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Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B,

Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach,ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki

2 Adolfów, Dębniak, Emilia, Kania Góra,Lućmierz, Lućmierz Las,
Słowik

Szkoła Podstawowa w Słowiku,Słowik ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Rosanów

Świetlica wiejska Rosanów,Rosanów ul. Długa 92, 95-100 Zgierz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej,Dąbrówka Wielka ul. Główna 49, 95-100 Zgierz

5
Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, Łagiewniki Nowe, Maciejów,
Palestyna, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,

Ukraina, Wołyń

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach,Skotniki ul. Strażacka 4, 95-002 Smardzew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Czaplinek, Marcjanka, Podole, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia,
Szczawin Kościelny, Szczawin Mały

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym,Szczawin Kościelny ul. Kościelna 21, 95-002
Smardzew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7
Biała, Bądków, Ciosny, Cyprianów, Dzierżązna, Jasionka,

Jeżewo, Kolonia Głowa, Leonów,Ostrów, Swoboda, Warszyce
Szkoła Podstawowa w Białej,ul. Kościelna 4, 95-001 Biała
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8
Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Kębliny,

Michałów, Moszczenica, Wola Branicka
Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym,Besiekierz Rudny 20, 95-001 Biała

9
Astachowice, Brachowice, Gieczno, Grabiszew, Kotowice, Kwilno,

Lorenki, Rogóźno, Śladków Górny, Władysławów,
Wola Rogozińska, Wypychów

Szkoła Podstawowa w Giecznie,Gieczno ul. Szkolna 2, 95-001 Biała

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zgierz z dnia 19 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zgierz podaje do wiadomości wyborców informację

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:   

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy     z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zgierz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.     Wójt Gminy Zgierz

/-/ Barbara Kaczmarek

UWAGA ! ! !
zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

GŁOSOWANIE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 OBĘDZIE SIĘ 
w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOTNIKACH, Skotniki, ul. Strażacka 4
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Zwracam się z apelem do Kandydatów,
ubiegających się o wybór na funkcje
publiczne w samorządzie terytorialnym,
o respektowanie zasad uczciwej
i rzetelnej kampanii wyborczej,
wolnej od kłamstw i pomówień.

Niestety, jak pokazały ostatnie tygodnie,
podczas spotkań z wyborcami rozpo-
wszechniane są różnego rodzaju
fałszywe informacje, obliczone na zdobycie
poparcia za wszelką cenę. Nie wystarcza
już składanie obietnic bez należytego
pokrycia w przepisach prawa i środkach
budżetowych, ale co więcej - pojawiają
się sugestie o niedozwolonych przepisami
prawa działaniach władz samorządowych
obecnej kadencji. Na takie oszczerstwa
zgody być nie może - w indywidualnych
przypadkach podjęte zostaną stosowne
kroki prawne. 

Wśród pomówień, jakie padają
na spotkaniach wyborczych, a o jakich
informują zaniepokojeni mieszkańcy,
są sugestie o stronniczym traktowaniu
organizacji pozarządowych, działają-
cych na terenie gminy, w kwestii
rozdziału środków budżetowych. Z tego
miejsca stanowczo oświadczam, że
w okresie sprawowania przeze mnie
funkcji wójta gminy Zgierz wszystkie
stowarzyszenia były traktowane
na równi - zgodnie z obowiązującym
prawem. Pragnę również zaznaczyć,
że to od aktywności i kompetencji
zarządów poszczególnych organizacji
społecznych zależy dynamika ich
działań - organy i instytucje samorzą-
dowe mogą wspierać różne inicjatywy
wyłącznie w granicach określonych prawem.

Kierowany przeze mnie samorząd był
i jest otwarty na współpracę ze wszyst-
kimi organizacjami w naszej gminie.
Kandydaci, którzy kłamliwie zarzucają
wójtowi i Radzie Gminy Zgierz fawory-
zowanie jednych organizacji i dyskrymi-
nowanie innych, w mojej ocenie
nie znają przepisów prawa. Samorząd
to nie jest prywatny biznes, w którym
rozdziela się pieniądze wedle uznania,
komu się chce. Wszelkie formy wsparcia
z budżetu gminy podlegają dyscyplinie
finansów publicznych, są określone
szczegółowymi przepisami i podlegają
kontroli organów państwa. Apeluję
do osób, ubiegających się o wybór
na funkcje publiczne, o chociażby
wstępne przygotowanie merytoryczne
- uważną lekturę ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o finansach publicz-
nych, kodeksu postępowania administra-
cyjnego, prawa o zamówieniach
publicznych i innych aktów prawnych.
Osoby, które nie znają tych przepisów,
nie mają wiedzy o funkcjonowaniu
samorządu; w czasie kampanii wybor-
czej mogą obiecać mieszkańcom
i organizacjom wszystko, nie mając
pojęcia, że ich deklaracje są niezgodne
z przepisami prawa - chyba, że czynią to
świadomie, wprowadzając w błąd.

Bardzo proszę o uszanowanie wolności
słowa i kultury merytorycznego dialogu,
która nie polega na obrzucaniu
konkurentów błotem, lecz na prezentacji
własnego programu działania - opartego
na gruncie prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt Gminy Zgierz 
Barbara Kaczmarek

W niedzielę 21 października 2018 r.
Polacy wybiorą władze samorządowe
gmin, powiatów i województw.
Najważniejsza zmiana, jaka dotyczy
funkcjonowania organów samorządu
terytorialnego, to wydłużenie ich kadencji
o rok - włodarze gmin i radni,
wybrani w nadchodzących wyborach,
będą piastowali swoje funkcje  przez 5 lat. 

Samorząd - nasi reprezentanci
Każde wybory w demokratycznym

państwie to ważny moment bezpośredniego
udziału obywateli w powołaniu władz,
a co za tym idzie - kształtowaniu przyszłości
czy to kraju, czy Małych Ojczyzn
- jak w przypadku wyborów samorządowych.
Te ostatnie mają ogromne znaczenie dla
naszego życia codziennego, ponieważ
samorządy decydują o dziesiątkach
spraw wokół nas, począwszy od infra-
struktury drogowej, poprzez szkolnictwo,
zagospodarowanie przestrzenne, a skoń-
czywszy na jakości publicznej opieki
zdrowotnej. Samorząd sprawia, że decyzje
kluczowe dla życia mieszkańców
konkretnej gminy zapadają blisko nich
- w urzędach gmin, w starostwach
czy urzędach marszałkowskich, a ludzie,
którzy te decyzje podejmują, zostali
przez mieszkańców wybrani. Fakt ten
powinien wystarczająco zachęcać nas
do udziału w wyborach. 

Jak głosujemy?
Mieszkańcy gminy Zgierz będą wybierać

wójta gminy, radnych do Rady Gminy
Zgierz, radnych do Rady Powiatu
Zgierskiego oraz radnych do Sejmiku
Województwa Łódzkiego. Oznacza to,
że każdy wyborca otrzyma cztery karty
do głosowania. Aby głos był ważny,
na każdej karcie można postawić
tylko jeden znak "X" w wybranym
przez siebie "kwadraciku" obok
nazwiska kandydata. Karta do głosowa-
nia na wójta zawiera nazwiska kandyda-
tów w kolejności alfabetycznej,
podobnie jak karta do głosowania
na radnych Rady Gminy Zgierz.
W przypadku Rady Powiatu oraz Sejmiku
nazwiska kandydatów będą pogrupowane
według list wyborczych, zgłoszonych
przez poszczególne komitety. Jeśli chcemy
więc poprzeć danego kandydata,
najpierw musimy odszukać właściwą
listę, z której ów kandydat startuje,
a następnie na tej liście znajdujemy
nazwisko kandydata.

Uwaga! O wybór na wójta gminy
Zgierz ubiega się dwoje kandydatów,
a zatem nie będzie II tury wyborów -
wszystko rozstrzygnie głosowanie
w dniu 21 paździenika.

