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RADNI RADY GMINY ZGIERZ W KADENCJI 2018-2023

Dariusz Sędzicki

Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz
sołectwa Besiekierz Nawojowy,
Besiekierz Rudny, Kębliny,
Wola Branicka

Wojciech Kaźmierczak

sołectwa Jedlicze A i Jedlicze B

Gabriela Skopiak

Grzegorz Kieliba
sołectwo Ustronie

Jacek Stańczyk

sołectwo Gieczno; sołectwo
Kwilno; sołectwo Lorenki;
sołectwo Rogóźno, sołectwo
Władysławów

sołectwo Biała - miejscowości:
Biała, Cyprianów, Jeżewo,
Leonów, Kolonia Głowa

Kamil Tomczak

Benedykt Tomczyk

sołectwo Astachowice - miejscowości:
Astachowice, Kotowice; sołectwa:
Brachowice, Śladków Górny,
Wola Rogozińska, Wypychów

sołectwo Rosanów

Kinga Banasik

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Zgierz
sołectwo Grotniki; sołectwo
Wiktorów- miejscowości:
Wiktorów, Zimna Woda

Mateusz Kurek

sołectwo Glinnik - miejscowości:
Glinnik, Palestyna, Samotnik, Siedlisko, Wołyń; sołectwo Maciejów miejscowości: Maciejów, Rozalinów, Smardzew; sołectwo Józefów
- miejscowości: Józefów, Janów,
Leonardów, Ukraina

Tomasz Stańczykowski

Marian Jóźwiak

sołectwo Szczawin - miejscowości: Szczawin Duży, Szczawin
Mały, Szczawin Kościelny
Szczawin Kolonia; sołectwo
Czaplinek - miejscowości: Czaplinek, Marcjanka, Podole

Marzena Nemec

sołectwo Emilia; sołectwo
Lućmierz - miejscowości:
Lućmierz, Lućmierz Las

Robert Śniecikowski

sołectwo Bądków; Sołectwo
Ciosny; sołectwo Dzierżązna miejscowości: Dzierżązna, Ostrów,
Swoboda; sołectwo Jasionka;
sołectwo Warszyce

sołectwo Dąbrówka Wielka;
sołectwo Dąbrówka Strumiany
- miejscowości: Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Marianka,
Dąbrówka Sowice

Piotr Wężyk

Krzysztof Wiktorowski

sołectwa Łagiewniki Nowe
i Skotniki

sołectwo Słowik; sołectwo
Kania Góra - miejscowości
Kania Góra, Adolfów, Dębniak
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
najserdeczniejsze życzenia
dla wszystkich Mieszkańców gminy Zgierz
oraz odwiedzających naszą gminę Gości:
zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia!
Niech nadchodzący 2019 rok
obfituje we wszelkie dobro, miłość i pomyślność!
Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz
Dariusz Sędzicki
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Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Radni Rady Gminy Zgierz

Kinga Banasik
Marian Jóźwiak
Wojciech Kaźmierczak
Grzegorz Kieliba
Mateusz Kurek
Marzena Nemec
Gabriela Skopiak

Jacek Stańczyk
Tomasz Stańczykowski
Robert Śniecikowski
Kamil Tomczak
Benedykt Tomczyk
Piotr Wężyk
Krzysztof Wiktorowski

Po wyborach

Inauguracja nowej kadencji samorządu gminnego

W dniu 22 listopada br. zwołano I sesję
Rady Gminy Zgierz, wybranej w październikowych wyborach samorządowych.
W piętnastoosobowym składzie Rady
zasiada siedmioro radnych sprawujących
mandat w poprzedniej kadencji: Kinga
Banasik z Grotnik, Marian Jóźwiak
ze Szczawina, Dariusz Sędzicki z Besiekierza Rudnego, Gabriela Skopiak
z Gieczna, Tomasz Stańczykowski
z Dzierżąznej, Robert Śniecikowski
z Dąbrówki Wielkiej i Krzysztof Wiktorowski z Adolfowa. W gronie ośmiorga
radnych, rozpoczynających pracę w organie uchwałodawczym gminy Zgierz,
znaleźli się: Wojciech Kaźmierczak
z Jedlicza A, Grzegorz Kieliba z Jedlicza
B, Mateusz Kurek z Maciejowa,
Marzena Nemec z Emilii, Jacek
Stańczyk z Jeżewa, Kamil Tomczak
z Wypychowa, Benedykt Tomczyk
z Rosanowa, Piotr Wężyk z Łagiewnik
Nowych. Wszyscy radni złożyli przewidziane prawem ślubowanie, podobnie
jak Barbara Kaczmarek, po raz drugi
wybrana na stanowisko wójta gminy
Zgierz.
Obecna kadencja samorządu gminnego
potrwa do jesieni 2023 roku, a zatem
przez pięć lat; wydłużenie kadencji władz
samorządowych (z 4 do 5 lat) to efekt
przyjętej przez Sejm nowelizacji prawa,
która weszła w życie na początku tego
roku.

Na przewodniczącego Rady Gminy
Zgierz radni wybrali Dariusza Sędzickiego - doświadczonego samorządowca,
który w poprzedniej kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej, sprawującej
funkcje kontrolne w samorządzie gminnym. Wiceprzewodniczącą Rady została
Kinga Banasik, wcześniej kierująca pracami Komisji Infrastruktury Społecznej.
Jednym z pierwszych i zarazem najpilniejszych zadań nowo wybranej Rady
Gminy będzie przyjęcie uchwały budżetowej, ustalającej plan dochodów i wydatków gminy w roku 2019. Przygotowania
do opracowania budżetu rozpoczęły się
jeszcze przed wyborami, a obecnie projekt
jest procedowany w komisjach. Sesja
budżetowa planowana jest jeszcze przed
świętami - 21 grudnia. Nowością rozpoczynającej się kadencji są internetowe
transmisje obrad Rady Gminy - sesje
można śledzić na żywo za sprawą łącza
internetowego. Szczegółowe informacje
o transmisjach znajdą Państwo na stronie
internetowej www.gminazgierz.pl.
Przed radnymi pięć lat pracy na rzecz
społeczności lokalnej, którą z demokratycznego werdyktu mieszkańców reprezentują. Życzymy, aby była to aktywność
owocna, w duchu dialogu i współpracy,
pomyślnie służąca realizacji programów
wyborczych w interesie naszej gminnej
wspólnoty.

Zgoda buduje
4 Na Ziemi Zgierskiej
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Rozmowa z Wójtem Gminy Zgierz Barbarą Kaczmarek
- W wyniku wyborów zmieniła się połowa składu
osobowego Rady Gminy Zgierz. Czy rzutuje
to w jakiś sposób na funkcjonowanie samorządu
gminnego?

- Samorząd z woli mieszkańców tworzą konkretne
osoby. Ich pomysły, kompetencje, osobowość i relacje
z innymi ludźmi decydują o efektywności pracy
samorządu. Każdy z nas, mieszkańców, powinien
pamiętać: mam "swojego" radnego, reprezentującego
moją miejscowość i mam prawo oczekiwać realnej
pomocy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
mam prawo wymagać realizacji obietnic składanych
przed wyborami i mam prawo rozliczać ze skuteczności
w kolejnych wyborach. Radni, którzy kontynuują
swoją pracę samorządową, mają ważne doświadczenie,
które znacząco usprawnia działalność Rady Gminy,
ale też pomoże osobom debiutującym w tej odpowiedzialnej roli.
- W poprzedniej kadencji współpraca między
wójtem a radą układała się wręcz wzorowo.
Czy tak będzie nadal?

- Zaczynamy od kwestii, która już znikła
z nagłówków prasowych, ale to nasz pierwszy numer
po wyborach samorządowych. Jak skomentuje
Pani ich wyniki w gminie Zgierz?

