUM 5% zniżki na turnusy sanatoryjne 
(minimum 7-dniowe)

5% zniżki na zabiegi lecznicze

FH Modna Pani
Zgierz, ul. Długa 20

modnapani.zgierz@gmail.com 
SPRZEDAŻ ODZIEŻY DAMSKIEJ 5% zniżki na sukienki, swetry, bluzki

10% zniżki na płaszcze

Centrum Opieki Seniora
tel. 663 003 372 

biuro@uslugiopiekunczewdomu.pl
www.uslugiopiekunczewdomu.pl 

USŁUGI OPIEKUŃCZE W DOMU
15% zniżki na usługę opieki godzinowej,

10% zniżki na usługę opieki dziennej,
5% zniżki na usługę opieki całodobowej

Paweł Wróż
tel. 515 188 904

pawel.wroz@wp.pl
www.fb.com/MEBLE.PawelWroz

USŁUGI STOLARSKIE I MEBLOWE
5% zniżki na zamówienia o łącznej wartości 

do 1500 zł;
10% zniżki na zamówienia o łącznej wartości 

powyżej 1500 zł

Geers Akustyka Słuchu Sp.z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Narutowicza 21

tel. 42 715 12 67
www.geers.pl

ZDROWIE
25% zniżki na akcesoria  (rożki, wężyki, kopułki, filtry)

25% zniżki na baterie do aparatów słuchowych;
25% zniżki na środki pielęgnujące do aparatów

słuchowych

Marta Cłapińska „MC” ZDROWIE 10% zniżki na mały zabieg podologiczny

Teatr Muzyczny w Łodzi
ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź

tel. 42 678 26 12
www.teatr-muzyczny.lodz.pl

KULTURA I SZTUKA Jedno przedstawienie w miesiącu po promocyjnych, czyli
od 20- 8 zł w zależności od stref, info o tym jakie przedstawie-

nie jest podana do 15-go każdego miesiąca poprzedzający
dany miesiąc w którym to przedstawienie będzie grane
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oraz oficjalnym profilu fb gminy Zgierz

16 lutego 2018 roku w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej świętowano jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego par z gminy Zgierz.
Z tej okazji dostojni jubilaci zostali uhonoro-
wani okolicznosciowymi odznaczeniami
państwowymi - Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznawanymi
przez Prezydenta RP. Medale wręczyła
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek.
Odznaczenia otrzymali: Teresa i Piotr
Fortuna, Sabina i Jerzy Śniecikowscy,
Janina i Ryszard Wrzesińscy. Gratulujemy
i życzymy długich lat w zdrowiu i miłości!

Jednocześnie prosimy pary z terenu gminy
Zgierz, które w najblizszym czasie będą
obchodziły 50. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, o kontakt z Urzędem Gminy
Zgierz.

ZŁOTE GODY
W GMINIE ZGIERZ

Odznaczenia dla jubilatów
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