Wybory w liczbach
W Radzie Gminy Zgierz zasiada

15 radnych. W gminach do 20 tysięcy
mieszkańców radni są wybierani
w okręgach jednomandatowych, co oznacza,
że osoba uzyskująca najwyższy wynik
w danym okręgu otrzymuje mandat radnego.
Radni powiatowi i wojewódzcy są wyłaniani
według ordynacji proporcjonalnej, a zatem
kluczowe znaczenie w podziale manda-
tów mają wyniki poszczególnych list.

Rada Powiatu Zgierskiego liczy 29
członków. Gmina Zgierz tworzy jeden okręg
wyborczy wspólnie z gminami Parzęczew
i Ozorków; z tego terenu wybranych
zostanie 5 radnych. Z kolei w Sejmiku
Województwa Łódzkiego zasiądzie 33
radnych. Szanse danej gminy na inwestycje
powiatowe czy wojewódzkie na jej terenie
wzrastają, jeśli posiada „swoich”
przedstawicieli w samorządzie powiatu
i województwa. 

Zgoda jest najważniejsza
W radach gmin, powiatów i w sejmikach

ścierają się różne poglądy i interesy.
Każdy radny by chciał, aby to w jego
okręgu budowano drogi, chodniki
czy realizowano inne potrzebne inwesty-
cje. Jednak prawa demokracji są takie,
że decyzje podejmuje się większością
głosów. Żeby więc w miejscowości
X powstała droga, wniosek musi poprzeć
większość radnych. Dlatego w przypadku
samorządowców tak ważna jest
zdolność porozumiewania się
i współpracy. Zgoda przekłada się
na solidarny i sprawiedliwy podział
budżetu, w którym powinno uwzględniać
się potrzeby mieszkańców z wszystkich
okręgów wyborczych. Samorząd to
„gra zespołowa” - w pojedynkę
niewiele da się osiągnąć. Nawet najbardziej
aktywny radny niczego nie osiągnie,
jeśli nie przekona do swojego pomysłu
większości członków Rady Gminy.

Warto głosować
W Polsce nie ma przymusu wyborczego,

jednak zdecydowanie warto głosować.
Wiele pokoleń Polaków marzyło
o dobrodziejstwie demokracji, żyjąc
w faktycznym zniewoleniu. Od przełomu
1989 roku historię Polski piszą już
sami Polacy - przy pomocy kart
do głosowania. 

Udział w wyborach to obowiązek
moralny, wynikający z poczucia
obywatelskiej odpowiedzialności.
To również podstawowa forma manifes-
tacji patriotyzmu - pokazujemy,
że zależy nam na losach wspólnoty,
którą tworzymy, poczynając od naszej
Małej Ojczyzny. Miarą dojrzałości
obywatelskiej jest frekwencja wyborcza.
Odpowiada ona na pytanie, na ile
jesteśmy zaangażowani, a na ile obojętni.
Jeśli nie głosujemy z lenistwa lub frustracji
to tracimy prawo krytykowania, że coś
jest nie po naszej myśli. I przestańmy
myśleć, że jeden głos niewiele zmieni
w ostatecznym wyniku, bo jeśli tak
pomyśli więcej osób, odpuszczając sobie
udział w głosowaniu, wyborczy werdykt
może wyglądać zupełnie inaczej, niż się
spodziewaliśmy. W historii naszej
gminy zdarzało się już, że nawet
pojedyncze głosy przesądzały
o podziale mandatów.

Frekwencja w wyborach samorządowych
w gminie Zgierz w 2010 r. wyniosła
49,8%; w kolejnych wyborach (2014)
wzrosła do 54,3%. Za kilka dni okaże
się, czy ta optymistyczna tendencja
stanie się dobrą tradycją naszej gminy.
Wszystko w naszych rękach.
Wybierajmy, bo możemy!

OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY ZGIERZ

DECYDUJMY SAMI. NIE POZWÓLMY,
BY KTOŚ ZADECYDOWAŁ ZA NAS!

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

W niedzielę 14 października odbyła
się uroczystość z okazji zakończenia
jednej z największych gminnych
inwestycji ostatniej dekady - budowy
nowego Ośrodka Zdrowia w Białej.
Otwarcie obiektu zainaugurowało
symboliczne przecięcie wstęgi, którego
dokonali: wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek, zastępca wójta
Wiesław Olender, dyrektor Gminnego
Zakładu Komunalnego w Dąbrówce
Wielkiej Mirosław Burzyński
oraz radni Rady Gminy Zgierz:
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Sędzicki i Tomasz Stańczykowski.
W niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli
licznie zebrani goście i mieszkańcy. Obecni
byli m.in. poseł Marek Matuszewski i radni
Gabriela Skopiak i Bogumiła Wojdała.

Ośrodek Zdrowia w Białej to sztan-
darowa inwestycja samorządu mijającej
kadencji. Decyzja o budowie nowego
gmachu lecznicy, rozpoczętej w kwietniu
2017 r., podyktowana była troską
o zapewnienie mieszkańcom dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej.
Restrykcyjne wymogi stawiane
zakładom opieki zdrowotnej w kwestii
standardów  lokalowych  sprawiają, 

że często gruntowny remont budynku
z uwagi na sens ekonomiczny staje
pod znakiem zapytania, a rozwiązaniem
lepszym i bardziej perspektywicznym
jest budowa obiektu od przysłowiowych
fundamentów. Tak też było w przypadku
Białej. Stary budynek,   nie   spełniający   
współcześnie obowiązujących standar-
dów, wymagałby kolosalnych nakładów,
aby nadal pełnić swoje funkcje.
Po otwarciu nowego Ośrodka Zdrowia
stary budynek będzie służył celom gminnym. 

Zgodnie z przeprowadzonym postę-
powaniem przetargowym, wyłoniony
w tej procedurze zakład opieki zdrowot-
nej rozpocznie działalność w nowym
obiekcie od nowego roku. Do tego czasu
prowadzona będzie specjalistyczna
adaptacja pomieszczeń. Warto odnoto-
wać, że istotnym kryterium w przetargu
na świadczenie usług w nowym Ośrodku
Zdrowia był zakres świadczeń, dzięki
czemu w Białej będzie również jakże
potrzebna poradnia pediatryczna
- oczywiście w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Procedura konkursu umożliwiła wybór
oferty optymalnej z punktu widzenia
interesów mieszkańców.

INWESTYCJA DEKADY ZAKOŃCZONA!

Przypominamy mieszkańcom miejscowości Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów,
Łagiewniki Nowe, Maciejów, Palestyna, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Ukraina i Wołyń, że w następstwie decyzji komisarza
wyborczego głosowanie w najbliższych wyborach samorządowych odbędzie się
w lokalu wyborczym na terenie OSP Skotniki. W latach ubiegłych mieszkańcy
głosowali w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych, jednak w tym roku
okazało się to niemożliwe ze względu na przeprowadzany kompleksowy remont
dachu i związane z tymi pracami ryzyko wystąpienia zakłóceń przebiegu głosowania.

WAŻNY KOMUNIKAT: GŁOSOWANIE W SKOTNIKACH
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15 października br. w Kwilnie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci nauczyciela,
społecznika i założyciela miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierza
Mizery, zamordowanego przez Niemców w 1939 r. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Barbarą Kaczmarek oraz radnymi
Rady Gminy Zgierz Gabrielą Skopiak i Miroslawem Matusiakiem, delegacja stra-
żaków z prezesem gminnego  Oddziału ZOSP RP Janem Wojciechowskim,
młodzież szkolna i mieszkańcy. Marmurową tablicę, upamiętniającą zasłużonego
dla społeczności lokalnej pedagoga, poświęcił ks. Mirosław Wojturski. Wydarze-
nie, wpisujące się w kalendarz obchodów jubileuszu niepodległości, było żywą lekcją
historii i patriotyzmu. 

Radna Rady Gminy Zgierz Kinga Danuta Banasik zajęła I miejsce w regionalnym
plebiscycie „Oceniamy Władze”, zorganizowanym przez „Dziennik Łódzki”
i „Express Ilustrowany”. Prestiżowe wyróżnienie wręczono 12 października w gmachu
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Doroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkołach były okazją do wręczenia
nagród Wójta Gminy Zgierz za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej. Laureatami tegorocznych wyróżnień zostali: Marta Marszałek - Suska
(nauczycielka w SP w Besiekierzu Rudnym), Sławomir Truszkiewicz (dyrektor SP
w Białej) i Krzysztof Zatorski (nauczyciel SP w Szczawinie). Gratulujemy
nagrodzonym, a wszystkim Dyrektorm, Nauczycielom i Pracownikom administracji
i obsługi życzymy wszelkiej pomyślności!

