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Zapraszamy do założenia konta, które umożliwi regulowanie oraz przeglądanie swoich zobowiązań
podatkowych wobec gminy, bez konieczności wychodzenia z domu.

Uzyskanie dostępu do serwisu podatkowego wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego
pod adresem https://ugzgierz.epodatnik.info/.

Po kliknięciu przycisku “Utwórz nowe konto” należy wypełnić wszystkie pola formularza  rejestracyjnego
(pola czerwonesą niezbędne do poprawnego zakończenia procesu rejestracji), a następnie kliknąć na przycisk
Wyślij.

Po rejestracji konta konieczna jest weryfikacja tożsamości,w celu aktywacji konta, w siedzibie
Urzędu Gminy Zgierz – w pokoju nr 21. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zgierz – w pokoju nr 33, lub pod numerem
telefonu 42-716-25-15,wew. 234. 
Portal ePodatki Urzędu Gminy Zgierz utworzony został w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu.” Projekt współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura
dla usług społecznych, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

Reguluj i przeglądaj swoje płatności

Serdeczne wyrazy
współczucia dla

Prewodniczącej KGW
w Kęblinach

Pani Marioli Jarmusz
z powodu śmierci

TATY
składają

KGW Kębliny oraz M/G 
Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Marioli Jarmusz 
z powodu śmierci 

TATY
składają

Sołtys i Rada Sołecka
sołectwa Kębliny

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Iwony Furmaniak 
z powodu śmierci 

TATY
składają

Sołtys Śladkowa Górnego
z Radą Sołecką

Wyrazy współczucia
dla Pana

Tomasza 
Barylskiego 
z powodu śmierci 

BABCI
składają

Sołtys Śladkowa Górnego
z Radą Sołecką

Wyrazy współczucia
Pani 

Marioli Jarmusz 
z powodu śmierci 

TATY
składa

Wojt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Sołtys Sołectwa Kwilno
Teresy Kasprzak 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

Wójt Gminy Zgierz
Rada Gminy Zgierz

Sołtysi Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Sołtys Solectwa Kwilno
Teresy Kasprzak 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

Rada Sołecka
oraz Mieszkańcy 

Kwilna

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Ewy Rzeźniczak 
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Wójt Gminy Zgierz
oraz

Pracownicy Urzędu Gminy
Zgierz

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Zenony
Janiszewskiej
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Koleżanki z KGW
Wypychów

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Małgorzaty Manisty
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Koleżanki z KGW
Wypychów

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Małgorzaty
Gawryszczak
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Rada Sołecka
oraz Mieszkańcy

Śladkowa Górnego

Wyrazy współczucia
dla Pani 

Sołtys Sołectwa
Śladków Górny
Małgorzaty

Gawryszczak
z powodu śmierci 

MAMY
składają 

Wójt Gminy Zgierz
Rada Gminy Zgierz

Sołtysi Gminy Zgierz

KONDOLENCJE

Twój e-PIT
Urząd Skarbowy rozliczy podatek

dla Ciebie

Już od 15 lutego 2019 r. zeznanie podatkowe PIT-37
lub/i PIT-38 przygotuje dla Ciebie urząd skarbowy

Co to jest Twój e-PIT?
Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38,  które 15 lutego
udostępnimy w serwisie podatki.gov.pl
PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie musisz składać żadnego
wniosku w tej sprawie). Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy, dane
z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego  rachunku bankowego,
ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te mo-
żesz uaktualnić. Twój e-PIT możesz:
-  zweryfikować i zaakceptować bez zmian, 
- poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz
przekazać 1% podatku). 
Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicz-
nego (OPP),  która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wska-
zuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie
wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku.
Możesz edytować te dane.
- uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. inne ulgi i odli-
czenia, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego).
Twój e-PIT możesz też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
Jeżeli nic nie zrobisz z zeznaniem PIT, które dla Ciebie przygotowaliśmy
i nie rozliczysz się samodzielnie z urzędem skarbowym, to 30 kwietnia 2019
r. Twój e-PIT będzie uznany za zaakceptowany.
Termin do akceptacji przygotowanego przez nas zeznania podatkowego,
można sprawdzić od 15.02.2019 r. - 30.04.2019 r. na stronie internetowej
www.podatki.gov.pl.

Urząd Skarbowy w Zgierzu czynny w dniach
Pn 7:30 -18:00 Wt-Pt 7:30 -15:30

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańców gminy Zgierz w lutym i marcu 2019 roku

Grotniki (NZOZ) 13.02 13.00-17.00, 01.03 9.30-13.30, 13.03 13.00-17.17.00; 
Smardzew (NZOZ) 12.02 09.00-13.00, 19.02 10.30-14.30, 28.02 13.00-17.00, 13.03 09.00-13.00,
22.03 10.30-14.30; 
Słowik 15.02  15.00-19.00, 27.02 15.00-19.00, 15.03 15.00-19.00, 22.03 15-19.00, 29.03 15.00-19.00;
Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej) 13.02 14.00-18.00,  20.02 12.00-16.00; 11.03 11.00-15.00,
27.03 14.00-18.00 

PROMOCJA ZGIERSKICH
ZESZYTÓW

REGIONALNYCH T. III
„Z DZIEJÓW RODZINY

CYGANIAKÓW’
PRELEKCJA

ŁUKASZA ZALEWSKIEGO

27.02.2019 R. GODZ. 17.00

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Kasińskiego

w Białej
ul. Kościelna 4
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Rada Gminy Zgierz na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2018 r.
jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2019. Wszyscy radni poparli
projekt zaproponowany przez wójta gminy Zgierz.

