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KONDOLENCJE

Zgodnie z zapisami umowy
o dofinasowanie rozpoczęto prace
na terenie zabytkowego parku
w Dzierżanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Rewaloryza-
cja Parku  zabytkowego w Dzie-

rżąznej” , na które gmina Zgierz pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W zakres rzeczowy zaplanowanych prac wchodzi zagospodarowanie terenu
– prace przygotowawcze oraz pielęgnacja drzew i krzewów, nowe nasadzenia,
wykonanie strefy fitness z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz trampolinami,
montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne,
stojaki na rowery, przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej.
Inwestycja zwieńczona będzie projektowaną zielenią, a jej najciekawszym elementem
jest główna oś widokowa biegnąca od dworku w stronę istniejącego stawu obsadzona
w większości różnymi gatunkami róż rabatowych.
Prace zakończą się we wrześniu br.

E. Wójcik

Parlament Europejski to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej,
uczestnicząca w procesie tworzenia unijnego prawa oraz kontrolująca prace Komisji
Europejskiej, którą można nazwać unijnym rządem. To jedyny z organów Unii,
wyłaniany w powszechnych wyborach - inne instytucje kierownicze (Rada Europej-
ska, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska) są tworzone bezpośrednio
przez rządy państw członkowskich. Parlament jest również głównym forum ważnych
dyskusji, które dziś nabierają szczególnego znaczenia dla przyszłości Unii i poszcze-
gólnych krajów. W Parlamencie Europejskim, wybieranym na pięcioletnią kadencję,
zasiada 751 posłów, przy czym liczba reprezentantów danego kraju uzależniona
jest od liczby jego mieszkańców. Polsce przypadało do tej pory 51 mandatów i liczba
ta nie zmieni się, ponieważ wbrew wcześniejszym ustaleniom Wielka Brytania dotąd
nie wystąpiła ze Wspólnoty. Czy tegoroczne wybory eurodeputowanych, poprzedza-
jące jesienne wybory do Sejmu i Senatu RP, zmobilizują wyborców? W poprzednich
wyborach w 2014 r. frekwencja nie przekroczyła 24%. Być może w tym roku będzie
lepiej, wszak frekwencja to obiektywny wskaźnik troski o przyszłość Polski
i jej miejsce w Unii Europejskiej.

Jak będzie wyglądało głosowanie? W Polsce dniem wyborów będzie niedziela
26 maja 2019 r. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Polacy zagłosują w 13 okręgach wyborczych, których granice są tożsame z podziałem
administracyjnym kraju na województwa (kilka okręgów obejmie po dwa wojewódz-
twa). W praktyce oznacza to, że we wszystkich powiatach województwa łódzkiego
obowiązuje ta sama lista kandydatów, wystawionych przez poszczególne komitety
wyborcze. Wyborcy otrzymają dużą kartę do głosowania w formie papierowej
"płachty" lub książeczki - w zależności od liczby list, zgłoszonych przez komitety
wyborcze. Głosujemy poprzez postawienie w "okienku" obok nazwiska wybranego
kandydata (tylko jednego!) znaku X (czyli znaku składającego się z dwóch przeci-
nających się linii). Jeśli postawimy więcej "iksów" niż jeden - nasz głos będzie
nieważny, podobnie, jeśli linie nie będą się przecinać. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą
do lokalu wyborczego dowodu osobistego lub paszportu.

W dniu 25 kwietnia br. Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek wydała obwiesz-
czenie, informujące o obwodach głosowania na terenie naszej gminy. Są to:
OBWÓD NR 1 - obejmujący miejscowości: Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Ustro-
nie, Wiktorów, Zimna Woda; siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się bę-
dzie w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach przy ul. Brzozowej 4.
OBWÓD NR 2 - obejmujący miejscowości: Adolfów, Dębniak, Emilia, Kania Góra,
Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik; siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić
się będzie w Szkole Podstawowej w Słowiku przy ul. Gdańskiej 42.
OBWÓD NR 3 - obejmujący miejscowość Rosanów ; siedziba obwodowej komisji
wyborczej mieścić się będzie w świetlicy wiejskiej w Rosanowie przy ul. Długiej
92.
OBWÓD NR 4 - obejmujący miejscowości: Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka; siedziba obwodowej komisji wyborczej
mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej przy ul. Głównej
49.
OBWÓD NR 5 - obejmujący miejscowości: Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów,
Łagiewniki Nowe, Maciejów, Palestyna, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki,
Smardzew, Ukraina, Wołyń; siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się bę-
dzie w świetlicy gminnej w Łagiewnikach Nowych przy ul. Smardzewskiej 59.
OBWÓD NR 6 - obejmujący miejscowości: Czaplinek, Marcjanka, Podole, Szczawin
Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały; siedziba obwodowej
komisji wyborczej mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Szczawinie
Kościelnym przy ul. Kościelnej 21.
OBWÓD NR 7 - obejmujący miejscowości: Biała, Bądków, Ciosny, Cyprianów,
Dzierżązna, Jasionka, Jeżewo, Kolonia Głowa, Leonów, Ostrów, Swoboda, Warszyce;
siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się będzie w Szkole Podstawowej
w Białej przy ul. Kościelnej 4.
OBWÓD NR 8 - obejmujący miejscowości: Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Kębliny, Michałów, Moszczenica, Wola Branicka; siedziba obwodowej
komisji wyborczej mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Besiekierzu
Rudnym.
OBWÓD NR 9 - obejmujący miejscowości: Astachowice, Brachowice, Gieczno,
Grabiszew, Kotowice, Kwilno, Lorenki, Rogóźno, Śladków Górny, Władysławów,
Wola Rogozińska, Wypychów; siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić
się będzie w Szkole Podstawowej w Giecznie przy ul. Szkolnej 2.

Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowane będą lokale w Słowiku,
Rosanowie, Łagiewnikach Nowych, Szczawinie Kościelnym i Besiekierzu Rudnym.
W obwieszczeniu Wójta Gminy Zgierz czytamy: 

"Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Ruszyła kolejna inwestycja 
w Dzierżąznej 

GŁOSOWANIE DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
W GMINIE ZGIERZ

Wyrazy współczucia
Pani 

Teresie 
Sujeckiej 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

KGW Biała i M/G Rada
KGW w Zgierzu

Dzień Strażaka 4 maja 2019
Z okazji Dnia Strażaka 

w imieniu samorządu i społeczności gminy Zgierz składam 
Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych

w naszej gminie 
oraz Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej

serdeczne podziękowania 
za ofiarną służbę na rzecz społeczności lokalnej 

i zaangażowanie w życie społeczne naszej gminnej wspólnoty.  
Niech trud Waszej szlachetnej misji 

zawsze spotyka się z uznaniem i wdzięcznością,
a każdy wyjazd na ratunek ludziom kończy się szczęśliwym powrotem. 

Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 
zawodowym i w służbie ratowniczo-gaśniczej.

W sposób szczególny życzenia kieruję do Drużyny OSP w Wypychowie, 
świętującej jubileusz 50-lecia działalności.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

26 maja wybierzemy europosłów

Już teraz możesz BEZPŁATNIE
zamieścić swoje ogłoszenie

w miesięczniku „Na Ziemi Zgierskiej”. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom

i oczekiwaniom Czytelników,
tworzymy nową stałą rubrykę 

– OFERTY PRACY.
Ogłoszenia przyjmuje Redakcja 

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 
budynek B, pok. nr 13 

w godzinach pracy urzędu. 

SZUKASZ PRACOWNIKÓW 
z terenu gminy Zgierz?
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WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE ZGIERZ

Z okazji obchodzonego
w dniu 26 maja

Dnia Matki 
samorząd gminy Zgierz

życzy
Wszystkim Mamom

zdrowia, radości 
i samych szczęśliwych dni!

Lp. Data Godz. Sołectwo                              Miejsce

1 25.04.2019 17:30 Rogóźno sala OSP w Rogóźniu
19:00 Wola Rogozińska dom sołtysa

2 26.04.2019 17:30 Śladków Górny Sala OSP w Śladkowie Górnym
3 27.04.2019 15:00 Rosanów                       Świetlica wiejska, Rosanów ul. Długa 92
4 06.05.2019 17:30 Warszyce                       Sala OSP w Rogóźniu

19:00 Wola Branicka dom sołtysa
5 07.05.2019 17:30 Dzierżązna Sala OSP w Dzierżąznej

19:00            Bądków dom sołtysa
6 08.05.2019 17:30 Besiekierz Rudny          Szkoła Podstawowa  w Besiekierzu   

Rudnym
19:00 Besiekierz Nawojowy Szkoła Podstawowa w Besiekierzu 

Rudnym
7 09.05.2019 17:30 Słowik Szkoła Podstawowa w Słowiku

ul. Gdańska 42 
19:00 Emilia Szkoła Podstawowa w Słowiku 

ul. Gdańska 42 
8 10.05.2019 17:30 Jasionka dom sołtysa

18:30 Ciosny OSP Dzierżązna
9 13.05.2019 18:00 Biała Sala OSP w Białej

19:00 Kania Góra Świetlica wiejska w Kaniej Górze,
ul. Strażacka 17

10 14.05.2019 17:30 Czaplinek dom sołtysa
19:00 Szczawin sala OSP w Szczawinie

11 15.05.2019 17:30 Maciejów Świetlica wiejska 
w Łagiewnikach Nowych

12 16.05.2019 17:30 Jedlicze A Świetlica wiejska w Jedliczu A, 
ul. Długa 36

19:00 Jedlicze B „Sołtysówka” ul. Kochanowskiego 2 
Jedlicze B

13 17.05.2019 17:30 Skotniki Sala OSP w Skotnikach 
18:30 Józefów Sala OSP w Skotnikach

14 20.05.2019 17:30 Glinnik               dom sołtysa
19:00 KęblinySala                   OSP w Kęblinach 

15 21.05.2019 17:30 Ustronie Centrum kultury w Ustroniu, 
ul. Ustronie 10

19:00 Grotniki ZSG w Grotnikach, ul. Brzozowa 4
16 22.05.2019 18:00 Łagiewniki Nowe          Świetlica wiejska 

w Łagiewnikach Nowych
17:30 Wiktorów Szkoła Podstawowa w Słowiku 

ul. Gdańska 42 
17 23.05.2019 17:30 Astachowice Sala OSP w Wypychowie

18:30 Wypychów Sala OSP w Wypychowie
18 24.05.2019 17:30 Grabiszew Świetlica OSP Śladków Górny

18:30 Brachowice dom sołtysa
19 27.05.2019 17:30 Kwilno dom sołtysa
20 28.05.2019 17:30 Lorenki dom sołtysa

19:00 Gieczno Centrum Aktywizacji 
Społeczno – Kulturalnej 
 w Giecznie ul. Sportowa 3 

21 29.05.2019 17:30            Dąbrówka Wielka Sala OSP w Dąbrówce Wielkiej
18:30 Dąbrówka Strumiany Sala OSP w Dąbrówce Wielkiej

22 12.08.2019 17:30 Lućmierz Szkoła Podstawowa w Słowiku, 
ul. Gdańska 42

23 30.09.2019 17:30 Władysławów Szkoła Podstawowa w Besiekierzu 
Rudnym

ZAKTUALIZOWANY TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

Gmina Zgierz w statystyce
LICZBA MIESZKAŃCÓW
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Obchodzony niedawno jubileusz stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości pociąga za sobą kolejne
ważne rocznice, przypominające o doniosłym dziedzic-
twie cywilizacyjnym, prawnym i kulturowym Drugiej
Rzeczypospolitej. Sto lat temu w odrodzonej Polsce
odbyły się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne
wybory do samorządu terytorialnego. Aby w pełni
docenić znaczenie wydarzeń z 1919 roku, a także
zrozumieć historyczne korzenie współczesnego
samorządu, warto przyjrzeć się jego genezie.

