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Pracownicy 

Urzędu Gminy Zgierz

KONDOLENCJE

Ruszyły prace budowlane w ramach projektu pn. "Przebudowa Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej" współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Rybactwo i Morze. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej jest jedyną samorządową instytucją
kultury na terenie gminy Zgierz. Powstało w 1988 r. jako Gminny Ośrodek
Kultury. Celem GCKTIR jest prowadzenie działalności kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej, rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności
oraz upowszechnienie, ochrona i promocja kultury, sportu, rekreacji i turystyki
w kraju i za granicą oraz utrwalenie i rozwijanie zainteresowań kulturowych,
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych społeczeństwa. Centrum położone
jest w malowniczym zakątku gminy Zgierz w okolicy cieku rzeczki Ciosenka,
na ogrodzonej działce o pow. 9,75 ha. W skład Centrum wchodzi dworek,
budynek administracyjno-mieszkalny, budynek magazynów i garaży,
zadaszona scena plenerowa oraz domki kempingowe. Dworek położony
jest w pięknym parku dworskim o powierzchni 3,5 ha, który w 1983 r. został
wpisany do rejestru zabytków. Na terenie Centrum znajduje się także plac
zabaw dla dzieci. GCKSTiR od lat jest miejscem wypoczynku mieszkańców
gminy Zgierz i odwiedząjcych nas gości oraz terenem, na którym odbywają
się imprezy plenerowe takie jak Noc Świetojańska czy Dożynki Gminne sku-
piające kilka tysięcy osób. Celem operacji pn. "Przebudowa Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej" jest rozszerzenie
oferty rekreacyjnej w oparciu o zasoby lokalne. Zakres zadania inwestycyj-
nego obejmuje m.in. wykonanie nowych posadzek w części pomieszczeń,
częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, osuszenie fundamentów,
docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji ścian, zakup i montaż
oświetlenia LED oraz nowoczesnego systemu wentylacyjnego. Planowana
data zakończenia realizacji operacji to sierpień 2019 roku.

Edyta Wójcik

Ratujemy dworek w Dzierżąznej 

Ogólnopolskie obchody Dnia Sołtysa w Łowiczu 17 marca br. z udziałem
premiera RP Mateusza Morawieckiego skupiły ponad ośmiuset gości,
reprezentujących samorządy z całego kraju. Wydarzenie było okazją
do uhonorowania sołtysów szczególnie aktywnych na rzecz lokalnych
społeczności. Miło nam poinformować, że w gronie nagrodzonych
znalazły się panie reprezentujące gminę Zgierz: Maria Kacela z Brachowic
oraz Anna Majchrzak z Gieczna. Serdecznie gratulujemy!

Prestiżowe wyróżnienia 
dla sołtysów Brachowic i Gieczna 

Dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych przyznanych przez
Ministra Sportu i Turystyki, o które gmina Zgierz starała się już w roku ubieg-
łym powstanie na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej  boisko
wielofunkcyjne, ogólnodostępne dla mieszkańców naszej gminy. 

W zakres zaplanowanych prac budowlanych wchodzą m.in. budowa boiska
z nawierzchnią poliuretanową, budowa bieżni pod skocznię, chodniki
w strefie dojścia do boiska, utwardzenie z kostki wokół boiska, ogrodzenie
oraz wyposażenie. Zostanie wykonana instalacja odwodnienia boiska
oraz oświetlenie. Prace zakończą się w sierpniu br.

Ruszyła budowa boiska
w Dąbrówce Wielkiej 

fot. Zuzanna Marchewa
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Z okazji obchodzonego w dniu 11 marca br. Dnia Sołtysa wójt Barbara Kaczmarek
skierowała do sołtysów z gminy Zgierz list z podziękowaniami i życzeniami, którego treść
przytaczamy poniżej. 

Szanowni Państwo,
z okazji dorocznego Dnia Sołtysa w imieniu własnym i samorządu gminy Zgierz pragnę wyrazić
serdeczne podziękowania za społeczną aktywność i podejmowany trud pracy na rzecz społecz-
ności sołectw naszej gminy. Państwa zaangażowanie w sprawy publiczne oraz współpraca
z wójtem i radnymi Rady Gminy Zgierz jest istotnym warunkiem skuteczności samorządu
terytorialnego w realizacji jego zadań oraz rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Mamy nadzieję, że niedawno zainaugurowana kadencja samorządu 2018-2023 okaże się
dla naszej gminy pomyślna dzięki kontynuacji programu rozwoju i modernizacji, zapoczątko-
wanego jesienią 2014 roku. W ostatnich latach, za sprawą wyczekiwanych inwestycji, racjo-
nalnego gospodarowania finansami publicznymi i efektywnego pozyskiwania funduszy
unijnych, udało się nam znacząco poprawić stan gminnej infrastruktury oraz wprowadzić wiele
udogodnień dla mieszkańców. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową, unowocześniliśmy budynki
szkół i inne obiekty gminne, znacząco poprawiliśmy jakość dziesiątek kilometrów dróg gmin-
nych, rozwinęliśmy lokalną komunikację publiczną, usprawniliśmy funkcjonowanie Urzędu
Gmin Zgierz, uruchomiliśmy szereg programów pomocowych jak chociażby bezpłatne porady
prawne czy wsparcie merytoryczne dla rolników. Wspólną pracą zmieniamy gminę Zgierz
na jeszcze lepsze miejsce do życia. Duża w tym zasługa wszystkich aktywnych Pań i Panów
Sołtysów, wspierających samorząd dobrym słowem i cennymi uwagami, za co raz jeszcze
dziękuję.