Nowa elewacja Urzędu Gminy Zgierz po ociepleniu budynku. Na ten cel, który
będzie skutkował nie tylko poprawą estetyki, ale przede wszystkim termoizolacją
gmachu, a więc wymiernymi oszczędnościami, gmina pozyskała środki zewnętrzne.

Uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego GOLDBECK w Lućmierzu. Na zaproszenie
kierownictwa firmy podczas uroczystości głos zabrała wójt Barbara Kaczmarek.
Przedsięwzięcie koncernu GOLDBECK to kolejna globalna inwestycja, zlokalizo-
wana na terenie gminy Zgierz w ostatnim czasie. Nowe miejsca pracy i wpływy
do budżetu to realne korzyści z rozwoju tak dużych przedsięwzięć. Warunek, jaki
stawiają władze gminy zainteresowanym inwestorom, to brak negatywnych skutków
inwestycji dla mieszkańców i środowiska naturalnego. 

Aura sprawiła miłą niespodziankę organizatorom i uczestnikom Jesiennego Festynu
Rodzinnego „Wiatrodzień” w Grotnikach w sobotę 13 października. Jak się okazało,
jesień w nazwie imprezy była wyjątkowo ciepła, a zmiast wiatru - świeciło słońce,
ku uciesze wszystkich zebranych przy plenerowej scenie. Więcej zdjęć i wydarzeń
znajdą Państwo w relacjach na gminnym profilu na portalu Facebook.
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Na swojej ziemi, w obcym kraju

Kazimierz Mizera urodził się 16 lutego
1903 r. W tym czasie sytuacja ludności
polskiej, żyjącej na ojczystej ziemi, lecz
pod obcą władzą, była fatalna. Okręg
łódzki leżał w granicach carskiej Rosji.
Władze zaborcze prowadziły tu inten-
sywną politykę rusyfikacji - wynarada-
wiania Polaków, albo inaczej -
przekształcenia ludności polskiej w rosyjską.
Mimo różnych form nacisku opór
Polaków był zbyt silny - nie dali sobie
odebrać narodowej tożsamości. Carska
administracja wymagała od Polaków
posługiwania się językiem rosyjskim
przy okazji załatwiania wszelkich spraw
urzędowych, począwszy od chrztu
dziecka - duchowni mieli nakaz prowa-
dzenia metryk po rosyjsku. W tych
warunkach język polski - mowa przodków
- pozostawał najważniejszą cechą
przynależności do narodu polskiego.
Kazimierz Mizera dorastał w atmosferze
tej "cichej walki" o ocalenie polskości
i jak wielu rówieśników w przyszłości
potrafił w szczególny sposób docenić
wartość niepodległego państwa.   

Niepodległa!

Kiedy w następstwie pierwszej wojny
światowej Polska odzyskała niepodle-
głość, Kazimierz Mizera miał 15 lat.
Mimo młodego wieku, jego rówieśnicy
odegrali ważną rolę w wydarzeniach
listopadowych 1918 roku. W Zgierzu
i Łodzi młodzież gimnazjalna nie tylko
wyszła na ulice, żądając wycofania
niemieckich wojsk, ale również zasiliła
szeregi formowanych naprędce polskich
sił porządkowych. Kiedy armia niemiecka
opuściła ziemie polskie, uczniowie
wrócili do swoich szkół. Również
nastoletni Kazimierz uczestniczył
w życiu patriotycznym młodzieży szkol-
nej, z udziałem której po 123 latach
niewoli odradzała się wolna Polska. 

Niepodległe państwo polskie już
w pierwszych miesiącach swojego
istnienia wprowadziło obowiązek
szkolny dla dzieci. Była to inicjatywa
niezmiernie ważna, ponieważ na terenie
byłego zaboru rosyjskiego ponad połowa
ludzi nie potrafiła podpisać się. Nauka
w szkole nie była tu nigdy obowiązkowa.
Większość ludzi nie rozumiała potrzeby
kształcenia; wielu nawet wierzyło, że
od czytania psują się oczy. Dzieci
znajdowały zatrudnienie w pracach
polowych i w obejściu, od najmłodszych
lat przysposabiane do trudów pracy
na roli. Niełatwo było w takich realiach
przełamać wielowiekowe schematy.
Żeby nakłonić wszystkich rodziców
do regularnego posyłania dzieci
do szkoły wprowadzono nawet kary
finansowe. Ostatecznie jednak się udało:
wszystkie dzieci od 7 do 14 roku życia
zostały objęte bezpłatną nauką w publicznych
szkołach powszechnych. Kluczową rolę
odegrali w tym nauczyciele - pionierzy
powszechnego nauczania. Taką właśnie
drogę życiową wybrał młody K. Mizera.

Nauczyciel z powołania

Zawód nauczyciela w Drugiej Rzeczy-
pospolitej cieszył się dużym prestiżem,
gwarantował finansową stabilizację i był
postrzegany  jako  życiowy  sukces.   

Nauczycielami zostawali absolwenci
seminariów nauczycielskich lub gimnazjów
- w tamtych czasach średnie wykształce-
nie oznaczało przynależność do elity
społeczeństwa. Nauczyciele - zwłaszcza
pracujący w środowisku wiejskim -
- odgrywali ogromną rolę nie tylko
w kształceniu młodego pokolenia, ale
również w szerzeniu postępu cywiliza-
cyjnego w swoim otoczeniu. Na nauczy-
cielach spoczywał obowiązek
prowadzenia różnych akcji informacyj-
nych, adresowanych nie tylko do dzieci,
ale również ich rodziców - chociażby
na temat sposobów zapobiegania choro-
bom zakaźnym. Praca w wiejskiej
szkółce - zazwyczaj jednoklasowej - nie
należała do łatwych. Nauczyciel musiał
zorganizować w tym samym czasie
pracę grupy ok. sześćdziesięciorga
dzieci - mimo różnic w wieku i stopniu
zaawansowania. Choć nauka trwała
siedem lat, to stopień realizacji materiału
w małych szkołach wiejskich odpowia-
dał zaledwie czterem klasom. Taka
właśnie była szkoła w Kwilnie.

Kwilno w okresie międzywojennym
należało do istniejącej wówczas niewiel-
kiej gminy Rogóźno. Na jej terenie
istniało pięć jednoklasowych publicz-
nych szkół powszechnych - poza
Kwilnem jeszcze w sąsiednim Władysła-
wowie, Giecznie, Śladkowie Górnym
i Śladkowie Rozlazłym. Kazimierz
Mizera objął posadę nauczyciela
w Kwilnie w pierwszej połowie lat 20.
Uczył wszystkich przedmiotów, jakie
przewidziano w programie szkolnym -
od języka polskiego po religię, bo małe
szkoły na wsi zatrudniały tylko
jednego nauczyciela. W pamięci swoich
uczniów zapisał się jako znakomity
nauczyciel "z powołania" i niekwestio-
nowany autorytet dla lokalnej społecz-
ności. Zaskarbił sobie sympatię
mieszkańców, z szacunkiem i zrozumie-
niem odnosząc się do ludzi, ich spraw
i problemów. Dzieci i młodzież,
z którymi pracował, starał się wychowy-
wać na ludzi dobrych i kochających
Ojczyznę, uważając, że to najważniejsza
misja szkoły. Mówił też swoim
podopiecznym o różnych osiągnięciach
nauki i techniki, które zmieniały
ówczesny świat i życie ludzi, zapowia-
dając, że ten postęp dotrze kiedyś i tam,
do Kwilna, którego zagrody, pola i lasy
były całym światem dla zasłuchanej
w opowieść nauczyciela dziatwy szkol-
nej. "Ja tego nie dożyję, ale wy
z pewnością" - powtarzał. 

Założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej

Kazimierz Mizera nie poprzestawał
w swojej aktywności na życiu zawodo-
wym, które zajmowało mu siedem dni
w tygodniu (nauka w szkole trwała
od poniedziałku do soboty, zaś w niedziele
nauczyciele mieli obowiązek czuwać
nad sprawowaniem dzieci w kościołach).
Żyjąc wśród swoich sąsiadów - miesz-
kańców Kwilna, starał się na różne
sposoby podnosić świadomość i organi-
zować lokalną wspólnotę. Ważnym
dokonaniem na tym polu stało się założenie
w marcu 1935 roku Ochotniczej Straży
Pożarnej. W myśl statutu, obszarem
działania organizacji była wieś Kwilno i
"okolica w promieniu 5 kilometrów". Jej
głównym celem miało być niesienie pomocy

w razie pożaru lub innych klęsk żywio-
łowych oraz uświadamianie ludności
na temat ochrony przeciwpożarowej, ale
bardzo ważne znaczenie miał udział
w akcji obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej. 

Inicjatorem powołania do życia OSP
w Kwilnie był Kazimierz Mizera - on też
był wybierany corocznie na prezesa
Straży. Warto w tym miejscu przywołać
nazwiska członków-założycieli - wielu
Czytelników odnajdzie na tej liście swoich
przodków: Stefan Przybysz (pierwszy
naczelnik OSP), Jan Lisiecki, Antoni
Masica, Bronisław Banasiak, Wawrzy-
niec Pawlak, Ignacy Gabrielczak, Józef
Chyliński, Piotr Lisiecki, Walenty
Kaźmierczak, Antoni Gabrielczak,
Franciszek Stolarski, Juliusz Rode,
Kazimierz Przybysz, Ignacy Nawrocki,
Grzegorz Banaszczak. Choć organizacja
ta nie przetrwała do naszych czasów,
przez długie dekady odgrywała ważną
rolę w środowisku lokalnym, budując
etos aktywności społecznej.

Wojenna apokalipsa

1 września 1939 r. Niemcy napadły
na Polskę. Już w drugim tygodniu wojny
społeczność lokalna przeżyła szok:
żołnierze Wehrmachtu rozstrzeliwali
mieszkańców pobliskiego Rogóźna
na ich własnych podwórkach, na oczach
najbliższych. Nastał czas cierpienia
i nieustannego lęku. W warunkach
okupacji niektórzy nauczyciele zdecydowali
się na własne ryzyko otworzyć szkoły
i prowadzić w nich zajęcia. Tak też uczynił
Kazimierz Mizera. Polska szkoła w tej
strasznej rzeczywistości miała być dla
dzieci namiastką normalności, jednak
na krótko - wszystkie placówki na obszarze
włączonym do Trzeciej Rzeszy miały
zostać zamknięte po kilku miesiącach. 

W październiku 1939 r. Kwilno znalazło się
w tzw. Kraju Warty, czyli na obszarze
włączonym do Niemiec. Granica
z Generalnym Gubernatorstwem,
w którym panowały łagodniejsze wa-
runki traktowania Polaków, przebiegała
w niedalekiej odległości - na wschód
od wioski. Na terytorium wcielonym
do Rzeszy docelowo ludność polską
mieli zastąpić niemieccy kolonizatorzy,
zaś polska inteligencja stała się celem
planowej eksterminacji. Mnożyły się
aresztowania osób, które Niemcy uznali
za "niebezpieczne", czyli ważne dla przetrwa-
nia polskości. Szybko zapełniały się więzienia
i obozy koncentracyjne, więc budowano
nowe. Hitlerowska machina terroru
pochłaniała każdego dnia setki ludzkich
istnień. Życie Polaka nie miało
dla okupantów żadnej wartości. 

Męczennik

Dramat, jaki rozegrał się w Kwilnie
w niedzielę 26 listopada 1939 roku,
pozostał w umysłach naocznych świadków
do końca ich dni. Okrutna egzekucja na
nauczycielu - liderze polskiej społeczno-
ści - dokonała się z udziałem "Niemców
w mundurach", lecz w głównej mierze
rękoma niemieckich sąsiadów. Kwilno,
podobnie jak Władysławów, od pokoleń
zamieszkiwały rodziny niemieckich
osadników. Dwa narody koegzystowały
obok siebie i gospodarowały na roli - bez spe-
cjalnej  wrogości. Niemcy mieli w  pobliskim

Władysławowie "swój kościół" - protes-
tancki kantorat i cmentarz, pielęgnowali
kulturę przodków, rozmawiali między
sobą po niemiecku, ale równocześnie
byli obywatelami polskimi jak ich pol-
scy sąsiedzi. Niektórzy angażowali się
we wspólne życie społeczne, jak chociażby
rodziny Witzke, Petrichów czy Rode,
którzy należeli do "polskiej" Ochotniczej
Straży Pożarnej. Ale byli i tacy, którzy
otwarcie sympatyzowali z narodowym
socjalizmem i nie kryli entuzjazmu
po wkroczeniu wojsk hitlerowskich
do Polski, uważając, że dokonuje się
historyczna „sprawiedliwość”: upadek
"sezonowego państwa", jak nazywali
Polskę przeciwnicy niepodległości w
1918 roku, i początek "Tysiącletniej
Rzeszy" pod rządami "rasy panów". 

Kazimierz Mizera został zaprowadzony
na jedno z podwórek. Spędzono tam
okolicznych mieszkańców - Polaków,
którzy z przerażeniem i niedowierza-
niem patrzyli na straszliwe sceny. Byli
całkowicie bezsilni - jakakolwiek próba
reakcji oznaczałaby otwarcie do nich
ognia z karabinów maszynowych.
Eskorta niemieckich żołnierzy, może też
żandarmów czy gestapowców, zapew-
niła bezkarność oprawcom - grupie miej-
scowych Niemców. Ci znęcali się
nad swoją ofiarą, bijąc kijami i szczując
psami. Nauczyciel został zaprzężony
do kieratu i poganiany ciosami kijów.
Pobity do nieprzytomności, został
zastrzelony. Kazimierz Mizera jest
męczennikiem, który oddał życie
za Ojczyznę, za to, że jako nauczyciel -
patriota służył społeczności najlepiej, jak
potrafił. Jest bohaterem historii naszej Małej
Ojczyzny, zasługującym na pamięć i hołd.

Epilog

W hołdzie Kazimierzowi Mizerze
odsłonięto pamiątkową tablicę w Kwilnie,
w miejscu obok dawnej szkoły, w której
pracował i mieszkał. Inskrypcja na mar-
murowej płycie, osadzonej na kamieniu,
będzie przypominać wszystkim o jego
życiu, którego wielkość wyznaczają nie-
policzalne owoce pracy pedagogicznej.
Był nauczycielem i wychowawcą dla
setek uczniów, którzy następnie w swoim
życiu ucieleśniali wartości, jakie w nich
kształtował. Czas odsłonięcia tablicy
również był nieprzypadkowy: w ten sposób
gmina Zgierz uczciła Dzień Edukacji
Narodowej w jubileuszowym roku 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.

Starania o godne upamiętnienie K. Mizery
- "wielkiej postaci niewielkiej społecz-
ności" i bohatera dziejów ziemi zgier-
skiej mają długą historię. Występowałem
w tej sprawie za czasów urzędowania
poprzedniego wójta; na pierwsze pismo
nie dostałem odpowiedzi; na drugie - po
interwencji radnego z Gieczna - odpo-
wiedź w końcu się pojawiła: zamiast
tablicy pamiątkowej miała odbyć się
w szkole jedynie "akademia". 

Po tych doświadczeniach dziś z jeszcze
większą satysfakcją patrzę na ślad pamięci
o Kazimierzu Mizerze. Wierzę, że będzie
to trwały ślad - nie tylko materialny,
ale i duchowy. Napis wyryty w kamieniu
będzie inspiracją do refleksji dla kolejnych
pokoleń, jak wiele znaczy niepodległa
Polska.                         