- W pierwszej kolejności chciałabym podziękować
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli
udział w głosowaniu 21 października. Serdecznie dziękuję za wybór na stanowisko Wójta Gminy Zgierz
na kadencję 2018-2023. Dziękuję Państwu za każdy
głos. Przyjmuję werdykt wyborców jako odpowiedzialne zobowiązanie do dalszej sumiennej pracy
na rzecz społeczności gminy Zgierz. Nie zawiodę
Państwa zaufania i dotrzymam słowa, konsekwentnie
realizując program GOSPODARNOŚĆ - INWESTYCJE - ROZWÓJ. Mam nadzieję, że swoją pracą
przekonam do siebie również tych z Państwa, którzy
na mnie nie zagłosowali. Dziękuję wszystkim kandydatom na radnych oraz gratuluję tym, którzy z woli mieszkańców będą reprezentować społeczność lokalną
w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Co do mojej oceny wyborów: z optymizmem patrzę
w przyszłość, mając nadzieję na owocną współpracę
z Radą Gminy Zgierz, z władzami powiatu zgierskiego
oraz
samorządem
województwa
łódzkiego.
A są to nadzieje uzasadnione dobrymi relacjami
z poprzednich lat.

WYDAWCA

- Wierzę, że tak, ponieważ mamy te same cele:
systematyczne podnoszenie standardów tych dziedzin
życia, za które odpowiada samorząd gminny. Wszyscy
znamy przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
I to sprawdza się w pracy samorządowej. Widzimy
zmianę jakościową w relacjach wójt - rada gminy,
jaka nastąpiła po 2014 roku. Samorząd musi kierować
się trzema najważniejszymi zasadami. Po pierwsze:
prawo, które ściśle reguluje, co możemy zrobić.
Prawo nadaje szerokie uprawnienia nie tyle wójtom,
burmistrzom i prezydentom, co radom gmin i miast.
Te organy właśnie mają realną kontrolę nad gminą.
Po drugie - współpraca. Wójt jest wykonawcą uchwał
rady i nie może wydać nawet jednej złotówki z budżetu
wbrew dyspozycjom radnych. Owszem, może
zgłaszać projekty uchwał, ale każdy z nich musi
zyskać poparcie większości radnych, aby wszedł
w życie. Z tego względu współpraca jest tak ważna
dla dobra ogółu mieszkańców. Po trzecie: demokracja.
Wszystkie decyzje rada podejmuje w głosowaniach,
a więc potrzebne są porozumienie, solidarność,
spojrzenie szersze niż tylko interesy jednej
miejscowości. Radni muszą współdziałać ze sobą,
aby cokolwiek osiągnąć. Zakończył się czas
rywalizacji, rozpoczął się czas współpracy - mam
nadzieję, że razem będziemy zmieniać nasze
miejscowości na lepsze, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.
- Czy uważa Pani, że wybory podzieliły wspólnotę
gminną?
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- To nie wybory dzielą ludzi. Jest rzeczą naturalną,
że każdy z nas ma określone poglądy na różne sprawy,
że mamy sympatie i antypatie, że jednego coś cieszy,
a to samo drugiego denerwuje. Cyprian Kamil Norwid
kiedyś powiedział: "Umiemy się tylko kłócić
albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie"...
Może jednak przez te 150 lat coś się zmieniło?
Wydaje mi się, że można się różnić pięknie,
to znaczy różnić - nie kłócąc. Te różne poglądy
to właśnie demokracja, której przez długie dekady
nam brakowało. Lepsza jest demokracja z podziałami,
niż brak demokracji przy jednomyślności.
Ja osobiście nie należę do żadnej partii politycznej,
podobnie jak zdecydowana większość radnych.
Jesteśmy niezależni w myśleniu, opieramy się
na
swoich
systemach
wartości.
Uważam,
że bezpartyjność samorządu gminy Zgierz to duży
atut. Jak dotąd nie mamy w radzie klubów partyjnych.
Reprezentujemy nie partie polityczne, tylko
mieszkańców. I jak już wielokrotnie podkreślałam,
jako bezpartyjny Wójt Gminy Zgierz będę
służyć całej gminnej społeczności, bez względu
na poglądy polityczne i preferencje wyborcze
mieszkańców. Chcę budować samorząd wolny
od politycznych animozji. Chcę łączyć, a nie dzielić,
ponieważ do wspólnego sukcesu - pomyślnego rozwoju
gminy Zgierz - potrzebujemy konstruktywnej zgody,
solidarności, wzajemnego szacunku i dialogu.

- Jakie są plany samorządu gminnego na najbliższą przyszłość?

- Wyznacznikiem tych planów jest uchwała
budżetowa, nad którą radni już procedują,
m.in. na posiedzeniach komisji, zaś ostateczny kształt
poznamy z chwilą uchwalenia, co jest zaplanowane
na 21 grudnia. Wtedy będziemy mogli podać bardzo
precyzyjne informacje, bo przecież wszystkie nasze
przedsięwzięcia uzależnione są od budżetu.
Mogę jednak Państwa zapewnić, że w przyszłym roku
będą realizowane kolejne wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, a ich tempo na pewno nie będzie
mniejsze niż w kadencji 2014-2018. Przed nami pięć
lat pracy: mnóstwo zadań, ciąg dalszy nadrabiania
zaległości sprzed lat, konsekwentna realizacja
zapowiadanego przed wyborami programu dalszej
modernizacji i rozwoju gminy Zgierz. To są życzenia,
które sobie składamy z przekonaniem, że się spełnią.
- Tego też z okazji Świąt życzymy samorządowcom
i dziękujemy Pani Wójt za rozmowę.

- Dziękuję i życzę wszystkim dobrych, radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i szczęścia w nowym roku!

Redakcja zastrzega prawo skrótów i korekty
w materiałach nadesłanych do publikacji.
Informacje na bieżąco:

www.gminazgierz.pl
oraz oficjalnym profilu fb gminy Zgierz
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PLAC W GIECZNIE
JUŻ WYREMONTOWANY

18 listopada br. otwarto gruntownie wyremontowany w tym roku plac w Giecznie przy
drodze wojewódzkiej nr 702. Od dawna miejsce to było w fatalnym stanie. Latami, mimo
wysiłków kolejnych miejscowych radnych oraz próśb mieszkańców, nic się nie zmieniało; dopiero samorząd gminny w poprzedniej kadencji podjął skuteczne działania
w celu regulacji stanu prawnego oraz adaptacji placu do potrzeb mieszkańców.
Teren został m.in. wyrównany i wyprofilowany oraz utwardzony kostką brukową,
dzięki czemu poprawiły się zarówno jego walory użytkowe, jak i estetyka.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Barbara Kaczmarek, radna Gabriela
Skopiak, dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego Mirosław Burzyński oraz sołtys
sołectwa Gieczno Anna Majchrzak. Otwarciu inwestycji towarzyszył występ zespołu
Giecznianki oraz okolicznościowy poczęstunek.

Chrońmy seniorów

Nie po raz pierwszy na naszych łamach
pojawiają się ostrzeżenia przed oszustami,
polującymi na oszczędności starszych
osób, ale temat wciąż pozostaje aktualny w ostatnich miesiącach na terenie powiatu
zgierskiego znowu odnotowano szereg niepokojących
zdarzeń.
Apelujemy
do Czytelników, aby zachowali ostrożność
i czujność, aby kierowali się zasadą ograniczonego zaufania, aby zwracali uwagę
na dziwne, niecodzienne sytuacje,
a w uzasadnionych przypadkach nie wahali
się powiadomić policji, dzwoniąc
pod numer alarmowy 997.
Przestępczy proceder polega na sprawdzonej metodzie: "namierzeniu" ofiary zazwyczaj osoby starszej, przebywającej
w domu samej, a następnie dostaniu się
do mieszkania pod jakimś pretekstem.
Przestępcy podają się za pracowników
różnych służb, instytucji lub przedsiębiorstw, przekonując, że muszą coś sprawdzić, naprawić niezgłaszaną awarię,
dopełnić jakichś formalności, ewentualnie
zaoferować jakiś towar w niezwykle atrakcyjnej ofercie. Z reguły oszuści działają
w parach; jedna osoba zagaduje domownika, odwracając jego uwagę, a druga
dokonuje błyskawicznego przeszukania
mieszkania i kradzieży pieniędzy, biżuterii
czy cenniejszych przedmiotów.
Podstawowym sposobem, aby ustrzec
się niebezpieczeństwa, jest niewpuszczanie
obcych osób na teren posesji, a zwłaszcza
w progi domu. Jeśli mamy wątpliwości,
warto zadzwonić do instytucji, którą
te osoby rzekomo reprezentują. Pamiętajmy, aby nie dzwonić na numery, które

