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Dwudniowa formuła tradycyjnego święta plonów w gminie Zgierz sprzed roku spodobała się wszystkim, dlatego również w tym roku gminne uroczystości
dożynkowe potrwają dwa dni. Sobotnie popołudnie i wieczór (1 września) upłyną przy dźwiękach przebojów popularnych gwiazd disco polo. W niedzielę
2 września zgromadzimy się na ceremonii dożynkowej i mszy świętej dziękczynnej. W części artystycznej wystapią gminne zespoły folklorystyczne, a gwiazdą
wieczoru będzie ENEJ. Przez dwa dni prezentowane będą m.in. stoiska sołectw, stowarzyszeń  i organizacji, artystów i twórców ludowych, sponsorów
i partnerów dożynek; będzie wesołe miasteczko, strefa dziecka - animacje, zabawy, konkursy i moc innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy!!!

DOŻYNKI 2018: PODWÓJNA DAWKA ATRAKCJI

W numerze m.in.:
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Wyrazy współczucia Pani
Krystynie Jóźwiak

z powodu śmierci

MĘŻA

składa
Miejsko-Gminna Rada KGW

w Zgierzu

Wyrazy współczucia Pani
Krystynie Jóźwiak

z powodu śmierci

MĘŻA
składają 
Koleżanki

z KGW Dzierżązna

Wyrazy współczucia Pani
Krystynie Jóźwiak

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Dyrektor i Pracownicy 
GCKSTiR

w Dzierżąznej

Wyrazy współczucia Pani
Krystynie Jóźwiak

i Rodzinie
z powodu śmierci 

ŚP.
Andrzeja 
Jóźwiaka

składają
Druhowie OSP Dzierżązna

Wyrazy współczucia
Pani

Krystynie Jóźwiak
i Bliskim

z powodu śmierci Męża
ŚP.

Andrzeja 
Jóźwiaka

składają
Sąsiedzi

Wyrazy współczucia
Pani

Magdalenie Hauke
z powodu śmierci Mamy

ŚP.
Ewy 

Hauke
składają

członkowie
Klubu Honorowych Dawców

Krwi przy SP w Białej

Wyrazy współczucia Pani
Magdalenie Hauke
z powodu śmierci mamy

ŚP.
Ewy 

Hauke
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wyrazy współczucia Pani
Beacie Pietrasiak

oraz Jej Rodzinie
z powodu śmierci Siostry

ŚP.
Ewy 

składają Koleżanki
z KGW i OSP Szczawin  

Wyrazy współczucia
Pani

Marii Ślawskiej
oraz Jej Rodzinie
z powodu śmierci 

ŚP.
Stefanii

Ślawskiej 
składają Koleżanki

z KGW w Szczawinie  

Wyrazy współczucia Pani
Krystynie Jóźwiak
z powodu śmierci Męża

ŚP.
Andrzeja 

Jóźwiaka
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

ŚP.
Druha

Andrzeja
Jóźwiaka

składa
Zarząd Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Zgierzu

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

ŚP.
Alicji

Jędrzejczak
Wieloletniej Przewodniczącej

KGW w Szczawinie

składają
KGW i  OSP Szczawin

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Ewy

Bernhardt
składają

Radna Rady Gminy Zgierz
Kinga Banasik 

i Sołtys Sołectwa Grotniki
Danuta Bartłomiejczyk

z Radą Sołecką

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Danuty

Marynowskiej
składają

Radna Rady Gminy Zgierz
Kinga Banasik 

i Sołtys Sołectwa Grotniki
Danuta Bartłomiejczyk

z Radą Sołecką

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Barbary

Szadkowskiej
składają

Radna Rady Gminy Zgierz
Kinga Banasik 

i Sołtys Sołectwa Grotniki
Danuta Bartłomiejczyk

z Radą Sołecką

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Ewy 

Hauke
składa

Stowarzyszenie 
Agroturystyczne
Ziemi Zgierskiej

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

ŚP.
Alicji 

Jędrzejczak
Przewodniczącej KGW 

w Szczawinie
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańcow gminy Zgierz w sierpniu i wrześniu 2018 roku

Grotniki (NZOZ) 29.08 13.00-17.00, 05.09 9.00-13.00,
28.09 13.00-17.00
Smardzew (NZOZ) 13.08 13.00-17.00, 27.08 13.00-17.00,
03.09 9.30-13.30, 17.09 13.00-17.00, 24.09 13.00-17.00
Słowik (NZOZ) 14.08 15.00-19.00, 28.08 15.00-19.00,
11.09 15.00-19.00, 25.09 15.00-19.00
Biała (NZOZ) 17.08 10.00-14.00, 05.09 13.30-17.30,
28.09 9.00-13.00
Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej) 14.08 09.45-13.45;
28.08 09.45-13.45; 03.09 09.45-13.45, 11.09 09.45-13.45,
25.09 14.00-18.00

Radzie Rodziców, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
w Szczawinie, Orkiestrze Dętej ze Szczawina działającej
przy GCKSTiR w Dzierżąznej oraz wszystkim Rodzicom
i Uczniom angażującym się w życie Szkoły Podstawowej
im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie dziękujemy
za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste
zaangażowanie w organizację Kolorowego Pikniku Rodzinnego

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie SP w Szczawinie

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Szkoły Podstawowej
im. J. Kasińskiego w Białej, Członkom Stowarzyszenia
Agroturystycznego Ziemi Zgierskiej, Koleżankom i Kolegom z Koła
Emerytów ZNP w gminie Zgierz, Członkom Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy SP w Białej, Dyrektorom placówek oświatowych
i wychowawczych terenu gminy Zgierz, Sąsiadom, Przyjaciołom,
Znajomym oraz wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej 

ŚP.
Ewy Hauke

za obecność, modlitwę i wsparcie.