Dariusz Szlawski

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości samorząd i społeczność gminy Zgierz upamiętniły postać nauczyciela i społecznika
Kazimierza Mizery. Jego życie zawodowe i działalność społeczna przypadły na czasy budowania niepodległej Rzeczypospolitej; za wolną Polskę zginął
w 1939 roku, brutalnie torturowany i zamęczony w publicznej egzekucji. Za to, że był polskim nauczycielem, wychowawcą młodego pokolenia Polaków,
wzorem postawy obywatela i patrioty.

MĘCZENNIK CZASÓW WOJNY. HISTORIA KAZIMIERZA MIZERY
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PODSUMOWANIE  VII KADENCJI
SAMORZĄDU GMINY ZGIERZ 2014-2018

Szanowni Państwo 
Mieszkańcy gminy Zgierz!

Przekazuję Państwu zestawienie najważniejszych zadań, które udało się
zrealizować  w mijającej kadencji samorządu gminy Zgierz w latach 2014-2018.
Był to czas bardzo wytężonej pracy, opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej,
ale również na dobrej współpracy z Radą Gminy. VII kadencja samorządu gminy
Zgierz przebiegała pracowicie, z myślą o mieszkańcach i rozwoju gminy.
Jestem dumna, że w tym okresie wiele rzeczy udało się zrealizować. Inwestycje
w nowoczesną infrastrukturę, oświatę, sport, a także budownictwo drogowe
to świadectwo dobrego gospodarowania i gwarancja rozwoju naszej gminy.
W kadencji 2014-2018 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, pozabudżetowych
ponad 9 mln złotych, sukcesywnie składane są kolejne projekty. Zachodzące w naszej
gminie zmiany idą w dobrym kierunku. Rozwinęły się inicjatywy społeczne, powstały
nowe stowarzyszenia, przybywa mieszkańców angażujących się w rozwój gminy.
W czasie dotychczasowej kadencji stworzono dogodne warunki dla inwestorów.
Coraz więcej przedsiębiorców wybiera naszą gminę, jako miejsce swojej działalności,
budując nowe obiekty i tworząc miejsca pracy. 

Jestem przekonana, że mieszkańcy naszej gminy odczuwają te zmiany. Niewątpliwie
wiele jest jeszcze do zrobienia. Gmina Zgierz jest obszerna terytorialnie, a potrzeby
naszych mieszkańców są bardzo duże. Liczę na to, że w następnej kadencji nastąpi
kontynuacja rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć.

 Zachęcając Państwa do lektury tego materiału, jednocześnie chcę podziękować
wszystkim radnym i sołtysom, którzy aktywnie wspierali wnioski i inicjatywy
oraz włączali się w codzienną realizację gminnych przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim
mieszkańcom, organizacjom, stowarzyszeniom i grupom, które przyczyniły
się do rozwoju naszej gminy.

Życzę miłej lektury     
Wójt Gminy Zgierz

STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 
ORGANÓW GMINY

Organ wykonawczy:

Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek 
Zastępca Wójta - Wiesław Olender

Skarbnik Gminy - Ewa Kubiak

Organ uchwałodawczy:

Rada Gminy Zgierz
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz - Piotr Lebiedziński

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zgierz - Zuzanna Marchewa
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgierz - Krzysztof Wiktorowski

Kinga Banasik, Piotr Gadomski, Marian Jóźwiak, Mirosław Matusiak,
Dariusz Sędzicki, Gabriela Skopiak, Beata Stańczyk, Tomasz Stańczykowski,

Halina Szymańska, Marek Telenda, Bogumiła Wojdała, Stanisław Wróblewski

Sesje rady Gminy Zgierz:

Komisje:        

Kadencja Sesje Rady Gminy Uchwały

2014-2018 53 694

Komisje Posiedzenia Komisji VII
kadencji

Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej 48

Komisja Infrastruktury Społecznej 47

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 47

Komisja Rewizyjna 40

FINANSE
Dochody i wydatki na przełomie lat 2015-2018

Wykonanie planów inwestycyjnych w czasie VII kadencji wyniosło ponad 31 mln
złotych

Na inwestycje drogowe gmina łącznie wydała ponad 17 mln złotych

Środki pozyskane z zewnątrz  – ponad 9 mln złotych     
Wyróżnienie dla Gminy Zgierz za największą liczbę

projektów zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej 

Barbara Kaczmarek



8   Na Ziemi Zgierskiej       10   /2018  

PODSUMOWANIE VII KADENCJI
SAMORZĄDU GMINY ZGIERZ 2014-2018

DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE NA PROJEKTY GMINY ZGIERZ

rok/projekt

2015 rok

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kotowicach

Świat dziecka

Wyposażenie w stroje ludowe oraz wyjazd na teren LGD Gorce-Pieniny zespołu "Szczawiniacy"

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Skotniki

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz

Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukcyjnej przez rozbudowę ZSG Słowik (RPO WŁ)

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie

Zaplecze sportowe w Rosanowie

Edukacja ku przyszłości

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

Bajkowo

2016 rok

Rozbudowa drogi gminnej nr 120372E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - Sadowa, Łanowa

Mobilność kadry edukacji szkolnej - ZSG w Giecznie

Aktywność społeczno-zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości

2017 rok

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słowiku - program rozwoju infrastruktury sportowej 

Remont sali gimnastycznej ZSG w Giecznie

Wakacyjny festyn rodzinny Ciosny 2017

Aktywność społeczno-zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz

Rozbudowa drogi gminnej nr 120372 (Łanowa i Kasztanow) Lućmierz Las - Rosanów - Dąbrówka Wielka

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz

2018 rok

Remont sali gimnastycznej ZSG w Giecznie

Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz 

Remont drogi gminnej relacji Biała - Cyprianów - na odcinku od drogi powiatowej do granicy obr. Biała

Projekt Nasz Słowik

Projekt Integracja mieszkańców wsi Emilia

Stowarzyszenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz - budowa miejsca turystycznego w miejscowości Grotniki

OSP Dąbrówka Wielka - przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Dąbrówka Wlk.

OSP Rogóźno - przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Rogóźno

   OSP Szczawin - przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Szczawin

Przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Dzierżąznej

GCK - budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna (tężnia)

GCK - zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w  Dzierżąznej

Punkty aktywnego wypoczynku - budowa siłowni plenerowej w miejscowości Janów

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz

SUMA

Złożone wnioski:

Stowarzyszenie LINDA - budowa ogródka rekreacyjnego w Jedliczu A

Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej

Zaplanowane:

Remont sali gimnastycznej ZSG w Słowiku

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej w gminie Zgierz

wartość projektu

8 022 052,42 zł
1 064 377,58 zł
515 046,45 zł
50 387,46 zł

1 026 620,68 zł
69 320,49 zł

4 140 452,87 zł
701 674,20 zł
219 906,96 zł
111 557,93 zł
64 217,16 zł
58 490,64 zł

1 482 063,93 zł
1 172 069,19 zł

84 703,86 zł
225 290,88 zł

4 655 452,41 zł
439 019,90 zł
437 820,19 zł
6 711,00 zł

346 533,16 zł
629 633,00 zł

2 662 433,50 zł
33 966,66 zł

3 577 842,20 zł
99 335,00 złł
692 152,21 zł

1 570 000,00 zł
6 720,00 zł
6 720,00 zł
75 994,00 zł
72 593,04 zł
75 144,00 zł
114 573,00 zł
546 718,47 zł
225 800,69 zł
123 710,16 zł
28 240,80 zł
39 475,83 zł

17 737 410,96 zł

49 984,74 zł
1 320 003,00 zł

330 000,00 zł
980 132,00 zł

kwota         dofinansowania

4 361 139,80 zł
647 722,00 zł
15 105,00 zł
30 464,77 zł
406 241,00 zł
52 649,41 zł

2 401 739,32 zł
424 064,00 zł
170 123,00 zł
90 405,90 zł
64 217,16 zł
58 408,24 zł

460 542,65 zł
167 488,68 zł
67 763,09 zł
225 290,88 zł

2 136 467,96 zł
136 300,00 zł
78 665,00 zł
4 999,01 zł

346 533,16 zł
348 089,79 zł

1 197 296,00 zł
24 585,00 zł

2 104 323,35 zł
99 335,00 zł
462 166,55 zł
677 565,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
75 944,00 zł
63 656,00 zł
75 144,00 zł
114 573,00 zł
273 359,00 zł
112 900,00 zł
77 937,00 zł
28 240,80 zł
33 503,00 zł