Hasło "nic o nas bez nas", doskonale streszczające
ideę samorządności, oddaje istotę demokracji szlachec-
kiej, w której można dopatrywać się prototypu instytucji
samorządowych w postaci sejmików ziemskich. Była to
jednak demokracja, w której uczestniczyli wyłącznie
"wybrańcy losu" - członkowie jednego stanu społecz-
nego. Tradycje zbudowane na przywilejach gwarantują-
cych szlachcie bezpośredni udział w sprawowaniu
władzy były istotnym doświadczeniem systemu ustrojo-
wego Rzeczypospolitej, choć ograniczonym do stosun-
kowo wąskich elit, a w dodatku obarczonym piętnem
anarchii. Realnych źródeł samorządu terytorialnego
jako skutecznego systemu zarządzania wspólnotą
lokalną należy poszukiwać w czasach nieco bliższych.
Idea samorządności znalazła swój wyraz w pracach
legislacyjnych Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja
1791 r., aczkolwiek przede wszystkim w odniesieniu
do miast. Geneza nowożytnego samorządu wiejskiego
przypadła już na czasy po III rozbiorze Polski.

Podział administracyjno-terytorialny ziem polskich
na gminy miejskie i wiejskie zapoczątkowano w czasach
Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Funkcjonujące
pod kuratelą Napoleona państwo polskie w wielu kwes-
tiach wzorowało się na prawodawstwie francuskim i tak
też było w przypadku struktury administracyjnej.
Założenia częściowej decentralizacji władzy na rzecz
urzędów lokalnych, urzeczywistniane nad Sekwaną
od czasów rewolucji 1789 roku, stanowiło novum
w skali Europy i wytyczyło drogę rozwoju dla nowo-
czesnego samorządu terytorialnego o demokratycznym
charakterze. Z tego dobrodziejstwa Polacy mogli
skorzystać w pełni dopiero w 1919 roku.

Klęska Napoleona i w konsekwencji likwidacja Księ-
stwa Warszawskiego oznaczała dla Polaków dalszy ciąg
niewoli. Dla mieszkańców ziemi zgierskiej (rozumianej
umownie jako obszar powiatu zgierskiego w jego aktua-
lnych granicach) wydarzenia wojen napoleońskich
i postanowienia kongresu wiedeńskiego (1815) przynio-
sły zasadniczą zmianę: z poddanych króla Prus stali
się poddanymi cara Rosji.

W zaborze rosyjskim utrzymano podział ziem
polskich na gminy miejskie i wiejskie. Te ostatnie miały
być zarządzane przez wójtów jako przedstawicieli
administracji rządowej - nominatów władz carskich.
Nie był to  zatem  jeszcze  samorząd terytorialny z praw-

dziwego zdarzenia, autonomiczny w decydowaniu
o sprawach lokalnych.  W I połowie XIX wieku niemal
każda wieś mogła stanowić samoistną gminę, ponieważ
warunkiem utworzenia takowej było "dziesięć dymów",
czyli zamieszkałych domostw. Inicjatywa tworzenia
gmin spoczywała zarówno w rękach administracji car-
skiej, jak i właścicieli wsi. Trzeba jednak zauważyć,
że utworzenie gminy pociągało za sobą spore koszty jej
utrzymania, co powodowało praktykę łączenia kilku
osad w jedną gminę, a także tworzenia gmin obejmują-
cych cały majątek ziemski danej rodziny. Wraz ze zmia-
nami stosunków własności zmieniały się też granice
gmin, co skutkowało niemałym chaosem.

Stan rzeczy uporządkowano w 1859 r. Od tego czasu
gminy wiejskie musiały liczyć co najmniej 50 domów
mieszkalnych, a ich tworzenie i zmiany terytorialne
podlegały nadzorowi nie tylko władz powiatowych,
ale również Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i Duchownych (odpowiednik dzisiejszego ministerstwa).

Czym zajmowały się władze gminne? Głównym
ich zadaniem było ogłaszanie i wykonywanie poleceń
władz zwierzchnich, zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, wymiar i pobór podatków,
utrzymanie dróg i mostów, prowadzenie ewidencji
ludności i innych poleconych przez władze spisów urzę-
dowych, np. ewidencji rolnej. Wójtom przyznano
również kompetencje sądownicze w sprawach wykro-
czeń zagrożonych karą grzywny, powierzono ściganie
zakazanych procederów włóczęgostwa i żebractwa,
a także szczególnie niewdzięczne zadanie wyznaczania
poborowych do armii.

Nie bez znaczenia dla funkcjonowania administracji
gminnej były relikty porządku feudalnego na ziemiach
polskich. Choć wszyscy chłopi od 1807 roku formalnie
byli ludźmi wolnymi, to do czasu uwłaszczenia (w za-
borze rosyjskim - 1864) pozostawali w całkowitej zależ-
ności ekonomicznej od właścicieli wsi. Dopiero nadanie
ziemi na własność zaczęło stopniowo poprawiać niewol-
niczą sytuację ponad połowy Polaków. Brak powszech-
nego szkolnictwa skutkował analfabetyzmem i niskim
uświadomieniem cywilizacyjnym, co z kolei ograniczało
i spowalniało perspektywy społecznego awansu,
np. w administracji. Co więcej, funkcja wójta z mocy
prawa była przypisana właścicielowi ziemskiemu,
o ile ten nie desygnował swojego kandydata do sprawo-
wania wspomnianego urzędu. Z uwagi na szeroki kata-
log obowiązków, wójt mógł korzystać z pomocy
podwładnych - powoływanych przez siebie sołtysów.
Funkcja ta wywodziła się z zamierzchłych czasów
średniowiecza, kiedy to sołtys pełnił rolę pośrednika
między właścicielem wsi a jej mieszkańcami, a niekiedy
- w imieniu pana feudalnego - był organizatorem nowo
lokowanej osady. W XIX wieku funkcja sołtysa zyskała
charakter urzędniczy - w ramach administracji gminnej.

