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KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia Pani
Barbarze Majchrzak
z powodu śmierci mamy

ŚP.

Teresy 
Witman

składają
koleżanki z KRKGW

„Pod Bocianami”
w Ciosnach

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim 

ŚP.

Ryszarda  
Wrzesińskiego

składają
Radna Gminy Zgierz 

Kinga Banasik 
i Sołtys sołectwa Grotniki
Danuta Bartłomiejczyk

z Radą Solecką

Wyrazy współczucia
Rodzinie

ŚP.

Bożenny  
Piotrowicz

Liderki ruchu rodziców osób
z niepełnosprawnością intelektualną,

od 35 lat nieprzerwanie aktywnie
związanej z Polskim Stowarzyszeniem
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną

składa
Wójt Gminy Zgierz

Serdeczne wyrazy współczucia 
Państwu

Jolancie i Janowi
Wojciechowskim

z powodu śmierci

MAMY
ŚP.

Janiny Stelmasiak
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wyrazy współczucia Pani
Barbarze Miazek

z powodu śmierci

TATY
składają

Wójt Gminy Zgierz
Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz

i Koleżanki z Referatu Finansowego
UGZ

Wyrazy współczucia Pani
Teresie Karolak

z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy Zgierz
Pracownicy i Koleżanki
z Referatu Finansowego 

Urzędu Gminy Zgierz

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i tym, którzy bezinteresownie pomagali
w organizacji i obsłudze Jubileuszu 70-lecia KGW w Białej; wszystkim gościom za życzenia,

kwiaty, prezenty i wspólne biesiadowanie. Z poważaniem
KGW Biała

„Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz”
W dniu 24 maja br. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek podpisała z Województwem

Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy
Zgierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 692 152,21 zł, wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej stanowi kwotę 459 616,55 zł. 

W zakres robót budowlanych wchodzi: docieplenie budynku Urzędu Gminy Zgierz
wraz z otynkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej, wymiana rynien  i rur spustowych,
wymiana części instalacji elektrycznej oświetlenia i wymiana punktów oświetleniowych,
wymiana części okien wraz z parapetami wewnętrznymi, a także parapetów zewnętrznych,
montaż ocieplenia klatki schodowej na strych wraz  z otynkowaniem, ocieplenie stropu
na strychu, montaż sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, montaż oświet-
lenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego oraz instalację odgromową.

Projekt ma zostać zrealizowany do 30.12.2018 r.
Edyta Wójcik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada
2018 - drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej
- wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).  Jeżeli miejscem zamieszkania
osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start jest gmina Zgierz, wniosek składa się
do GOPS w Zgierzu. Jeśli wniosek pochodzi od osoby, która nie ma miejsca zamieszkania
na terenie gminy Zgierz, postępowanie prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce jej
czasowego pobytu. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z doku-
mentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa  do świadczenia dobry
start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dn. 30 września.
Jeżeli wnioski składane są w GOPS w Zgierzu świadczenie dobry start przysługuje:
• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym – raz w roku na dziecko;
• osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukoń-
czenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących
się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok
życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności. 

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł. W jednostce organizacyjnej
powiatu (PCPR) prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia dobry start na dziecko
umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą.

kierownik GOPS Waldemar Gorzak

Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu uchwały
nr XLVII/630/18 Rady z dn. 26 IV 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"
wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu pn. Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Zgierz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Z treścią
uchwały Rady Gminy Zgierz wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa
w art. 42 pkt 2 i w art. 55 ust. 3 ustawy z dn. 3 X 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz, Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zgierz ul. Łęczycka 4  lub BIP Urzędu Gminy Zgierz.

Monika Adamczewska

Świadczenie DOBRY START (300+) 

OGŁOSZENIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej zostało założone w 1948 r. W skład pierwszego zarządu
weszły: Irena Różycka (przewodnicząca), Helena Złotowska (sekretarz) Sabina Jabłońska
(skarbnik). W 1960 r. nastąpiła zmiana; przewodniczącą została Maria Szczepaniak, skarb-
niczką - Ludwika Lach, sekretarzem - Zofia Adamczewska,  a naczynia wypożyczała Ksawera
Lewandowska. W 1962 r. kolejny raz zmienił się zarząd; przewodniczącą została Wacława
Wołowska skarbnikiem Helena Złotowska i skarbnikiem Zofia Adamczewska. W 1974 r.
wybrano nowy zarząd w składzie: Zdzisława Pająk, Zofia Tomczak, Magdalena Bereżewska.
W 1982 r. powołano kolejny zarząd z przewodniczącą Romaną Zając, skarbnikiem Bożeną
Bednarek, sekretarzem Teresą Sujecką.  W 1986 r. powołano zarząd w składzie: przewodni-
cząca Jadwiga Jędrzejczak zastępca Barbara Złotowska, sekretarz Wiesława Rogalewicz
i skarbnik Zofia Tomczak. W 1987 r. oddano w Białej do użytku Dom Strażaka i w nim koło
do dnia dzisiejszego ma swoja siedzibę. W 2007 r. przewodniczącą została Romana Zając,
zastępcą Maria Frątczak, sekretarzem Krystyna Klimek, skarbnikiem Jadwiga Groszkowska.
W 2015 r. na miejsce M. Frątczak wybrano Jadwigę Jędrzejczak. Zarządu w takim składzie
pozostaje do chwili obecnej.

Brałyśmy udział w Biesiadach ostatkowych, dożynkach powiatowych  prezentując nasz
dorobek kulinarny. Dla dzieci co roku przygotowujemy słodkości na zabawę karnawałową
i pieczemy ciasta. Organizujemy wycieczki do rożnych miast w Polsce  i wyjazdy do teatru.
Od lat uczestniczymy w dożynkach, plotąc wieńce i organizując stoiska sołeckie z produktami
lokalnymi. Zostałyśmy wyróżnione nagrodą Anioła Smaku. Co roku z druhami z OSP
ubieramy Ołtarz na Boże Ciało. Od wielu lat współpracujemy z różnymi instytucjami i orga-
nizacjami, m.in. LGD Prym, szkołą w Białej, OSP, Gminnym Centrum Kultury w Dzierżąznej.
Uczestniczymy w świętach patriotycznych i imprezach gminnych.  Jesteśmy organizacją
kobiet która wspiera się nawzajem,  pomaga sobie i innym i która zawsze chętnie współpracuje
z innymi.                                                                                                       KGW Biała

70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Białej

28 kwietnia br. w sali OSP w Białej
panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich świętowały jubileusz
70-lecia dzialalności.
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Trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie. Nowa asfaltowa
nawierzchnia na drodze Skotniki-Janów (ul. Rzemieślnicza) prezentuje się okazale;
w związku z zakończeniem remontu zmianie uległa organizacja ruchu, o czym
przypomina nowe oznakowanie. Kompleksowy remont przeszła również nawierzchnia
ul. Długiej w Rosanowie. Trwają prace na drodze w Wypychowie oraz Lućmierzu
(ul. Główna). 
Przypomnijmy, że wszystkie drogi znajdujące się na terenie gminy Zgierz liczą łącznie
ponad 260 km, z czego ponad sto kilometrów obejmują drogi gminne. Ich zróżnico-
wany standard, jaki utrzymywał się przez dziesięciolecia, jest i będzie sukcesywnie
podnoszony. Lista inwestycji z ostatnich czterech lat jest pokaźna - podobnie jak plany
na najbliższą przyszłość.

Inwestycji drogowych ciąg dalszyGmina Zgierz nagrodzona
za unijne projekty

Gmina Zgierz została uhonorowana
przez samorząd województwa łódzkiego
wyróżnieniem za największą liczbę
projektów zrealizowanych ze środków
Unii Europejskiej. Nagrody
dla najaktywniejszych gmin w regionie
zostały przyznane z okazji jubileuszu
20-lecia Sejmiku Województwa Łódz-
kiego. Podczas uroczystej gali, która
odbyła się w dniu 24 maja br. w gmachu
Teatru Wielkiego w Łodzi, pamiątkowy
certyfikat odebrała wójt Barbara
Kaczmarek. W delegacji, reprezentują-
cej gminę, obecni byli: przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Piotr Lebiedziński,
radni: Kinga Banasik - przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Społecznej,
Mirosław Matusiak, Gabriela
Skopiak, Bogumiła Wojdała - przewod-
nicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Krzysztof Wiktorowski -
przewodniczący Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gospodarczej, przedsta-
wicielka organizacji pozarządowych
- Katarzyna Leszczak, prezes Stowa-
rzyszenia Promocji i Kultury Gminy
Zgierz, dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Agnieszka Kwiatkowska, specjalistka
ds. funduszy europejskich w Urzędzie
Gminy Zgierz Edyta Wójcik
oraz Sylwia Kapuścińska z Zespołu ds.
Zamówień Publicznych i OSP Urzędu
Gminy Zgierz.