Rodzina

Z głębokim żalem
pożegnaliśmy

w dniu 8 sierpnia 2018 roku 

ŚP.
Edwarda 

Ryźlaka
Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać, Panie...

Rodzina

Rekordowo wysokie temperatury ostatnich tygodni
wszystkim dotkliwie dają się we znaki. W ciągu minionego
miesiąca niemal każdego dnia wydawane było ostrzeżenie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku
z upałami (komunikaty te publikujemy na bieżąco w gmin-
nych serwisach informacyjnych). Pamiętajmy, by unikać
ekspozycji na słońce (zwłaszcza między godziną 10 a 17)
oraz odpowiednio nawadniać organizm (w przypadku
dorosłej zdrowej osoby oznacza to konieczność spożywania
minimum 2 litrów płynów w ciągu dnia). Na odwodnienie
szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Lekarze
przestrzegają również przed wielogodzinnym opalaniem się
w promieniach słońca, co jest bardzo niebezpieczne
dla skóry.

Fala upałów, jakie nawiedziły Europę, sieje spustoszenie
w przyrodzie, a zwłaszcza w rolnictwie. Tegoroczne plony
z powodu suszy będą znacząco niższe niż w latach ubieg-
łych - dotyczy to również terenu naszej gminy. W zaistniałej
sytuacji resort rolnictwa zapowiedział pomoc dla poszko-
dowanych. W ostatnim tygodniu czerwca i pierwszej poło-
wie lipca, stosownie do obwieszczeń, można było składać
w urzędach gmin wnioski o oszacowanie szkód
przez powołane w tym celu komisje. W gminie Zgierz z tej
możliwości skorzystało ponad 120 rolników.

- Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody
w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
suszy będą mogli ubiegać się o pomoc w formie
dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody
wynoszą co najmniej 30 procent - informuje
Agata Grzelak-Makowczyńska, kierownik Biura
Powiatu Zgierskiego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosi
wysokość stawki pomocy finansowej, przypadającą
na 1 hektar.

Szczegółowe informacje na temat pomocy będą publi-
kowane na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz roz-
powszechniane również przez serwisy informacyjne gminy
Zgierz (www.gminazgierz.pl, profil gminy na portalu
Facebook). W razie wątpliwości warto skontaktować się
z ARiMR lub Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy Zgierz.

Niestety, wiele wskazuje na to, że wysokie temperatury
oraz towarzyszące im gwałtowne zjawiska atmosferyczne
(burze, wichury) to nie tylko chwilowa anomalia
pogodowa, ale stała tendencja, spowodowana globalnym
ociepleniem. Umiarkowany do tej pory klimat Europy
Środkowo-Wschodniej zmienia się na naszych oczach
i staje się coraz bardziej tropikalny.

UPAŁ I SUSZA DAJĄ SIĘ WE ZNAKI. POMOC DLA ROLNIKÓW
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WIĘCEJ DOBRYCH DRÓG

Radni zebrani na sesji Rady Gminy Zgierz w dniu 28 czerwca br. jednogłośnie
przyjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy za rok 2017. Barbara Kaczmarek, dziękując radnym za to szczególne wotum
zaufania i poparcia, podkreśliła, że harmonijna współpraca między Radą Gminy
i wójtem, która wyróżnia bieżącą kadencję, jest kluczem do pomyślnego rozwoju
gminy. Jego świadectwem są przede wszystkim inwestycje prospołeczne, które służą
ogółowi mieszkańców i nadrabiają zaległości w różnych dziedzinach, zwłaszcza
w infrastrukturze drogowej. Warto wspomnieć, że na inwestycje drogowe wydano
w ubiegłorocznym budżecie ponad 6 milionów złotych, co czyni je priorytetowym
obszarem wydatków majątkowych gminy. Wśród sztandarowych przedsięwzięć
inwestycyjnych należy również pamiętać o systematycznej rozbudowie infrastruk-
tury wodociągowej oraz podjętym dziele budowy nowego gmachu ośrodka zdrowia
w Białej.

W dniu 31 lipca br. komendant powiatowy
policji podinspektor Robert Śniecikowski
przeszedł na emeryturę. Wójt Barbara
Kaczmarek w imieniu władz samorzadowych
i społeczności gminy Zgierz podziękowała
mu za długoletnia służbę, wzorowe kierowanie
zgierską jednostką policji oraz owocną współ-
pracę z samorządem lokalnym. 

Przypomnijmy, że Robert Śniecikowski
kierował zgierską policją przez ostatnie dwa
lata. Obejmując stanowisko komendanta
powiatowego, w poczuciu odpowiedzialności
za sprawy publiczne złożył mandat radnego
Rady Gminy Zgierz, uważając, że szeroki
zakres obowiazków szefa Komendy Powiato-
wej Policji nie będzie sprzyjał takiemu
zaangażowaniu w sprawy samorządu,
jak miało to miejsce wcześniej.