9 062 473,76 zł

799 022,74 zł
49 984,74 zł
749 038,00 zł

394 724,00 zł
100 000,00 zł

294 724,00 zł
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Podczas VII kadencji samorząd gminy Zgierz nadrabiając wieloletnie
zaległości w dziedzinie infrastruktury drogowej  zrealizował wiele ważnych
drogowych inwestycji. Łączne nakłady w latach 2014-2018 na poprawę stanu
technicznego wszystkich dróg na terenie gminy Zgierz wyniosły ponad 17 mln zł. 
Wśród zrealizowanych w kadencji 2014-2018 r. przedsięwzięć znalazły się: 
1.   Inwestycje współfinansowane z powiatem zgierskim

przebudowa drogi powiatowej, łączącej Wolę Branicką z Besiekierzem                   
Rudnym
przebudowa chodnika w Kaniej Górze
przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ciosny
przebudowa drogi na odcinku Grotniki - Jedlicze A
budowa chodnika w miejscowości Ustronie
budowa chodnika w miejscowości Grotniki
przebudowa drogi powiatowej Biała - Kębliny

INWESTYCJE DROGOWE

2.   Inwestycje drogowe na drogach gminnych
budowa ul. Łanowej w Rosanowie, Sadowej/Lućmierz wraz z przebudową
infrastruktury
remont nawierzchni ul. Brzozowej w Grotnikach; remont mostu na Moszczenicy
w miejscowości Rogóźno
budowa drogi gminnej w Józefowie; przebudowa drogi gminnej w Besiekierzu
Rudnym
 przebudowa drogi gminnej w Kwilnie
remont nawierzchni drogi gminnej ul. Letniskowej w miejscowości Jedlicze B
przebudowa drogi gminnej w Grabiszewie 
przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Dąbrówce Strumiany (I etap)
i  krańcówki autobusowej
przebudowa drogi gminnej w Lorenkach
remont nawierzchni drogi gminnej Skotniki - Janów - Józefów
rozbudowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka
przebudowa ul. Głównej w miejscowości Lućmierz
przebudowa drogi w miejscowości Śladków Górny
przebudowa drogi w miejscowości Wiktorów 
przebudowa ul. Akacjowej we wsi Wołyń 
remont drogi gminnej w miejscowości Wypychów 
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A, ul. Jedlinowa 
rozbudowa drogi gminnej Lućmierz Las - Rosanów - Dąbrówka Wielka -
ul. Kasztanowa 
przebudowa ulic w miejscowości Biała: ul. Letnia i ul. Spacerowa 
przebudowa drogi gminnej Bądków - Kotowice (I etap)
remont drogi gminnej relacji Biała - Cyprianów - na odcinku od drogi
powiatowej do granicy obrębu Biała  
budowa chodnika w miejscowości Grotniki przy ul. Brzozowej 
utwardzenie nawierzchni działki gminnej przed cmentarzem w Grotnikach

3.   Opracowano dokumentacje projektowe do realizacji w następnych latach
budżetowych:
przebudowa drogi gminnej w Kęblinach, ul. Romanowska - Besiekierz Rudny
do granicy gminy 
przebudowa drogi gminnej Lorenki - Władysławów
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Branicka 
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik, ul. Szkolna 
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Słoneczna
przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka  
remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki, ul. Barowa 
przebudowa drogi gminnej ul. Pogodnej w miejscowości Dąbrówka Strumiany
(kolejny etap)
przebudowa drogi gminnej Cyprianów - Szczawin, odcinek przez las 

Ciosny 

Kwilno Józefów

Grotniki

Wypychów

Kotowice

Cyprianów Dąbrówka Wielka Biała

Lućmierz - Rosanów Jedlicze A
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INWESTYCJE W SPRZĘT W PARKU MASZYNOWYM 
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Ważną rolę w realizacji prac w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Zgierz odgrywa sprzęt, który został zakupiony przez GZK w ciągu ostatnich czterech
lat. Są to m.in.:        rębak służący do rozdrabniania gałęzi i odpadów zielonych. Inwestycja od samego początku generuje oszczędności - znika problem wywozu  rozłożystych
gałęzi i koszt zagospodarowania tych odpadów, zaś prace w pasach dróg prowadzone są efektywniej; ciągnik Ursus - zakupiony ze środków własnych zakładu, służy m.in.
do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg; walec drogowy - ważny nabytek w parku maszynowym. Maszyna jest niezastąpiona w pracach na gminnych drogach,
poprawiając stan utwardzenia nawierzchni. Zakup walca znacząco poprawił efektywność bieżącego utrzymania dróg oraz wykonywanych na nich remontów; uniwersalna
przyczepa ciężarowa, służąca do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg, usprawniając ich przebieg; kosiarka bijakowa tylno-boczna przeznaczona do wykaszania
poboczy zakupiona ze środków własnych; równiarka drogowa GR135; wysięgnik wielofunkcyjny do obcinania gałęzi; minikoparka; ciągnik z zamiatarką i pługiem
do odśnieżania; samochód Iveco i przyczepa do przewozu minikoparki.
 

Inwestycje w unowocześnienie taboru pojazdów do przewozu mieszkańców w ramach gminnej komunikacji autobusowej.
Mając na uwadze dobro podróżnych, uruchomiono nowe połączenia komunikacyjne, by zapewnić ciągłość transportu lokalnego. W tym celu Gminny Zakład Komunalny
zakupił nowoczesne, ekonomiczne pojazdy: 2 busy Mercedes-Benz Sprinter oraz autobus Autosan 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez gminę w kadencji 2014-2018 to:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Kotowicach 
w Skotnikach
w Janowie
w Grotnikach, ul. Rozrywkowa - w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej
nowe studnie chłonne na stacji uzdatniania wody w Skotnikach 
elektroniczny monitoring stacji wodociągowych na terenie gminy Zgierz -
bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa 
przyłączenie Dąbrówki Wielkiej i Dąbrówki Strumiany do stacji
wodociągowej Maciejów wraz z budową studni redukcyjnej

2. Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Grotniki, ulice: Leśna, Brzozowa
w Skotnikach
w miejscowości Wola Rogozińska 
w miejscowości Emilia ul. Słoneczna
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno, ul. Podleśna 
rozbudowa sieci wodociągowej realizowana przez GZK. Oddano do użytku
kilka odcinków wodociągu, m.in. w Lućmierzu i Glinniku oraz Rosanowie;
rozbudowa sieci wodociągowej w Glinniku, ul. Janowska

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplinek, ul. Ku Słońcu 
rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie, ulice: Renaty, Agaty, Katarzyny
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, Lipowa,
Wrzosowa,            
ul. Sosnowa (w trakcie opracowania dokumentacji projektowej)
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra, ul. Różana

3. Budowa kanalizacji
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej w miejscowości Rosanów - na odcinku
od przepompowni w ul. Sadowej w m. Lućmierz do ul. Łanowej w Rosanowie. 
W ramach zadania wykonano łącznie 725,94 m kanalizacji sanitarnej
wraz z odejściami bocznymi w ulice i do działek;

4. Nabycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE
na terenie gminy Zgierz
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KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
W gminie Zgierz w czasie ostatniej kadencji zrealizowano wiele ważnych

inwestycji związanych z kulturą, sportem i turystyką:

urządzenie placu zabaw w Gminnym Centrum Kultury, Turystyki, Sportu
i Rekreacji w Dzierżąznej 
utworzenie bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw i rekreacji dziecięcej
na terenie OSP w Ustroniu
urządzenie terenu siłowni zewnętrznej w  Dąbrówce Wielkiej, w Giecznie,
Rozalinowie, Rosanowie i Janowie
utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Słowiku
wraz z montażem szachownicy kamiennej z siedziskami
remont w  świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlicze A 
montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  w Kaniej Górze
zakończenie budowy sołtysówki w Jedliczu B
doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych  
wybudowano miejsce turystyczne w miejscowości Grotniki
remont dachu świetlicy wiejskiej w Łagiewnikch Nowych 

