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List radnych Rady Gminy Zgierz do mieszkańców w okazji zbliżającego się
zakończenia kadencji 2014-2018      /s. 3/

Kolejna w naszej gminie strefa aktywnego wypoczynku
- tym razem w Janowie - już czynna. Uroczyste otwarcie
miało miejsce w niedzielę 23 września. Siłownia
w pięknym plenerze to jeszcze jedno z wielu
przedsięwzięć, na które gmina pozyskała fundusze
unijne - we współpracy z Lokalną Grupą Działania
PRYM. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Zgierz do aktywnego relaksu na świeżym powietrzu!

gminazgierz.pl
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Serdeczne wyrazy współczucia  
Pani Jolancie Kaźmierczak

z powodu śmierci

OJCA
składa

Wójt Gminy Zgierz

Serdeczne wyrazy
współczucia 
Rodzinie

ŚP.
Adama

 Kaźmierczaka
składają

Mieszkańcy Kwilna

Wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP.

Stanisława
Trzemielaka

składają
Sołtys, Rada Sołecka 
i Mieszkańcy Gieczna

Drogiej Koleżance 
Annie Andryszczak

wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu śmierci 

TATY
składają

koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej 

w Białej

Drogiej Koleżance 
Annie Andryszczak

wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej

w Białej

Wyrazy współczucia
dla Pani 
Urszuli

Groszkowskiej 
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Koleżanki z KGW
w Białej

U WA G A  ! ! !
zmiana siedziby Obwodowej Komisji   Wyborczej Nr 5

GŁOSOWANIE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 OBĘDZIE SIĘ
w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOTNIKACH, Skotniki, ul. Strażacka 4

Serdeczne wyrazy współczucia  
RODZINIE

ŚP.

Ryszarda  Stawińskiego
składają

Mieszkańcy Kwilna

Serdeczne wyrazy współczucia  
Pani Jolancie Kaźmierczak

z powodu śmierci

OJCA
składają

Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu 

ŚLADY PAMIĘCI

Gmina Zgierz we współpracy z Wojewodą Łódzkim przeprowadziła
gruntowny remont pomnika polskich żołnierzy, poległych w bitwie
pod Kęblinami we wrześniu 1939 r., których doczesne szczątki zostały
złożone w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Białej.
Żołnierski nagrobek zwieńcza nowa płyta na cokole, a do kwatery
prowadzi chodnik wykonany z kostki brukowej. Troska o stan miejsc
pamięci narodowej na ziemi zgierskiej to wiadomy znak hołdu
złożonego bohaterom naszej historii. W tym duchu obchodzono
wrześniowe rocznice zbrodni, jakie popełnili w 1939 r. niemieccy
żołnierze na ludności cywilnej w Białej i Rogóźnie. Władze samorządowe
z wójtem Barbarą Kaczmarek, społeczności szkolne i mieszkańcy
złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary tamtych wydarzeń.
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Szanowni Państwo 
Mieszkańcy gminy Zgierz!

Dobiega końca kadencja samorządu
2014-2018, w której mieliśmy zaszczyt
reprezentować Państwa w Radzie
Gminy Zgierz. Był to dla naszej gminy
dobrze wykorzystany czas modernizacji
i rozwoju, obfitujący w ważne przed-
sięwzięcia, służące wspólnocie lokalnej.
Warto ten okres podsumować; warto
publicznie wyrazić podziękowania;
warto wreszcie sformułować przesłanie,
jakie płynie z refleksji na temat roli
samorządu terytorialnego.

Z satysfakcją podsumowujemy dokonania
samorządu gminy Zgierz w minionych czte-
rech latach, na które składają się m.in. wielo-
milionowe inwestycje w infrastrukturę
drogową, budowa i modernizacje obiektów
użyteczności publicznej, poprawa warunków
edukacji dzieci i młodzieży, troska o stan
opieki zdrowotnej, rozwój komunikacji auto-
busowej, rozbudowa sieci wodociągowej,
efektywne pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych na wartościowe projekty, wsparcie dla
organizacji społecznych i klubów sportowych
oraz pielęgnowanie tradycji, kultury, wartości
patriotycznych i pamięci narodowej. Wszyst-
kie te ważne dokonania mają wspólną genezę
w procesie stanowienia prawa miejscowego
przez Radę Gminy oraz w owocnej
współpracy Rady z Wójtem Gminy Zgierz.