podają nam nieznani "goście" - te numery
przecież nie muszą być wiarygodne. Warto
zaopatrzyć się więc w wykaz niezbędnych
telefonów, aby w takiej sytuacji szybko
zweryfikować tożsamość osoby. Pamiętajmy, że rzadko zdarzają się przypadki
"wizyt domowych" pracowników poszczególnych instytucji, choć oczywiście
jest to możliwe, np. w przypadku służb
energetycznych czy wodociągowych.
Zawsze jednak żądajmy okazania legitymacji służbowej, a w razie wątpliwości kontaktujmy się z instytucją, delegującą
pracowników.
Jeśli
to
możliwe,
zadzwońmy do sąsiada lub kogoś
z rodziny, aby poinformować o tym, co się
dzieje.
Nieufność powinny wzbudzić zwłaszcza
informacje o tym, że osoba, która chce
wejść do naszego domu, ma dla nas jakieś
pieniądze, oferuje rzekomo należne nam
zniżki, zwrot nadpłaty za prąd lub telefon,
załatwia specjalny zasiłek itp. Nie wierzmy
w bajki. Nie okazujmy nieznanym osobom
swoich
dokumentów
tożsamości,
nie składajmy pochopnie podpisów
na podsuwanych nam papierach.
Jeśli w naszych rodzinach lub bliskim
sąsiedztwie są seniorzy mieszkający samotnie, ostrzegajmy ich o zagrożeniach
i przekonujmy, aby nie dali się zwieść
oszustom. Interesujmy się tym, co dzieje
się wokół nas. Pamiętajmy, że z wiekiem
często tracimy sprawność intelektualną
i ostrożność, dlatego pomagajmy seniorom, troszcząc się o ich bezpieczeństwo.
Kiedyś wszyscy znajdziemy się w takiej
sytuacji.

To warto zobaczyć
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Strażacki "wehikuł czasu"

Świetlica wiejska w Jedliczu zyskała
niezwykły "eksponat" i zarazem unikalną
ozdobę - widoczny na fotografii odbudowany własnym sumptem przez Pana
Wróblewskiego zabytkowy konny wóz
strażacki. Co prawda, do akcji gaśniczej
raczej już nie pojedzie, ale na pewno
będzie cieszył oczy mieszkańców i gości
Jedlicza, przypominając, jak to ongiś
bywało...
Prace nad rekonstrukcją wozu trwały
cztery lata. Stanisław Wróblewski, sołtys
Jedlicza B, piastujący w latach 2014-2018
również mandat radnego Rady Gminy
Zgierz, uratował przed zniszczeniem
niezwykłą pamiątkę z początków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedliczu. Organizacja ta, utworzona w latach 40. XX wieku,
dziś już nie istnieje - zabrakło pokoleniowego następstwa (OSP Jedlicze została
rozwiązana w 2009 roku). Stary wóz strażacki, pamiętający nie jedną dramatyczną
akcję, przeszedł na zasłużoną emeryturę
z chwilą, gdy jedliccy strażacy otrzymali
samochód pożarniczy. Szczęśliwie zabytkowy pojazd ocalał, choć silnie nadgryziony zębem czasu. Drewno spróchniało,
elementy stalowe zżerała korozja, a wielu
detali po prostu nie było, gdy wozem zainteresował się Pan Stanisław z nieugiętym

postanowieniem, że przywróci mu
dawną świetność. Sentyment do dziejów
Jedlicza, wspomnienie strażackiej syreny
i załogi mknącej zaprzęgiem na ratunek
sąsiadom w potrzebie okazały się wystarczającą motywacją, by podjąć dzieło.
Zadanie okazało się trudniejsze,
niż na pierwszy rzut oka mogło się wydawać. Rekonstrukcja pochłonęła wiele
- efekt końcowy jest zachwycający. Przez
cztery lata żmudna i precyzyjna praca
okazała się dla Pana Stanisława nie tylko
wymagającym zajęciem, ale i pasją, realizowaną z godną podziwu pieczołowitością.
Dzięki tym wysiłkom społeczność Jedlicza
i innych miejscowości naszej gminy może
"dotknąć historii". Stary wóz strażacki
to nie lada atrakcja dla najmłodszych,
którzy dzięki takim zabytkom poznają
przeszłość oraz realia życia swoich dziadków i pradziadków. Być może uda się
zgromadzić w świetlicy jeszcze inne pamiątki po ochotniczej formacji strażackiej,
dokumentujące działalność tej zasłużonej
organizacji. Inicjatywa Pana Stanisława
Wróblewskiego to również przykład godny
naśladowania - warto zatroszczyć
się o materialną spuściznę naszych
przodków, aby ocalała dla potomnych.

Zadbajmy o swoje
bezpieczeństwo na drodze!

Nadszedł czas krótkich dni; często wychodzimy z domu, kiedy jest jeszcze ciemno,
a zmierzch zastaje nas w drodze powrotnej ze szkoły czy też pracy. Mgła, zachmurzenie,
opady - te czynniki nie są obojętne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pamiętajmy,
aby poruszając się po drodze, zatroszczyć się o to, byśmy byli widoczni dla innych uczestników ruchu. W sposób szczególny dotyczy to pieszych i rowerzystów. Noszenie
elementów odblaskowych sprawia, że z oddali stajemy się widoczni dla kierowców.
Widok żółtej kamizelki dostrzeżonej w świetle reflektorów zazwyczaj powoduje instynktowne zmniejszenie prędkości pojazdu i zachowanie większej ostrożności przez kierujących. Zgodnie z prawem, piesi poruszający się drogą poza terenem zabudowanym
po zmierzchu muszą posiadać element odblaskowy - w przeciwnym razie narażają
się na stuzłotowy mandat. Ale konsekwencje finansowe są niczym wobec ryzyka,
jakie ponoszą. Odblask może uratować życie!
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RADOŚĆ Z NIEPODLEGŁEJ!

JUBILEUSZ STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018 r. uczciliśmy
jubileusz stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. To wyjątkowe
święto w gminie Zgierz miało bogaty
program i szczególnie uroczystą oprawę
z uwagi na powiatowo-gminny charakter
obchodów, zorganizowanych wspólnie
przez samorządy gminy Zgierz i powiatu
zgierskiego.
Wstępem do uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
na mogiłach uczestników walk o wolną
Rzeczpospolitą. O godzinie 12 rozpoczęła się w kościele w Białej msza święta
w intencji Ojczyzny, celebrowana
przez ks. Mariusza Lampę, po której
na pamiątkę jubileuszu zasadzono
drzewo - Dąb Niepodległości. Następnie
uczestnicy ceremonii w asyście pocztów
sztandarowych i orkiestry przemaszerowali na skwer przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Po okolicznościowych przemówieniach gospodarzy
uroczystości - wójta Barbary Kaczmarek i starosty zgierskiego Bogdana
Jaroty - delegacje władz samorządowych, przedstawiciele władz państwowych, instytucji, szkół, organizacji
społecznych i mieszkańców złożyli
przed
pomnikiem
wiązanki
biało-czerwonych kwiatów.
Po zakończeniu części oficjalnej
licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście
udali się do pobliskiej Dzierżąznej.

Wybory samorządowe 2018

Tam, w malowniczej jesiennej scenerii
zabytkowego
parku
dworskiego
na terenie Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji, zorganizowano Piknik Ułański, którego największą atrakcją były niewątpliwie popisy
kawaleryjskie grup rekonstrukcyjnych.
Obok uczty duchowej nie zabrakło
też strawy dla ciała za sprawą kuchni
polowej oraz wspólnego ogniska.
Rodzinny festyn był godnym podsumowaniem radosnego święta, z którego
obszerną fotorelację znajdą Państwo
w internetowych serwisach informacyjnych gminy Zgierz.