Tegoroczne wydatki gminy przewidziane zostały w wysokości ponad
61 milionów złotych. Jak co roku, największa część budżetu trafi do szkół -
będzie to blisko 18 milionów złotych, czyli o ok. 1,8 mln zł więcej niż
faktycznie wydatkowano w roku 2018. W czasach, gdy samorządy, borykając
się z trudnościami finansowymi, niejednokrotnie decydują się na likwidację
szkół i tworzenie placówek-molochów, gmina Zgierz jest chlubnym przykła-
dem priorytetowego traktowania edukacji, o czym najdobitniej świadczą
m.in. liczby w budżecie oraz zaangażowanie samorządu w systematyczne
  doskonalenie bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie możliwości, jakimi
dysponuje gmina.

Kwotę 12,4 mln złotych zaplanowano na realizację świadczeń wychowaw-
czych (program "500+" - 8 mln) i rodzinnych (4 mln). Kolejne 2,9 mln zł zasili
dział opieki społecznej.

Wydatki na administrację publiczną zmniejszyły się z 7,1 mln zł w roku
2018 do 6,3 mln zł w 2019; to bardzo dobry skutek racjonalnego zarządzania
finansami gminnymi oraz profesjonalizacji i  optymalnego zagospodarowania
kadr. W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zapisano wydatki
na kwotę blisko 8,9 mln zł, z czego koszty gospodarowania odpadami
obejmują 2,4 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przezna-
czono prawie 2 mln zł, a na kulturę fizyczną - 1 mln (gros tej kwoty to inwe-
stycja w postaci budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy
Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej). 

Planowane w 2019 roku nakłady na inwestycje w gminną infrastrukturę
przekraczają 12 milionów złotych. Dla porównania, 5 lat temu na inwestycje
przeznaczono zaledwie nieco ponad 4 miliony. Nakłady inwestycyjne w prak-
tyce oznaczają rozbudowę sieci wodociągowej w obrębie wielu miejscowości,
przebudowę i modernizację dróg, opracowanie dokumentacji koniecznej
do podjęcia inwestycji drogowych w najbliższych latach, rozbudowę oświet-
lenia ulicznego, poprawę stanu budynków szkolnych i zagospodarowania
terenu. Wśród sztandarowych inwestycji tego roku na plan pierwszy wysuwa
się przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej.

W zainaugurowanej trzy miesiące temu kadencji samorządu 2018-2023
ukonstytuowały się następujące komisje Rady Gminy Zgierz:
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Tomasz Stańczykowski, wiceprze-
wodniczący: Robert Śniecikowski

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonaw-
czego gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej - przewodniczący:
Krzysztof Wiktorowski, wiceprzewodniczący: Marian Jóźwiak

Komisja zajmuje się sprawami budżetu i finansów publicznych, planowania
przestrzennego, nieruchomości i gospodarowania gruntami gminnymi
oraz inwestycjami gminy Zgierz.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - przewodniczący:
Kamil Tomczak, wiceprzewodniczący: Jacek Stańczyk

W zakresie kompetencji komisji znalazły się sprawy rolnictwa, gospodarki
wodnej, ochrony środowiska, a także zagadnienia dotyczące planowania
przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami.
Komisja Infrastruktury Społecznej - przewodnicząca: Gabriela Skopiak,
wiceprzewodnicząca: Marzena Nemec

Najliczniejsza, bo licząca aż 12 członków komisja zajmuje się sprawami
oświaty, kultury, sportu i turystyki, zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej,
promocji gminy oraz organizacji społecznych, m.in. Ochotniczych Straży
Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodniczący: Robert Śniecikow-
ski, wiceprzewodniczący: Marian Jóźwiak

W gestii komisji znalazły się sprawy skarg na działalność organów admi-
nistracji gminnej, wniosków oraz petycji zgłaszanych przez mieszkańców. 
Ideą komisji jest usprawnienie prac organu uchwałodawczego gminy. Jedyną
obowiązkowo powoływaną w każdej gminie z mocy prawa komisją
jest komisja rewizyjna, pełniąca ważne funkcje kontrolne. O powołaniu po-
zostałych komisji decydują radni, ustanawiając statut gminy. Statut gminy
Zgierz przewiduje funkcjonowanie pięciu komisji stałych, a w miarę potrzeb
- możliwość powołania komisji doraźnych do wykonania określonych zadań.
Najistotniejszą rolą komisji stałych jest procedowanie projektów uchwał Rady
Gminy Zgierz na cyklicznych otwartych posiedzeniach, co de facto umożliwia
społeczne konsultowanie procesu tworzenia aktów prawa miejscowego,
a także inicjowanie przedsięwzięć w tym zakresie.