Z tego miejsca dziękujemy Pani Barbarze
Kaczmarek za dotychczasowe wzorowe
wypełnianie obowiązków wójta, znakomite
zarządzanie administracją gminną
i podległymi instytucjami, wrażliwość
na problemy mieszkańców oraz otwarcie
na dialog i współpracę z radnymi niezależnie
od ich poglądów. Dziękujemy Zastępcy
Wójta Panu Wiesławowi Olendrowi
oraz Sekretarzowi Gminy Zgierz Pani
Mirosławie Maciak za najwyższy poziom
merytoryczny, jaki wnosili do prac organu
uchwałodawczego. Dziękujemy Dyrektorowi
Gminnego Zakładu Komunalnego Panu
Mirosławowi Burzyńskiemu za wyróżniającą
realizację zadań powierzonych przez
samorząd gminny w zakresie rozwoju
infrastruktury wodociągowej, podniesienia
standardu komunikacji publicznej i bieżącego
utrzymania dróg oraz modernizacji
Zakładu. Dziękujemy Dyrektorom Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Dziękujemy dyrektorom
i pracownikom szkół prowadzonych
przez gminę Zgierz. Dziękujemy
wszystkim pracownikom samorządo-
wym - dzięki Państwa codziennej
profesjonalnej pracy udało się osiągnąć
wymierne efekty w różnych dziedzinach
spraw publicznych, jakimi zajmuje się
gminny samorząd terytorialny.

Pragniemy wyrazić serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, które
zaangażowały się w życie społeczności
lokalnej, wspierając cenne inicjatywy
społeczne i samorządowe. Dziękujemy
Paniom i Panom Sołtysom, członkom
rad sołeckich, liderom organizacji
i stowarzyszeń z terenu naszej gminy,
w sposób szczególny - wielce zasłużonym
dla wspólnoty gminy Zgierz Ochotniczym
Strażom Pożarnym i Kołom Gospodyń
Wiejskich. Dziękujemy Mieszkańcom
gminy Zgierz za zaangażowanie w sprawy
publiczne, wyrażone w demokratycznym
akcie wyborczym przed czterema laty,
za wszystkie słowa poparcia, a czasami
również konstruktywnej krytyki.
Dziękujemy za wszystkie rozmowy
i konsultacje, za zgłaszane przez Pań-
stwa pomysły, sugestie i postulaty.
Z uwagą i szacunkiem wsłuchiwaliśmy
się w Państwa głosy, aby godnie
reprezentować wszystkich mieszkańców
- bez względu na poglądy.

Wypełniliśmy  samorządową  misję
najlepiej, jak to było możliwe, zawsze mając
na względzie dobro, bezpieczeństwo
i pomyślność naszej gminnej społeczności.
Droga modernizacji i rozwoju gminy Zgierz,
którą wspólnie wytyczyliśmy, pozostaje kie-
runkiem dla pracy samorządu w kolejnej, już
pięcioletniej kadencji, jaki zostanie wyłoniony  

w najbliższych wyborach. Choć bardzo
wiele udało się zrobić w ostatnich
czterech latach, lista zadań dla najbliższą
przyszłość jest już otwarta; podjęliśmy
uchwały inicjujące przedsięwzięcia
budowy kolejnych dróg w poszczególnych
sołectwach, aby zapewnić mieszkańcom
godne warunki życia i harmonijny rozwój
wszystkich rejonów gminy Zgierz.
Żywimy nadzieję, że strategia zrówno-
ważonego rozwoju, bezpiecznych
dla mieszkańców i środowiska natural-
nego inwestycji oraz priorytetów
w dziedzinie infrastruktury społecznej
będzie kontynuowana przez Radę
Gminy Zgierz kolejnej kadencji.

Na zakończenie zwracamy się
do Państwa z gorącą prośbą o jak najlicz-
niejszy udział w nadchodzących wyborach
samorządowych w dniu 21 października
2018 roku. Uczcijmy jubileusz stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
wysoką frekwencją w demokratycznych
wyborach, która zawsze jest świadectwem
dojrzałości obywateli oraz troski
o przyszłość Ojczyzny. W poczuciu
odpowiedzialności za dalsze losy naszej
Małej Ojczyzny - gminy Zgierz zechciejmy
odwiedzić lokale wyborcze i dokonać
dobrego wyboru swoich przedstawicieli
do władz lokalnych.

Z wyrazami szacunku  / - /

We wrześniu br. radni Rady Gminy Zgierz skierowali list otwarty do mieszkańców z okazji zbliżającego się zakończenia kadencji organów
samorządu terytorialnego. Podsumowując kadencję i dziękując za cztery lata współpracy na forum gminy, radni wystąpili z apelem do społeczności
gminy Zgierz o możliwie najliczniejszy udział w nadchodzących wyborach w dniu 21 października - byłaby to forma uczczenia jubileuszu stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Miejmy nadzieję, że apel spotka się z pozytywnym odzewem, ponieważ ta szlachetna idea zasługuje na realizację.