Wystąpienie Wójta Gminy Zgierz
z
okazji
stulecia
odzyskania
przez Polskę niepodległości

"Jeszcze Polska nie umarła póki my
żyjemy..." - pisał Józef Wybicki, chcąc
wlać otuchę w serca rodaków na obczyźnie, którzy tam, w dalekiej "ziemi
włoskiej", w 1797 roku postanowili
formować polskie legiony, aby
przy historycznej sposobności podjąć
walkę zbrojną o niepodległość Ojczyzny.
Słowa te, tak dobrze nam znane
w uwspółcześnionej wersji hymnu
wolnej Rzeczypospolitej, okazały
się swoistym proroctwem. Mimo,
że państwa polskiego na mapie Europy
nie było przez ponad wiek, to Polska żyła

w sercach, umysłach i marzeniach
Polaków.
"Oto dziś dzień krwi i chwały,
oby dniem wskrzeszenia był..." - śpiewały w melodii "Warszawianki" kolejne
pokolenia powstańców, wierząc w cud,
który sprawi ich heroiczna walka. Polska
ziemia naznaczona jest świadectwami
tych dramatycznych i nierównych bojów,
również i powstańczymi mogiłami, jak ta
nieopodal - przy tutejszym kościele.
Jak wielka musiała być sprawa, za którą
tysiące ludzi gotowych było zaryzykować swoje życie...
Jak trudne to były czasy, obrazuje
historia: kurator Apuchtin, czołowy
architekt polityki rusyfikacji Polaków
w zaborze rosyjskim, mawiał, że wszystkim jego działaniom przyświeca jedno
marzenie: aby polskie matki nuciły
swoim dzieciom kołysanki po rosyjsku.
Władze zaborcze na różne sposoby
utrudniały Polakom codzienne życie.
Mimo brutalnych metod walki z polskim
językiem, kulturą i tożsamością, Polska
wciąż żyła w sercach, w umysłach
i w marzeniach... Żyła w kręgach
r-odzin, które - jak pisała Maria Konopnicka - "nie dały pogrześć mowy"
przodków, żyła w życzeniach przy wigilijnym opłatku, żyła w pamięci, która
kazała czcić poległych za niepodległość
bohaterów. Kolejne generacje zniewalanych i prześladowanych Polaków

REKORDOWA FREKWENCJA

We wrześniu br. radni Rady Gminy Zgierz zwrócili
się do mieszkańców z apelem o jak najliczniejszy udział
w wyborach samorządowych, aby z okazji jubileuszu
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wysoką
frekwencją zamanifestować patriotyzm, troskę o losy
społeczności lokalnej oraz przyszłość naszej Małej
Ojczyzny. Dziś już wiemy, że apel spotkał się z pozytywnym odzewem, czego świadectwem jest rekordowa
frekwencja - 58,07%. Przypomnijmy, że w wyborach
samorządowych w 2014 r. zagłosowało 54,3% mieszkańców dysponujących czynnym prawem wyborczym,
zaś w 2010 - 49,8%. Należy podkreślić, że rekord
dotyczy wyborów samorządowych, ponieważ wyższą
frekwencję miały w naszej gminie ostatnie wybory
prezydenckie (w II turze zagłosowało ponad 62%).
Jak wypadliśmy na tle innych gmin, regionu i kraju?
W wyborach 21 października wzięło udział 54,9%
Polaków uprawnionych do głosowania; w województwie łódzkim odsetek ten wyniósł 57%.

Frekwencja w powiecie zgierskim była
na zbliżonym poziomie (56,4%). Porównując mobilizację wyborców w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, na powiatowym podium znalazły
się: Aleksandrów Łódzki (61,3%), gmina Ozorków
(59,5%) i gmina Stryków (59,4%); gmina Zgierz z 4.
wynikiem frekwencji w powiecie wyprzedziła m.in.
miasta Zgierz (55,1%), Głowno (53,7%) i Ozorków
(49,6%).Frekwencja w wyborach do Rady Gminy
Zgierz w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawiała się następująco: okręg nr 1 (Ustronie) - 62,7%;
okręg nr 2 (Jedlicze A i B) - 58,7%; okręg nr 3 (Grotniki, Wiktorów) - 58,6%; okręg nr 4 (Słowik, Kania
Góra) - 55,6%; okręg nr 5 (Emilia, Lućmierz) - 53,9%;
okręg nr 6 (Rosanów) - 63,5%; okręg nr 7 (Dąbrówka
Wielka i Dąbrówka Strumiany) - 65,8%; okręg nr 8
(Glinnik, Maciejów, Józefów) - 57,8%; okręg nr 9
(Łagiewniki Nowe, Skotniki) - 57%; okręg nr 10
(Szczawin, Czaplinek) - 60,7%; okręg nr 11 (Biała) -

wyrażały w modlitwach niezmiennie
tę samą prośbę: "Ojczyznę wolną racz
nam wrócić, Panie...".
Wiara, poświęcenie i determinacja
naszych przodków zostały nagrodzone,
ale trzeba było czekać aż do czasu
wybuchu wielkiej wojny, która podzieliła
zaborców liniami frontu. Znowu
zabrzmiały polskie pieśni na ustach
żołnierzy, radujących się, "gdy pierwsza
kadrowa na wojenkę rusza". Odżyły
w narodzie wielkie nadzieje, niesione
pędem ułanów - również tu, na zgierskiej
ziemi, gdzie w 1914 r. dzielnie walczyli
z Rosjanami żołnierze 1. pułku ułanów
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
I tak oto, w czynie zbrojnym, ale również w nie mniej ważnej, mądrej akcji
dyplomatycznej, odradzała się nasza
niepodległość. Polacy, do tej pory
podzieleni nie tylko granicami zaborczych mocarstw, ale również poglądami
na różne sprawy, w tej decydującej
chwili potrafili się zjednoczyć w walce
i pracy na rzecz wolnej Ojczyzny. To najważniejsze przesłanie, jakie pozostawili
nam w testamencie nasi przodkowie.
I przekazali nam też ten szczególny "gen
wolności", dzięki któremu przetrwaliśmy
niejedną dziejową zawieruchę i nigdy
nie przyzwyczailiśmy się do żadnej
formy zniewolenia. Pamiętajmy o tym,
z dumą i radością świętując dzisiejszy
jubileusz!

58,9%; okręg nr 12 (Ciosny, Jasionka, Dzierżązna, Warszyce, Bądków) - 56,9%; okręg nr 13 (Kębliny,
Besiekierz Rudny, Besiekierz Nawojowy, Wola
Branicka) - 52,7%; okręg nr 15 (Astachowice, Brachowice, Grabiszew, Śladków Górny, Wola Rogozińska,
Wypychów) - 57,2%. Niecodzienna sytuacja miała
miejsce w okręgu nr 14 (Gieczno, Kwilno, Lorenki,
Rogóźno, Władysławów), gdzie wobec faktu zgłoszenia
tylko jednej kandydatki do Rady Gminy Zgierz wybór
nastąpił automatycznie, zaś frekwencja - 53,9%
- dotyczy kart do głosowania na wójta gminy.
Przypomnijmy, że w 2019 roku czekają nas wybory
do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu,
zatem okazji do bicia kolejnych rekordów frekwencji
nie zabraknie. A frekwencja w wyborach to szczególny
miernik naszej obywatelskiej dojrzałości do korzystania
z dobrodziejstwa demokracji.
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KS. MICHAŁ PERZYNA. WSPOMNIENIE O KAPŁANIE NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 18 listopada 2018 r. z inicjatywy księdza
Mirosława Wojturskiego, proboszcza parafii w Giecznie, przy miejscowym kościele odsłonięta została
tablica pamiątkowa, poświęcona księdzu Michałowi
Perzynie - męczennikowi z czasów II wojny światowej.
Tablica pozostaje nie tylko znakiem pamięci o bohaterskim kapłanie, zamęczonym za wierność Kościołowi
i Ojczyźnie, ale również świadectwem życia duchowego wspólnoty parafialnej, w którym historia odgrywa
ważną rolę dydaktyczną.
Ks. Michał Perzyna urodził się 17 sierpnia 1873
roku w Woli Przypkowskiej na Mazowszu (dziś wieś w
gminie Tarczyn w powiecie piaseczyńskim). Święcenia
kapłańskie otrzymał w warszawskim kościele św.
Krzyża w roku 1899. Na drodze jego duchownej posługi
znalazła się również ziemia zgierska; zanim w styczniu
1912 roku objął probostwo w Giecznie, od września
1906 r. do sierpnia roku następnego był proboszczem
w Szczawinie. W okresie kierowania parafią w Giecznie
przez ks. Michała Perzynę nastąpiły doniosłe dla Polaków wydarzenia: w wyniku I wojny światowej
odrodziło się niepodległe państwo, które w roku 1920
oparło się najazdowi bolszewickiemu. W tym samym
roku utworzona została diecezja łódzka, w granicach
której znalazła się gieczyńska parafia. W 1919 roku
Polki i Polacy po raz pierwszy uczestniczyli w demokratycznych wyborach, wybierając zarówno Sejm Usta-