Jednocześnie zapraszam do dalszej współpracy na rzecz naszej lokalnej wspólnoty.
Przed samorządem gminy Zgierz jeszcze wiele do zrobienia. Plan inwestycji na najbliższe lata
uwzględnia najpilniejsze potrzeby, możliwe do zrealizowania w warunkach dyscypliny budże-
towej, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów naszej gminy.
Kierując się zasadą solidarności i sprawiedliwej redystrybucji środków publicznych, dbamy
o równomierny rozwój wszystkich czterdziestu sołectw, o wyrównane standardy życia
w poszczególnych miejscowościach, nadrabiając w tym względzie spore zaległości.

Z okazji szczególnego święta społeczników, którzy są najbliższej ludzkich spraw - Państwa
Sołtysów, życzę satysfakcji z tej jakże ważnej służby pro publico bono, zdrowia, radości
i wszelkich sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

GZK W NOWEJ ODSŁONIE

WÓJT GMINY ZGIERZ DO SOŁTYSÓW

Wójt Gminy ZgierzPrzewodniczący
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 

Barbara KaczmarekDariusz Sędzicki

Radni Rady Gminy Zgierz

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
serdecznych spotkań w gronie bliskich

oraz wesołego Alleluja
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Zgierz

życzą

Siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego
w Dąbrówce Wielkiej zmieniła się nie do poznania,
a to za sprawą gruntownego remontu pomieszczeń,
przeprowadzonego w ostatnim czasie ze środków
własnych zakładu. Specyficzna architektura budynku
była nie lada wyzwaniem, ale... udało się! Przebudo-
wane i zmodernizowane wnętrze obiektu mieści nowe
biuro obsługi klienta, pomieszczenia biurowe i zaplecze
socjalno-sanitarne. Każdy, kto miał okazję poznać
warunki lokalowe, panujące w GZK przed remontem,
doceni zaistniałe zmiany: większość spraw można
załatwić praktycznie przy jednym stanowisku. Jest wię-
cej przestrzeni i światła, a nowocześnie urządzone
wnętrze stało się bardziej funkcjonalne. 

- Naszym celem była poprawa standardów obsługi
klientów - mówi dyrektor GZK Mirosław Burzyński

- Do tej pory biura GZK nie przystawały do realiów
XXI wieku, a przecież każda jednostka samorządowa jest
wizytówką gminy. Samorząd jest oceniany na całej linii
swojej działalności, nie wyłączając tak subtelnych detali
jak estetyka i czystość budynków użyteczności publicz-
nej. Poprzez ergonomię i estetykę wnętrza podnosimy
jakość i efektywność pracy, co również przekłada się
na satysfakcję klientów. Z namysłem zagospodarowa-
liśmy każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej
i efekt końcowy jest naprawdę imponujący. 

Dopełnieniem adaptacji budynku i wyposażenia wnętrz
było uruchomienie sieci komputerowej, pracującej
w oparciu o własny, nowo zakupiony serwer.
Umożliwia to sprawną archiwizację i przetwarzanie
danych z zapewnieniem ich całkowitego bezpieczeństwa.

Przypomnijmy,    że    remont    budynku    to    jeden  

z punktów realizowanego od końca 2014 roku
programu modernizacji Gminnego Zakładu Komunal-
nego. Dotychczas udało się m.in. doposażyć zakład
w pojazdy i sprzęt specjalistyczny (np. równiarka, walec
drogowy, ciągniki, minikoparka, przyczepy, samochody
ciężarowe, kosiarki), unowocześnić tabor transportowy
przedsiębiorstwa, realizującego zadania z zakresu
komunikacji publicznej (zakupiono 3 autobusy) oraz
zagospodarować teren zakładu poprzez budowę nowego
ogrodzenia i urządzenie parkingu. To oczywiście
nie koniec planowanych inwestycji w GZK. Jeszcze
w tym roku rozpocznie się pierwszy etap zagospodaro-
wania użytkowanej przez zakład działki gminnej w Białej
przy ul. Zgierskiej z przeznaczeniem na cele magazy-
nowe i techniczne.
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1 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej odbyła się uroczystość “Złotych Godów”, w której udział wzięło
5 par z terenu gminy. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczyła wójt
gminy Zgierz Barbara Kaczmarek życząc jubilatom długich lat życia
w miłości, szczęściu i zdrowiu.