RADNI DO MIESZKAŃCÓW NA KONIEC KADENCJI: 
DZIĘKUJEMY I PROSIMY: UCZCIJMY NIEPODLEGŁOŚĆ
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W tym roku Rada Gminy Zgierz uhono-
rowała tytułem Przyjaciel Gminy Zgierz his-
toryka - regionalistę i kronikarza dziejów
ziemi zgierskiej Macieja Wierzbowskiego
oraz wielce zasłużoną organizację społeczną
- Klub Honorowych Dawców Krwi
przy SP w Białej. Wyróżnienia zostały wręczone
tradycyjnie podczas uroczystości dożynko-
wych. Prezentujemy sylwetki laureatów.

Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Szkole Podstawowej w Białej to jedna
z najbardziej zasłużonych organizacji
społecznych w gminie Zgierz. Niewiele
stowarzyszeń można opisać słowami, że ich
misją jest ratowanie ludzkiego życia, a tak
właśnie jest w przypadku Klubu. To grono
ludzi dobrej woli, dla których możliwość
niesienia bezinteresownej i niezastąpionej
pomocy innym jest najwyższą wartością.

Inicjatywa zorganizowanej akcji oddawa-
nia krwi sięga roku 2006, kiedy to 66
ochotników zgłosiło się do poboru krwi dla
dziewczynki uczęszczającej do miejscowej
szkoły. Mobilizacja społeczności lokalnej
w tej szczególnej sytuacji dała początek
cyklicznym akcjom, kiedy to do Białej
przyjeżdża specjalistyczny autobus Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa, aby prze-
prowadzić zbiórkę krwi, ratującej życie
ludziom potrzebującym tego bezcennego
daru. Jak wiadomo, krwi nie da się zastąpić
żadnym preparatem medycznym, dlatego
ratowanie ludzkiego życia w konieczności
podania chorym oraz ofiarom wypadków
krwi dokonuje się za sprawą honorowych
krwiodawców. To najwspanialsza forma
pomocy drugiemu człowiekowi, godna
najwyższego uznania.

Grupa wolontariuszy postanowiła sforma-
lizować swoją aktywność i tak w 2008 r.
powstał oficjalnie Klub Honorowych Daw-
ców Krwi. W jego pierwszym Zarządzie
znaleźli się: Tomasz Stańczykowski jako
prezes, Magdalena Hauke (wiceprezes),
Irena Kowalska (sekretarz), Renata
Wiśniewska (skarbnik), Bernard Palmowski. 

Działalność Klubu polega nie tylko na współ-
organizowaniu mobilnych akcji oddawania
krwi, ale również promocji krwiodawstwa
oraz popularyzacji wiedzy o jego znaczeniu. 

Aktualny skład zarządu przedstawia się
następująco: prezes - Tomasz Stańczykowski,
zastępcy - Magdalena Hauke i Marek Rajski,
sekretarz - Irena Kowalska, skarbnik - Anna
Tokarska, członek zarządu - Bernard Pal-
mowski. Na przestrzeni dekady działalności
członkowie Klubu oddali ok. 600 litrów
krwi. Za tą imponującą liczbą kryje się wiele
ocalonych istnień ludzkich. Wyróżnienie
Klubu Honorowych Dawców Krwi tytułem
Przyjaciela Gminy Zgierz jest ważną formą
uhonorowania wszystkich członków tworzą-
cych to gremium, ratujących zdrowie i życie
setek ludzi. 

Pan Maciej Wierzbowski urodził się w 1941 r.
Wczesne dzieciństwo spędził w Emilii, dokąd
jego rodzina została przymusowo przesiedlona
z rodzinnych Piaskowic.

Maciej Wierzbowski jest absolwentem
zgierskiego Liceum Pedagogicznego
oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach pracował
w m.in. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i
Urządzeń Rolnych w Łodzi; tam zajmował się
redakcją map glebowo-rolniczych i klasyfi-
kacją gruntów. W latach 1976-1980 kierował
zgierskim oddziałem Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego. W 1980 r. przeszedł
do Urzędu Miejskiego w Zgierzu.

W 1984 r. Maciej Wierzbowski rozpoczął
pracę w Muzeum Miasta Zgierza jako
pracownik Działu Historycznego i pozostał
związany zawodowo z tą placówką do końca
2012 r., tj. do chwili przejścia na emeryturę.
Praca ta zaowocowała wspaniałymi
osiągnięciami w zakresie dokumentacji
historii miasta Zgierza i ziemi zgierskiej
- w tym również miejscowości z terenu
gminy Zgierz. Największą - obok wysoce
profesjonalnej pracy muzealnika, kustosza
zbiorów - zasługą Pana Macieja Wierzbow-
skiego jest popularyzacja dziejów naszej
Małej Ojczyzny.