Wypychów

Kotowice

Absolutorium dla wójta jednogłośnie
Z PRAC RADY GMINY ZGIERZ

Dobiegła końca kolejna długo wyczekiwana inwestycja w gminie Zgierz: remont
drogi gminnej w Wypychowie. Jej uroczyste otwarcie w niedzielę 8 lipca br. zainau-
gurowało tradycyjne przecięcie wstęgi, którego dokonali: wójt Barbara Kaczmarek,
proboszcz parafii w Giecznie ks. Mirosław Wojturski, zastępca wójta Wiesław
Olender, radny Rady Gminy Zgierz Mirosław Matusiak i sołtys sołectwa Wypychów
Milena Olczak. Ks. Mirosław Wojturski przewodniczył modlitwie w intencji podróż-
nych oraz dokonał poświęcenia nowo otwartej drogi. Następnie na terenie strażnicy
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się piknik, przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Wypychowie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej. Panie z KGW zaserwowały wyśmienite specjały kulinarne.

Zakończył się również tegoroczny etap modernizacji drogi gminej Kotowice-
Bądków; ciąg dalszy remontu zaplanowano na przyszły rok. Również przebudowa
ulic Letniej i Spacerowej w Białej zakończyła się pomyślnie: nawierzchnia została
pokryta asfaltem. Trwają prace na ulicy Jedlinowej w miejscowości Jedlicze A, gdzie
niebawem również pojawi się asfalt. Wszystkie te inwestycje wpisują się w strategię
rozwoju gminnej infrastruktury drogowej i „nadrabiania zaległości” z przeszłości.
Na liście zadań pozostaje jeszcze wiele lokalizacji, planowanych przez władze
samorządowe do realizacji w najbliższych latach. W skali porównywalnych gmin
wiejskich gmina Zgierz należy do czołówki, jeśli chodzi o inwestycje w sieć dróg.  

Długo wyczekiwane inwestycje na finiszu
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Fabryka w Lućmierzu otwarta

Centrum Gieczna będzie odnowione

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy Zgierz otrzymały
w formie darowizny sprzęt ratowniczy
zakupiony przez gminę ze środków
Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu
Pomocy Poszkodowanym, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwo-
ści.

Gmina Zgierz zakupiła sprzęt i wyposaże-
nie dla dziesięciu jednostek OSP o wartości
ponad 87 tys. zł, przy czym dotacja
z Funduszu Sprawiedliwości wyniosła niemal
86,5 tys. zł. Pozwoliło to na wyposażenie
jednostek m.in. w defibrylatory, piły
ratownicze (umożliwiające m.in. bezpieczne
cięcie szyb klejonych), przenośne zestawy
oświetleniowe potrzebne do akcji ratowni-
czych po zmroku, torby PSP R1 czyli
specjalne zestawy ratownictwa medycznego,
przygotowane pod kątem potrzeb straży
pożarnej, deski ortopedyczne umożliwiające
transport poszkodowanych, szyny Kramera
(sprzęt medyczny służący szybkiemu unieru-
chomieniu złamanych lub zwichniętych
kończyn), teleskopowe bosaki dielektryczne
(umożliwiające zdalne usuwanie przeszkód,
w tym - przewodów pod napięciem do 20 tys.
V), zestawy do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia, detektory prądu naprzemiennego
oraz agregat prądotwórczy. 

Poszczególne    jednostki   wyposażono
w elementy niezbędne do akcji ratowniczych
adekwatnie do potrzeb. W przygotowanie
przez samorząd gminy Zgierz wniosku,
niezbędnego do uzyskania dotacji z Funduszu
Sprawiedliwości, zaangażował się poseł
na Sejm RP Marek Matuszewski. Dzięki
pozytywnemu rozpatrzeniu aplikacji gmina
Zgierz znalazła się w gronie beneficjentów
uruchomionego w 2018 r. programu
Ministerstwa Sprawiedliwości, ukierunkowa-
nego na wzrost bezpieczeństwa Polaków.
W ten sposób doceniono rosnące znaczenie
ochotniczych formacji strażackich w akcjach
ratowniczych.

Uroczyste przekazanie nowego sprzętu
na wyposażenie jednostek OSP przez wójta
Barbarę Kaczmarek oraz reprezentującego
posła Marka Matuszewskiego radnego Rady
Miasta Zgierza Zbigniewa Linkowskiego
odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Zgierz w dniu 7 sierpnia br. 

Każde z urządzeń, służących ratownictwu,
czy to w trakcie wypadku na drodze, czy
pożaru, czy też innej katastrofy, może ocalić
ludzkie życie. Ważne, że nowoczesny sprzęt
trafił w ręce wyszkolonych strażaków
i będzie służył w razie potrzeby, choć
wszyscy mamy nadzieję, że okazji do jego
użycia będzie jak najmniej. 

22 czerwca br. w Lućmierzu uroczyście
otwarto fabrykę Yamada Wentworth.
W wydarzeniu tym na zaproszenie właścicieli
i kierownictwa firmy uczestniczyła wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek. Japoń-
sko-kanadyjska inwestycja rozpoczęła się
zaledwie rok temu od wmurowania kamienia
węgielnego. Dziś nowoczesny zakład
produkcyjny już działa, kooperując z global-
nym liderem w produkcji akcesoriów
do golenia - marką Gilette, należącą
do koncernu Procter & Gamble. 