9 marca br. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej
odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki oraz uroczyste otwarcie
i poświęcenie odnowionych pomieszczeń siedziby OSP w ramach zadania
inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury kulturalnej we wsi Dąbrówka
Wielka”. W zakresie zadania wykonano prace budowlane i remontowe
oraz budowę tarasu z kostki betonowej przy budynku świetlicy.
W wydarzeniu tym uczestniczyli licznie zebrani goście, samorządowcy,
sołtysi, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wielkiej
oraz druhny i druhowie z jednostki.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OSP 
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

ZŁOTE GODY W DZIERŻĄZNEJ 

Zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Mieszkańcom gminy Zgierz

życzy
Gminny Zakład Komunalny

w Dąbrówce Wielkiej

Aby Zmartwychwstanie Pańskie przepełniło
radością, dało nadzieję, 

zrozumienie sensu życia i potęgi rodziny,

w imieniu Pracowników i własnym
życzy Prezes Zarządu

Spółki „Wodociągi i Kanalizacja 
– Zgierz  Sp. z o.o.”
Piotr Karasiewicz

Zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Wniosek o płatność, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego uzyskał pozytywną ocenę, dzięki czemu Stowarzy-
szenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz otrzymało refundację poniesionych
kosztów ze środków Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana w drugim półroczu
ubiegłego roku i polegała na budowie miejsca turystycznego w miejscowości
Grotniki. Wybudowano ośmiokątną altanę z drewnianych bali, która zlokali-
zowana jest w centrum okrągłego zieleńca. Dach altany jest wielospadowy,
kryty gontem bitumicznym. Zamontowano również ławki z oparciem,
lampy solarne, kosze na śmieci, a teren zagospodarowano zielenią. 
Projekt otrzymał 100% wsparcia ze środków UE w ramach „Wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

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

E.Wójcik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przekazała refundację dla Stowarzy-

szenia Promocji i Kultury Gminy Zgierz
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Rok 2019 to czas wyborów sołtysów i rad sołeckich
w gminie Zgierz. Sołectwo jako jednostka pomocnicza
gminy to nie tylko terytorium i jego mieszkańcy,
ale również podmiot dysponujący w świetle przepisów
prawa określonymi kompetencjami. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, organem uchwałodawczym
sołectwa jest zebranie wiejskie, zaś organem wykonaw-
czym - sołtys, którego wspomaga rada sołecka. Zebranie
wiejskie definiują trzy cechy: miejsce zamieszkania
uczestników w obrębie danego sołectwa, formalne
zwołanie zebrania oraz sprecyzowany cel - rozstrzyg-
nięcie określonej sprawy. Sołtys oraz członkowie rady
sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośred-
nim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych
do głosowania.

Funkcja sołtysa w polskim systemie prawno-administ-
racyjnym ma bogate tradycje, sięgające średniowiecza.
U zarania osadnictwa na tzw. prawie niemieckim (XII
wiek) sołtys był organizatorem osady, sprawującym
swoje obowiązki w imieniu pana feudalnego - właści-
ciela majątku, na którym zakładana była wieś. W dawnej
Polsce sołtysi byli pośrednikami między właścicielami
wsi a jej mieszkańcami, pełniąc również funkcje zarząd-
cze, gospodarcze i sądownicze, co wiązało się ze zna-
czącymi dochodami oraz licznymi przywilejami. Odkąd
urząd sołtysa stał się dziedziczny (XIII-XIV w.),
jego znaczenie ekonomiczne wyraźnie wzrosło. Zauwa-
żyli to sami posiadacze ziemscy, zabiegając u króla
o przywilej wykupywania sołectw przez szlachtę. Stało
się to faktem w XV stuleciu - rodziny szlacheckie
korzystały z tej możliwości aby powiększyć swoje
dochody. W II połowie XVI w. sołtysi zostali zastąpieni
przez wójtów.

Funkcja sołtysa powróciła w czasach niewoli narodo-
wej. W XIX w. na terenie zaboru rosyjskiego sołtys
zarządzał gromadą (gromady tworzyły gminy)
i odpowiedał m.in. za utrzymanie porządku publicznego. 

W odrodzonej w 1918 r. niepodległej Polsce sołtysi
zostali włączeni w strukturę samorządu terytorialnego
jako liderzy jednostek pomocniczych - samorządów
wiejskich, które wchodziły w skład samorządów gmin-
nych. W Polsce Ludowej znaczenie sołtysów - wobec
centralizacji władzy w państwie i faktycznego braku
samorządności - było relatywnie ograniczone. Przypo-
mnijmy, że w latach 1954-1958 sołtysów w ogóle
nie było - ich miejsce zajęli pełnomocnicy Gromadzkich
Rad Narodowych. Przełomem okazał się dopiero rok
1990, kiedy to - wraz z reaktywacją samorządu teryto-
rialnego z prawdziwego zdarzenia - sołtysi zyskali status
organów wykonawczych w jednostkach pomocniczych
gmin, a następnie - funkcjonariuszy publicznych,
korzystających z ochrony prawnej.