Bazując na imponującej wiedzy, ogrom-
nym doświadczeniu oraz badaniu zasobów
archiwów państwowych i kościelnych,
Maciej Wierzbowski napisał książkę pt.
"Korzenie gminy Zgierz". Doczekała się ona
dwóch wydań - w 2004 i 2012 roku. Książka
o charakterze popularno-naukowym prezen-
tuje z właściwym autorowi talentem narra-
cyjnym historię wszystkich miejscowości
z terenu naszej gminy, odtworzoną w oparciu
o bogatą bazę źródłową. Opisywana
publikacja jest swoistym pomnikiem
dziejów o bezcennej wartości kulturowej,
wzmacniającym świadomość historyczną
i tożsamość.

Maciej Wierzbowski jest pełnym energii
społecznikiem, zaangażowanym w liczne
przedsięwzięcia pro publico bono.
Od 1970 r. działa w zasłużonym dla regionu
i przed rokiem uhonorowanym tytułem
Przyjaciela Gminy Zgierz Towarzystwie
Przyjaciół Zgierza. Jest prezesem
zgierskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Warto również podkreślić chlubną kartę
aktywności samorządowej Pana Macieja
Wierzbowskiego jako przewodniczącego
Rady Miasta Zgierza w I kadencji
samorządu, w której zapisał się jako
kompetentny znawca spraw publicznych,
ceniony reprezentant społeczności
lokalnej oraz sprawny organizator prac
gremium samorządowego w duchu zasad
demokracji, szacunku i najwyższych
standardów kultury.

Dariusz Szlawski

Dobiegają końca prace przy adaptacji nowego biura obsługi klienta w siedzibie Gminnego
Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej. Część budynku przeszła gruntowny remont,
dzięki czemu niewykorzystana dotąd przestrzeń już niedługo będzie służyć mieszkańcom. 
- Można powiedzieć, że wkraczamy w XXI wiek, jeśli chodzi o standardy przyjmowania
i miejsce obsługi klientów - mówi dyrektor GZK Mirosław Burzyński - Chcemy stworzyć
takie warunki, aby odwiedzjący nas w różnych sprawach mieszkańcy mogli czuć się
wygodnie - nie tylko dzięki naszym życzliwym pracownikom, ale również za sprawą
atmosfery i wyposażenia wnętrza.
Na zdj.: prace wykończeniowe wewnątrz nowego pomieszczenia GZK na „ostatniej prostej”.

Po ich zakończeniu klienci będą przyjmowani w specjalnie zagospodarowanej strefie obsługi
(wizualizacja projektu poniżej).

Kolejna długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja drogowa w gminie pomyślnie
ukończona! Ulica Jedlinowa w miejscowości Jedlicze A z nową astaltową nawierzchnią
została otwarta symbolicznym przecięciem wstęgi, którego w asyście mieszkańców dokonali:
wójt Barbara Kaczmarek, radna Rady Gminy Zgierz Kinga Banasik, radny Rady Gminy
Zgierz i jednocześnie sołtys Jedlicza B Stanisław Wróblewski oraz sołtys Jedlicza A Michał
Lubecki. Warto przypomnieć, że w bieżącej kadencji samorząd przeznaczył na inwestycje
drogowe ok. 22 milionów złotych (dla porównania w latach 2010-2014 - nieco ponad
2 miliony). Dzięki temu we wszystkich częściach gminy możliwe były rozbudowy i moder-
nizacje infrastruktury drogowej. W planach na najbliższą przyszłość, sygnalizowanych
m.in. w zapotrzebowaniu budżetowym na następny rok, pojawiają się kolejne wyczekiwane
inwestycje. 

PRZYJACIELE GMINY ZGIERZ 2018

GZK: zmiany z myślą o klientach

OTWARCIE NOWEJ DROGI



GMINA ZGIERZ
GMINA ZGIERZ: NASZE MIEJSCE Na Ziemi Zgierskiej DODATEK SPECJALNY

TU WARTO MIESZKAĆ            INWESTOWAĆ              WYPOCZYWAĆ



ROZBUDOWUJEMY SIEĆ DRÓG

Budowy, remonty i poprawa standardów dróg w ostatnich latach objęły wszystkie
sołectwa. Wielomilionowe inwestycje, jakie już przeprowadzono, wyznaczyły kierunki
pracy samorządu na następne lata: nadrabianie zaległości z przeszłości w dziedzinie
infrastruktury drogowej to priorytetowe zadanie i warunek pomyślnego rozwoju gminy.

Prywatne inwestycje to nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków.
Inwestycje - TAK, ale pod warunkiem, że są bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.
Na zdj.: otwarta w czerwcu 2018 r. fabryka w Lućmierzu.

Istniejące linie autobusowe poszerzono o nowe trasy (m.in. do Rosanowa i Skotnik)
oraz zmodernizowano tabor z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie podróżnych.

Najważniejszą gminną inwestycją dekady w dziedzinie opieki zdrowotnej jest budowa
nowego gmachu ośrodka zdrowia w Białej, zrealizowana w latach 2017-2018.

Rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość. Gmina Zgierz utrzymuje 7 szkół, w tym rów-
nież placówki stosunkowo niewielkie, co jest ewenementem w czasach, gdy samorządy
w poszukiwaniu oszczędności likwidują małe szkoły. Gmina Zgierz nie tylko nie likwiduje,
ale inwestuje w budynki szkolne, modernizuje je i poprawia standardy obiektów.
Na zdj. nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole w Słowiku, oddane
do użytku w 2017 r.

W trosce o pamięć historyczną, która jest fundamentem tożsamości narodowej i szacunku
dla życia i dzieła naszych przodków, kultywujemy tradycje, otaczamy opieką miejsca pamięci
narodowej, organizujemy i wspieramy wydarzenia upamiętniające bohaterów naszej wspólnej
historii - dziejów narodu i państwa polskiego. Na zdj. uczestnicy rajdu edukacyjnego śladami
walk wrześniowych na ziemi zgierskiej. 

SKUTECZNIE ZABIEGAMY O INWESTORÓW

ROZWIJAMY KOMUNIKACJĘ GMINNĄ

PIELĘGNUJEMY PAMIĘĆ

INWESTUJEMY W EDUKACJĘ

DBAMY O STAN OPIEKI ZDROWOTNEJ
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ANIMUJEMY ŻYCIE KULTURALNE

Organizowane przez gminę atrakcyjne wydarzenia kulturalne (takie jak Dożynki
- w nowej, dwudniowej formule) to zaledwie wycinek działań, adresowanych do wszystkich
grup wiekowych. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji prowadzi zajęcia
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Służy temu baza lokalowa na terenie całej gminy
- świetlice wiejskie i centrum aktywizacji. Przy GCKSiR działają zespoły folklorystyczne
i orkiestra dęta, a szczególnie ważną rolę w kultywowaniu tradycji odgrywają Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Gmina uruchomiła program Karty Seniora, która pozwala na korzystanie
z bogatej oferty rabatów, oferowanych przez przedsiębiorców i instytucje - partnerów
programu.

Na wycieczkę z Kartą Seniora Gminy Zgierz

Warsztaty dla najmłodszych w GCKSTiR

Gmina pomaga organizacjom pozarządowym w statutowej działalności, m.in. w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych i organizowania ważnych społecznie i pożytecznych
przedsięwięć, doceniając wkład stowarzyszeń w życie publiczne. Czołowymi beneficjentami
różnorodnych form pomocy są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - ich wyposażenie
i wyszkolenie przekłada się na nasz poziom bezpieczeństwa. Dzięki pomocy merytorycznej
i finansowej ze strony gminy remontowane i modernizowane są strażnice OSP.
Społeczności lokalnej służą też inne obiekty gminne - przede wszystkim świetlice wiejskie.

WSPIERAMY ORGANIZACJE SPOŁECZNE
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POZYSKUJEMY FUNDUSZE UNIJNE

W 2018 roku gmina Zgierz otrzymała od samorządu województwa łódzkiego prestiżowe
wyróżnienie za największą liczbę projektów zrealizowanych ze środków Unii Europej-
skiej. To najlepiej świadczy o skali osiagnięć i efektywności samorządu gminnego.
Na zdjęciach: 1) oddana do użytku latem br. plenerowa scena w Grotnikach; 2) wizualizacja
realizowanego projektu, m.in. budowy pomostu i chodników w GCKSTiR; 3) wizualizacja
projektu, o który właśnie zabiegamy, obejmującego m.in. budowę tężni w Dzierżąznej.

W 2015 roku uruchomione zostały bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.
Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem, podobnie jak fachowa pomoc
dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty - również dostępna w Urzędzie
Gminy Zgierz od trzech lat. Gmina świadczy pomoc w różnorodnych formach wszystkim
potrzebującym - głównie poprzez świadczenia i programy realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

W latach 2015-2018 park maszynowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce
Wielkiej został gruntownie zmodernizowany. Na długiej liście starannie przemyślanych
zakupów znalazły się - obok autobusów - m.in. fabrycznie nowe równiarka i ciągnik, walec
drogowy, specjalistyczne kosiarki, przyczepy, minikoparka i szereg innych sprzętów,
służących przede wszystkim do należytego utrzymania stanu dróg i infrastruktury
wodociągowej. Nowoczesne maszyny pozwalają na większą efektywność prac, co przekłada
się na poprawę standardów infrastruktury gminnej.
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15 sierpnia 2018 r. samorząd i społeczność gminy Zgierz
uczciły Święto Wojska Polskiego, oddając hołd wszystkim
bohaterskim obrońcom Ojczyzny, którzy na przestrzeni
dziejów - od zarania państwa piastowskiego po czasy
współczesne - strzegli polskiej ziemi i walczyli o niepodle-
głość, suwerenność i wolność Polaków. W uroczystości
wzięła udział kompania honorowa Wojska Polskiego.