Wykonano dokumentacje projektowe na poniższe zadania:

projekt adaptacji budynku gminnego w Giecznie z przeznaczeniem na Klub
Seniora              
budowa ogródka rekreacyjnego w Jedliczu A 
przebudowa Gminnego Gminnym Centrum Kultury, Turystyki, Sportu
i Rekreacji w Dzierżąznej 
budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości
Dzierżązna - budowa tężni              
zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów
edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna (grill, tablice edukacyjne, pomost) 
rewaloryzacja parku zabytkowego w Gminnym Centrum Kultury, Turystyki,
Sportu i Rekreacji w Dzierżąznej             

OŚWIATA
Wśród zrealizowanych w kadencji 2014-2018 przedsięwzięć związanych

z oświatą znalazły się: 

utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Wielkiej
zakończenie rozbudowy i doposażenie Szkoły Podstawowej w Słowiku
remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczawinie
wraz z wymianą części okien w budynku szkolnym 
ekopracownia w Szkole Podstawowej w Białej 
przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białej
remont dachu i sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Giecznie
budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej w Giecznie 
budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Giecznie 
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Słowiku
opracowano projekt na remont sali gimnastycznej w Słowiku (do realizacji
w następnych latach budżetowych) 
remont ściany szczytowej w skrzydle północno-zachodnim w budynku
ZSG w Grotnikach
wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodo-
stępnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej (do realizacji
w następnych latach budżetowych)

OCHRONA ZDROWIA
powstały nowe gabinety stomatologiczne w szkołach na terenie gminy Zgierz
w miejscowościach Słowik, Szczawin, Gieczno
wybudowano nowy ośrodek zdr-owia w miejscowości Biała
wykonano remont ośrodka zdrowia w Słowiku i dostosowano obiekt dla osób
niepełnosprawnych
wykonano termomodernizację starego budynku ośrodka zdrowia w Białej
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POZOSTAŁE INWESTYCJE
nowy dach na budynku OSP w Szczawinie 
budowa altany drewnianej na terenie OSP w Kęblinach
wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy OSP w Śladkowie
Górnym 
zakup pieca dla OSP w Białej
zakup dwóch agregatów prądotwórczych wraz z podwoziem i pompy
-szlamowej w ramach zarządzania kryzysowego

wiaty przystankowe - na terenie gminy Zgierz zmodernizowano 69 przystan-
ków komunikacji zbiorowej

NOWI INWESTORZY W GMINIE
W kadencji 2014-2018 pozyskano kilku nowych inwestorów dla gminy Zgierz, co przekłada się na ważne korzyści ekonomiczne w postaci nowych miejsc pracy

i wpływów z tytułu podatków. Władze gminy reprezentując interes społeczny dbają, aby na terenie gminy Zgierz powstawały tylko inwestycje przyjazne dla ludzi i środowiska
naturalnego. 

budowa oświetlenia - Rosanów (ul. Długa, Główna), Łagiewniki Nowe (ul. Piętna-
stki), Ustronie (ul. Mozaikowa), Kębliny (ul. Strykowska - w trakcie), Emilia
(ul. Działkowa); projekty: Bądków - Warszyce, Biała - Dzierżązna
modernizacja oświetlenia dróg na terenie całej gminy (zlikwidowano oświetlenie
rtęciowe)
pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP na sprzęt
ratujący życie
utwardzenie kostką terenu przed ciągiem sklepów w Giecznie - w trakcie realizacji
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Na terenie gminy Zgierz działają: zespoły muzyczne, orkiestra dęta, grupy taneczne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, jednostki Ochotniczych Straży

Pożarnych oraz twórcy ludowi. 
Gmina Zgierz organizuje cykliczne wydarzenia kulturalne, które odbywają się na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej,

m.in.: Dożynki Gminne, Noc Świętojańska, Dzień Dziecka oraz wiele innych imprez na terenie całej gminy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, gmina uruchomiła program Karty Seniora. Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, mieszkających
na terenie gminy Zgierz. Seniorzy korzystają z ulg, zniżek, promocji oraz ofert przygotowanych dla nich przez instytucje i firmy partnerskie, a także uczestniczą
w organizowanych prelekcjach i wycieczkach.      

System Informacji Przestrzennej w gminie Zgierz

Urząd Gminy Zgierz uruchomił od maja 2015 System Informacji Przestrzen-
nej Gminy Zgierz umożliwiający wszystkim zainteresowanym dostęp do danych
terytorialnych gminy Zgierz poprzez Internet. System umożliwia korzystanie
z szeregu usług i funkcjonalności. Jest to interaktywna mapa, dzięki której można
wyświetlać oraz wydrukować informacje dotyczące obowiązu    jącego studium
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oferta terenów inwestycyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, został
uruchomiony internetowy serwis informacyjny (www.gminazgierz.pl/investors)
-w jęz. polskim, angielskim i niemieckim dla wszystkich zainteresowanych lokali-

zacją inwestycji na terenie gminy. Zamieszczone są w nim aktualne informacje
o terenach inwestycyjnych. 

Realizacja projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych
i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz”

Gmina Zgierz pozyskała środki na realizację projektu, którego celem jest
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Zgierz, poprawy jakości życia
mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

ADMINISTRACJA 
Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz

Gmina Zgierz pozyskała środki z Unii Europejskiej na termomodernizację budynku
urzędu. Wartość dofinansowania to niemal 460 tys. zł. Trwa realizacja projektu,
ktorego prace zostaną zakończone br.

Podczas ostatnich czterech lat przeprowadzono szereg działań mających na celu
rozwój gminy Zgierz.  W czasie dotychczasowej kadencji stworzono dogodne warunki
dla inwestorów oraz zapewniono nowe miejsca pracy. Budowy, remonty i poprawa
standardów dróg objęły wszystkie sołectwa. Wielomilionowe inwestycje,
jakie już przeprowadzono, wyznaczyły kierunki pracy samorządu na następne lata. 
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Miło nam poinformować, że gmina Zgierz
uzyskała kolejne wsparcie z funduszy Unii
Europejskiej na realizację operacji w ramach
działania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność”.

5 października br. w Pęczniewie wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek podpi-
sała umowę o dofinansowanie projektu pn.
”Przebudowa Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej”, który jest współfinanso-
wany w 50 % ze środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.

Inwestycja będzie obejmować roboty
remontowe w obszarze budynku, będącego
siedzibą GCKSTiR w Dzierżąznej, który
znajduje się w otoczeniu zabytkowego parku.

Najważniejsze zadanie to osuszenie,
naprawa i izolacja fundamentów, wymiana
pokrycia dachowego oraz wykonanie docie-
plenia ścian. Planuje się również wymienić
posadzki w części pomieszczeń, okna oraz
drzwi, naprawić i uzupełnić tynki, wyremon-
tować schody zewnętrzne, zastosować nowo-
czesne rozwiązania w zakresie systemu
wentylacyjnego, a w celu zapewnienia
dostępu  dla osób niepełnosprawnych
wykonać chodnik wzdłuż zachodniej i połu-
dniowej strony budynku, prowadzący
do głównego wejścia. 

Zmodernizowana infrastruktura w znacz-
nej mierze wpłynie na rozszerzenie oferty
rekreacyjnej w Dzierzążnej i promocję tego,
jakże atrakcyjnego terenu.

Kolejna umowa podpisana z Wojewódz-
twem Łódzkim trafia w ręce dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej Agnieszki
Kwiatkowskiej dla dofinansowania projektu
pn. „Budowa obiektu małej architektury
o charakterze rekreacyjnym w miejscowo-

ści Dzierżązna”. Projekt niebywale ciekawy, 
bo polegający na budowie tężni solankowej,
która jest obiektem wysoce innowacyjnym
na terenie gminy Zgierz, ale także w całym
województwie łódzkim.