Przepisy z 1859  r. wprowadziły instytucje rad gmin-

nych jako wybieranych przez ogół mieszkańców gminy
organów przedstawicielskich. Ich zadaniem było "nieść
wójtowi pomoc i radę przy obmyślaniu środków zaspo-
kajania potrzeb miejscowych". Nie były to zatem
- jak dziś - gremia uchwałodawczo-kontrolne, tworzące
prawo miejscowe i posiadające ważne kompetencje,
a jedynie zgromadzenia doradcze. Wójt nie był związany
w swoich działaniach opiniami i sugestiami rad; mógł
po prostu ich nie słuchać. Jakkolwiek rola rad gminnych
była niewielka, to w warunkach carskiej monarchii
absolutnej z rozbudowanym aparatem zcentralizowanej
biurokracji był to pierwszy nieśmiały krok w stronę
demokracji. Podobnie można interpretować wprowadze-
nie zasady wybieralności sołtysów przez mieszkańców
wsi - warunkiem objęcia funkcji było zatwierdzenie
wybranego kandydata przez naczelnika powiatu.
A zatem demokracja, ale pod specjalnym nadzorem...

Poważne zmiany nastąpiły na mocy carskiego ukazu
z 1864 roku, wprowadzającego elementy samorządu
terytorialnego, ale tylko na wsi (w miastach utrzymano
pochodzące z rządowej nominacji magistraty). W ocenie
historyków, rząd carski chciał w ten sposób jeszcze bar-
dziej osłabić znaczenie ziemiaństwa, obarczanego odpo-
wiedzialnością za organizację powstania styczniowego.
Najniższym szczeblem utworzonego w ten sposób kon-
cesjonowanego samorządu były gromady, tworzone
przez gospodarzy, którzy na mocy ukazu uwłaszczenio-
wego otrzymali na własność ziemię. Organami gromad
były zebrania gromadzkie oraz wybierani przez nie soł-
tysi, podlegający służbowo wójtom. Gromady tworzyły
gminę, obejmującą od kilkunastu do kilkudziesięciu wsi.
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie
gminne, w którym mogli uczestniczyć wszyscy pełno-
letni gospodarze, posiadający przynajmniej trzy morgi
ziemi, czyli ok. 1,8 ha (później obniżono ten wymóg
do półtorej morgi). Zebranie obradowało czterokrotnie
w ciągu roku. Do jego najważniejszych kompetencji -
obok wyboru wójta, ławników i pisarza - należało
uchwalanie budżetu, rozkład podatków, organizacja
działalności dobroczynnej i ewentualnie oświatowej
(prawo tworzenia lokalnych szkół), decydowanie
w sprawach gospodarczych. Wójt jako organ wykonaw-
czy gminy był wybierany na trzyletnią kadencję, a jego
wybór był prawomocny po zatwierdzeniu przez władze
rządowe. Wójtowie przewodniczyli zebraniom gmin-
nym i wykonywali ich uchwały, zarządzali funduszami,
sprawowali funkcje policyjne, a przede wszystkim
pozostali odpowiedzialni za wykonanie zadań zleconych
przez administrację rządową. Taki stan rzeczy utrzymał
się do czasu I wojny światowej. Dopiero niepodległość,
jaką przyniósł rok 1918, dała Polakom pełnię praw
obywatelskich, a wśród nich - uczestnictwo w demokra-
cji przedstawicielskiej, której formą był m.in. samorząd
terytorialny.

dr Dariusz Szlawski

2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także
osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien
zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 13 maja
2019 r.
    Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu
do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy
Zgierz najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.".

CD. STR. 2

GENEZA SAMORZĄDU WIEJSKIEGO
Polacy w drodze do samorządności - część I

Z okazji jubileuszu 50-lecia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Wypychowie

składam serdeczne życzenia:
zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów

w aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego
oraz kultury i promocji gminy Zgierz

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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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
22 MAJA 2019 r.

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

tel. 42 716 25 15 w. 116

Trwa nabór kandydatów do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących
się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, 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. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl 
• 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. 

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańców gminy Zgierz w maju 2019 roku

Grotniki (NZOZ) 08.05 9.30-13.30, 29.05 13.00-17.00; Smardzew
(NZOZ) 07.05 13.00-17.00, 14.05 09.00-13.00, 21.05 13.00-17.00,
28.05 09.00-13.00; Słowik 10.05 15.00-19.00, 22.05 15.00-19.00,
31.05 15.00-19.00; Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej)
08.05 14.00-18.00, 16.05 14.00-18.00, 29.05 9.00-13.00 

 Punkt informacyjno-konsultacyjny
/porady i konsultacje indywidualne skierowane do  osób
uzależnionych i współuzależnionych/ w NZOZ w Białej,

realizacja 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/ Park maszynowy Gminnego

Zakładu Komunalnego w Dąbrówce
Wielkiej wzbogacił się w ostat-
nim czasie o samochód ciężarowy
marki SCANIA. To kolejna
ważna inwestycja w sprzęt
służący do prac, jakie realizuje
GZK. Sukcesywna modernizacja
bazy pojazdów i maszyn
wydatnie usprawnia funkcjono-
wanie zakładu.