Doroczne obchody święta polskiego oręża zainaugurowało
złożenie kwiatów na żołnierskich mogiłach na terenie gminy
Zgierz, m.in. na pomniku żołnierza Legionów Polskich
Lucjana Wolframa w Giecznie oraz na kwaterze poległych
w bitwie pod Kęblinami we wrześniu 1939 r., znajdującej się
na cmentarzu parafialnym w Białej, a w ostatnich tygodniach
gruntownie odrestaurowanej (nagrobek zwieńcza nowa
monumentalna tablica, przed którą prowadzi ułożony z kostki
brukowej chodnik).

Po mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Białej, celebrowanej
przez ks. Mariusza Lampę, uczestnicy uroczystości
w asyście pocztów sztandarowych i przy akompaniamencie
orkiestry przeszli przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Oficjalna część gminnych obchodów Święta Wojska Polskiego
rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego,
po czym nastąpiły: przemówienie gospodarza uroczystości -
wójta gminy Zgierz Barbary Kaczmarek, wystąpienie posła
na Sejm RP Marka Matuszewskiego, wojskowy apel pamięci
oręża polskiego wraz z salwą honorową oraz ceremonia
złożenia kwiatów przed pomnikiem przez delegacje władz
samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i sołectw.

Wójt Barbara Kaczmarek w swoim wystąpieniu przypo-
mniała szczególny wymiar  tegorocznych obchodów - w kon-
tekście jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. "Wolna Ojczyzna to dzieło kilkudziesięciu
pokoleń Polaków, ocalone dla potomnych za sprawą
bohaterskich obrońców. (...) Święto Wojska Polskiego
to przede wszystkim dzień pamięci o bohaterach polskiego
oręża. Rozpoczynamy ten dzień od odwiedzenia miejsc wiecznego
spoczynku tych, którzy za wolną Polskę walczyli, często
składając najwyższą ofiarę z własnego życia. (...) Te materialne
przejawy naszej troski o groby bohaterów to wiadomy znak
pamięci, którą kultywujemy, i hołdu, jaki składamy historycz-
nym obrońcom Ojczyzny spoczywającym na ziemi zgierskiej.
Właśnie wdzięczna pamięć jest najważniejszym darem, jaki
możemy im ofiarować. (...) To nasz moralny obowiązek
i ważna lekcja historii dla przyszłych pokoleń po to, aby
zrozumiały, jak wielką wartością jest niepodległa Ojczyzna,
i jak doniosłą rolę odgrywają wszyscy powołani do Jej
obrony. (...) Pozdrawiając w apelu pamięci oręża  polskiego
tych, których już nie ma wśród nas, słowami "chwała
bohaterom", nie zapominamy o ich współczesnych kontynua-
torach i spadkobiercach; dziękujemy Siłom Zbrojnym
Rzeczypospolitej Polskiej za niezawodną służbę, najwyższy
profesjonalizm i oddanie. Dzisiejsze święto, choć obchodzone
w atmosferze pamięci, jest radosną manifestacją patriotyzmu,
dumy z przynależności do narodu polskiego i uznania
dla dzieła naszych przodków, którzy - od rycerza do żołnierza
- pełnili szlachetną służbę Polsce".

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczął się
rodzinny festyn pod hasłem "Od rycerza do żołnierza". Licznie
przybyli mieszkańcy gminy i goście mogli obejrzeć m.in.
pokaz akcji bojowej komandosów, rekonstrukcję walki
średniowiecznych rycerzy oraz uzbrojenie i wyposażenie
żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji kulinarnych: popisową "wojskową" grochówkę
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białej.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
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W sobotnie popołudnie 25 sierpnia br.
mieszkańcy sołectwa Emilia i okolic mieli
możliwość spotkać się i wspólnie spędzić
czas w ramach realizacji projektu lokalnego
pn.” Integracja mieszkańców wsi Emilia”,
który sfinansowany został dzięki przyznanej
dotacji ze środków Województwa Łódzkiego
oraz z budżetu gminy Zgierz.

Sołectwo Emilia nie posiada żadnej świet-
licy wiejskiej, ani miejsca spotkań,
ale w mieszkańcach drzemie olbrzymi poten-
cjał , bowiem wielu wykazuje się własną
inicjatywą, zaangażowaniem i pracowitością.

Doskonałą okazją  dla zacieśnienia więzi
pomiędzy mieszkańcami stała się możliwość
pozyskania przez gminę Zgierz środków
zewnętrznych, które w dużej mierze zostały
przeznaczone na zakup niezbędnych materia-
łów min. drewna, gwoździ, blachy
do budowy przenośnej altany, stołu oraz ław
drewnianych, dzięki czemu mieszkańcy
będą korzystać z nowo powstałej infrastruk-
tury drewnianej jeszcze przez wiele lat. 