Komisje Rady Gminy Zgierz

Kolejny rok gminnych inwestycji

Nasz samorząd

BUDŻET 2019 W LICZBACH

Z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa 
najserdeczniejsze życzenia 

Paniom i Panom Sołtysom: 
zdrowia, pomyślności, satysfakcji i sukcesów 

w pracy na rzecz wspólnoty lokalnej
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Z okazji Dnia Kobiet
d l a  w s z y s t k i c h  P a ń

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności,

miłości, radości 
i szczęścia!

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków na pomoc finansową
dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich - tzw. "grantów sołeckich".

Szczegółowe informacje tj. regulamin udzielania z budżetu Województwa
Łódzkiego pomocy finansowej oraz wzór wniosku o przyznanie pomocy
finansowej są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
www.lodzkie.pl w zakładce Rolnictwo – Dotacje dla gmin – projekty
w sołectwach - Dotacje w roku 2019.
Wnioski prosimy składać do Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4,
w terminie do 28.02.2019 r. w Biurze  Obsługi  Klienta – stanowisko nr 3.

GRANTY SOŁECKIE w roku 2019 
- ruszył nabór wniosków!

Zastępca 
Wójta Gminy Zgierz

Wiesław Olender

Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki
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oraz oficjalnym profilu fb gminy Zgierz

7 grudnia 2018 roku w Dzierżąznej świętowaliśmy kolejne Złote Gody par małżeńskich z gminy Zgierz.
Wójt Barbara Kaczmarek wręczyła Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jednocześnie
zapraszamy pary lub ich bliskich do zgłaszania w Urzędzie Gminy Zgierz (ewidencja ludności
 - tel. 42 7162515, wew. 226) zbliżających się jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, co umożliwia
samorządowi wnioskowanie o medale, nadawane przez Prezydenta RP.

Pierwszy tydzień obfitujących
w atrakcyjne propozycje zajęć dla
dzieci z terenu gminy Zgierz już
za nami; dzieci wzięły udział w zaję-
ciach kreatywnych na terenie Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
oraz w Świetlicy Wiejskiej w Ustro-
niu. Nie zabrakło zajęć sportowo-ru-
chowych, plastycznych, było nawet
ognisko! W programie ferii znalazły
się m.in. Wielki Bal Walentynkowy
w Białej oraz wycieczka do Łodzi,
w ramach której dzieci poszły do kina
i kręgielni.

Sukcesem zakończyły się starania samorządu gminy Zgierz,
zainicjowane w kwietniu 2018 r., o pozyskanie środków unijnych
na zagospodarowanie terenu przy boisku w Rosanowie. W styczniu
2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o dofinanso-
waniu projektu pn. „Odnowa infrastruktury na szlaku
turystycznym w miejscowości Rosanów, w gminie Zgierz”.
Gmina Zgierz znalazła się wśród zaledwie trzech samorządów
województwa łódzkiego, którym przyznano dofinansowanie
w konkursie dla konkretnego naboru w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przy-
rody, Poddziałanie V.4.2  Przeciwdziałanie degradacji środowiska). 

Wartość projektu przygotowanego w Urzędzie Gminy Zgierz
wynosi 393 600,00 PLN, przy czym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej wyniesie 272 000,00 PLN. Projekt
wpisuje się w rozwój szlaków turystycznych przebiegających
przez teren gminy Zgierz, jak również ośrodka sportowego w miejs-
cowości Rosanów. Przedsięwzięcie polega na kompleksowym
zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego w pobliżu obszaru chro-
nionego, w celu przeciwdziałania jego degradacji, poprawy cennych
walorów estetycznych i przyrodniczych oraz stworzenia strefy
turystycznej pełniącej funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne
i sportowe.                                                                           E.Wójcik

Ćwierć miliona
dla Rosanowa

WIZUALIZACJA

GMINA ZGIERZ POZYSKUJE ŚRODKI UNIJNE

W związku ze zgłaszanymi do Urzędu Gminy Zgierz
przypadkami wypuszczania psów bez smyczy i kagańca poza obręb
posesji przypominamy o konsekwencjach prawnych takich sytuacji.
Zgodnie z prawem jest to wykroczenie, za które  opiekun zwierzecia
może zostać ukarany mandatem w wysokości do 5 tysięcy złotych.
Kara może być znacznie bardziej dotkliwa, jeśli na skutek zanie-
dbań lub nieuwagi opiekuna psa komuś stanie się krzywda.
Niekiedy właściciele zwierząt żyją w złudnym przekonaniu, że ich
pupil nie stanowi realnego zagrożenia; życie potrafi jednak brutalnie
weryfikować takie opinie. Zwierzę w określonej sytuacji i pod
wpływem różnorodnych czynników, stresu, instynktu obrony
potrafi zachować się nieprzewidywalnie. Nie warto ryzykować.
Zadbajmy o szczelność ogrodzeń. Nie narażajmy innych użytkow-
ników dróg na stres wywołany swobodnym poruszaniem się psów
poza posesjami.