Nowy zakup
w Gminnym
Zakładzie

Komunalnym

REKLAMA

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

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI 
W ROKU 2019

INWESTYCJE

OFERTY PRACY

W związku ze zdarzającymi się przypadkami
niewłaściwego wyboru adresat przy składaniu
wniosków o świadczenie 500+ informuje się, że miesz-
kańcy miasta Zgierza składający wnioski o 500+ drogą

elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej, wybierają jako adresata
MOPS Zgierz, ul. Długa 56, a nie GOPS Zgierz, ul. Łęczycka 4. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS) obsługuje
tylko mieszkańców gminy wiejskiej.
Właściwy wybór adresata wniosku jest gwarancją sprawnego załatwienia sprawy.

Kierownik GOPS w Zgierzu Waldemar Gorzak

UWAGA 500+
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I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Redakcja gazety
samorządowej"NaZiemiZgierskiej".
II. Patronat
Konkurs został objęty patronatem honorowym
WójtaGminyZgierz.
III. Cele konkursu
1. Popularyzacja dziejów Małej Ojczyzny - ziemi
zgierskiej.
2. Rozbudzanie zaintereso-
wańregionalistycznych.
3. Promocja czytelnictwa
wśródmłodzieżyzeszczegól-
nym uwzględnieniem mie-
sięcznika "Na Ziemi
Zgierskiej", wydawanego
przezgminęZgierz.
IV. Adresaci
Adresatami konkursu
są uczniowie klasVII,VIII
i III gimnazjalnych szkół
zterenugminyZgierz.
V. C h a r a k t e r y s t y k a
konkursu
1.Konkursprzeprowadzapo-
wołana przez Organizatora
Komisja Konkursowa,
dozadańktórejnależy:opra-
cowanie pytań konkurso-
wych, sprawdzenie prac
pisemnychuczestnikówkon-
kursuiustalenielistylaurea-
tów.
2.Konkursprzeprowadzany
jest w formie pisemnego
testu,sprawdzającegoznajo-
mośćlekturywskazanejprzez
Organizatora.
3.Test,składającysięzpytańotwartychizamkniętych,
przeprowadzanyjestwterminieimiejscuwskazanym
wregulaminie,wwarunkachzapewniającychuczestni-
komsamodzielnąpracę.
4. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi
60 minut.W tym czasie uczniowie mogą korzystać
wyłącznie z przyborów do pisania, udostępnionych
przezOrganizatora.Wprzypadku naruszenia zasady
samodzielnegopisaniapracykonkursowejlubkorzys-
taniazniedozwolonychurządzeńtelekomunikacyjnych,
wydruków,notatekitp.uczestnikzostajekwalifikowany
zwynikiem0punktów.
5.Pracekonkursowesąkodowaneprzezuczestników
zgodniezinstrukcjąKomisjiKonkursowej.Rozkodo-
waniepracnastąpiposprawdzeniuprackonkursowych.
6.Wterminie5dnioddniaprzeprowadzeniakonkursu
KomisjaKonkursowasprawdzapracepisemneuczest-
ników, zaś Organizator publikuje wyniki konkursu
nastronieinternetowejgminazgierz.plwformielisty
zawierającejkoduczestnikaiuzyskanąliczbępunktów.
7.Organizatorumożliwiprawnymopiekunomuczestni-
kówkonkursuwgląddoprackonkursowychwterminie
2dnioddatyogłoszeniawyników.Ewentualneodwo-
łania od wyników Komisja Konkursowa rozpatrzy
niezwłocznie.
8.Laureatamikonkursuzostająuczestnicy,którzyuzys-
kająztestupowyżej90%punktówmożliwychdouzys-

kania, przy czym jeśli warunku tego nie spełnią
minimum 3 osoby, Komisja Konkursowa obniży
procentowyprógkwalifikacjilaureatów.
VI. Nagrody
1.Wszyscyuczestnicykonkursuotrzymajądyplomy
za udział, a laureaci konkursu - dyplomy laureata
oraznagrodyksiążkowe.Dyplomyinagrodyzostaną
przekazane dyrektorom szkół z prośbą o wręczenie
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego

2018/2019.
2.Lista laureatówzostanieopublikowanana łamach
miesięcznika"NaZiemiZgierskiej"orazwinterneto-
wychśrodkachprzekazu(stronainternetowagminaz-
gierz.pl, oficjalny profil gminy Zgierz w serwisie
społecznościowymFacebook).
VII. Termin i miejsce konkursu
Konkursodbędziesięwdniu7czerwca2019r.(piątek)
o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Zgierz (Zgierz,
ul. Łęczycka 4 - sala konferencyjna w budynku B,
IIpiętro).
VIII. Zgłoszenia do konkursu
1.Uczestnikówkonkursuzgłaszająichprawniopieku-
nowie w formie pisemnej drogą elektroniczną
(gazeta@gmina.zgierz.pl, z załączonym skanem
lubzdjęciemformularza),listowną(Redakcja"NaZiemi
Zgierskiej", Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz,
ul.Łęczycka4) lubosobiście (UrządGminyZgierz,
budynekB,pok.nr13wgodzinachpracyurzędu).Zgło-
szenie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika,
nazwęiadresszkoły,wskazanieklasy(VII,VIIIlubIII
gimn.), imię i nazwisko prawnego opiekuna oraz
– w celu kontaktu – numer telefonu i adres poczty
elektronicznej.
2.Zprzyczynorganizacyjnychustalasięlimitliczby
uczestnikówkonkursu:40osób.
3.Zgłoszeniasąprzyjmowanewterminieod6maja

skróceniuwprzypadku,gdyliczbazgłoszeńprzekroczy
określoną przez Organizatora maksymalną liczbę
uczestnikówkonkursu.
4. Organizator kwalifikuje uczestników konkursu
wgkolejnościzgłoszeń.
5.Zgłoszenieudziałuwkonkursiejesttożsamezwyra-
żeniem zgody przez zgłaszającego na gromadzenie
iprzetwarzaniedanychosobowychuczestnikaizgła-
szającegonapotrzebyorganizacjikonkursu.Administ-