wodawczy, jak i samorząd;
w tym samym roku wprowadzono
w
Polsce
powszechne
nauczanie
dzieci od 7. do 14. roku
życia w bezpłatnych szkołach
powszechnych.
Wszystkie te przemiany
stopniowo przeobrażały
codzienne życie ludzi,
a Kościół również miał
w nich swój udział.
Ks. Michał Perzyna
został zapamiętany jako
wspaniały
duszpasterz,
oddany swemu kapłańskiemu powołaniu i wspólnocie parafialnej, której
służył nie tylko jako duchowy przewodnik i sprawny administrator, ale również
prefekt, uczący religii w tamtejszej szkole powszechnej.
Cieszył się powszechnym szacunkiem i autorytetem.
Duchowny wyróżniał się wysokim wzrostem i donośnym, tubalnym głosem, który w czasach, gdy w kościołach nie istniało nagłośnienie inne niż naturalna
akustyka głosu niesionego z ambony, był nie lada atutem. Jak podaje prof. Andrzej Tomczak w "Zarysie
dziejów parafii Gieczno" (Toruń 1997), za probostwa
księdza Michała Perzyny m.in. odnowiono kościół oraz
zbudowano istniejące do dnia dzisiejszego dzwonnicę
i budynki gospodarcze przy plebani. Również nie jedno
drzewo, rosnące dziś w pobliżu kościoła lub plebanii,
zostało zasadzone za księdza Perzyny, który założył sad
i rozwinął ogród. Wizytujący parafię w 1937 r. ks. Leon
Stypułkowski, dziekan ozorkowski, odnotował,
że panuje w niej "wzorowy porządek". Tę harmonię
zburzył wybuch II wojny światowej.
W warunkach okupacji niemieckiej parafia Gieczno
doświadczyła wielu dramatycznych chwil i bolesnych
strat - mowa tu przede wszystkim o krwawych walkach
toczonych we wrześniu 1939 r., o wymordowaniu przez
niemieckich żołnierzy gospodarzy z Rogóźna oraz bestialskim mordzie dokonanym na nauczycielu z Kwilna,
Kazimierzu Mizerze. Ksiądz Michał Perzyna jako
duchowy opiekun rodzin starał się nieść otuchę w cierpieniu, choć w strasznych warunkach wojny było to

SMOGU NIE LUBIMY – ZE SMOGIEM WALCZYMY

W dniu 6 grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny
pod hasłem: „ SMOGU NIE LUBIMY – ZE SMOGIEM WALCZYMY” organizowany przez Wójta Gminy Zgierz. Celem Konkursu była edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży z terenu gminy Zgierz
w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza
oraz podniesienia świadomości ekologicznej
dotyczącej zagrożeń, jakie powoduje smog.
W konkursie wzięli udział uczniowie
ze wszystkich szkół z terenu gminy Zgierz.
Do konkursu zostało zgłoszonych 55 prac
plastycznych w 4 kategoriach wiekowych:
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa
kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VIII oraz
gimnazjum kl. III. Uczniowie wykonywali
prace najczęściej w grupach 5-cio osobowych. Komisja konkursowa oceniała pomysłowość, zgodność z tematem i oryginalność
wykonanych prac. Informacja dotycząca
rozstrzygnięcia konkursu znajduje się
na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
www.gminazgierz.pl. Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do brania
udziału w naszych kolejnych konkursach. Najbardziej efektowną pracę pod względem artystycznym oraz tematycznym przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie: Igor Kraska, Zuzanna Królewiak,
Julia Krzyżańska, Mateusz Sempkowski, Aleksandra Telbuch, opiekun grupy:
Jolanta Chojecka-Stępniewska.

zadanie przekraczające wszelkie ludzkie możliwości.
Gieczno znalazło się w strefie okupacyjnej, nazwanej Krajem Warty i włączonej do Trzeciej Rzeszy.
Na tym obszarze ludność polska docelowo miała zostać
usunięta, a jej miejsce mieli zająć niemieccy koloniści.
Walka z wszelkimi przejawami polskości była prowadzona metodycznie i bezwzględnie. Niemieckie władze
w pierwszej kolejności postanowiły zlikwidować elity
polskiego społeczeństwa, do których zaliczali się
duchowni, nauczyciele, lekarze, prawnicy, urzędnicy,
funkcjonariusze służb mundurowych. Miał to być
pierwszy krok do całkowitej eksterminacji Polaków
Dla części z nich przewidziano los niewolniczej siły
roboczej w przemyśle i rolnictwie, stąd tysiące rodzin
wywieziono w różne rejony Niemiec.
Jesienią 1941 roku z polecenia szefa partii nazistowskiej w Kraju Warty rozpoczęto masowe aresztowania polskich księży. Ten los spotkał również proboszcza
Gieczna. Ks. Michał Perzyna został aresztowany
10 października i osadzony w obozie przejściowym
w Konstantynowie, skąd następnie został przetransportowany wraz z innymi kapłanami do obozu koncentracyjnego Dachau. Proboszcz z Gieczna był jednym
z 1773 polskich księży i zakonników, umieszczonych
w tym jednym z najcięższych niemieckich obozów
zagłady. Został oznaczony numerem 28295. Nieludzkie
warunki, jakie tam stworzyli więźniom oprawcy z SS,
powodowały wysoką śmiertelność - z powodu głodu,
wycieńczenia pracą fizyczną, nieleczonych chorób
zakaźnych, wyziębienia organizmu w okresie zimy.
Ks. Michał Perzyna zmarł 11 maja 1942 roku,
w dniu wspomnienia przez Kościół katolicki postaci
świętego Antyma, kapłana i męczennika z pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Przyczyną śmierci było według świadków krańcowe wyczerpanie organizmu. Spośród więzionych w Dachau duchownych zginęło 750.
Tablica przed kościołem to druga z materialnych
form pamięci o męczeńskim proboszczu, obok tablicy
zamontowanej przed laty wewnątrz zabytkowej świątyni, zawierającej szczególnie wymowną frazę:
"Parafianie ufundowali tę tablicę za Jego 29-letnią pracę
w dowód uznania". Tablica odsłonięta w tym roku
przypomina o duchownym, który przewodniczył
gieczyńskiej wspólnocie parafialnej w doniosłej chwili
odzyskania przez Polskę niepodległości.
dr Dariusz Szlawski

SPOTKANIE WIGILIJNE

9 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej
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Karol Franke - wybitny społecznik i działacz oświatowy

Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę
w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi
Dzierżązna. Jedna z nich nosi imię Karola
Frankego. Warto poznać bliżej tę postać.
Karol Franke ur. się 12 listopada 1879 r.
w Murowańcu, w parafii Sulejów jako piąte
w kolejności dziecko Karola Franke i Joanny
Schwartz. Po ojcu otrzymał to samo imię –
Karol. W początkach XX w. , jeszcze pod
zaborem rosyjskim, pracował w Łodzi
we francuskiej fabryce przędzalnianej Allart
Rousseau, która miała swoją centralę
w Roubaix we Francji. W fabryce tej pełnił
funkcję dyrektora gospodarczego i cieszył
się sympatią robotników. Leżała mu na sercu
polska oświata, co później uwidoczniło się
doskonale, gdy zamieszkał w Dzierżążnej.
Był członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej
w Łodzi, popierał ruch oświatowy na terenie
francuskiej fabryki. Miał brata Bronisława –
nauczyciela i kierownika szkoły w Ksawerowie ( obecnie w gminie Pabianice).
Po zawarciu związku małżeńskiego z Felicją
Kurzewską , córką Feliksa Kurzewskiego –
właściciela majątku Dzierżązna, osiedla
się we wsi na stałe w 1914 r. Felicja odziedziczyła folwark po swym ojcu, który nabył
go jako adwokat prywatny i przekazał później
córce - jedynaczce oraz jej mężowi Karolowi
Franke, w którym widział człowieka zdolnego
do utrzymania majątku i spłacenia różnych
zobowiązań finansowych. K. Franke przyczynił się do unowocześnienia nabytej własności
ziemskiej. Wstąpił do spółki melioracyjnej,
która zmeliorowała pola we wsi. Ciekawostką
jest, że ponoć prace projektowe i wykonawcze
z ramienia spółki prowadził Kazimierz Michałowski, absolwent archeologii na uniwersytecie we Lwowie, późniejszy słynny archeolog
egiptolog. W ramach projektu na grobli
zasilającej młyn w wodę wybudowano
turbinki wodne, które oświetliły dwór i zabudowania folwarczne.
K. Franke, po zamieszkaniu na stałe w Dzierżąznej, postawił sobie do realizacji dwa zada-