Tężnia wraz z instalacją technologiczną,
zbiornikami i instalacją elektryczną zostanie
wybudowana na terenie ośrodka w Dzierżąz-
nej. Oprócz tężni zaplanowano również
zagospodarowanie terenu zielenią, zostaną
zamontowane ławki, kosze na śmieci, lampy
solarne. Nowo powstała infrastruktura
da możliwości na zagospodarowanie czasu
wolnego. Dzięki nieocenionym walorom
zdrowotnym, jakie posiada tężnia solankowa,
pojawi się szansa organizacji zajęć rucho-
wych, warsztatów na świeżym powietrzu
i relaksu. 

Wolno stojąca tężnia wraz z zagospodaro-
waniem terenu, montażem oświetlenia LED
i wykonaniem utwardzeń stworzy bardzo
ciekawy turystycznie i rekreacyjnie obiekt,
który stanie się  narzędziem do wytwarzania
wartościowego mikroklimatu.

Idea instalowania tężni solankowych
to proces wytwarzania aerozolu solanko-
wego, bogatego w mikroelementy i pier-
wiastki istotne dla naszego zdrowia.                                                                                        
W bezpośredniej bliskości tężni na skutek
ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza
i słońca jest wytwarzany aerozol solny. 
Zadaszenie tężni dodatkowo poprawia
przewiew i cyrkulację powietrza i zabezpie-
cza tężnie przed złym wpływem warunków
atmosferycznych w okresie zimy, kiedy
tężnia nie pracuje.

Inwestycja wpłynie bardzo pozytywnie na
dobry wizerunek i atrakcyjność turystyczną
naszej gminy, a innowatorskie rozwiązania
przyciągną rzesze mieszkańców iturystów.

Przewidziany termin zakończenia realiza-
cji obydwu inwestycji to wrzesień 2019 r.

Edyta Wójcik

W ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organiza-
cyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu”, realizowanego w 2017 r., 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.

Budujemy, rozwijamy, wyposażamy
infrastrukturę turystyczną

i rekreacyjną w gminie Zgierz

Wniosek o płatność, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego uzyskał pozytywną ocenę formalno - merytoryczną, dzięki czemu OSP
w Rogóźnie otrzymała drugą transzę dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana w pierwszym półroczu br. i dotyczyła
przebudowy świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie oraz wyposażenia zaplecza
kuchennego w nowoczesny i profesjonalny sprzęt gastronomiczny. 

Zamontowano również  klimatyzatory w pomieszczeniach świetlicy, natomiast na zewnątrz
wykonano nowy chodnik wzdłuż budynku od strony wschodniej.

Projekt otrzymał 100 % wsparcia ze środków UE w ramach „Wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Rogóźna i okolic do korzystania z przebudowanej
i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej.

Edyta Wójcik

Od sierpnia br. Gmina Zgierz realizuje projekt grantowy pn. „NASZ SŁOWIK”, który
jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z  budżetu Gminy
Zgierz. Projekt jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem, gdyż składa się z wielu zadań
integrujących mieszkańców. Zorganizowano między innymi rajd po Słowiku z udziałem
mieszkańców, podczas którego uczestnicy skupili się na pozostałościach starego cmentarza
osadników i pierwszej szkoły w Słowiku. Uczestniczy odwiedzili, również seniorki - miesz-
kanki wsi, które chętnie opowiadały o historii i starych dziejach miejscowości. Piękna,
jesienna aura sprzyjała rozmowom i odwiedzeniu wszystkich pięknych zakątków wsi.
Rajd zakończył się ogniskiem.

W ramach projektu odbyły się także warsztaty plastyczne zorganizowane przez miesz-
kańców sołectwa, w których uczestniczyły dzieci z klas OA i OB ze Szkoły Podstawowej
- w Słowiku. Dzieci wykonały kolorowe słowiki, które będą dekoracją na Jesiennym Pikniku,
kończącym realizację projektu  - 17 października br. o godz. 16.00 (środa) na terenie szkoły,
na który bardzo serdecznie zapraszamy.

Edyta Wójcik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przekazała dotację dla OSP w Rogóźnie

„e-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Zgierz 
– dla wygody nas wszystkich”

Realizujemy projekty lokalne
warsztaty plastyczne, rajd po Słowiku
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Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Szczawin

Pomyślnie dobiegła końca realizacja
projektu  pn. „Przebudowa infrastruktury
kulturalnej we wsi Szczawin”, którego
wnioskodawcą oraz inwestorem była
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie. 

19 stycznia br. straż podpisała umowę o do-
finansowanie inwestycji w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 -2020 na mocy, której OSP otrzymała
100% wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Na początku kwietnia br. została podpisana
umowa z wykonawcą robót budowlanych,
po czym rozpoczęto realizację projektu.

Inwestycja dość poważna jak na możliwo-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ
budżet projektu wyniósł około 117 000,00 zł.

Roboty budowlane objęły swym zakresem
przebudowę pomieszczenia sali integracyjnej
na szatnię i pomieszczenia magazynowe;
rozebrano starą podłogę i wykonano konstruk-
cje nowej posadzki, zamontowano nowe
drzwi, wykonano ścianki działowe i tynki
wewnętrzne, docieplono strop wełną
mineralną, wykonano gładź gipsową i poma-
lowano ściany.

Przebudowie poddana została także sala
świetlicowa, zostały odgrzybione ściany,
wykute stare drzwi, a na ich miejsce
wstawiono nowe. Rozebrano również starą
podłogę z desek   na legarach i wykonano
nowe posadzki, ocieplono strop, wykonano
gładź  gipsową  i  malowanie  ścian.  W przebu

23 września br. odbyło się uroczyste otwarcie strefy aktywnego wypoczynku w miejsco-
wości Janów. Powstała infrastruktura sportowa została wybudowana w ramach projektu
współpracy pn. „Punkty aktywnego wypoczynku” realizowanego przez 5 LGD, którego
liderem jest Lokalna Grupa Działania PRYM. Postawiono pięć nowoczesnych urządzeń, które
w 100% zostały sfinansowane ze środków UE . Podczas uroczystości mieszkańcy oraz przybyli
goście mogli skorzystać  z zajęć z trenerem fitness oraz spotkania z dietetykiem, ale również
wziąć udział w warsztatach kulinarnych i degustacji pięknie prezentujących się i zdrowych
potraw przygotowanych przez profesjonalnych kucharzy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu wszystkich mieszkańców naszej
gminy.

Edyta Wójcik

W sobotę 6 października br. odbył się Jubileusz 90-lecia istnienia Banku
Spółdzielczego w Zgierzu. Z okazji jubileuszu wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek złożyła na ręce Pani Dyrektor Elżbiecie Zytek najserdeczniejsze
gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasowy dorobek i osiągnięcia.                        

dowanej sali świetlicowej zamontowano
schody na poddasze. Zgodnie z dokumentacją
techniczną zastosowano również oświetlenie
wewnętrzne typu LED oraz zamontowano
nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne jako
element innowacyjny  projektu, które będą
zapewniać minimalne zużycie energii
elektrycznej.

Przebudowana świetlica będzie ogólnodo-
stępna dla mieszkańców Szczawina
oraz sąsiednich miejscowości. Zgodnie z zało-
żeniami projektu w świetlicy, która pełni
funkcję centrum kulturalnego wsi Szczawin
i okolic będą organizowane zajęcia warszta-
towe, spotkania integracyjne oraz inne
wydarzenia kulturalne.

Przypomnijmy, że projekt powstał z inicja-
tywy mieszkańców i znacznie wpłynął
na budowę aktywności mieszkańców
oraz wzmocnienia ich więzi z miejscem
zamieszkania.

Na uznanie zasługuje nieoceniony wkład
pracy strażaków ze Szczawina, którzy  doglą-
dali postępu robót i również samodzielnie
wykonali szereg prac związanych z realizacją
projektu.

Dzięki dobrej współpracy OSP w Szczawi-
nie z gminą Zgierz powstała zadbana i funk-
cjonalna infrastruktura kulturalna, która będzie
wizytówką miejscowości i całej gminy,
a dzięki poprawie warunków użytkowania
świetlicy zapewne zwiększy się liczba osób
z niej korzystających. Gratulujemy i życzymy
realizacji nowych projektów.

  Edyta Wójcik

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jubileusz 90-lecia Banku Spółdzielczego

Otwarcie siłowni plenerowej w Janowie
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