ratoremdanych,októrychmowa,
jestUrządGminyZgierz.
6.Zgłoszenieudziałuwkonkursie
oznaczaakceptacjępostanowień
regulaminu, w tym - zgodę
na opublikowanie w wyżej
wymienionych środkach maso-
wegoprzekazuinformacjiolau-
reatachkonkursu,zawierających
imięinazwiskouczestnikaoraz
nazwęszkoły,doktórejuczestnik
uczęszcza.
IX. Lektura obowiązkowa
Konkurs sprawdza znajomość
treściwybranychartykułówauto-
rstwa Stanisława Frątczaka,
Magdaleny Hauke, Dariusza
SzlawskiegoiKrzysztofaWołow-
skiego,publikowanychnałamach
miesięcznika "Na Ziemi Zgier-
skiej":
-Bohaterskapatriotka zMacie-
jowa (1999, kwiecień,
s.13)
- Lotnicy w Giecznie (1999,
kwiecień,s.13)
-Zbrodniaipamięć...(2015,nr3,
s.8)
-SześćwiekówparafiiGieczno

(2017,nr3,s.4-5)
-90latparafiiwBiałej(2017,nr12,s.8)
-Śladamipowstańcówstyczniowychnaziemizgierskiej
(2018,nr1-2,s.8)
-ZesłownikiemprzezgminęZgierz(2018,nr3,s.5)
-Męczennikczasówwojny.HistoriaKazimierzaMizery
(2018,nr10,s.6)
- Ks. Michał Perzyna. Wspomnienie o kapłanie
niepodległości(2018,nr11-12,s.8)
- Karol Franke - wybitny społecznik i działacz
oświatowy(2018,nr11-12,s.9)
-Genezasamorząduwiejskiego(numerbieżący,s.5).
Wszystkietekstysądostępnewinternetowymarchiwum
"NaZiemiZgierskiej"(www.gminazgierz.pl,zakładka
NaZiemiZgierskiej) - poszczególne numery gazety
udostępnianesąwpostaciplikówpdf.
X. Postanowienia końcowe.
1.Organizatorzastrzegaprawodomodyfikacjirozdziału
VIIregulaminuwszczególnychprzypadkachlosowych.
2. W kwestiach, których nie reguluje regulamin,
rozstrzyga Komisja Konkursowa w porozumieniu
zOrganizatorem.
3. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
DariuszSzlawski-przewodniczący,MariuszŚwiątczak
-wiceprzewodniczący,AleksandraBoruta,Magdalena
Tworska.

Regulamin Konkursu Historycznego 
"Z KART HISTORII NA ZIEMI ZGIERSKIEJ"

REDAKTOR NACZELNY: 
Mariusz Świątczak

Miesięcznik bezpłatny. 
Nakład 5 000 egz.
ISSN 1425-9370

(c) Urząd Gminy Zgierz 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Druk: Polska Press Sp. z o.o. - Łódź   

WYDAWCA Na Ziemi Zgierskiej
GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ZGIERZ

REDAKCJA: 
Urząd Gminy Zgierz

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4 (pok. 13)
tel. (42) 716 25 15 w. 113  

e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl NZZ 4/2019 A 29.05.2019gminazgierz.pl

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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Duży, bardzo miły psiak, łagodny, pozy-
tywny, wesoły. Ma dobry kontrakt
z człowiekiem, jest przyjazny, uwielbia
bliskość opiekuna. Obce osoby odrobinę go
onieśmielają, potrzebuje chwili aby oswoić
się z ich towarzystwem. Potrafi chodzić
na smyczy, lubi towarzystwo innych
psiaków. Będzie wspaniałym kompanem
dla rodziny mieszkającej w domu
z ogrodem. W schronisku od 22.02.2018 r.,
odłowiony w miejscowości Gieczno. 

Przesympatyczna, kochana sunia, wiek:
9 lat. Bardzo ceni sobie kontakt z człowie-
kiem, na spacerach nie odstępuje go
na krok. Jest spokojna, opanowana, przyja-
cielska. Ładnie chodzi na smyczy, reaguje
na przywołanie, pilnuje się. Uwielbia piesz-
czoty. Przyjazna do innych psów, choć
nie lubi gdy są natarczywe. Raczej
jest łagodnie nastawiona w stosunku
do kotów. W schronisku od 26.02.2012 r.,
odłowiony w miejscowości Glinnik. 

Duży wspaniały pies czeka na swój nowy
dom, wiek: 13 lat. Chłopak jest miły,
wesoły. Ma dobry kontakt z opiekunem,
od razu przybiega po głaski. Dzielnie
obszczekuje obcych lecz szybko nawiązuje
nowe znajomości z innymi osobami.
Potrafi chodzić na smyczy. Akceptuje towa-
rzystwo innych psów. Będzie wspaniałym
kompanem  dla osób mieszkających
w domu z ogrodem. W schronisku
od 01.06.2011 r., odłowiony w miejscowo-
ści Słowik. 

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 adopcyjne jest nieczynne. 