Wójt gminy Zgierz w swoim wystąpieniu
mówiła m.in.: 
"Zaledwie przed rokiem miałam zaszczyt
witać w imieniu samorządu i społeczności
gminy Zgierz inwestorów, którzy wybrali
Lućmierz jako miejsce dla swojego przed-
sięwzięcia. Dziś jesteśmy świadkami uroczys-
tej inauguracji pracy zakładu produkcyjnego.
Dziękując za zaproszenie na to historyczne
wydarzenie, pragnę wyrazić ogromną radość,
że za sprawą inwestycji Yamada Wentworth
nasza gmina wkroczyła w nowy, bardziej
zaawansowany etap rozwoju gospodarczego.
Międzynarodowa renoma marek Yamada
i Wentworth w świecie wielkiego biznesu
sprawia, że gmina Zgierz staje się obiektem
zainteresowania innych inwestorów, poszuku-
jących atrakcyjnych lokalizacji dla swoich
projektów. Władze gminy, reprezentując
interes społeczny i wsłuchując się w głosy
mieszkańców, dbają, aby na naszym terenie
realizowane były wyłącznie inwestycje przy-
jazne dla ludzi i środowiska naturalnego,
spełniające najwyższe standardy ekologii
oraz gwarantujące bezpieczeństwo i komfort
dla okolicy bliższej i dalszej. Tym
właśnie  wyróżnia się nowoczesny zakład
w Lućmierzu. Właśnie takie bezpieczne
i prorozwojowe inwestycje są mile widziane;
tylko takie inwestycje w naszej gminie mogą
uzyskać zielone światło. To nie jest obietnica,
ale konkretna strategia, jaką realizuje
samorząd w ostatnich latach.

Wybór terenu gminy Zgierz na miejsce
budowy fabryki przez koncerny Yamada
i Wentworth cieszy podwójnie. Po pierwsze,
jak każda inwestycja, również i ta przekłada
się na ważne korzyści ekonomiczne dla gmin-
nej wspólnoty w postaci wpływów do budżetu
z tytułu podatków oraz stworzenia miejsc
pracy, zapewniających zawodową stabiliza-
cję i godziwe warunki zatrudnienia. Po dru-
gie, budowa zakładu produkcyjnego na ziemi
zgierskiej to fenomen: w czasach, kiedy pro-
dukcję masowo lokuje się w krajach azjatyc-
kich, każda inwestycja o charakterze
przemysłowym jest dla gospodarki naszego
kraju niezwykle cenna. Właśnie tego rodzaju
projekty są dźwignią rozwoju i źródłem obie-
cujących perspektyw na przyszłość. Patrio-
tyzm gospodarczy nakazuje polskim
konsumentom wspierać te marki, które tu,
na polskiej ziemi, kosztem milionów euro
budują swoje zakłady, dają Polakom pracę
oraz solidarnie uczestniczą w obowiązkach
podatkowych na rzecz państwa polskiego. 
Na zakończenie pragnę serdecznie pogratu-
lować inwestorom, budowniczym i całemu
zespołowi pracowniczemu imponującego
projektu, jaki dziś widzimy w pełnej krasie,
oraz życzyć wszelkiej pomyślności, dalszych
sukcesów i satysfakcji z owocnej działalności
zakładu na ziemi zgierskiej - w sercu Polski
i ważnym punkcie tranzytowym na mapie
Europy. Mam nadzieję, że sukces ten stanie
się również udziałem pracowników
i ich rodzin, jako że największym bogactwem
tej ziemi są ludzie" - podsumowała wójt
Barbara Kaczmarek.

Ceremonii przecięcia wstęgi towarzyszył
jeszcze jeden znamienny symbol: szefowie
Yamada i Wentworth zasadzili przed budyn-
kiem drzewa wiśni i klonu, nawiązujące do
określenia Japonii jako Kraju Kwitnącej
Wiśni oraz flagi Kanady, na którym widnieje
klonowy liść. Gest ten ma symbolizować
zakorzenienie japońsko-kanadyjskiej inwe-
stycji na polskiej ziemi - w Lućmierzu.

Wiele wskazuje na to, że już niebawem znacząco poprawi się krajobraz w centralnej części
Gieczna. Skwer przy kompleksie budynków handlowo-usługowych obok drogi wojewódzkiej
nr 702 „straszył” od lat. Opłakany stan trwał przez dwie dekady; dopiero w obecnej kadencji
samorząd gminny skutecznie rozwiązał problem niejasnego statusu nieruchomości, uzyskując
stosowny tytuł prawny, umożliwiający zagospodarowanie przestrzeni między jezdnią
a zabudowaniami. Przygotowany przez gminę projekt zakłada modernizację terenu: wyrów-
nanie i utwardzenie nawierzchni oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników zgodnie
 z zasadami bezpieczeństwa. Gruntownie poprawi się estetyka miejsca, które w połowie XVI
stulecia stanowiło centrum ówczesnego... miasta Gieczno (tak, właśnie miasta!). Rada Gminy
Zgierz na wniosek wójta już wyasygnowała środki z tegorocznego budżetu na przeprowa-
dzenie prac, które rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.
Procedury przetargowe są już w toku.