W kontekście zbliżających się wyborów w sołectwach
warto przypomnieć, że do najważniejszych zadań sołtysa
należy: zwoływanie i proponowanie programu obrad ze-
brania wiejskiego oraz przewodniczenie tym obradom
i wykonywanie jego uchwał, reprezentowanie sołectwa,
zwoływanie i proponowanie programu posiedzeń rady
sołeckiej oraz przewodniczenie tym posiedzeniom,
uczestniczenie w sesjach rady gminy, łagodzenie lokal-
nych sporów i konfliktów, utrzymywanie kontaktów
z mieszkańcami sołectwa, inspirowanie mieszkańców
do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych
oraz współuczestniczenia w ich realizacji.

W praktyce o efektywności pracy sołtysa w ogromnej
mierze decydują predyspozycje społeczne: postawa dia-
logu i wzajemnego szacunku, umiejętność integrowania
wspólnoty sąsiedzkiej, empatia, współpraca z samorzą-
dem gminnym, otwartość na problemy innych mieszkań-
ców, odpowiedzialność i sumienność, energia i zapał
do pracy pro bono publico. 

Wybory sołtysów w gminie Zgierz odbędą się
na przestrzeni kwietnia i maja - o terminach będą
przypominały m.in. informacje na tablicach ogłoszeń.  
Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich w gminie 

Zgierz w 2019 r. przedstawia się następująco:
Rogóźno - 25.04, godz. 17.30, sala OSP; Wola Rogoziń-
ska - 25.04, godz. 19.00, dom sołtysa; Śladków Górny -
26.04, godz. 17.30, sala OSP; Rosanów - 27.04, godz.
15.00, świetlica wiejska; Warszyce - 06.05, godz. 17.30,
sala OSP Rogóźno; Wola Branicka - 06.05, godz. 19.00,
dom sołtysa; Dzierżązna - 07.05, godz. 17.30, sala OSP;
Bądków - 07.05, godz. 19.00, dom sołtysa; Besiekierz
Rudny - 08.05, godz. 17.30, szkoła; Besiekierz  Nawo-
jowy - 08.05, godz. 19.00, SP w Besiekierzu
Rudnym; Słowik - 09.05, godz. 17.30, szkoła; Emilia -
09.05, godz. 19.00, SP w Słowiku; Jasionka - 10.05,
godz. 17.30, dom sołtysa; Ciosny - 10.05, godz. 18.30,
OSP Dzierżązna; Biała - 13.05, godz. 17.30, sala OSP;
Kania Góra - 13.05, godz. 19.00, świetlica wiejska;
Czaplinek - 14.05, godz. 17.30, dom sołtysa; Szczawin
- 14.05, godz. 19.00, sala OSP; Wiktorów - 15.05, godz.
17.30, SP w Słowiku; Jedlicze A - 16.05, godz. 17.30,
świetlica wiejska; Jedlicze B - 16.05, godz. 19.00,
"Sołtysówka" przy ul. Kochanowskiego 2; Skotniki -
17.05, godz. 17.30, sala OSP; Józefów - 17.05, godz.
18.30, sala OSP w Skotnikach; Glinnik - 20.05, godz.
17.30, dom sołtysa; Kębliny - 20.05, godz. 19.00,
sala OSP; Ustronie - 21.05, godz. 17.30, Centrum
Kultury; Grotniki - 21.05, godz. 19.00, szkoła;
Łagiewniki Nowe - 22.05, godz. 17.30, świetlica wiej-
ska; Maciejów - 22.05, godz. 18.30, świetlica wiejska
w Łagiewnikach Nowych; Grabiszew - 23.05, godz.
17.30, świetlica OSP w Śladkowie Górnym; Brachowice
- 23.05, godz. 18.30, dom sołtysa; Astachowice - 24.05,
godz. 17.30, sala OSP w Wypychowie; Wypychów -
24.05, godz. 18.30, sala OSP; Kwilno - 27.05,
godz. 17.30, dom sołtysa; Lorenki - 28.05, godz. 17.30,
dom sołtysa; Gieczno - 28.05, godz. 19.00, Centrum
Aktywizacji; Dąbrówka Wielka - 29.05, godz. 17.30,
sala OSP; Dąbrówka Strumiany - 29.05, godz. 18.30,
sala OSP w Dąbrówce Wielkiej.