- Jesteśmy dumni z wyróżnienia, które
najlepiej podsumowuje aktywność
samorządu i organizacji społecznych
w pracy na rzecz modernizacji naszej
gminy - mówi wójt Barbara Kaczmarek -
Znaleźliśmy się w czołówce samorządów
województwa łódzkiego, efektywnie za-
biegających o środki z Unii Europejskiej.
Dzięki temu udało się zrealizować wiele
ważnych projektów, zarówno o charakte-
rze inwestycyjnym, jak i społeczno-
-kulturalnym. Każdy z tych projektów   

pozostawia konkretne dobra -
materialne, intelektualne, kulturalne,
z których mogą korzystać mieszkańcy.

Lista projektów z ostatnich lat, jakie
były i są realizowane na terenie naszej
gminy, obejmuje nie tylko przedsięwzię-
cia samorządu gminnego, ale również
organizacji społecznych, takich, jak
Ochotnicze Straże Pożarne czy Stowa-
rzyszenie Promocji i Kultury Gminy
Zgierz, które z powodzeniem wniosko-
wało m.in. o środki na rzecz rozwoju in-
frastruktury turystycznej w obrębie
unikatowego kompleksu dworskiego
w Dzierżąznej, stanowiącego własność
gminy. 

- Należy podkreślić, że organizacje spo-
łeczne zabiegające o eurofundusze otrzy-
mują nieocenione wsparcie merytoryczne
ze strony Urzędu Gminy. Dzięki profesjo-
nalnej eksperckiej pomocy udaje się nam
pomyślnie zabiegać o dofinansowanie
dla lokalnych inicjatyw - mówi
Katarzyna Leszczak. 

- Nagroda dla gminy Zgierz cieszy nas
podwójnie - jako obiektywna wysoka
ocena pracy samorządowców oraz jako
wyraz uznania dla aktywności społecznej
pro publico bono i kreatywności miesz-
kańców - podsumowuje przewodniczący
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospo-
darczej Krzysztof Wiktorowski.

Skotniki - Janów

Rosanów

Wypychów

Lućmierz
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Historia Ochotniczej Straży Pożarnej
rozpoczęła się w 1917 r., kiedy to ówczesny
proboszcz parafii szczawińskiej i ceniony
społecznik ks. Witold Nadolski podjął próby
zorganizowania w Szczawinie straży poża-
rnej.  

W warunkach panującej wówczas
okupacji niemieckiej Polacy nie mogli two-
rzyć swobodnie organizacji społecznych,
a straże pożarne stanowiły wyjątek. 

W listopadzie 1918 r. marzenia i starania
proboszcza się ziściły. Szczawińska Ochotni-
cza Straż Pożarna rozpoczęła swoją działal-
ność poprzez wpisanie do Związku
Floriańskiego. Jej założycielami byli Stani-
sław Królikowski, Wojciech i Stanisław
Olczakowie; również Stefan Jastrzębski, nau-
czyciel, wspomógł organizację ochotniczej
straży i w ciągu jednego roku zakupił
niezbędne przyrządy dla straży. 

OSP w okresie okupacji nie tylko gasiła
pożary, ale również stawała w obronie miesz-
kańców pobliskich wsi i lasu. Dzięki  odwa-
dze druhów straż otrzymała od leśnictwa
drewno na budowę strażnicy. W 1920 r.
z podarowanych wcześniej materiałów
powstała drewniana strażnica, która prze-
trwała do końca II wojny światowej. Straż
posiadała w swoim wyposażeniu drewniany
wóz z pompą. Stanowisko komendanta
sprawował wówczas Leon Jędrzejczak.

Po zakończeniu wojny strażacy w dalszym
ciągu dążyli do budowy murowanej strażnicy.
Intensywnie udzielali się wówczas
Stefan Jędrzejczak, następnie Władysław
Ślawski, a w późniejszych latach Henryk
Kacprzak. W 1952 roku wybudowano długo
oczekiwaną murowaną strażnicę. W tym
czasie jako wójt i darczyńca finansowy Józef
Królikowski skutecznie wspomagał straż. 