Jednostki OSP otrzymały
sprzęt ratujący życie

Gmina pozyskała środki z Funduszu Sprawiedliwości Miedzynarodowa inwestycja w gminie Zgierz
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W dniu 6 lipca br. w Zgierzu obchodzono tradycyjne Święto
Policji. Wyjątkowy charakter uroczystości - w tym roku
w randze obchodów wojewódzkich - podkreśliło nadanie
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. Gmina
Zgierz jest współfundatorem sztandaru (obok dwóch innych
samorzadów - gminy Głowno i miasta Głowno). Z tej okazji
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek skierowała na ręce
komendanta zgierskiej policji list gratulacyjny:

Z okazji dorocznego Święta Policji, które w bieżącym roku
uświetnia ceremonia nadania sztandaru Komendzie Powiato-
wej Policji w Zgierzu, w imieniu samorządu i społeczności
gminy Zgierz pragnę serdecznie podziękować Kierownictwu,
Funkcjonariuszom i Pracownikom zgierskiej jednostki
za dotychczasową owocną pracę, profesjonalizm oraz trud
pełnienia tej jakże ważnej, choć niełatwej służby publicznej. 

Gratulując osiągnięć, które są wyznacznikiem poziomu
bezpieczeństwa i praworządności oraz w wymierny sposób
pozytywnie wpływają na standard i komfort codziennego życia
mieszkańców, życzę dalszych sukcesów zawodowych,
bezpiecznej służby, zasłużonych awansów i docenienia
Państwa pracy w każdym aspekcie, a także satysfakcji
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Niech wizerunek godła państwowego, który z dumą noszą
wszyscy policjanci na swoich mundurach - od dziś widoczny
również na tym honorowym insygnium, jakie stanowi sztandar
- przypomina, że swoją postawą oraz zaangażowaniem
w wypełnianie obowiązków służbowych każdy z członków
policyjnej formacji reprezentuje autorytet Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Jestem przekonana, że służba Ojczyźnie
w szeregach Policji zawsze spotykać się będzie z należnym
szacunkiem, wdzięcznością i uznaniem społecznym.

Zgierska policja otrzymała sztandar w stulecie Niepodle-
głości, a jednocześnie w przededniu szczególnego jubileuszu:
w przyszłym roku polska policja będzie świętować stulecie
powstania (w 1919 r. utworzono Policję Państwową - pierwszą
w dziejach Polski profesjonalną formację mundurową, która
miała stać na straży prawa i porządku publicznego).

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się
Niebieski Piknik w Parku Miejskim. Tematem przewodnim
stoiska gminy Zgierz było bezpieczeństwo na drodze. Rozda-
wano m.in. elementy odblaskowe i kamizelki ostrzegawcze,
przypominając, że piesi poruszający się po zmroku poza tere-
nem zabudowanym - zgodnie z prawem - muszą posiadać
odblaski. Warto pamiętać, że to nie tylko obowiązek wynika-
jący z przepisów, ale również nawyk, który powinien wynikać
ze zdrowego rozsądku. 

Sztandar dla zgierskiej policji

Zgodnie z gminną tradycją, w dniu 23 lipca br. w urokliwej
scenerii dworku w Dzierżąznej - siedzibie Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - zorganizowano
kolejną uroczystość z okazji złotych godów małżeńskich.
Jubileusz 50-lecia wspólnego życia świętowało sześć par
z naszej gminy: państwo: Bagrodzcy, Makowscy, Kińscy,
Zdobychowie, Maciakowie, Maślankiewiczowie. W rodzin-
nej, radosnej i zarazem wzruszającej atmosferze wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek wręczyła dostojnym jubilatom
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, życząc długich
lat życia w miłości i zdrowiu. Jednocześnie zapraszamy
wszystkie pary, które w niedługim czasie będą swiętować
swój jubileusz 50-lecia małżeństwa, do kontaktu z Urzędem
Gminy Zgierz.

Małżeńskie jubileusze
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Budowa miejsca turystycznego w miejscowości Grotniki

Z przyjemnością informujemy,
iż dobiegła końca realizacja projektu
inwestycyjnego finansowanego w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” z wyłączeniem projektów granto-
wych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

To kolejna inwestycja na terenie, którą
udało się pomyślnie zrealizować w pierw-
szym półroczu 2018 r. dotycząca rozwoju
ogólnodostępnej infrastruktury kultural-
nej, rekreacyjnej i turystycznej.
Beneficjentem środków unijnych było
Stowarzyszenie Promocji i Kultury
Gminy Zgierz, a dzięki owocnej współ-
pracy z gminą Zgierz  stworzono miejsce
- jedno z wielu planowanych na terenie
gminy Zgierz, które oprócz walorów
estetycznych będzie pełnić funkcje rekrea-
cyjne, turystyczne i kulturalne. Nowo
powstała infrastruktura ma służyć zaspo-
kojeniu potrzeb lokalnej społeczności
i zwiększyć jej zaangażowanie
w organizację oddolnych inicjatyw. 

Projekt był realizowany od marca
do maja b.r., a jego wartość wyniosła
ponad 75 000,00 zł przy 100% dofinanso-
waniu ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW na lata
2014-2020.

  W dniu 14 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek podpisała  umowy z Samorządem
Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych
projektów lokalnych. Wsparcie otrzymały dwa sołectwa
z terenu gminy Zgierz:  sołectwo Emilia dla projektu pn.
„Integracja mieszkańców wsi Emilia” oraz sołectwo
Słowik dla projektu pn. „Nasz Słowik”.

Wysokość dotacji celowej udzielonej z budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego na dofinansowanie powyższych
zadań wynosi  łącznie 10 000,00 zł, natomiast  całkowita
wartość projektów to 13 440,00 zł. Wkład własny gminy
stanowi kwotę 3 440,00 zł.