W 2018 roku na terenie całego powiatu zgierskiego
policja stwierdziła ponad 2,5 tys. przestępstw - o około
10 procent więcej niż w roku 2017, co z pewnością jest
złą wiadomością dla nas wszystkich. W kategorii prze-
stępstw kryminalnych stwierdzono 1651 przypadków,
z czego najczęściej były to kradzieże (320), przestępstwa
drogowe (320, zwłaszcza prowadzenie pojazdu pod
wpływem alkoholu - 236), kradzieże z włamaniem
(177), przestępstwa narkotykowe (143) i uszkodzenie
mienia (121). Jeśli chodzi o wykrywalność, policja naj-
lepiej radzi sobie z przestępstwami drogowymi, narko-
tykowymi i spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu;
najtrudniej wykrywa się przestępstwa przeciw mieniu
(w przypadku kradzieży tylko co 3 przestępstwo znaj-
duje swój finał w postaci postawienia sprawcy przed
sądem). W przypadku najpoważniejszych zdarzeń
kryminalnych - rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbój-
niczych - policja wykryła niemal 90% sprawców.

Należy przy tym pamiętać, że prowadzenie czynności
związanych bezpośrednio z przestępstwami oraz ściga-
nie sprawców przestępstw to tylko fragment pracy poli-
cji - o jej skali świadczy chociażby liczba
podejmowanych interwencji - w ubiegłym roku funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu inter-
weniowali prawie 15 tysięcy razy - głównie w miejscach
publicznych, ale również i w domach (2113 przypad-
ków). Policja prowadzi szereg działań prewencyjnych,
profilaktycznych i edukacyjnych, które mają poprawić
poziom bezpieczeństwa.

W 2018 r. na drogach w obrębie powiatu zgierskiego
doszło do 169 wypadków (rok wcześniej - 163) i 1755 

kolizji. W wypadkach drogowych zginęło 8 osób, a 220
odniosło obrażenia (w 2017 liczba rannych wyniosła
189). Na liście najbardziej niebezpiecznych miejsc na
drogach przoduje ul. Łódzka w Zgierzu - średnio co 4
dni miała tam miejsce kolizja drogowa, co jednak wy-
jaśnia szczególne natężenie ruchu na tej uczęszczanej
trasie. Najczęstsze przyczyny wypadków pozostają od
lat niezmienne: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
(powód 26% wypadków), nieudzielenie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu dla pieszych (16%), niedostoso-
wanie prędkości do warunków na drodze (14%) i nieza-
chowanie bezpiecznej odległości między pojazdami
(10%). W ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad
pół tysiąca nietrzeźwych kierujących - bez wątpienia
ocaliło to życie wielu innym użytkownikom dróg.
Należy zauważyć, że liczba kierowców "na podwójnym
gazie" systematycznie z roku na rok spada (w 2016 r. -
823 ujawnione przypadki), co należy tłumaczyć
zarówno efektywnością działań policji, jak i wzrostem
świadomości społecznej w kwestii faktu, że "pijani
kierowcy wiozą śmierć". 

Wciąż poważnym problemem pozostaje przemoc
fizyczna, psychiczna i ekonomiczna w rodzinach;
w ubiegłym roku zgierscy policjanci założyli 252
"niebieskie karty", ewidencjonując przypadki osób
dotkniętych przemocą domową, zazwyczaj na skutek
nadużywania alkoholu przez członka rodziny. 

Statystyki ujmują zbiorczo dane z gminy Zgierz
i miasta Zgierza, dlatego ocena stanu bezpieczeństwa
dla wymienionych jednostek administracyjno-terytorial-
nych  jest  wspólna.  W tym  przypadku  wzrost  liczby               

popełnionych  przestępstw w 2018 roku w porównaniu
do roku wcześniejszego oscylował w granicach 17%.
Pocieszać może fakt, że liczba najgroźniejszych
przestępstw wykazuje tendencje spadkowe, przykła-
dowo: w 2017 r. odnotowano 185 kradzieży, a rok
później - 155; w przypadku kradzieży z włamaniem
stwierdzono odpowiednio 119 i 105 przypadków,
zaś przestępstw narkotykowych - 140 i 101. 

Pamiętajmy, że poziom bezpieczeństwa w znaczącym
stopniu zależy od naszej postawy. W przypadku bezpie-
czeństwa na drodze wiele zależy od ostrożności i wyob-
raźni kierujących, a także bezwzględnego respektowania
przepisów ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści porusza-
jący się po zmroku poza terenem zabudowanym powinni
zadbać, aby byli widoczni dla kierowców. Ten problem
jest zauważalny szczególnie na terenie naszej gminy
- nie zawsze piesi używają obowiązkowych elementów
odblaskowych, a przecież mogą one uratować życie.
Zwracajmy również uwagę na to, co się dzieje w naszym
otoczeniu: nie pozostawajmy obojętni na sytuacje, kiedy
zachodzi podejrzenie popełniania czynu zabronionego
prawem. Pamiętajmy: każdy z nas może zostać
pokrzywdzony w wyniku działalności przestępczej.
Przestępczość pociąga za sobą szereg skutków społecz-
nych, w tym także ekonomiczne. Niedawne przypadki
aktów wandalizmu - zniszczenia kilku przystanków
autobusowych na terenie naszej gminy - to konkretne
koszty, jakie ponosimy my wszyscy. Co więcej, poczucie
bezkarności i anonimowości rozzuchwala przestępców,
dlatego nie wolno tolerować nawet pozornie drobnych
przejawów łamania prawa.