W 1966 r. jednym z założeń walnego
zebrania   było   powstanie     orkiestry   dętej                                

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia
Strażaka (6 maja) połączono z jubileuszem
stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczawinie. Początki tej organizacji przy-
bliża zamieszczony niżej rys historyczny.
Święto w Szczawinie uświetniła ceremonia
nadania jednostce nowego sztandaru, który
poświęcił ks. Ryszard Szymacha. 

Wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek w swoim wystąpieniu
mówiła m.in.: Historia Ochotniczych Straży
Pożarnych to pięknie zapisane karty kronik,
nieprzebrane dobro i ogrom sukcesów,
mierzonych udanymi akcjami. Teraźniejszość
Ochotniczych Straży Pożarnych to sukce-
sywna modernizacja, doskonalenie
kompetencji ratowniczo-gaśniczych, troska
o poprawę bezpieczeństwa i nieustanna
gotowość bojowa, a także inwestycje
w infrastrukturę, która służy społeczności
lokalnej. Jest wreszcie i przyszłość, w którą
patrzymy z nadzieją na dalszy rozwój
formacji, z przekonaniem, jak ważna
i potrzebna jest to służba, z konkretnymi
planami na najbliższe lata. Wierzymy,
że strażackie tradycje odziedziczy młodzież,
która kiedyś przejmie dzieło przodków.
Pragnę wyrazić uznanie dla pracy społecznej
prezesów i komendantów jednostek, kierow-
nictwa gminnych struktur Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wszystkich druhów strażaków.
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wysokim
kompetencjom jesteśmy  świadkami systema-  

tycznego rozwoju OSP. Samorząd gminy
Zgierz pozostaje zawsze otwarty na wszelką
współpracę i pomoc.

W dniu 3 czerwca jubileusz 70-lecia
istnienia świętowała Ochotnicza Straż
Pożarna w Skotnikach - historię tej formacji
przybliżymy w następnym numerze NZZ. 

W tym roku gmina Zgierz była także współ-
organizatorem powiatowego święta straża-
ków. Obchodom w Dzierżąznej w dniu
24 maja przewodniczył starosta zgierski
Bogdana Jaroty. Uroczystości zainauguro-
wała msza święta, celebrowana przez kape-
lana strażaków ks. Zdzisława Sudrę.

Ostatnie tygodnie w życiu Ochotniczych
Straży Pożarnych w naszej gminie to
nie tylko czas świętowania, ale przede
wszystkim intensywnej pracy. Największa
mobilizacja sił nastąpiła w czasie groźnego
pożaru składowiska odpadów w Zgierzu.
Strażacy z gminy Zgierz przez kilkadziesiąt
godzin uczestniczyli w akcji gaśniczej,
wydatnie wspierając zastępy Państwowej
Straży Pożarnej. W czasie akcji w bardzo
trudnym terenie uszkodzeniu uległ
jeden z wozów bojowych OSP - sprzęt
został już naprawiony (m.in. takie ewentual-
ności musi uwzględniać gminny budżet).
Najważniejsze jednak, że wszyscy strażacy
po wzorowo wypełnionej misji bezpiecznie
powrócili do swoich baz - tego właśnie
należy życzyć druhom OSP: tyle samo
powrotów, co wyjazdów do akcji!
Dziękujemy!

- zamiar ten udało się zrealizować  w 1973 r.
Założycielami orkiestry byli Tadeusz Domżał
(dyrygent orkiestry) i Mieczysław Jędrzej-
czak. 

W 1995 r. rozpoczęto rozbudowę starej
i dobudowę nowej strażnicy, która została od-
dana do użytku w 2000 r. W 1997 r. jednostce
został przydzielony wóz bojowy JELCZ.
W 2002 r. jednostka OSP otrzymała wóz
bojowy  Star, przekazany  nieodpłatnie przez
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi, który służy do tej pory.

W 2011 r. po wybraniu nowego zarządu
na czele z prezesem Dariuszem Pietrasiakiem
i naczelnikiem Piotrem Jędrzejczakiem  OSP
w dalszym ciągu prowadzi liczne działania
i projekty na rzecz rozwoju jednostki.
W chwili obecnej jednostka nasza liczy
35 druhów i jest w pełni przygotowana
do działań ratowniczo–gaśniczych. 