Stacja Nowa Gdynia ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz, www.stacjanowagdynia.pl, 
tel. 427142121  CENTRUM SPORTOWE; AQUAPARK Karta członkowska SNG 60+ w cenie
1 zł Zajęcia oznaczone jako 60+ w cenie 13 zł.
Fru Fitness ul. Sienkiewicza 20, 95-100 Zgierz,  www.fru-fitness.pl, 798-512-912 KLUB FITNESS,
SIŁOWNIA, SPORT/ZDROWIE 30% zniżki na fitness, siłownię, saunę; 30% zniżki na treningi
personalne z instruktorem 39 zł karnet „Gold Senior” (4 wejścia na zajęcia) wtorki lub czwartki
godz.12.00.
Tom-Med 95-100 ZGIERZ, ul. 1-go MAJA 2a tom-med1@wp.pl, 42 715-08-50, SKLEP REHABI-
LITACYJNY 10% zniżki na sprzęt rehabilitacyjny, 10 % zniżki na buty ortopedyczne (poza refundacja
NFZ), 10 % zniżki na podkłady, pieluchomajtki, wkładki (poza refundacja NFZ), 10% zniżki na sprzęt
ortopedyczny (poza refundacją NFZ).
Zajazd Turystyczny „Hetman” 16-300 Augustów ul. Sportowa 1, www.hetman.augustow.pl
TURYSTYKA, GASTRONOMIA 10 % zniżki na usługi hotelowe; 10 % znizki na usługi gastrono-
miczne.
Studio 54 ul. Bolesława Prusa 54, 95-100 Zgierz, www.studio54zgierz.pl, 607 362 351
KOSMETYKA 20% zniżki na zabiegi na twarz; 15% zniżki na manicure, pedicure, makijaż;
5% zniżki na kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała 
Reh Med s.c. Centrum rehabilitacji Bożena Sołtysiak, Ryszard Wille, ul. Juliana Tuwima 18,
95-100 Zgierz; Al. Armi Krajowej 2, 95-100 Zgierz 42 716 34 82 REHABILITACJA 15% zniżki
na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne, 20% zniżki na wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne w okre-
sowych promocjach.
PrimaOPTYKA Zgierz Krzysztof Ambroziak, ul. Długa 19, 95-100 Zgierz, tel. 533 800 027
facebook.com/optyk.zgierz, OPTYK OKULISTA 30% zniżki na kompletne okulary; 20% zniżki
na szkła okularowe z antyrefleksem; 20% zniżki na okulary przeciwsłoneczne (nie łączy się z innymi
ofertami i zniżkami).
Teatr Nowy im.Kazimierza Dejmka w Łodzi Duża Sala - ul. Więckowskiego 15, Mała Sala
- ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź, tel.42 630 20 86, 42 636 05 92 www.nowy.pl.
KULTURA I SZTUKA , Cena biletu 25 zł/szt. Na spektakle teatralne oprócz premier, imprez obcych
i spektakli z gatunku IMPRO ATAK.
Gospodarstwo Pasieczne „Pszczeli Gaj” Babicka Justyna Szafirowa 6, Rosanów, 95-100 Zgierz,
www.pszczeligaj.com.pl, 698 648 823, PASIEKA 8% zniżki na miód i galanterię woskową.
Jeździecki Klub Sportowy Salio Besiekierz Rudny, www.salio.eu, 727 537 537, SPORT/ REKREA-
CJA 10 % zniżki na lekcje jazdy konnej.
Wysco. Wyszkowscy Spółka Jawna, www.salio.eu, Besiekierz Rudny, GASTRONOMIA, USŁUGI
HOTELOWE 10% zniżki na gastronomię,10% zniżki na usługę hotelową.
PHU Biała Daria Stępniak, 95-001 Biała ul. Kościelna 5, 95-100 Zgierz, Konstantynowska 75,
nagrobki-zgierz@poczta.pl, 721-084-315, USŁUGI KAMIENIARSKIE 10% zniżki na usługi kamie-
niarskie (nagrobek granitowy).
Cuda Wianki Ignaczak Edyta, ul. Kasprowicza 34, 95-100 Zgierz, www.kwiaciarniazgierz.pl,
tel. 609-839-408, KWIACIARNIA 5% zniżki na kwiaty, dekoracje, upominki.
Bank Spółdzielczy w Zgierzu - Centrala, ul. Długa 62a,  Filia w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21, POB
Nr 1, ul. Długa 16,  POB Nr 4, ul. Boya Żeleńskiego 45, POB Nr 5, Pl. Jana Pawła II-go 17, Filia
w Głownie, ul. Młynarska 1, Filia w Strykowie, ul. Targowa 12, POB w Giecznie, ul. Główna 25
www.bszgierz.pl, tel. 42 716 66 00 USŁUGI BANKOWE Prowizja za udzielenie kredytu „Bezpieczny
Kredyt Gotówkowy” pomniejszona o 20%. Prowizja za udzielenie kredytu „Kredyt Gotówkowy x10”
pomniejszona o 20%.
Villa Baltica Gdańsk ul. Brzeźnieńska 9c/1, 80-512 Gdańsk, www.sopot-gdańsk.pl, tel. 604 403 473,
NOCLEGI - 30% zniżki na XI, XII,I, II, III; 10% zniżki na nocleg w miesiącach IV, V, IX, X; 5%
zniżki na nocleg w miesiącach VI, VII, VIII. 
Salon fryzur M.BLOND, 95-100 Zgierz, ul. Boczna 10, tel. 782 417 129 www.facebook.com/Sa-
lonFryzjerskiMBlond/ FRYZJERSTWO, 10% zniżki na strzyżenie damskie i męskie; 10% zniżki
na trwałą ondulację; 10% zniżki na farba baleyage.
K Smile, ul. Powstańców Śląskich 1f, 95-100 Zgierz, www.ksmile.pl, tel. 739 230 231, GABINET
STOMATOLOGICZNY 20% zniżki na wszystkie rodzaje protez stomatologicznych.
FH Modna Pani, Zgierz, ul. Długa 20, modnapani.zgierz@gmail.com, SPRZEDAŻ ODZIEŻY
DAMSKIEJ 5% zniżki na sukienki, swetry, bluzki10% zniżki na płaszcze. 
Centrum Opieki Seniora, tel. 663 003 372 www.uslugiopiekunczewdomu.pl,  USŁUGI  OPIEKUŃ-
CZE  W  DOMU 15% zniżki na usługę opieki godzinowej, 10% zniżki na usługę opieki dziennej, 5%
zniżki na usługę opieki całodobowej.
Paweł Wróż tel. 515 188 904, www.fb.com/MEBLE.PawelWroz, USŁUGI STOLARSKIE
I MEBLOWE, 5% zniżki na zamówienia o łącznej wartości do 1500 zł; 10% zniżki na zamówienia
o łącznej wartości powyżej 1500 zł.
Geers Akustyka Słuchu Sp.z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Narutowicza 21, www.geers.pl,  tel. 42 715 12
67, ZDROWIE 25% zniżki na akcesoria (rożki, wężyki, kopułki, filtry), 25% zniżki na baterie
do aparatów słuchowych, 25% zniżki na środki pielęgnujące do aparatów słuchowych.
Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź, www.teatr-muzyczny.lodz.pl,
tel. 42 678 26 12, KULTURA I SZTUKA. Jedno przedstawienie w miesiącu po promocyjnych,
czyli od 20-8 zł w zależności od stref, info o tym jakie przedstawienie jest podana do 15-go każdego
miesiąca poprzedzający dany miesiąc w którym to przedstawienie będzie grane.
Marta Cłapińska „MC”, tel. 511 305 175, www.podologia-med.pl, ZDROWIE -10% zniżki na mały
zabieg podologiczny 15% zniżki na podstawowy zabieg podologiczny, 20% zniżki na zaawansowany
zabieg podologiczny.  
Kawiarnia „Starówka Cafe”pl. Jana Pawła II 19, Zgierz, tel. 695 996 482
Bar Stodoła Malinka starokacafe@gmail.com,  tel. 600 949 800 GASTRONOMIA
(10% zniżki na naleśniki, 10% zniżki na hamburgery, burgery, frytki, 20% kawa, herbata
LUXTRADE ul. Piątkowska 83 E, Zgierz, www.luxxx.info,  tel. 600 99 600, MYJNIA SAMOCHO-
DOWA, 10% zniżki na mycie samochodu, 10% zniżki na sprzątanie samochodu, 10% zniżki na wosk
ręczny.