WYBORY SOŁECKIE W GMINIE ZGIERZ

ROK 2018 W POLICYJNYCH STATYSTYKACH
Bezpieczeństwo w powiecie zgierskim
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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
17 KWIETNIA 2019 r.

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

tel. 42 716 25 15 w. 116
Gmina Zgierz informuje, że otrzymała dofinansowanie do projektu

„Gmina Zgierz stawia na edukację” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Gmina Zgierz stawia na edukację” ma na celu podniesienie
u uczniów SP w Besiekierzu, SP w Białej, SP w Dąbrówce Wielkiej, SP w Giecznie,
ZSG w Grotnikach, SP w Słowiku, SP w Szczawinie kompetencji kluczowych
i wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. W okresie  od 01.09.2018 do 30.06.2020 stworzone zostaną warunki
do realizacji powyższego celu poprzez organizację zajęć dodatkowych, a także
zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu.

Wartość całkowita projektu wynosi 767 662,56 zł, kwota dofinansowania
to 711 662,56 zł. 28 lutego na 1 marca kolejny raz odnotowaliśmy akt wandalizmu w naszej gminie.

Dewastacji uległy wiaty przystankowe zlokalizowane w miejscowościach:
Wypychów, Brachowice, Warszyce oraz Rogóźno!

Mamy nadzieję, że takie zachowania są rażące nie tylko dla nas, ale także Państwu
bliska jest troska o wspólne dobro, dlatego apelujemy abyśmy nie pozostawali
obojętni wobec takiego postępowania. W przypadku wystąpienia podobnych incy-
dentów nie bójmy się i reagujmy - niezwłocznie alarmujmy policję (nr 112 lub 997);
przyspieszy to interwencję służb i pomoże w ujęciu sprawcy wandalizmu. W ten spo-
sób znacznie ograniczymy akty niszczenia mienia publicznego w przyszłości.

Cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszyst-
kim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambit-
nych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także
chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa. W roku 2019 zaplanowano
przyjęcia w następujących terminach: 21 maja, 16 lipca, 12 września, 7 listopada,
30 grudnia 2019 r. 
CO OFERUJEMY? 
• stabilne zatrudnienie 
• możliwość awansu 
• możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych 
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń 
• możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
• uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby 
• oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami
oraz predyspozycjami kandydatów

Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien: 
- posiadać obywatelstwo polskie, 
- posiadać nieposzlakowaną opinię, 
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe, 
- korzystać z pełni praw publicznych, 
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządko-
wać, 
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosu-
nek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce
wojskowej). 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
MOŻNA ZNALEŹĆ: 
• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
www.lodzka.policja.gov.pl http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-
w-polic/811,Rekrutacja.html 
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie: http://praca.
policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html 
• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16. 

GMINA ZGIERZ OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROJEKTU 

„Gmina Zgierz stawia na edukację”

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańców gminy Zgierz w kwietniu 2019 roku

Grotniki (NZOZ) 05.04 9.30-13.30, 19.04 13.00-17.00; Smardzew
(NZOZ) 09.04 13.00-17.00, 16.04 09.00-13.00, 23.04 13.00-17.00,
30.04 09.00-13.00; Słowik 09.04 15.00-19.00, 23.04 15.00-19.00,
30.04 15.00-19.00; Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej)
05.04 14.00-18.00, 19.04 09.00-13.00, 26.04 14.00-18.00 

ZOSTAŃ POLICJANTEM

INFORMACJI UDZIELA
ZESPÓŁ DOBORU I REZERWY KADROWEJ WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI
ŁÓDŹ, ul. Lutomierska 108/112; tel. 42 665 13-69

e-mail:dobor@ld.policja.gov.pl
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W ramach promocji XIII tomu Zgierskich Zeszytów
Regionalnych odbyło się ciekawe spotkanie w Szkole
Podstawowej im. J. Kasińskiego w Białej. Zebranie
otworzył Adam Zamojski - przewodniczący Towarzy-
stwa Przyjaciół Zgierza w towarzystwie Roberta
Starzyńskiego – dyrektora Muzeum Miasta Zgierza.
Obydwa podmioty są organizatorami Zgierskich
Spotkań Muzealnych. Prelekcję na temat dziejów
rodziny Cyganiaków wygłosił Łukasz Zalewski,
członek rodu. Przytoczył liczne przykłady zdarzeń
z burzliwych losów pradziadów. Cyganiakowie wywo-
dzą się z centralnej Polski. Zamieszkiwali w Oszkowi-
cach, w gminie Bielawy, w powiecie łowickim.
Przedstawiciele rodu wykazywali się aktywnością
społeczną i zaradnością życiową, co pomogło
im przetrwać najtrudniejsze momenty życia.
Zebrani z zainteresowaniem śledzili ich zmagania
z losem. Historia rodziny Cyganiaków jest związana
nierozerwalnie z dziejami Polski. Członkowie rodu brali
udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, w I wojnie świato-
wej, są wśród nich Legioniści, uczestnicy wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r., żołnierze II wojny światowej.
Udziałem tej rodziny była gehenna rzezi wołyńskiej
i pobyt w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze.
Wśród powinowatych jest także ofiara zbrodni
katyńskiej.  Nestor  rodziny  mieszka  w  Kolonii  Woli                    