nia: zorganizować we wsi szkołę i utworzyć
Straż Pożarną, nadal przywiązywał bowiem
dużą wagę do edukacji i lubił pracować społecznie. Natychmiast rozpoczął starania
i uzyskał zezwolenie władz okupacyjnych na
otworzenie szkoły. Przy Prezydium Policji
Niemieckiej- jako jedynego organu nadrzędnego na Łódź i powiat był Wydział Szkolny,
na czele którego stał inspektor Jakobielski.
Niemcy popierali zakładanie
szkół polskich.
K. Franke miał
przyjaciół
wśród nauczycieli, np.: panią
Gostmanową –
kierowniczkę
szkoły polskiej
w
Łodzi,
wielką
patriotkę,
dział a c z k ę
oświatową i polityczną, której
mąż był bliskim
znajomym
K. Frankego.
Pamiętajmy, że
brat Bronisław
także był nauczycielem.
Dzięki tym znajomościom
Franke zdobył
sprzęt szkolny: ławki, tablice i trochę podręczników i pomocy szkolnych, które przywieźli
gospodarze i wozy K. Frankego. Następnie
nastąpił kontakt ze Stefanem Kauczem, który
otrzymał
nominację
na
nauczyciela
kierującego
szkołą
w
Dzierżąznej.
Pojawił się problem, gdzie ulokować szkołę?
Niemal wszystkie izby we wsi nie były odpowiednie: niskie, ciemne, małe. Jedynie izba
u pani Rosiak–Mamińskiej nadawała się na

Spotkakanie wigilijne w Rogóźnie

szkołę. Właścicielka oznajmiła, że ją odda na
cele szkolne mimo trudnych warunków ( dwie
izby w domu i czworo dzieci), bo rozumiała,
że musi być we wsi szkoła, aby dzieci uczyły
się po polsku i o Polsce. Radość z tej decyzji
była wielka.
W czasie I wojny światowej po przekazaniu
przez Niemców szkolnictwa polskiego Radzie
Stanu w 1917 r. K. Franke został wybrany prezesem Dozoru Szkolnego na terenie gminy
Lućmierz, do której
należała
Dzierżążna
i był członkiem powiatowej Rady Szkolnej.
Dodać trzeba, że Dozór
Szkolny gminy Lućmierz jako pierwszy
w powiecie wprowadził
obowiązek
szkolny.
Za czasów K. Frankego
dwór w Dzierżąznej tętnił życiem. Szczególną
okazją do spotkań
z mieszkańcami wsi
były dożynki u dziedzica. Kobiety ustawiały na podwórku
snopki żyta, mendel pod drzwiami dworu,
a gdy dziedzic przywitał
wszystkich, rozlegały
się
okolicznościowe
przyśpiewki, po których
następował poczęstunek. W ogrodzie u K. Frankego odbywały się
także potańcówki. Ogród dworski służył
ponadto do wystawiania przedstawień teatralnych zainicjowanych przez S. Kaucza.
K. Franke i jego żona Felicja prócz udziału
w spektaklach ozdabiali i przygotowywali
specjalnie wybudowaną w ogrodzie scenę teatralną. Spektakle miały charakter patriotyczny,
uczyły historii, budziły zainteresowanie przeszłością Polski, ożywiały życie mieszkańców.

Już w roku 1921 Karol Franke wraz z nauczycielką Marią Michałowską jeździł po okolicy
odwiedzając mieszkańców wsi. Zbierali podpisy w celu poparcia projektu budowy nowego
budynku szkoły. Felicja i Karol Frankowie
podarowali 4 morgi gruntu pod tę inwestycję.
Marzenie K. Frankego stawało się rzeczywistością. Zaczęto gromadzić materiał na budowę. Dziedzic sfinansował koszt cegły.
Szkoła stanęła na granicy dóbr wsi Dzierżązna
i wsi Ciosny. Oddano ją do użytku w 1924 r.
i była to pierwsza w powiecie łódzkim wiejska
placówka oświatowa po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Wielka w tym zasługa
K. Franke. Budynek szkoły był okazały,
piętrowy, funkcjonalny, z mieszkaniami dla
nauczycieli, ciekawy architektonicznie.
Edukowało się w nim kilka pokoleń mieszkańców Dzierżąznej i okolicznych wsi.
Przetrwał do 2014 r.
Początki powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dzierżąznej sięgają 1917 roku.
Właśnie z inicjatywy Karola Franke zorganizowano kilka zebrań informacyjnych dla
mieszkańców
Dzierżąznej,
Swobody,
Ostrowa, propagujących ideę utworzenia
ochotniczych oddziałów strażackich. W tych
działaniach pomogli mieszkańcy wsi i Stefan
Kaucz – pierwszy nauczyciel. Wkrótce odbyło
się zebranie założycielskie , które powołało
pierwszy zarząd jednostki: prezesem OSP
został Karol Franke. Początkowo sprzęt strażacki przechowywano pod dachem w jakże
przydatnym znów ogrodzie dziedzica.
Za zasługi na polu pracy społecznej K. Franke
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, co w owych
czasach było wysokim odznaczeniem.
Rok 1936 przyniósł niepowetowaną stratę –
zmarł założyciel i pierwszy prezes OSP.
Odszedł człowiek wielce zasłużony dla
oświaty i strażaków, dla całego środowiska,
pełen twórczej inicjatywy. Jego pogrzeb
na cmentarzu w Białej zgromadził rzeszę
ludzi. Skromna mogiła czeka na odwiedziny,
na zapalony znicz, na pamięć.
Magdalena Hauke

9 grudnia br. w siedzibie OSP w Rogoźnie odbyła się wigilia dla Mieszkańców z terenu gminy Zgierz, podczas której miało miejsce uroczyste otwarcie przez wójta
Barbarę Kaczmarek, Edytę Wójcik pracownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zwenętrznych oraz Jana Wojciechowskiego prezesa Gminnego Oddziału
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie prezesa OSP w Rogóźnie zaplecza gastronomicznego, które zostało przebudowane
i wyposażone w ramach projektu pn. "Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Rogóźno" współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej. Mieszkańcy mogli
posłuchać koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Mirosława Niewiadomskiego i skosztować potraw wigilijnych.
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GOPS

Świadczenia na rzecz mieszkańców
gminy Zgierz

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Mieszkańcom Rogóźna, Gieczna, Kwilna, Lorenek i Władysławowa
za wszystkie przejawy serdeczności i wsparcia w działalności samorządowej,
jakich doświadczyłem z Państwa strony w ciągu ostatnich czterech lat.
W obecnej kadencji nadal będę reprezentowała naszą wspólnotę lokalną
na forum Rady Gminy Zgierz, służąc swoim doświadczeniem i aktywnością.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu świadczył na rzecz mieszkańców
gminy Zgierz pomoc społeczną w różnorakich formach.
Pomocą społeczną w okresie styczeń-październik 2018 r. objęto ogółem 602 osoby w 297
rodzinach. Zasiłek stały przyznano 70 osobom. Zasiłek okresowy - 125 osobom. Z zasiłku
celowego i w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" korzystało
462 mieszkańców. Usługi opiekuńcze świadczono wobec 11 osób, a w domach pomocy społecznej
przebywało 22 klientów GOPS w Zgierzu. W okresie styczeń-październik 2018 r. wydano
96 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
W okresie zimowym, dla 96 rodzin naszej gminy dokonano zakupu opału, ze środków GOPS
w Zgierzu, na kwotę 16396 zł. Programem FAED - objęto 562 osoby. Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, polegającym na wydawaniu paczek żywnościowych najbardziej
potrzebującym mieszkańcom gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu wypłacał także w okresie styczeń-październik
2018 r. świadczenia rodzinne w formie zasiłku rodzinnego na dziecko wraz z następującymi
dodatkami: dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 273,00 zł, dodatek
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł, dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 90,00 zł, powyżej 5 roku życia –
110,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł, dodatek z tytułu podjęcia
nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) – 69,00 zł, (internat) - 113,00 zł
Liczbę osób i wszystkich wypłaconych świadczeń obrazuje poniższa tabela.