Straż Szczawińska była i jest do dziś
otwarta na organizowanie różnego typu
imprez kulturowych oraz na współpracę z in-
nymi organizacjami takimi jak Szkoła Pod-
stawowa w Szczawinie czy Koło Gospodyń
Wiejskich. Jednostka współorganizowała
takie zabawy jak VII wieków Szczawina
i wesele Boryny, a od kilku lat cyklicznie
organizuje bale sylwestrowe, opłatek
parafialny, mikołajki dla dzieci, Święto
plonów i ziemniaka oraz bierze udział
we wszelkich uroczystościach kościelnych
i działaniach społecznych.

Patrząc z perspektywy 100 lat można
stwierdzić że OSP w Szczawinie to jednostka
o bogatej historii i ciekawych ludziach,
którzy przez lata z pełnym oddaniem ją
tworzyli i wspierali. Dziś tworzymy historię
naszej jednostki dalej i podtrzymujemy
tradycję społecznego oddania dla kolejnych
pokoleń.

OSP Szczawin

100-lecie OSP w Szczawinie

Strażackie święta, 
jubileusze i... akcje

70-lecie OSP w Skotnikach

70-lecie OSP w Skotnikach

100-lecie OSP w Szczawinie

100-lecie OSP w Szczawinie

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania wszystkim jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zgierz

uczestniczącym w akcji gaśniczej w Zgierzu w dn. 26-27 V br.
Niezawodny udział Druhów Strażaków z naszej gminy

w walce z niszczycielskim żywiołem pokazały
solidarność, profesjonalizm i wysoką sprawność bojową OSP

zasługujące na najwyższe uznanie.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Białej rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w intencji
Ojczyzny, sprawowanej przez ks. Mariusza Lampę.
Po ceremonii religijnej uczestnicy uroczystości w asyście
pocztów sztandarowych i przy akompaniamencie orkiestry
dętej przemaszerowali na skwer przed pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Oprawę święta uświetniły Ochotnicze
Straże  Pożarne.
Zebranych przywitała wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,

zwracając uwagę na szczególny wymiar obchodzonego święta
państwowego w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości:

- To właśnie w 1918 roku w dniu 3 maja Polacy spontanicz-
nie celebrowali rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki pierw-
szej w Europie konstytucji. Działo się to jeszcze w warunkach
okupacji ziem polskich przez armię Cesarstwa Niemieckiego,
w atmosferze niepewności losów Ojczyzny, wszak Polska
powróci na mapę Europy jako suwerenne państwo dopiero pół
roku później. 3 maja 1918 roku po raz pierwszy w historii
Polacy na masową skalę świętowali dzień, który miał przypo-
minać o wolnej Polsce, o narodowej tożsamości oraz dumie
z tysiącletniego dziedzictwa historii narodu i państwa
polskiego. 

Wójt Barbara Kaczmarek przypomniała, że również
na ziemi zgierskiej 3 maja 1918 roku uroczyście świętowano
tę ważną dla Polaków rocznicę. Jak relacjonowała "Gazeta
Zgierska", obchody w Zgierzu rozpoczęły się od nabożeństwa
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z udziałem
licznych pocztów sztandarowych, a zakończyły wieczorną
akademią, podczas której sprzedawano cegiełki na rzecz
Polskiej Macierzy Szkolnej - organizacji oświatowej, szerzącej
kulturę ojczystą w warunkach niewoli narodowej. Osoby
zaangażowane w zorganizowanie tego wydarzenia wykazały
się wielką odwagą cywilną; szczęśliwie niemieckie władze
okupacyjne nie próbowały pacyfikować patriotycznych nastro-
jów ludności polskiej, obawiając się masowych rozruchów.