Odpowiedzialność opiekunów zwierząt

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków na pomoc
finansową  dla jednostek samorządu terytorialnego województwa
łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinanso-
wanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projek-
tów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich - tzw. "grantów
sołeckich".
Szczegółowe informacje tj. regulamin udzielania z budżetu
Województwa Łódzkiego pomocy finansowej oraz wzór wniosku
o przyznanie pomocy finansowej są dostępne na stronie interneto-
wej Urzędu Marszałkowskiego  www.lodzkie.pl w zakładce
Rolnictwo – Dotacje dla gmin – projekty w sołectwach – Dotacje
w roku 2019.

Wnioski prosimy składać do Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka
4, w terminie do 28.02.2019 r. w Biurze  Obsługi  Klienta
– stanowisko nr 3.

GRANTY SOŁECKIE w roku 2019
- ruszył nabór wniosków!
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W dniu 17 grudnia 2018 roku druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaniej Górze przywitali nowy wóz bojowy, zaku-
piony dla jednostki OSP. Okazale prezentujący się samochód
ciężarowy volvo FL280 w optymalnej wersji wyposażenia
dla straży pożarnej, niezbędnego w akcjach ratowniczo-gaś-
niczych, to podstawa gotowości bojowej jednostki z Kaniej
Góry - jednej z najbardziej aktywnych ochotniczych formacji
strażackich w regionie.

Specjalistyczny pojazd kosztował 899 tysięcy złotych.
Zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego oraz z budżetu gminy Zgierz.

W  dniu  4  stycznia  odbyła  się  uroczystość  poświęcenia 

pojazdu i symbolicznego włączenia go do służby. Na zapro-
szenie gospodarzy w wydarzeniu tym uczestniczyli licznie
zebrani goście, a wśród nich samorządowcy gminy Zgierz
obecnej i poprzedniej kadencji oraz delegacje Ochotniczych
Straży Pożarnych z władzami - prezesem Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Janem Wojciechowskim oraz honorowym prezesem
Stanisławem Dynkiem. Biało-czerwoną wstęgę, opasującą
kabinę wozu, przecinali: wójt Barbara Kaczmarek, poseł
na Sejm RP Marek Matuszewski, radny Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, prezes OSP w Kaniej
Górze Mateusz Karolczak oraz były komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Grzelak. 

Efektywność akcji strażaków zależy przede wszystkim
od wyszkolenia i sprzętu,  z  jakiego   korzystają.   Strażackie 

volvo wyposażone jest w napęd na wszystkie koła,
co w połączeniu z dużym prześwitem, kątem natarcia
w liczbie 25 stopni i potężną mocą silnika umożliwia sprawne
przemieszczanie się w trudnym terenie i pokonywanie
nierówności. 

Sukcesywna modernizacja bazy sprzętowej i zaplecza
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zgierz, jakże
istotna dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców,
świadczy o godnej uznania operatywności i zaangażowaniu
zarządów i członków OSP, a także docenieniu inicjatyw
społecznych przez samorząd gminny. Pozostaje mieć nadzieję,
że nie zabraknie również w naszej gminie ochotników
do służby w szeregach OSP, gotowych nieść pomoc innym
w obliczu nieszczęść. Oby tych nieszczęśliwych zdarzeń
było jak najmniej.

19 stycznia br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogóźnie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki
oraz uroczyste przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaniej Góry.

19 stycznia br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczawinie miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie
nowo przebudowanych pomieszczeń siedziby OSP. Zrealizowany
projekt polegał na przebudowie pomieszczenia świetlicy wiejskiej
w miejscowości Szczawin w gminie Zgierz w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury kulturalnej
we wsi Szczawin” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 
OSP W SZCZAWINIE

PRZEKAZANIE WOZU 
DLA JEDNOSTKI OSP W ROGÓŹNIE

NOWY WÓZ BOJOWY DLA OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W KANIEJ GÓRZE

INWESTYCJA 
W BEZPIECZEŃSTWO
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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.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2019

Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH 
PRZED POSESJE O GODZ 6:00

Miesiąc Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II
(czwartki)

Rejon III
(środy)

Rejon IV
(piątki)