15 marca 2019 r., w Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu odbył
się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież
zapobiega pożarom", w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele z terenu gminy Zgierz. Konkurs podzielony
był na kategorie wiekowe, wyniki przedstawiają się następu-
jąco: GRUPA MŁODSZA - I miejsce - ZSG im. Jana Pawła
II w Grotnikach, II miejsce - ZSG im. Jana Pawła II w Grot-
nikach, GRUPA ŚREDNIA - I miejsce - Szkoła Podstawowa
im. Stefana Batorego w Szczawinie, II miejsce - Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrówce Wielkiej,
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego
w Szczawinie, GRUPA STARSZA - I miejsce - OSP Ustronie
Grotniki
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych
etapach turnieju!

Nowy lekkoatletyczny sezon 2019 rozpoczęły
Halowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego,
w których to wicemistrzostwo otrzymał Krzysztof
Jóźwiak w biegu na 1000 m na tym samym dystan-
sie 4 miejsce zajęła Agata Romanowska. Na dys-
tansie 600 m 5 miejsce zajął Michał Hućko. Dnia 9
marca na terenie parku 3 Maja w Łodzi odbyły się
Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowy,
gdzie swój pierwszy tytuł Mistrza Województwa
wywalczył Kacper Tworski w biegu na 2000 m.
Na tym samym dystansie wicemistrzynią wojewódz-
twa została Natalia Zatorska. Następne planowane
zawody to Mistrzostwa Polski w biegach przełajo-
wych w Olszynie wystartują w nich Kacper i Nata-
lia. Oraz wystartują młodzicy na Mistrzostwach
Makroregionu Centralnego w Strawczynie.

Krzysztof Zatorski

Branickiej, niedaleko Białej. Wszystkich zainteresowa-
nych losami rodziny Cyganiaków, a poprzez jej dzieje
poznawaniem historii Polski, odsyłam do artykułu
„Z dziejów rodziny Cyganiaków” autorstwa Ł. Zalew-
skiego w Zgierskich Zeszytach Regionalnych, które
są Rocznikiem Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Treść
artykułu wzbogacają liczne zdjęcia i dokumenty.
Podczas ich prezentacji wywiązała się interesująca roz-
mowa o przeszłości rodziny, rozpoznawanie jej człon-
ków na zachowanych fotografiach. Przytaczano
rodzinne anegdoty i osobiste relacje młodszego
pokolenia z rozmów z babciami i dziadkami.
Tom XIII rocznika zawiera także inne teksty wspomnie-
niowe i źródłowe o Zgierzu i okolicach. Mogą
one być inspiracją dla każdego mieszkańca ziemi zgier-
skiej i zachętą do sięgania w przeszłość swojej rodziny,
wioski, okolicy w celu spisywania i gromadzenia pamią-
tek historycznych. W spotkaniu uczestniczyli członko-
wie lokalnych samorządów, przedstawiciele historycznej
grupy rekonstrukcyjnej oraz licznie zgromadzona
rodzina Cyganiaków. Jej członkowie serdecznie podzię-
kowali Ł. Zalewskiemu  za publikację i wręczyli prele-
gentowi statuetkę przedstawiającą  pióro i kałamarz.
Podziękowanie skierowano także do organizatorów
spotkania. Całość zakończyła pamiątkowa fotografia.  

 Magdalena Hauke

20 marca br. oddano hołd Polakom straconym w 1942 roku na dawnym placu Stodół w Zgierzu, a następnie przy mogile i pomniku ofiar w Lesie Lućmierskim.
W uroczystości samorząd gminy Zgierz reprezentowali: wójt Barbara Kaczmarek, sekretarz gminy Mirosława Maciak oraz radni Marzena Nemec
i Robert Śniecikowski.

RODZINA CYGANIAKÓW

77. ROCZNICA ROZSTRZELANIA STU POLAKÓW

HISTORIE RODZINNE

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej 

Udany początek sezonu 
biegaczy ze Szczawina
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Zbliża się termin wiosennej akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych opon z poszczególnych miejscowości.
Przypominamy, że odpady należy wystawić przed posesje najpóźniej w ustalonym
dniu odbioru (a są to zawsze soboty - wg zamieszczonego niżej harmonogramu)
do godziny 6 rano. Sezonowy wywóz odpadów wielkogabarytowych to okazja
do legalnego pozbycia się niepotrzebnych już mebli, dywanów, wykładzin, sprzętu
rtv i agd, komputerów itp.