Sołectwo Emilia zamieszkują ludzie w róż-
nym wieku, w ostatnim czasie przybyło wielu
nowych, aczkolwiek bardzo aktywnych
mieszkańców chętnie angażujących
się w życie i rozwój własnej wsi. 

Ponadto Pani sołtys Marzena Nemec
oraz Pani radna Bogumiła Wojdała
to  przedsiębiorcze i pracowite kobiety, stąd
też wkład ich pracy oraz pracy własnej miesz-
kańców podczas realizacji projektu okazał
się znaczący.

Głównym przedsięwzięciem była budowa
elementów małej architektury, praca
ta ciężka, ale jakże zbliżyła do siebie wszyst-
kich, którzy ofiarowali swą pomoc. 

Cała organizacja biesiady integracyjnej,
zarówno strona techniczna jak i kulinarna
to efekt dobrej współpracy sołectwa i gminy
oraz wzajemnego wsparcia mieszkańców, 

których przybyło wielu na wspólne biesiado-
wanie.

Piknik integracyjny rozpoczęła wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek, podziękowała
gościom za przybycie, a gospodarzom
za ogrom pracy i trud, jaki włożyli w budowę
altany, stołu i ław jak również całą organiza-
cję biesiady.

Uroczo prezentowały się w tym dniu stoły
pięknie ozdobione polnymi kwiatami 
i ziołami, zachęcały do degustacji potrawy
lokalne przygotowane przez gospodynie;
tradycyjny bigos, kluseczki z okrasą, knedle
ze śliwką żurek staropolski, smalec wiejski,
domowe ciasta i chleb. Zapach grillowanej
kiełbaski zachęcał mieszkańców do odwie-
dzin i wspólnej zabawy. 

Nie zabrakło zabaw i konkursów dla dzieci,
wspólnych pogawędek o tradycji sołectwa,
śpiewu i tańca.

Dla najmłodszych pociech pani sołtys
wręczyła nagrody i słodycze, co wszystkim
dzieciom sprawiło mnóstwo radości.

Przy tej okazji szczególne podziękowania
za wkład pracy, zaangażowanie i wsparcie
przy realizacji grantu sołeckiego kierujemy
do Państwa Anny i Marcina Błaszczyków,
Joanny i Roberta Andrzejczaków, Ma-
rzeny i Ryszarda Nemec , Bogumiły i Ro-
berta Wojdałów, Agnieszki i Piotra
Kozaków, Wioletty i Pawła Czekalskich,
Małgorzaty i Bartosza Hofman, a także do
Pani Joanny Górecznej, Marioli Widaw-
skiej, Mirosławy Głowackiej, Oliwii
Kołciuk oraz do Pana Marcina
Skoniecznego, Jarosława Czerwińskiego,
Pawła Wiktorowskiego i  Jerzego Olczaka.
Gratulujemy dobrej organizacji i życzymy
wielu ciekawych inicjatyw, które będą
przykładem i zachętą dla mieszkańców całej
naszej gminy.

Edyta Wójcik

W ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organiza-
cyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu”, realizowanego w 2017r., Gmina Zgierz
uruchomiła szereg usług elektronicznych, które ułatwiają kontakt z Urzędem Gminy Zgierz
w dowolnej, wygodnej dla Państwa porze i formie. 
Drogą elektroniczną można wnieść między innymi:
-   wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu lub posiadanych gruntach;
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas
organizacji przyjęć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dotyczącą właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku;
- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu;
--wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej 

Zainteresowane osoby mogą złożyć wnioski elektronicznie za pośrednictwem Cyfrowego
Urzędu http://cu.gminazgierz.pl/ lub bezpośrednio przez platformę ePUAP
http://epuap.gov.pl/.

Wnioski mogą składać osoby posiadające Profil Zaufany lub podpis elektroniczny
weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Profil zaufany, który pozwoli załatwić Państwu wiele spraw, nie tylko w naszym urzędzie,
można w prosty sposób założyć na portalu ePUAP, a następnie potwierdzić swoją tożsamość
przez system bankowy, certyfikat kwalifikowany lub wizytę w urzędzie skarbowym.
Ważne jest również to, że za założenie profilu nie ponosi się żadnych opłat.

Dodatkowo, zachęcamy Państwa do skorzystania z serwisu ePodatki dostępnego
pod adresem: https://ugzgierz.epodatnik.info/. 

Portal pozwala w dogodnym momencie dla Państwa przeglądać i regulować zobowiązania
podatkowe wobec gminy bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Zachęcamy do korzystania z udostępnionych usług; pozwoli to nam wszystkim
lepiej wykorzystywać czas, a także środki techniczne ułatwiające życie.