Styczeń 14, 28             3, 17, 31 2, 16, 30 4, 18

Luty 11, 25 14, 28  13, 27  1, 15

Marzec 11, 25 14, 28 13, 27 1,15, 29

Kwiecień 8, 23 (wtorek) 11, 25 10, 24 12, 26

Maj 6, 20     9, 23 8, 22 10, 24

Czerwiec 3, 17 6, 22 (sobota) 5, 19 7, 21

Lipiec 1, 15 , 29 4, 18 3, 17, 31 5, 19

Sierpień 12, 26 1,17 (sobota), 29 14, 28 2, 16, 30

Wrzesień 9, 23 12, 26 11, 25 13, 27

Październik 7, 21 10, 24 9, 23 11, 25

Listopad 4, 18 7, 21 6, 20 8, 22

Grudzień 2, 16, 30 5, 19 4, 18 6, 20

Odbiór
wielkogabarytów*

13.04
26.10

11.05
19.10

18.05
12.10

6.04
5.1    0

B E Z P Ł AT N E  P O R A D Y  P R A W N E
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz ,ul .  Łęczycka 4
20 LUTEGO oraz 20 MARCA 2019 r.

w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

W dniu 31 grudnia 2018 roku
wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek podpisała umowę
o dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi na zadanie

pn. „Rewaloryzacja Parku  zabytkowego w Dzierżąznej”.
Projekt obejmuje wykonanie strefy fitness z urządzeniami siłowni zewnętrznej

oraz trampolinami, montaż altany parkowej, montaż elementów małej architektury,
takich jak ławki, kosze, tablice i stojaki na rowery, wykonanie plaży nad brzegiem
zalewu z leżankami i pufami parkowymi, montaż toalety publicznej, przebudowę
istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej.

W ramach realizacji projektu przewidziano również usunięcie części drzew.
Na części drzew przewidziano wykonanie prac pielęgnacyjnych.
Rewaloryzacja parku zwieńczona będzie projektowaną zielenią. Zaplanowano
do wykonania nasadzenia w formach geometrycznych z krzewów i bylin. 

Projektowane drzewa liściaste w formie kolumnowej i piennej tworzyć będą aleje
i szpalery. Jedno drzewo soliterowe przewidziano nad brzegiem stawu.
Pod koronami drzew w najbardziej zacienionych miejscach zaproponowano
nasadzenie roślin zadarniających tworzących ozdobne kobierce.

Najciekawszym elementem jest główna oś widokowa biegnąca od dworku
w stronę istniejącego stawu, obsadzona w większości różnymi gatunkami róż
rabatowych.

Planowana realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2019 r.
M. Godlewska

Miło nam poinformować, że zakończono realizację projektu, który polegał
na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Zgierz w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priory-
tetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budyn-
ków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT. Projekt został
zrealizowany w ramach Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020+.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „ACTIVE”
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Prace budowlane polegały na dociepleniu budynku Urzędu Gminy Zgierz wraz
z otynkowaniem, wymianie rynien i rur spustowych oraz instalacji wentylacji
mechanicznej. Została wymieniona także część instalacji elektrycznej oświetlenia
wraz z punktami oświetleniowymi.

W zakres robót weszła również wymiana części okien wraz z parapetami
wewnętrznymi, a także parapetów zewnętrznych, montaż ocieplenia klatki schodo-
wej na strych wraz z otynkowaniem, ocieplenie stropu na strychu, montaż sufitów
podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, montaż oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego kierunkowego.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu
Gminy Zgierz, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i zużycie energii
elektrycznej. Ponadto budynek poddany termomodernizacji stał się bardziej
odporny na niekorzystne działanie zjawisk atmosferycznych, a dzięki realizacji
inwestycji obiekt spełnia standardy te  chniczne i funkcjonalne oraz przyczynia się
do poprawy ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza. W wyniku przeprowadzonych działań powstał przyjazny środowisku
obiekt użyteczności publicznej wzbogacający infrastrukturę publiczną.

E. Wójcik

Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz

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

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

REWALORYZACJA PARKU ZABYTKOWEGO
W DZIERŻĄZNEJ
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22 stycznia br., obchodziliśmy 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego
- jednego z największych zrywów zbrojnych w historii narodu polskiego. Władze
samorządowe gminy Zgierz uczciły w tym dniu pamięć uczestników walk 1863 roku,
które objęły również ziemię zgierską. W Białej na mogile powstańców zostały
złożone kwiaty.

13 stycznia, w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej, mieszkańcy
naszej gminy mogli posłuchać ciekawych aranżacji kolęd w wykonaniu orkiestry dętej
działającej pod patronatem GCKSTiR w Dzierżąznej. Za tydzień, 20 stycznia br., odbył
się kolejny koncert w kościele pw. Wszystkich Świętych i św. Jakuba Apostoła
w Giecznie, gdzie tuż po mszy św. jeszcze raz było można usłyszeć kolędy
w wykonaniu orkiestry.

KONCERTY W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM

OGŁOSZENIE REKLAMOWE

W dniu 7 lutego br. minęło sto lat od chwili wprowa-
dzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego powszechnego nauczania w Polsce. Z tej okazji
w Muzeum Miasta Zgierza otwarto wystawę "W szkol-
nych ławach. Szkolnictwo powszechne w międzywojen-
nym Zgierzu". Komisarzem wystawy jest Maciej
Rubacha. Wernisaż zainaugurował wykład dr. Dariusza
Szlawskiego, poświęcony dekretowi o powszechnym
obowiązku szkolnym z 1919 roku i jego znaczeniu
dla rozwoju odrodzonego po latach niewoli państwa
polskiego. 