Projekty są realizowane na terenie gminy Zgierz,
w miejscowości Emilia i w miejscowości Słowik,
w terminie od 01.07.2018 r. do 15.11.2018 r.,
a ich głównym celem  jest rozwój sołectw poprzez po-
budzenie aktywności społecznej mieszkańców, wzmoc-
nienie tożsamości lokalnej, promocję lokalnych
produktów oraz propagowanie działań promocyjno
– edukacyjnych.
Obydwa projekty angażują w realizację mieszkańców,
gdyż większość prac będą oni wykonywać samodzielnie,
co w dużej mierze przyczyni się do integracji społecz-
ności lokalnej.

W dniu 26 lipca br. na terenie gminy Pęczniew
w miejscowości Księże Młyny w ośrodku „VAN-TUR”
obyło się uroczyste  podpisanie umowy o dofinansowa-
nie  między Województwem  Łódzkim a Gminnym
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej .

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu
wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejs-
cowości Dzierżązna” zostanie zrealizowany w ramach
działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4.
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, ob-
jętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
a jego głównym celem jest rozszerzenie oferty rekrea-
cyjnej w miejscowości Dzierżązna .

W zakres zaplanowanych do realizacji zadań wchodzi
min. budowa pomostu pontonowego, budowa drewnia-
nej altany, wykonanie utwardzeń, chodników, montaż
elementów edukacyjnych, a także grilla i małej architek-
tury.  Zaprojektowano również solarne lampy parkowe
LED i stację naprawy rowerów.

Zakładany całkowity koszt inwestycji wynosi
ok. 123 710 zł  z czego 63 % pomocy finansowej pocho-
dzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wsparciu
gminy Zgierz na przełomie 2018/2019 roku, a jego efek-
tem będzie przyjazne miejsce, w którym turyści
oraz mieszkańcy będą mogli wypocząć i  miło spędzić
czas. Zadbane i funkcjonalnie zagospodarowane
centrum Dzierżąznej stworzy pozytywny wizerunek
obszaru naszej gminy.

Edyta Wójcik

Zakres inwestycji obejmował roboty
budowlane polegające na rozbiórce
starego ogrodzenia, likwidacji istniejącego
bezodpływowego zbiornika na nieczysto-
ści płynne, demontażu kanalizacji sanitar-
nej. Wykonano również utwardzenie
terenu, ciągi piesze z kostki brukowej,
nawierzchnię żwirową, murek z bloczków
łamanych i schody.

W centrum zieleńca wybudowano drew-
nianą altanę, która będzie pełnić funkcje
sceny plenerowej, wykonano zagospoda-
rowanie terenu małą architekturą
i zielenią. 

Elementem innowacyjnym w projekcie
jest montaż latarni solarnych,
które pracują autonomiczne, zasilane
są ze słońca bez konieczności podłączenia
do źródła sieci elektrycznej, a jednocześ-
nie nie są rozwiązaniem standardowym
i powszechnie stosowanym.

Z uwagi na fakt, że Grotniki posiadają
duże walory zdrowotne, budowa i zagos-
podarowanie terenu w lesie znacznie
podniosły atrakcyjność tej miejscowości.

W nowo wybudowanym miejscu planuje
się organizować koncerty, uroczystości
lokalne oraz wydarzenia promujące
walory krajobrazowe gminy i regionu.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy
i turystów do odwiedzania tego urokli-
wego miejsca.

Edyta Wójcik

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego

Zagospodarowanie 
terenu w Dzierżąznej
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12 czerwca w sali plenarnej Senatu RP obyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych
,,Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”, zorganizowanego przez Senacki Zespół
Strażaków. W gronie nagrodzonych młodych artystów znalazł się uczeń klasy III
Szkoły Podstawowej w Giecznie Kacper Witczak, który pojechał do Warszawy
na zaproszenie senatora Macieja Łuczaka. Kacper zajął I miejsce w kategorii wie-
kowej uczniów kl. I-III. Nagrody wręczał marszałek Senatu Stanisław Karczewski
oraz pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. związków
zawodowych Edward Zaremba. Zwyciezcy zwiedzili gmach parlamentu, prowa-
dzili symulację obrad w sali plenarnej  Senatu oraz odbyli wizytę w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej. Wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięcia naszego ucznia
tym bardziej, że w konkursie udział wzięło około 5500 innych uczestników.  

W. Widawska

Kacper Witczak zwycięzcą 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Uroczysta gala z okazji jubileuszu 40-lecia
Muzeum Miasta Zgierza w dniu 14 czerwca
2018 r. zgromadziła rzeszę gości: przedstawi-
cieli władz państwowych i samorządowych,
instytucji, organizacji społecznych oraz przy-
jaciół i sympatyków placówki - jakże zasłu-
żonej dla kultury i historii lokalnej. Gminę
Zgierz reprezentowała delegacja samorzą-
dowców i dyrektorów szkół z wójtem
Barbarą Kaczmarek na czele.

Muzeum Miasta Zgierza zostało utwo-
rzone w lipcu 1978 r. decyzją ówczesnych
władz miasta. Inicjatywa powołania do życia
placówki muzealnej narodziła się znaczenie
wcześniej - w kręgu Towarzystwa Przyjaciół
Zgierza, powstałego na przełomie 1967
i 1968 r. Grono działaczy TPZ gromadziło
własnym sumptem pamiątki historyczne,
które stały   się zaczątkiem zbiorów muzeal-
nych.