- Można powiedzieć, że dziś Święto Narodowe Trzeciego
Maja obchodzi 100. rocznicę swojej inauguracji - jeszcze nie-
formalnej, bo takowa nastąpiła już w wolnej Polsce, w 1919
roku - mówiła wójt gminy Zgierz - Przesłanie, które zjedno-
czyło Polaków przed stu laty, wciąż pozostaje aktualne. Dziś
manifestujemy naszą jedność, tożsamość narodową oraz troskę
o dobro i pomyślność naszej Ojczyzny. Z dumą patrzymy
na naszą historię, a jednocześnie z nadzieją spoglądamy
w przyszłość. Historia jest nauczycielką życia - ta sentencja
dobitnie oddaje istotę świadomości historycznej. Doświadcze-
nia poprzednich pokoleń, utrwalone na kartach dziejów,
są dla nas drogowskazem albo znakiem ostrzegawczym.
Jaka lekcja płynie z wydarzeń Sejmu Wielkiego i Konstytucji
3 maja? Mądrzejsi o doświadczenia naszych przodków
powinniśmy po wsze czasy pamiętać, że odpowiedzialność
za nasze państwo spoczywa na każdym, kto tę wspólnotę
tworzy. Każdy z nas na swój sposób ma istotną rolę
do spełnienia w sztafecie pokoleń, które przekazują pieczę
nad tym wspólnym dobrem, którego biało-czerwony symbol
nie tylko łopocze na wietrze ponad naszymi głowami, ale żyje
w naszych sercach.

Po wystąpieniach gości delegacje władz samorządowych,
instytucji, szkół, organizacji społecznych i sołectw złożyły
kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu
części oficjalnej rozpoczął się rodzinny piknik. Główną
atrakcję kulinarną - wyśmienity żurek - przygotowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierżąznej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja
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Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Dąbrówka Wielka

60 lat LKS Rosanów: sztandar dla Klubu

Sukcesem zakończono realizację
projektu inwestycyjnego finansowanego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

To już druga  tego typu inwestycja
zrealizowana w 2018 roku, dotycząca
rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury
kulturalnej, której inwestorem była
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce
Wielkiej przy wsparciu gminy Zgierz.

Wartość zadania wyniosła ponad 72
tysiące złotych, z czego 63 656 złotych
to kwota dotacji z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmował przebu-
dowę pomieszczenia świetlicy, przebu-
dowę części sanitarnej, termomoderniza-
cję – docieplenie stropodachu nad świet-
licą, budowę tarasu od strony północno -
wschodniej z kostki betonowej. Wyko-
nano gładzie gipsowe na ścianach, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową,
odgrzybiono ściany i sufit, wzmocniono
istniejące tynki ścienne, zamontowano
również energooszczędne oświetlenie
typu LED.

Przebudowana świetlica będzie służyła
w celu organizacji zajęć warsztatowych,
spotkań integracyjnych oraz ciekawych
inicjatyw lokalnych dla mieszkańców
Dąbrówki Wielkiej, sąsiednich miejsco-
wości oraz turystów.

Gratulujemy szybkiej realizacji projektu
i życzymy wielu nowych pomysłów słu-
żących zaspokojeniu potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców naszej gminy.

Edyta Wójcik

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 czerwca br. Ludowy Klub Sportowy Rosanów świętował
jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystość uświetniła ceremonia
nadania klubowi sztandaru, który poświęcił ks. Mariusz
Lampa. Łacińska maksyma na sztandarze w klubowych
czarno-czerwonych barwach głosi: „szybciej, wyżej, mocniej”
(citius, altius, fortius). Gospodarzem uroczystości był prezes
LKS Rosanów Paweł Pietrzak. W imieniu samorządu gminy
Zgierz podziękowania, gratulacje i życzenia dla założycieli,
działaczy i sportowców złożyła wójt Barbara Kaczmarek,
podkreślając, że klub z Rosanowa jest sportową chlubą gminy.
Piłkarze sprawili gościom i publiczności wspaniałe futbolowe
widowisko, wygrywając mecz ze Stalą Głowno 6:4. 

Jak przystało na urodzinowy jubileusz, nie zabrakło tortu
i życzeń, do których się przyłączamy: samych sukcesów
i kolejnych sportowych laurów!
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HARMONOGRAM
bezpłatnych porad psychologicznych 

dla mieszkańców gminy Zgierz 
w punktach konsultacyjnych w czerwcu 2018 r.