Obowiązkowa nauka w bezpłatnej publicznej szkole
powszechnej objęła dzieci od 7. do 14. roku życia
i trwała przez siedem lat. Obowiązek otwierania i utrzy-
mywania szkół spoczywał na samorządach gminnych.
W każdej miejscowości, gdzie mieszkało przynajmniej
czterdzieścioro dzieci w wieku szkolnym, musiała zostać
uruchomiona szkoła. Mniejsze wsie łączono w jeden
obwód szkolny, ale z zachowaniem zasady, że dziecko
nie może mieć do szkoły dalej niż 3 kilometry. 

Na ziemi zgierskiej ponure dziedzictwo zaboru rosyj-
skiego sprawiało, że mniej niż 1/4 populacji potrafiła
czytać i pisać. W imperium rosyjskim carski rząd nie
dbał o kształcenie poddanych, dlatego nie istniał
tu nigdy obowiązek nauki w szkole. Szkoły zwane ele-
mentarnymi były otwierane tylko tam, gdzie zabiegała                     

o to społeczność lokalna, a i tak instytucja szkoły trak-
towana była nieufnie jako aparat rusyfikacji ludności
polskiej (przypomnijmy, że do 1905 roku nauka wszyst-
kich przedmiotów od bywała się wyłącznie w języku
rosyjskim). Nic dziwnego, że u zarania niepodległości
polskie władze uznały, że do najpilniejszych zadań pań-
stwa należy organizacja systemu edukacji. Podwaliny
pod ten system położył wspomniany dekret J. Piłsud-
skiego z 1919 roku - jeden z ważniejszych aktów praw-
nych w dziejach Drugiej Rzeczypospolitej. Jego
pełneurzeczywistnienie trwało aż kilka lat - tyle czasu
zajęło stworzenie sieci szkół, zapewnienie lokali i wy-

kwalifikowanej kadry pedagogicznej, a czasami - prze-
konanie miejscowej ludności o potrzebie kształcenia
dzieci. Najbardziej opornych rodziców spotykały kary
finansowe za nieposyłanie dzieci do szkoły, a nawet
areszt.

Zamysłem twórców wystawy było odtworzenie warunków
nauki w szkolnej izbie sprzed stu lat. Udało się to za sprawą
przywiezionych do Zgierza mebli i innych eksponatów
z Muzeum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pilaszkowie.
Co nie zdarza się często, zwiedzający mogą oglądać muzealną
rekonstrukcję sali lekcyjnej z perspektywy szkolnej ławki,
w której można usiąść. Obok dawnych podręczników,
przyborów uczniowskich i pomocy dydaktycznych, zaprezen-
towano szereg unikatowych eksponatów, dokumentujących

historię zgierskich szkół, m.in. fotografie, świadectwa, kroniki
i przedwojenny sztandar, który został odnaleziony w... Berlinie.

Tematyka wystawy spotkała się dużym zainteresowaniem,
o czym świadczy rekordowa liczba gości wernisażu: samorzą-
dowców, dyrektorów szkół z miasta i gminy Zgierz, nauczycieli,
działaczy społecznych. Samorząd gminy Zgierz reprezentowali
radni Robert Śniecikowski i Kamil Tomczak.
- Wystawa poświęcona początkom szkolnictwa powszechnego
w państwie polskim to żywa lekcja historii, którą warto zobaczyć
- zaprasza dyrektor zgierskiego muzeum Robert Starzyński.
Ekspozycja będzie czynna do końca marca.

Sto lat powszechnego nauczania w Polsce
Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza

SKŁAD OPAŁU
OFERUJEMY WĘGIEL I EKOGROSZEK WORKOWANY

POLSKI I CZESKI
CENY JUŻ OD 750,00 ZA TONĘ!

DOWÓZ DO KLIENTA
NA TERENIE CALEGO POWIATU

GIECZNO, ul. Główna 25 A
tel. 601 248 987, 42 717 84 64

e-mail: tabax@tabax.pl

 Punkt 
informacyjno - konsultacyjny

/porady i konsultacje indywidualne skierowane
do  osób uzależnionych i współuzależnionych/

w NZOZ w Białej, realizowanie programu
informacyjno-edukacyjnego:

1. Alkoholizm jako choroba rodziny
2. Dysfunkcja rodziny z problemem alkoholowym
3. Objawy współuzależnienia
4. Objawy uzależnienia
5. Rola dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
czynne : w poniedziałki w godzinach 9:00 – 12:00,
a w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 12.00-15.00.
Konsultacje trwają od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia
24 czerwca 2019 r. / po przerwie wakacyjnej zostanie
   wznowiona działalność /

OFERTA MATERIAŁU 
SIEWNEGO DO WYMIANY 

NA WIOSNĘ 2019 r. 
PSZENICA - NIMFA, ARABELLA, QUINTUS
PSZENŻYTO - MAMUT, MILEWO, SOPOT 
JĘCZMIEŃ- SOLDO, SHANNON, OBEREK 
OWIES - BINGO, KOZAK, ARAB, ARKAN 
ŁUBIN - BARYT, KORAL                               

OFERUJEMY RÓWNIEŻ 
NASIONA KUKURYDZY: POLSKIEJ,
SAATEN UNION,  LIMAGRAIN, IGP,

MONSANTO.