Kolejny Grant Sołecki 2018 
za nami!!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
Trwają prace budowlane polegające na dociepleniu budynku Urzędu Gminy Zgierz

wraz z otynkowaniem, wymianie rynien i rur spustowych oraz instalacji
wentylacji mechanicznej. Zostanie wymieniona także część instalacji elektrycznej
oświetlenia wraz z punktami oświetleniowymi.

W zakres robót wchodzi również 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 oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego kierunkowego.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy
w Zgierzu. Realizacja inwestycji ograniczy w dużej mierze zapotrzebowanie
na energię cieplną i  zużycie energii elektrycznej. Ponadto budynek objęty
termomodernizacją stanie się bardziej odporny na niekorzystne działanie zjawisk
atmosferycznych.

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 459 616,55 zł i stanowi
85% wysokości kosztów kwalifikowalnych. Prace zostaną zakończone w połowie
listopada br. 

Edyta Wójcik

Termomodernizacja siedziby 
Urzędu Gminy Zgierz

„e-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Zgierz 
– dla wygody nas wszystkich”
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DOŻYNKI  2018
W dniach 1 i 2 września - w ostatni weekend

tegorocznych wakacji - gmina Zgierz świętowała
tradycyjne dożynki, zorganizowane w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
Wzorem ubiegłego roku, pierwszy dzień upłynął
pod znakiem koncertów. Na scenie plenerowej wystąpiły
m.in. zespoły Czadoman, Freaky Boys i M Power.
Nazajutrz, w niedzielę, odbyła się główna ceremonia
gminnego święta plonów, którą zainaugurował korowód
dożynkowy. Starostami dożynek byli Dorota
Dobrzelewska i Krzysztof Jarmuż. Po mszy świętej,
którą celebrował ks. Mariusz Lampa, głos zabrała wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek aby wyrazić
podziękowania dla bohaterów święta.

"Należy nieustannie podkreślać, że rolnictwo jest funda-
mentem gospodarki i gwarancją godnego bytu polskich
rodzin. Dziś  w rolnictwie pracuje zaledwie 12 procent
Polaków i oni właśnie są w stanie wyprodukować żywność
na potrzeby 38-milionowego narodu. To pokazuje
potencjał rolnictwa i jego pierwszorzędną, strategiczną
rolę gospodarczą - mówiła Barbara Kaczmarek - Polska
musi dbać o swoich żywicieli - to jest prawdziwa sól tej
ziemi. Każdy, kto zaznał pracy na roli, wie dobrze,
jak trudny i czasem niepewny był to kawałek chleba.
Dziś wiele się zmieniło - gospodarstwa rolne sukcesywnie
modernizują się, ale rolnictwo zawsze musi pozostawać
pod szczególną opieką państwa (...). Troska o los rolników
jest też udziałem samorządu gminy Zgierz: od trzech lat
pomagamy wszystkim zainteresowanym w wypełnianiu
dokumentacji potrzebnej do uzyskania dopłat, oferujemy
bezpłatne konsultacje prawne oraz organizujemy specjalis-
tyczne szkolenia. Ale naszych rolników powinniśmy
wspierać wszyscy - bez wyjątku, pamiętając o tym,
że pomyślność rolnictwa oznacza pomyślność kraju.
Najlepiej wspieramy polskie rolnictwo i rodzimy
przemysł spożywczy, dokonując dobrych wyborów
przy okazji codziennych zakupów. Wybierajmy
więc zdrową polską żywność bo to również przejaw
patriotyzmu". 

Wójt gminy Zgierz życzyła rolnikom, by ich praca
"zawsze przynosiła obfite owoce oraz spotykała się
z należytym szacunkiem i odpowiednim wynagrodzeniem",
zaś wszystkim mieszkańcom i gościom - żeby
"dożynkowy chleb, tradycyjnie wypieczony z tegorocznej
mąki, okazał się dobrym zwiastunem dostatku
i pomyślności na cały kolejny rok".

Pozdrowienia dla uczestników dożynek gminnych
oraz podziękowania i życzenia dla rolników przekazał
m.in. poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, którego list
odczytała Karolina Matuszewska.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert
z udziałem gminnych zespołów folklorystycznych,
działających przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji. Gwiazdą wieczoru był zespół ENEJ.
Ale działo się nie tylko na scenie; obok bogatego repertuaru
artystycznego organizatorzy imprezy zadbali o moc atrak-
cji. Największą frajdę dla najmłodszych stanowiło wesołe
miasteczko. Oblegane były również stoiska sołectw i kół
gospodyń, pełne kulinarnych specjałów. Krótki
fotoreportaż z dożynek publikujemy na następnej stronie;
więcej zdjęć znajdą Państwo w internetowych serwisach
informacyjnych gminy Zgierz.

MATERIAŁ REKLAMOWY SPONSORA DOŻYNEK

WYDARZENIE KULTURALNE MIESIĄCA
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