Siedzibą muzeum stał się "dom
pod lwami" przy ul. Dąbrowskiego - jeden
z najokazalszych zgierskich "domów tkaczy",
zbudowany 190 lat temu. Początkowo orga-
nizacją placówki zajmowała się archeolog
Maria Cyrek, a następnie pierwszy dyrektor
Muzeum Miasta Zgierza - Szczepan
Mikołajczyk. Indywidualny wkład w dalszy
rozwój zgierskiej skarbnicy kultury material-
nej wnieśli jego następcy: Anna Walasz-
czyk, Maciej Wierzbowski, Maurycy
Żmuda, Agata Kwiatkowska i Robert
Starzyński, który kieruje placówką od dzie-
sięciu lat. W czasie minionych czterech dekad
rozrastały się zbiory eksponatów dokumen-
tujących historię Zgierza i okolic, ukształto-
wał się niepowtarzalny charakter wystawy
stałej - przede wszystkim słynnej
"Kruszówki" - swoistej wizytówki Zgierza,
udostępniano zwiedzającym dziesiątki ekspo-
zycji czasowych, a sale muzealne
zyskały dodatkowo status galerii sztuki. 

Za sprawą dyrektora i zespołu muzealni-
ków, z wielką pasją i kreatywnością wykonu-
jących swoją pracę, zgierska placówka
obecnie należy do najprężniej działających
muzeów w regionie. Struktura MMZ obej-
muje pięć działów: historyczny (opiekun
Bogusław Kustosik), etnograficzny
(Magdalena Grabia-Krawczyk), archeolo-
giczny i numizmatyczny (dr Piotr Świątkie-
wicz) oraz dział sztuki (Justyna
Chmielecka). Najnowszym elementem
wystawy jest ujmująca precyzją makieta
odwzorowująca zabudowę Zgierza w poło-
wie XIX stulecia z "efektami specjalnymi"
w postaci multimediów - to po prostu trzeba
zobaczyć! Obok bogatej działalności wysta-
wienniczej na uwagę zasługuje

aktywność naukowo-wydawnicza oraz edu-
kacyjna: lekcje muzealne w zabytkowej
scenerii wnętrza mieszczańskiego z przełomu
XIX i XX w. to doskonały sposób na pozna-
wanie "żywej" historii. Z kolei regularne
"spotkania muzealne" weszły na stałe
do kalendarza imprez kulturalnych ziemi
zgierskiej - dwukrotnie wydarzenia te gościła
gmina Zgierz. Muzeum jest też siedzibą
Klubu Historycznego im. gen. Stefana
"Grota" Roweckiego, organizującego
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodo-
wej prelekcje poświęcone powojennej historii
Polski. Wszystkie te spotkania mają charakter
otwarty: warto śledzić komunikaty
na stronie internetowejmuzeum (www.muze-
umzgierz.pl) i korzystać z zaproszeń.
Muzeum popularyzuje historię lokalną na
wiele oryginalnych sposobów - jednym z nich
jest gra planszowa "Zgierscy fabrykanci",
opracowana przez historyka i fotografika
Macieja Rubachę, który jest też pomysło-
dawcą Młodzieżowej Akademii Historii
przy zgierskim muzeum.

Podczas czerwcowej gali - jak na jubileusz
przystało - nie zabrakło urodzinowych życzeń
i podarków. Wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek przekazała na ręce dyrektora
Muzeum Miasta Zgierza Roberta Starzyń-
skiego zakupiony przez gminę eksponat
do zbiorów muzeum - unikatową fotografię
z 1920 roku, przedstawiającą członków zgier-
skiego oddziału Towarzystwa Krajoznaw-
czego. 

Z racji ograniczonej powierzchni wysta-
wienniczej tylko część zbiorów można
oglądać na wystawie. Tymczasem muzealne
magazyny skrywają wiele bezcennych z his-
torycznego punku widzenia pamiątek
- również szereg dokumentów i przedmiotów
związanych bezpośrednio z miejscowościami
z terenu gminy Zgierz. 
- Każdy eksponat, jaki trafia do muzeum, jest
pieczołowicie zbadany i opisany, jeśli to ko-
nieczne - zakonserwowany, wreszcie profes-
jonalnie zabezpieczony przed zniszczeniem.
Wcześniej czy później trafi na wystawę tema-
tyczną. Stąd apel do naszych czytelników -
warto ocalić od zapomnienia niepozorne
przedmioty sprzed dziesiątek lat, które często
zalegają na strychach, piwnicach czy w sto-
dołach. Wiele z nich niszczeje, a mogą wzbo-
gacić zbiory muzealne i służyć kolejnym
pokoleniom, pokazując, jak wyglądało życie
codzienne naszych przodków - mówi redaktor
naczelny miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej"
Mariusz Świątczak, członek Rady Muzeum
Miasta Zgierza z ramienia samorządu
gminy Zgierz.

Dariusz Szlawski

Czterdzieści lat minęło...
Jubileusz Muzeum Miasta Zgierza

Jesienią ubiegłego roku byliśmy świadkami
wmurowania kamienia węgielnego pod bu-
dowę nowego zakładu produkcyjnego w Luć-
mierzu - inwestycji Grupy GOLDBECK.
Inwestorem jest spółka GOLDBECK
Elementy Polska, należąca do niemieckiej
Grupy GOLDBECK – lidera w zakresie
budownictwa różnego rodzaju hal, parkingów
wielopoziomowych, budynków biurowych
i szeregu innych usług. GOLDBECK
w swoim portfolio zrealizowanych inwestycji
może pochwalić się współpracą z czołowymi
firmami różnych branż. Obecnie w regionie
łódzkim buduje obiekty przemysłowe m.in.
dla ZALANDO, BSH czy Miele.