Rodzaje świadczenia

Liczba osób

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

913

11949

Specjalny zasiłek opiekuńczy

8

71

Świadczenia pielęgnacyjne

49

477

Zasiłek pielęgnacyjny

254

2193

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

82

82

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenie rodzicielskie

4

37

29

186

Świadczenie wychowawcze (500 Plus) wypłacono w tym okresie 1120 rodzinom w ilości 13841
świadczeń na kwotę 6 899 942,30 zł.

Kolejnym świadczeniem wypłacanym przez GOPS w Zgierzu w okresie styczeń-październik
2018 r. było świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom uprawnionym
do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku
życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
– bezterminowo.
Tą formą pomocy objęto 61 osób w ilości 751 świadczeń na kwotę 321808,96 zł.
134 rodzinom w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, wydano 107 Kart Dużej Rodziny.
76 uczniów mieszkających w gminie skorzystało ze stypendiów szkolnych - pomocy rzeczowej
o charakterze socjalnym, w szczególności na zakup podręczników na łączną kwotę 68836,57 zł.

Wyrazy współczucia

KONDOLENCJE

Rodzinie
ŚP.

Haliny

Salaty

składają
Sołtys, Rada Sołecka
i Mieszkańcy Józefowa

Wyrazy współczucia
Pani

Marioli Jarmusz
z powodu śmierci

MAMY

składa
Wojt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

***

Z wyrazami szacunku
Gabriela Skopiak
Radna Rady Gminy Zgierz

Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom sołectw
Besiekierz Rudny, Besiekierz Nawojowy, Kębliny i Wola Branicka
za poparcie udzielone w wyborach samorządowych.
Dziękuję za pozytywną ocenę mojej dotychczasowej działalności
i zapewniam, że w obecnej kadencji będę kontynuował
pracę na rzecz rozwoju naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Dariusz Sędzicki

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Azbest jest materiałem od dawna wykorzystywanym w budownictwie. Niska cena
i odpowiednie właściwości mechaniczne (ogniotrwałość, odporność na korozje i gnicie,
wytrzymałość na działania mechaniczne, trwałość) sprawiały, że stosowany był jako
wzmocnienie w eternicie. Nazwa eternit pochodzi od łacińskiego słowa „aeternum”,
czyli wieczność.
Eksperci Instytutu Medycyny Pracy informują, że wyroby azbestowe nie stanowią
zagrożenia dla ludzi i środowiska, gdy są nieuszkodzone i nieskorodowane. Niebezpieczeństwo uwalniania się do środowiska włókien azbestu zwiększa się w wypadku uszkodzenia struktury zawierających go materiałów lub gdy są one nieumiejętnie usuwane.
Wyroby zawierające azbest muszą zniknąć do 2032 r., tak stanowi rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 r.
Wójt Gminy Zgierz w styczniu 2018 r. przeprowadził nabór wniosków na finansowanie
zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Zgierz.
W 2018 roku gmina Zgierz zrealizowała zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz. Ogólna wartość zadania wyniosła
35 409,03 zł. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi uzyskano dotację w wysokości 30 023,00 zł tj. 85% wartości zadania.
Zakres wykonanych prac obejmował:
- usunięcie wyrobów zawierających azbest – demontaż pokrycia dachowego,
przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych, z terenu gminy Zgierz w ilości 15, 726 ton.
- usunięcie wyrobów zawierających azbest składowanych, wcześniej zdemontowanych–
przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych, z terenu gminy Zgierz w ilości 58,824 ton.
Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 36 posesji ma wpływ na zmniejszenie
zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane
do atmosfery.
Kolejny nabór wniosków planowany jest na styczeń 2019 r. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 42 716 25 15 wew. 101

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańcow gminy Zgierz w grudniu 2018 roku

Grotniki (NZOZ) 21.12 13.00-17.00, Smardzew (NZOZ) 21.12 09.30-13.30,
28.12 9.30-13.30, Słowik (NZOZ) 11.12 15.00-19.00, 27.12 15.00-19.00, Biała (NZOZ)
21.12 09.00-13.00, Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej) 21.12 14.00-18.00,
28.12 14.00-18.00;

Serdeczne wyrazy
współczucia dla
Prewodniczącej KGW
w Kęblinach

Pani Marioli Jarmusz
z powodu śmierci

MAMY

składają
KGW Kębliny oraz M/G
Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
dla Pani

Wyrazy współczucia
dla Pani

Marioli Jarmusz

Elżbiety Florczak

składają
Sołtys i Rada Sołecka
sołectwa Kębliny

składa
Sołtys Śladkowa Górnego

z powodu śmierci

MAMY

z powodu śmierci

MĘŻA

KULTURA/EDUKACJA

Umiejętności ratowania ludzkiego życia

Akcja „bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
(RKO) przez jak największą liczbę osób” zainicjowana przez Fundację WOŚP w całej
Polsce już za nami. Wzięło w niej udział 25 uczniów z klasy VIII i III gimnazjum Szkoły
Podstawowej w Giecznie, którzy nieprzerwanie prowadzili RKO na 6 fantomach. Przed
godziną 12.00 wesołe głosy odliczania rozeszły się po szkole, a dzielna młodzież przystąpiła
do resuscytacji krążeniowo – oddechowej pod okiem doświadczonego ratownika medycznego – i nauczycieli koordynujących całą akcję. Kolejno zmieniały się osoby przy fantomach tak, aby każdy mógł parokrotnie wykonać (co ważne - odpowiednio) RKO.
W tej akcji chodziło nie tylko o bicie rekordu, ale o uświadomienie uczniom jak ważna jest
pierwsza pomoc i jak naprawdę niewiele potrzeba, żeby jej udzielić. Wiedzę z tego zakresu
powinien posiadać każdy bez względu na wiek. Dlatego też w naszej szkole tego dnia
zostało przeprowadzone szkolenie dla 103 uczniów, na którym uczyli się, jak prawidłowo
sprawdzić oddech, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak prawidłowo
wykonać RKO na osobie dorosłej oraz niemowlaku. Ratowanie życia ludzkiego to bardzo
ważna umiejętność i uczmy się jej od najmłodszych lat. Dzięki nabywaniu umiejętności
ratowania ludzkiego życia najmłodsze dzieci uczą się samodzielności i wzmacniają poczucie
odpowiedzialności za drugiego człowieka. To z kolei przekłada się na ich codzienne życie,
w którym lepiej sobie radzą.

Anna Kilar, Wioletta Widawska

KonkursSprawnościFizycznejiWiedzyoBezpieczeństwie

Uczniowie klasy II Justyna
Stróżewska i TymoteuszMatusiak
5 listopada 2018 r. reprezentowali
naszą Szkołę Podstawową w Giecznie
w
eliminacjach
powiatowych
Konkursu Sprawności
Fizycznej
i Wiedzy o Bezpieczeństwie realizowanego w ramach programu prewencyjnego
"Policyjna
Akademia
Bezpieczeństwa" oraz akcji "Kręci
Mnie Bezpieczeństwo".
W zmaganiach wzięło udział
22 uczniów klas II z 11 szkół podstawowych.
Dzieci
rywalizujące
w konkursie najpierw rozwiązywały
test z wiedzy o bezpieczeństwie,
następnie pokonywały na czas tor
przeszkód.
Justynka i Tymek wykazali się imponującą wiedzą i bardzo dobrą sprawnością fizyczną.
Zajęli I miejsce i otrzymali przepustkę do etapu wojewódzkiego. 16 listopada w hali MOSiR
w Łodzi będą reprezentować powiat zgierski. Razem z nimi pojadą koleżanki i koledzy
z klasy. Wezmą oni udział w Konkursie Super Kibice 2018. Gratulujemy wiedzy, sprawności
i mocno trzymamy kciuki!
Elżbieta Janiszewska

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności w 2019 roku
życzy
Gminny Zakład Komunalny
w Dąbrówce Wielkiej