W tym roku terminy wywozu przypadają na kwiecień (Rosanów - 6 kwietnia;
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 - 13 kwietnia) i maj (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 - 11 maja; w ostatnim
zaś terminie: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda -
18 maja). Następna szansa na pozbycie się "dużych" śmieci - w październiku.

Warto pamiętać, że nie należy wystawiać materiałów budowlanych i pozostałości
po remontach typu okna, drzwi, deski, rynny, gruz, piasek, muszle klozetowe, wanny,
umywalki - te rzeczy nie zostaną zabrane. Podobnie rzecz ma się z częściami samo-
chodowymi (np. zderzaki, siedzenia, plastiki z wnętrza itp.), a także odpadami
przemysłowymi, które nie należą do kategorii odpadów komunalnych, czyli wytwa-
rzanych przez gospodarstwa domowe. Nie ma sensu zatem wynoszenie tego rodzaju
śmieci przed posesję na zasadzie "a może się uda" - później i tak będzie trzeba
je posprzątać. Ważna informacja: odpady remontowe można we własnym zakresie
odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zgierzu
przy ul. Barlickiego 3a (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, w soboty
- 8-12).

Średni, delikatny psiak z krótkim ogon-
kiem, spokojny, wrażliwy. Ma dobry kon-
takt z człowiekiem, ale nie jest nadmiernie
wylewny w stosunku do obcych - potrze-
buje chwili aby nawiązać kontakt z niezna-
jomą osobą. W sytuacjach stresowych
płochy, szukający wsparcia w opiekunie.
Bardzo ładnie chodzi na smyczy, grzecznie
znosi zabiegi pielęgnacyjne. Ma dobre rela-
cje z innymi psiakami. Szuka spokojnych,
cierpliwych opiekunów którzy pomogą mu
odbudować wiarę w siebie. Będzie wspa-
niałym kompanem dla dorosłych osób
szukających psiaka do mieszkania. Wiek
- 1,5 roku. W schronisku od 18.07. 2018 r.,
odłowiony w miejscowości Rosanów. 

Duży, starszy psiak, bardzo miły, łagodny,
spokojny. Ma pozytywne relacje z człowie-
kiem, mocno zżywa się z opiekunami.
W stosunku do obcych osób jest miły,
ale nie nadmiernie wylewny. Dobrze czuje
się w towarzystwie spokojnych, dużych
suczek. Bardzo ładnie chodzi na smyczy,
bez problemu znosi zabiegi pielęgnacyjne.
Będzie wspaniałym kompanem dla spokoj-
nych osób szukających psa do towarzystwa.
Wiek - 10 lat. W schronisku
od 03.10. 2014 roku, odłowiony w miejsco-
wości Samotnik. 

Średni, bardzo miły psiak o łagodnym,
przyjaznym usposobieniu. Bardzo lubi
bliskość z opiekunami, chętnie przychodzi
po głaski, rozdaje całusy. Potrafi chodzić
na smyczy. Nie jest zaczepny w stosunku
do innych psiaków. Najlepiej czułby się
u boku miłej, spokojnej rodziny, która szuka
przyjaciela na kanapę. Wiek - 4 lata.
W schronisku od 19.01. 2019 roku,
odłowiony w Jedliczu A. 

www.hotelzwierzat.com

ZWIERZAK DO ADOPCJI

***

***

www.gminazgierz.pl

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 adopcyjne jest nieczynne. 

 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

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, 
rodzinnego ciepła przy wielkanocnym stole, 
oraz wiosennego słońca.    

życzą
Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Zapraszamy do skorzystania z nowej bardzo korzystnej oferty kredytowej.
Polecamy szczególnie kredyt gotówkowy NA WSZYSTKO!
Szczegółowe informacje w placówkach Banku oraz na naszej 

stronie www.bszgierz.pl
Znajdź nas i polub na facebooku!

Też tam jesteśmy!

Jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych, w tym również
klas gimnazjalnych z terenu Zgierza i gminy Zgierz będą mogli wziąć udział
w kolejnej edycji konkursu regionalnego "Moje miasto, moja rodzina", organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
i Muzeum Miasta Zgierza. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie
wybranego fragmentu historii    własnej rodziny w oparciu o posiadane dokumenty,
fotografie czy też inne pamiątki. Opowieść o wojennych losach bliskich, życiu
codziennym lub pracy zawodowej przodków, niezwykłych pasjach lub rodzinnych
kolekcjach, wydarzeniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie może być ilust-
rowana prezentacją multimedialną. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem - mamy nadzieję, że również w tym roku w konkursowych zmaganiach
nie zabraknie rodzinnych historii z naszej gminy. Więcej informacji o konkursie
już wkrótce - regulaminy dostępne będą we wszystkich szkołach, a także w interne-
cie.

Opowiedzmy rodzinną historię
- konkurs dla uczniów

Wywóz "gabarytów": nie wszystkie to odpady komunalne

WIOSENNE PORZĄDKI