Jak dziś wygląda miejsce inwestycji
w Lućmierzu? Rozmawiamy z dyrektorem
zakładu Panem Mirosławem
Dańczyszynem.
Redakcja: Na jakim etapie znajduje    się
Państwa inwestycja?
- Budowa zakładu właśnie dobiegła końca.
W chwili obecnej GOLDBECK Elementy
Polska  wyposaża nowy obiekt produkcyjny
w nowoczesne maszyny i urządzenia, nie-
zbędne do wytwarzania spawanych konstruk-
cji stalowych. Znajdą się tam min. sterowane
numerycznie różnego rodzaju piły do cięcia
profili stalowych, centra wiertarskie oraz no-
woczesna linia do zabezpieczenia antykoro-
zyjnego wytwarzanych konstrukcji
stalowych.
Kiedy w Lućmierzu rozpocznie się produk-
cja i jaka będzie jej skala?
- Proces wyposażania i uruchamiania maszyn
potrwa kilka miesięcy. Spółka planuje rozpo-
częcie produkcji jeszcze w trzecim kwartale
br. i zakłada osiągnięcie zdolności produkcyj

nych na poziomie 12 tysięcy ton konstrukcji
rocznie w przeciągu kolejnych dwóch lat. 
Na bez mała 20 tysiącach metrów kwadrato-
wych powierzchni produkcyjnej znajdą za-
trudnienie operatorzy maszyn CNC,
monterzy, spawacze, operatorzy komór śru-
towniczych i malowania proszkowego, kom-
pletatorzy, pracownicy transportu,
utrzymania ruchu i innych zawodów. Poza
obszarem stricte produkcyjnym, spółka
zatrudniać będzie także pracowników biuro-
wych, głównie na stanowiska inżynierskie.

Jak wygląda rekrutacja pracowników?
Proces zatrudnienia nowych pracowników

i ich dobór uwarunkowany jest stawianymi
przez nas wymaganiami. Zatrudnienie
właściwych osób i późniejsze stworzenie
z pojedynczych osób prężnego i dobrze zmo-
tywowanego zespołu to nasze najważniejsze
zadanie. Na większość stanowisk poszuku-
jemy kandydatów, którzy mieli już choćby
roczne doświadczenie w firmach o podob-
nym profilu. Ze swej strony oferujemy pracę
w rozwijającym się biznesie, niezbędne szko-
lenia i stabilność zatrudnienia dla wszystkich,
którzy będą chcieli się uczyć i rozwijać a jed-
nocześnie swoim zachowaniem i podejściem
do pracy będą wpisywali się w kulturę orga-
nizacyjną GOLDBECK.
Spółka zatrudnia obecnie ok. 20 pracowni-
ków, a w ciągu najbliższego roku chciałaby
zatrudnić na umowę o pracę przynajmniej
100 osób. Inwestycja w Lućmierzu - kolejne
duże przedsięwzięcie globalnego inwestora
w naszej gminie - to nie tylko miejsca pracy,
ale również wpływy do budżetu gminy
z tytułu podatków.

Powstają miejsca pracy
Inwestycja w Lućmierzu
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACJI 
NA TERENIE GMINY ZGIERZ

Projek realizacji wstępnej zagospodarowania terenu wokół
stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych
w miejscowości Dzierżązna.
W ramach inwestycji zostanie wykonany:
- pomost pontonowy na stawie,
- montaż tablic edukacyjnych,
- montaż oświetlenia,
- ciągi piesze,
- montaż samoobsługowej stacji do rowerów,
- wykonanie małej architektury (montaż ławek, stołów, 
montaż altany, grilla, koszy).

Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” jest współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze”na lata 2014-2020

Zgospodarowanie terenu stawu w GCKSTiR

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

W OBIEKTYWIE

22.08.2018

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

Najbliższy termin:

ŻYCZENIA DLA JUBILATKI
Z okazji setnych urodzin Pani Marii Wachowicz

z Jedlicza życzenia w imieniu władz samorządowych
złożyły wójt Barbara Kaczmarek i sekretarz gminy
Mirosława Maciak. Życzymy zdrowia, dobrej
kondycji, wielu radości i uśmiechu!

Czas wakacyjnych warsztatów „Świat Kolo-
rów” w Ustroniu dobiegł końca. Uczestnicy
przez 3 tygodnie w poniedziałki i środy brali
udział w zajęciach stacjonarnych w świetlicy
wiejskiej, a w piątki jeździli na wycieczki
koleją. Robiliśmy własne flagi, kredki,
autorskie koszulki,  projektowaliśmy herby,
urządziliśmy piknik, pluskaliśmy się
w strumyku, graliśmy w różne gry i zabawy
sportowe – krótko mówiąc: było mnóstwo
dobrej zabawy, po której pozostanie
nie mniej dobrych wspomnień. Tak jak
z wycieczek: do Kutna, do Chociszewa
i do Zgierza, w trakcie których obserwowa-
liśmy rekonstrukcje historyczne, odwiedzi-
liśmy wioskę Indian, byliśmy
na przedstawieniu teatru lalek, szaleliśmy
w Fikolandzie, karmiliśmy papugi, pokony-
waliśmy przeszkody w parku linowym,
a w Muzeum Miasta Zgierza poznaliśmy życie
naszych przodków i dowiedzieliśmy się, czym
się bawili nasi rodzice i dziadkowie.        EJ
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