Księgarnia „Z prawdziwego zdarzenia”, ul. Gałczyńskiego 30 A, Zgierz, tel. (42) 716 53 11, 501 038
727 KSIĘGARNIA, 5% zniżki na książki nowe (powieści, poradniki), 5% zniżki na artykuły biurowe,
    5% zniżki na puzzle.
Marek Piotr Szpruch – sklep jubilerski, ul. Długa 6, Zgierz, mpsjubiler@wp.pl,  tel. 503 835 025
JUBILER 10% zniżki na srebro, 5% zniżki na złoto, 5% zniżki na inny asortyment.
ITALOOPTICA FHU, 95-100 Zgierz, ul. Gałczyńskiego 40, ul. Długa 45, tel. 42 715 55 55/ 42 715 27
85, www.italooptica.pl, OPTYK - OKULISTA 15 % zniżki na wszystkie usługi okulary, 15 % szkła, zniżki
nie łączą się z innymi rabatami.
Uzdrowisko CIEPLICE Sp. z o.o. Grupa PGU, 58-560 Jelenia Góra, ul. P. Ściegiennego 9b, www.uzdro-
wisko-cieplice.pl,  tel. 75 755 18 80, SANATORIUM, SPA 12% zniżki na pobyty lecznicze, 12% zniżki
na pobyty „Zdrowie dla Seniora”, 12% zniżki na pobyty zdrowotne.
KRAINA WYCIECZEK K&W Małgorzata Kubiak www.krainawycieczek.pl,  tel. 780 177 600, 
ORGANIZATOR TURYSTYKI 10% zniżki na wycieczki jednodniowe, 5% zniżki na pozostałe wycieczki, 
PIAGEW PPHU Agata Siniarska Zgierz, ul. Dolna 11, tel. 513 067 080, 42 715 04 08, S K L E P
ODZIEŻOWY10% zniżki na towary zakupione w sklepie, 15% zniżki na sprzedaż końcówek wzorów
25% zniżki na wyprzedaże pozasezonowe (wiosna, jesień).
IXMEDIA PROJEKTY KREATYWNE, Zgierz, ul. Wł. Orkana 25 PROJEKTOWANIE, FOTOGRAFIA
20% zniżki na fotoreportaże z uroczystości rodzinnych i okolicznościowych, 10% zniżki na fotoksiążki i
albumy rodzinne (skład i wydruk), 5% archiwizacja zdjęć rodzinnych na płytach DVD.
„CAR-MAR” Marta Swęd, Kolonia Głowa 7B, 95-001 Biała, tel. 783-444-071 www.facebook.com/car-
mar.martaswed, SPRZEDAŻ NOWYCH POJAZDÓW, UBEZPIECZENIA,KREDYTY, LEASINGI,
POŻYCZKI ROLNICZE 5% zniżki na ubezpieczenia, bon 100 zł do warsztatu samochodowego w ramach
zniżki na kredyt samochodowy, leasing, pożyczkę rolniczą, 2% zniżki na zakup nowego samochodu
wybranych marek.
Biuro turystyczne Quand z siedzibą w Tomaszowie Lub., ul. Zamojska 2, tel. 084 665 89 90,
http://www.quand.com.pl/, ORGANIZATOR TURYSTYKI5% zniżki na wycieczki i pobyty sanatoryjne.
Alfa Tour sp.j. ul. Sczanieckiej 10/1A, 60-216 Poznań, www.alfatour.pl,  tel. 61 66 26 730
BIURO PODRÓŻY 40% zniżki – Ośrodek Wczasowy ALFA Rewal, 50% zniżki – Ośrodek Wczasowy
ALFA - Kudowa Zdrój, 40% zniżki – Ośrodek Wczasowy 3 KORONY - Szczawnica.
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