Na Ziemi Zgierskiej

Dla Niepodległej

W czerwcu 2018 r. Szkoła Podstawowa
w Szczawinie, wśród 2500 różnych szkół
i instytucji z całej Polski, przystąpiła do konkursu włączając się w organizację obchodów
związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dofinansowanie, w ramach
projektu „Godność, wolność, niepodległość”
257 placówkom w tym również naszej
szkole, której projekt otrzymał 38 punktów
na 40 możliwych.
W ramach obchodów jubileuszowego,
setnego roku niepodległości młodzież szczawińska podczas rajdu uczestniczyła w grze
terenowej upamiętniającej wkład lokalnej
społeczności Gminy Zgierz w budowę wolnej, suwerennej ojczyzny po latach niewoli.
W dniach 4 i 11 października wyruszyliśmy
do Warszawy i Krakowa. Kierując się
śladami Naczelnika Józefa Piłsudskiego
i jego żołnierzy zwiedzaliśmy Powązki,
Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, Belweder, Oleandry krakowskie, Kopiec
Marszałka i jego grób na Wawelu. Odwiedzając kwatery żołnierzy - uczestników bitwy
warszawskiej – uczciliśmy ich ofiarę i bohaterstwo zapalając światełka naszej wdzięczności i pamięci.
Przez kolejne miesiące przygotowując się
do finału obchodów 11 listopada nawiązaliśmy liczne kontakty z łódzkim oddziałem
IPN, Muzeum Miasta Zgierza, GCKTSiR w
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Dzierżąznej i innymi instytucjami. Dzięki
wsparciu rodziców uczniów naszej szkoły
przeszukaliśmy wiele albumów i rodzinnych
archiwów. Odkryliśmy zapomniane dokumenty, świadectwa i relacje ludzi będących
autentycznymi świadkami tamtych lat leżące
do tej pory w zapomnianych szufladach i szafach. Pobudziliśmy do wspomnień i refleksji
naszych bliskich przyjaciół i znajomych.
Efektem poszukiwań podzieliliśmy się organizując wystawy okolicznościowe: „Ojcowie
Niepodległości” i „Szczawin w wolnej
Polsce”, które zostały zaprezentowane w murach szkoły, Gminnym Centrum Kultury oraz
parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu.
W ramach projektu zorganizowaliśmy II
Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej oraz
szkolny
konkurs
literacko-plastyczny
pt. „Polska za 100 lat”. Zwieńczeniem naszych działań był zorganizowany w naszej
szkole Piknik Niepodległościowy, podczas
którego odbyło się wręczenie nagród konkursowych, wyłonienie Sportowców Roku Stulecia Niepodległości, wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych oraz odsłonięcie wyżej
wspomnianych wystaw. Jubileuszowe
obchody zakończyliśmy nie tylko słodkimi
poczęstunkami, ale też ucztą muzyczną, którą
zapewnili nam uczniowie i nauczyciele PSM
I st. w Zgierzu, gościnnie występujący
z przedstawieniem muzyczno-słownym
„Niepodległa”.
SP w Sczawinie

17 października 2018 r. w Szczawinie odbyło się spotkanie przedstawicieli (dwie panie
wicedyrektorki i psycholog szkolny) szkoły partnerskiej w Kołkach na Ukrainie z dyrekcją
SP im. Króla S. Batorego. Wśród delegacji ukraińskiej znalazł się Amerykanin – Chris de
Carmen, który od dwóch lat pracuje w ramach wolontariatu w ukraińskiej szkole ucząc
j. angielskiego. Był bardzo zadowolony z pobytu w Polsce, ciekawy naszej kultury i spotkań
z ludźmi. Obie szkoły podpisały umowę o współpracy w sierpniu ubiegłego roku. Okazją
do spotkania był przyjazd ukraińskiej grupy do Polski na realizację polsko-ukraińskiego
projektu „Kto, jak nie my?”, którego uczestnikami są m. in. uczniowie szczawińscy oraz
szkoły partnerskiej w Kołkach. Projekt jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę
Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrekcja i uczniowie zostali zaproszeni do ZSO im. S. Staszica w Zgierzu na prezentację końcowego rezultatu projektu – Festiwal Dobrych Pomysłów na Integrację „Różnimy się pięknie”. Ponieważ
Ukraińcy przywieźli ze sobą ludowe stroje do prezentacji swojego regionalnego tańca podczas festiwalu, więc opiekunka szkolnego zespołu ludowego „Szczawiniacy” pani Urszula
Cłapińska wypożyczyła uczestnikom projektu stroje łowickie, dzięki czemu występ polskiej
młodzieży w tańcu ludowym nabrał dodatkowych walorów i barw. Szkoły planują kolejne
projekty wymiany młodzieżowej, ponieważ współpraca nabiera coraz szerszego zasięgu.
Nie brakuje pomysłów na kolejne spotkania, więc z pewnością będzie przygotowany
następny wniosek o dofinansowanie, aby znów młodzież obydwu szkół mogła spotkać
się, wzajemnie poznawać i wspólnie realizować ważne cele służące integracji.
Beata Baszczyńska-Misztal
emerytowana nauczycielka z SP w Szczawinie
koordynator projektu
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AKTUALNOŚCI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała
dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej

Miło nam poinformować, iż wniosek o płatność, który został złożony w czerwcu br.
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uzyskał pozytywną ocenę formalno
- merytoryczną, dzięki czemu Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej otrzymała drugą
transzę dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana w pierwszym półroczu br. i swym
zakresem obejmowała przebudowę pomieszczenia świetlicy, polegającą na jej wydzieleniu
poprzez przebudowę stolarki drzwiowej, likwidację okienka podawczego z części kuchennej
wraz z dociepleniem dachu nad świetlicą. W zakres operacji weszły również roboty budowlane
polegające na przebudowie części sanitarnej poprzez zmianę rozwiązań komunikacyjnych
oraz budowę tarasu od strony północno-wschodniej. W ramach zaplanowanych robót zostało
również zastosowane oświetlenie wewnętrzne typu LED jako element innowacyjny
w projekcie, które zapewni minimalne zużycie energii elektrycznej w świetlicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej.
Projekt otrzymał niemalże 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 Dąbrówki Wielkiej i okolic do korzystania z przebudowanej i ogólnodostępnej
infrastruktury kulturalnej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2019
Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH
PRZED POSESJE O GODZ 6:00

Miesiąc

Styczeń
Luty

Marzec

Rejon I

Rejon II

Rejon III

Rejon IV

14, 28

3, 17, 31

2, 16, 30

4, 18

11, 25

14, 28

13, 27

1,15, 29

8, 22

10, 24

(poniedziałki)

11, 25

Kwiecień

8, 23 (wtorek)

Czerwiec

Maj

3, 17

6, 22 (sobota)

5, 19

12, 26

1,17 (sobota), 29

7, 21

10, 24

6, 20

Wrzesień

9, 23

Listopad

Grudzień
Odbiór

wielkogabarytów*

13, 27

10, 24

1, 15 , 29

Październik

14, 28

(środy)

11, 25

Lipiec

Sierpień

(czwartki)

4, 18

2, 16, 30
13.04
26.10

9, 23
4, 18

3, 17, 31

12, 26

11, 25

7, 21
5, 19

11.05
19.10

(piątki)

1, 15

12, 26
7, 21
5, 19

14, 28

2, 16, 30

9, 23

11, 25

6, 20
4, 18

18.05
12.10

13, 27
8, 22
6, 20
6.04
5.10

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,Wola
Branicka, Wołyń. Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice,
Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów. Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia,
Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las,
Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda Rejon IV: Rosanów, Ciosny (nr 30b do 30r)
Odbiór wielkogabarytów* - odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych
i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.

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

W ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych 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.

B E Z P Ł AT N E P O R A DY P R A W N E

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ
Ur z ąd G miny Z g ie r z ,ul. Łę c zyc ka 4
2 3 ST YCZN I A 20 1 9 r.
w godz. 10.00 – 15.00
Rezerwacja terminów: Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116
Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wielu radosnych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym!
Życzymy też by Nowy 2019 rok był czasem wyzwań,
nowych horyzontów i satysfakcji z realizacji założonych celów.
Niech każdy dzień przynosi powody do radości i szczęścia!
Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Z okazji jubileuszu 90-lecia przygotowaliśmy
promocyjną ofertę kredytów gotówkowych
i mieszkaniowych oraz specjalne warunki
kredytowe dla Klientów biznesowych
i rolników. Zapraszamy!
Szczegóły na stronie

www.bszgierz.pl

i w placówkach Banku.