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ
01.06 godz. 13.30 - 17.30, 22.06 godz. 09.00 - 13.00

CENTRUM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO–KULTURALNEJ 
W GIECZNIE

05.06 godz. 09.45 - 13.45, 19.06 godz. 09.45 - 13.45, 
28.06 godz. 14.00 - 18.00       

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH  
01.06 godz. 9.00 - 13.00, 27.06 godz. 13.00 - 17.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
12.06 godz.15.00 - 19.00, 26.06 godz. 15.00 - 19.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SMARDZEWIE 
07.06 godz. 13.00 - 17.00, 14.06 godz.13.00 - 17.00, 

28.06 godz. 9.30 -13.30

Wspaniali goście odwiedzili
25 IV br. Szkołę Podstawową
w Szczawinie. Obecni byli Tadeusz
Kaczor - honorowy konsul generalny
Republiki Węgier i Ewa Peplińska-
Chałaj, prezes Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej w Łodzi.Wszystko
za sprawą udziału uczniów naszej
szkoły w grze terenowej ”Honvedzi
i Samartanki”, organizowanej przez
wspomniane Towarzystwo w 170.
rocznicę walk wyzwoleńczych Wiosny
Ludów. Reprezentację szkoły stanowili
uczniowie: Aleksandra Boruta,
Kasandra Glass, Amelia Zając, Stani-
sław Jędrzejczak, Kamil Abramczyk
i Krzysztof Kwiatkowski wraz
z opiekunem nauczycielem historii
Krzysztofem Wołowskim. Grupa
chłopców zajęła II miejsce w między-
szkolnej rywalizacji. 

Cezary Piotrowski

3 VI br. w Dzierżąznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.
Na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czekała moc atrak-
cji: spektakl teatralny, kurs chodzenia na szczudłach, koncert
i warsztaty bębniarskie, animacje plastyczne, stoisko
z popcornem, dmuchańce i malowanie twarzy, zabawy z bańkami
mydlanymi. Starsze dzieci mogły ponadto poeksperymentować
pod okiem naukowców. Wystąpił zespół tańca mażoretkowego
YOLO. Wszystkie atrakcje były darmowe. Nic dziwnego, że na
buziach obecnych na imprezie dzieci nie brakowało uśmiechów.
Serdecznie dziękujemy Sponsorowi i Patronom Medialnym
imprezy za nieocenione wsparcie!

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

XXII Bieg Jednorożca w Dzierżąznej W tym roku na podium: w kategorii SP do kl. VII - I miejsce SP w Szczawinie,
II miejsce - SP w Białej, III miejsce - SP w Giecznie. W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce - ZSG w Grotnikach, II miejsce - SP w Szczawinie, III miejsce - SP w Giecznie.

Korespondencja ze Szczawina

ZAPROSZENIE
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KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Wierszem o ziemi zgierskiej

Pikniki w gminie Zgierz

Limeryki o Ustroniu i Grotnikach  
Niemało miejscowości
czeka latem na gości.

Urocze są wczasy
w Ustroniu, gdzie lasy

mogą dać moc radości
Cenimy pewnego aktora,
przypomnieć jednakowoż pora,

że Linda to rzeka także.
W Grotnikach płynie, a jakże.

Ładna, choć trudno rzec, że spora
Janusz Janyst

Z GMINNĄ KARTĄ SENIORA DO UNIEJOWA

Biała

Sołectwo
Ciosny

Grotniki

Słowik

Maj i czerwiec to tradycyjnie czas integracyjnych pikników w rodzinno-sąsiedzkiej
atmosferze. W tym roku hitem imprez w szkołach są przejażdżki gokartami. Obszerne
fotorelacje z wydarzeń znajdą Państwo na profilu gminy Zgierz na portalu Facebook.

23 maja Urząd Gminy Zgierz zorganizował wycieczkę do Uniejowa i Borysewa w ramach promocji programu Gminnej
Karty Seniora. W wyjeździe wzięli udział chętni posiadacze karty, wydawanej przez Urząd Gminy. W programie wycieczki
znalazło się m.in. zwiedzanie zamku i średniowiecznej kolegiaty w Uniejowie oraz wizyta w kompleksie termalnym.
To pierwsza tego typu impreza aktywizująco-integracyjna, organizowana przez samorząd gminny z myślą o seniorach
z gminy Zgierz. W planach są już kolejne.

W poprzednim numerze ogłosiliśmy całoroczny literacki
konkurs dla Czytelników. Miło nam zaprezentować utwór
poetycki miesiąca, nadesłany przez Pana Janusza Janysta.
Czekamy na Państwa utwory o miejscowościach z gminy
Zgierz - można je nadsyłać na adres Redakcji lub pocztą
elektroniczną: gazeta@gmina.zgierz.pl
Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe!

13.06.2018
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
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