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAMÓWIE-
NIA NA ZIEMNIAKI I POPLONY, 

TRANSPORT DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEJ GMINY

GIECZNO, ul. Główna 25 A
Tel: 601 248 987; 42 717 84 64

E-mail: tabax@tabax.pl
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Obowiązek utrzymywania przez gminy
bezdomnych zwierząt w schronisku wynika
z ustawy o ochronie zwierząt, która obliguje
samorządy do zapewnienia opieki bezdo-
mnym zwierzętom. Zjawisko to dotyczy
w szczególności psów i wynika z faktu, że
większość tych zwierząt została potrakto-
wana przedmiotowo i porzucona przez ich
właścicieli.

Apelujemy również o rozsądne zgłaszanie
psów uznawanych za „bezdomne’’. Pojawia-
jące się tzw. „bezpańskie’’ psy w wielu
przypadkach są zwierzętami nieodpowiednio
dopilnowanymi przez właścicieli.
O bezdomności nie może świadczyć tylko
fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich
porach w danej okolicy, bowiem takie
przypadki są szczególnie liczne w okresie
godowym zwierząt. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałę-
sających się psów, jak i umieszczanie ich
w schronisku to bardzo kosztowne zadanie.
Wszystko to wynika, w większości przypad-
ków z ludzkiej nieodpowiedzialności
za własne zwierzęta, które bez nadzoru
wałęsają się po terenach gminy, często nara-
żając na niebezpieczeństwo innych miesz-
kańców, szczególnie dzieci. 

Bezdomne psy znalezione na terenie gminy
Zgierz  są   przekazywane   do   wyłonionego 

Gmina Zgierz informuje wszystkich zamieszkałych na jej
terenie, iż w bieżącym 2019 roku stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
Nadal obowiązujące pozostają wartości ustalone w minionym
2018 roku, to jest 12 zł za frakcje odpadów segregowanych
i 18 zł za odpady odbierane w sposób zmieszany. 

Wysokość ryczałtu (dotyczy nieruchomości niezamieszka-
łych, na których znajdują się domki letniskowe,
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe jedynie przez część roku), którego wpłaty
dokonuje się za cały rok z góry do 5 listopada także nie ulega
zmianie i wynosi: 159, 96 zł za odpady odbierane selektywnie
i 239, 94 zł za niesegregowane. 

Każdy mieszkaniec posiada swój indywidualny numer
konta bankowego. Na rachunek dokonuje opłaty za kolejny
miesiąc (w przypadku stałych mieszkańców). Oczywiście
dopuszczalne jest również uregulowanie należności za dłuższy
okres czasu, jak też za cały rok z góry.
Zachęcamy również do założenia konta w serwisie e-podatki
gminy Zgierz, lub do zalogowania się, jeśli państwo już
je posiadają. Tam na bieżąco można sprawdzać stan wszelkich
swoich zobowiązań finansowych wobec naszej gminy. 

Zgodnie z brzmieniem przepisów obecnie obowiązującego
prawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku) realizacja
zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi leży
w gestii obowiązkowych zadań własnych gminy, narzuconych
przez ustawodawcę. Opłaty pobierane od mieszkańców
z tego tytułu służą realizacji celów wynikających z tych
założeń.

ROŚiR

w drodze przetargu schroniska w Wojtysz-
kach. Tam zwierzęta czekają na nowych
właścicieli. 

Żadne, nawet najlepsze schronisko
dla bezdomnych zwierząt, nie zastąpi im
prawdziwego domu, dlatego apelujemy
– nie pozostajcie obojętni na los skrzywdzo-
nych i porzuconych psów, a jeśli to możliwe
zaadoptujcie bezdomnego zwierzaka.

Na realizację tego zadania każdego roku
gmina ponosi coraz większe wydatki, a ilość
bezdomnych psów systematycznie rośnie.
Ograniczenie tego zjawiska pozwoliłoby
zmniejszyć wydatki na ten cel i przeznaczyć
je na tak oczekiwane inwestycje. Chodzi
przede wszystkim o aspekt humanitarny,
żeby psy znalazły kochających właścicieli,
ale nie ukrywam, że taka pomoc ze strony
mieszkańców może przyczynić się w dużej
mierze do odciążenia budżetu gminy Zgierz
– wyjaśnia Iwona Marzec, pracownik
Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa - Każdy pies, którego łapiemy
i przekazujemy do schroniska, kosztuje
gminę niemałe pieniądze. Apelujemy o czuj-
ność w każdym przypadku ludzkiej nieodpo-
wiedzialności, a także o wrażliwość
na cierpienie zwierząt, pamiętając, że są
to istoty żyjące i zdolne do odczuwania
cierpienia. 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych
lub innym podmiotom, które takimi nieruchomościami
władają o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki z jego numerem
porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem
porządkowym nakłada art. 47b ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
zwanej dalej u.p.g.k. 

Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru
porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających
ulic lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2
u.p.g.k.). W przypadku gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządko-
wym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust.
4 u.p.g.k.).

Niespełnienie obowiązku wynikającego z rzeczonego prze-
pisu skutkuje popełnieniem wykroczenia wyrażonego w art.
64 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 618
ze zm.). W myśl brzmienia tego przepisu za brak lub zapusz-
czenie tabliczki adresowej (oznaczającej najczęściej jej nie-
czytelność) grozi kara grzywny.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym
ma niezwykle istotne znaczenie dla maksymalnego uspraw-
nienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość
zidentyfikowania domów jest niezwykle ważna dla działań
z zakresu ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia
bezpieczeństwa obywatelom. W związku z tym – mając
na względzie zmobilizowanie i zwiększenie świadomości
społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowania
posesji – Wójt Gminy Zgierz apeluje o prawidłowe oznako-
wanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspo-
zycją art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Ukazał się XIII tom "Zgierskich Zeszytów Regionalnych",
rocznika wydawanego od 2006 roku przez Towarzystwo
Przyjaciół Zgierza. W najnowszym tomie pod redakcją
Adama Zamojskiego znajdziemy szereg interesujących teks-
tów, m.in. wspomnienia Eugeniusza Gizińskiego
i Antoniego Piaskowskiego. Jak w każdej edycji, i tym razem
nie zabrakło akcentów nawiązujących do dziejów gminy
Zgierz. Łukasz Zalewski z Muzeum Miasta Zgierza opisał
losy ocalałej z rzezi wołyńskiej rodziny Cyganiaków,
osiadłych po II wojnie światowej w Woli Branickiej, a później
Dąbrówce Wielkiej. Czytelników zainteresuje niewątpliwie
tekst o historii Smardzewa w okresie międzywojennym
autorstwa Rafała Blocha, odkrywający mało znane
"letniskowe" oblicze miejscowego majątku ziemskiego.

Najnowsze "Zgierskie Zeszyty Regionalne" trafiły już
do bibliotek gminnych i szkolnych. Książkę można również
nabyć w Muzeum Miasta Zgierza.

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

Bardzo miła, nieduża sunia, kontaktowa,
wesoła, w boksie dzielnie obszczekuje
obcych - na zewnątrz zamienia się jednak
w chodzącą psią miłość. Bardzo ładnie
chodzi na smyczy, akceptuje inne psiaki.
Może zostać towarzyszką dla rodziny
z dziećmi. płeć: samica, wiek: 7 lat.
W schronisku od 13 grudnia 2011 roku,
odłowiona w Siedlisku.

Uroczy, niewielkich rozmiarów samiec.
Piesek towarzyski, dobrze czuje się w towa-
rzystwie ludzi i zwierząt. Potrafi chodzić
na smyczy, wiek: 4 lata.
W schronisku od 8 stycznia 2017 roku,
odłowiony w Skotnikach.

Mały, radosny psiak. Chłopiec bardzo miły,
wesoły, rezolutny. Ma świetny kontakt
z człowiekiem.   Uwielbia być blisko ludzi.
Jest energiczny i zabawowy - chętnie bawi
się z człowiekiem i gania z innymi psia-
kami. Bez problemu dogaduje się
z psami i suczkami - ale jego rozbrykanie
dla starszych psów bywa drażliwe i mę-
czące. Potrafi chodzić na smyczy, bez pro-
blemu znosi zabiegi pielęgnacyjne. Będzie
wspaniałym kompanem dla całej rodziny,
wiek: 1,5 roku. W schronisku od 18 lipca
2018 roku, odłowiony w Dąbrówce
Wielkiej.

ADOPTUJ ZWIERZAKA!

www.hotelzwierzat.com

ZWIERZAK DO ADOPCJI

***

***

Gmina Zgierz zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w akcji ADOPTUJ
ZWIERZAKA. Bezdomne i porzucone zwierzęta (głównie psy i koty) odłowione
z terenu naszej gminy są przekazywane do wyłonionego w drodze przetargu schroniska
w Wojtyszkach (gmina Brąszewice, Wojtyszki 18). Tam również realizowane są adopcje
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej
www.hotelzwierzat.com.  Kontakt w sprawie adopcji zwierząt: tel.  512-324-940;
505-541-103 Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00 (przerwa 13:00 –
13:30), sobota 9:00 – 13:00 (dwie soboty w miesiącu). W niedzielę i święta biuro adop-
cyjne jest nieczynne. 

www.gminazgierz.pl

Szlachetny odruch - mądra decyzja

O rodzinie Cyganiaków, 
letnisku w Smardzewie i nie tylko


