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KONDOLENCJE

Końcowy etap prac budowlanych boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.

Trwa końcowy etap prac rozbudowy oświetlenia na odcinku drogi
Biała - Dzierżązna.

Wyrazy współczucia                
Rodzinie

ŚP.

Stefana 
Okońskiego 

składają
mieszkańcy sołectwa 

Gieczno

Wyrazy współczucia                
Rodzinie

ŚP.

Marka
Olejniczaka 

składają
mieszkańcy sołectwa 

Gieczno

Wyrazy współczucia                

Rodzinie 

ŚP. 

Urszuli 
Przybysz 

składają
mieszkańcy sołectwa

Gieczno

Gminne inwestycje 
w obiektywie

Rozpoczeły się prace przy przebudowie drogi gminnej Cyprianów
- Szczawin.

Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej.

L.p             SOŁECTWO                                   SOŁTYS    

Sołtysi w gminie Zgierz wybrani na kadencję 2019-2023

1. Astachowice Stanisław Ślawski
2. Biała Wioleta Głowacka   
3. Bądków Andrzej Olczak
4. Besiekierz Nawojowy Małgorzata Kotus-Stępniak
5. Besiekierz Rudny Dariusz Sędzicki
6. Brachowice Maria Kacela
7. Ciosny Bernard Palmowski
8. Czaplinek Anna Potakowska
9. Dąbrówka Strumiany Agnieszka Skupińska

10. Dąbrówka Wielka Sabina Śniecikowska
11. Dzierżązna Marian Mamiński
12. Emilia Marzena Nemec
13. Gieczno Anna Majchrzak
14. Glinnik Anna Jędrzejczak  
15. Grabiszew Marta Janiak - Kaczmarek
16. Grotniki Danuta Bartłomiejczyk
17. Ustronie Zuzanna Marchewa
18. Jasionka Ewa Granosik
19. Jedlicze A Michał Lubecki
20. Jedlicze B Anna Bednarek
21. Józefów Robert Jędrzejczak
22. Kębliny Sylwester Włodarczyk
23. Kania Góra Grzegorz Nyczaj
24. Kwilno Teresa Kasprzak
25. Lorenki Nina Rogalska
26. Lućmierz termin wyborów: 12.08
27. Łagiewniki Nowe Zyta Przechodzeń
28. Maciejów termin wyborów zostanie ustalony
29. Rogóźno Roman Królikowski
30. Rosanów Benedykt Tomczyk
31. Skotniki Jolanta Adamczyk
32. Śladków Górny Agnieszka Machałowska 
33. Słowik Małgorzata Grabiszewska-Hofman
34. Szczawin Jarosław Kosielski
35. Warszyce Marian Wojtera
36. Wiktorów Bogumiła Woźniak
37. Władysławów termin wyborów: 30.09
38. Wypychów Milena Olczak
39. Wola Branicka Barbara Palmowska
40. Wola Rogozińska Marek Potakowski
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W maju br. wójt Barbara Kaczmarek
przedstawiła Raport o stanie gminy
Zgierz za 2018 rok. Dokument ten, zgod-
nie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym, stanowi podsumowanie dzia-
łalności organu wykonawczego gminy,
czyli wójta, za rok poprzedni. W prze-
jrzyście skonstruowanym i napisanym
w sposób przyjazny dla czytelników
raporcie odnajdujemy szereg informacji
o różnych dziedzinach życia. 110-stroni-
cowe opracowanie jest dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej gminy (bip.gmi-
nazgierz.pl), a my prezentujemy Państwu
kilka interesujących zagadnień.

Demografia i przedsiębiorczość na plus

W dniu 31 grudnia 2018 r. gmina Zgierz
liczyła 13 563 mieszkańców - o 127
więcej niż rok wcześniej. Dodatni bilans
demograficzny nie świadczy wprost
o przyroście naturalnym; niestety, liczba
zgonów w roku 2018 (154) przewyższała
liczbę urodzeń (102). Populacja gminy
wzrosła więc za sprawą nowo zameldo-
wanych mieszkańców, których było 482
(podczas gdy wymeldowań tylko 53).
To optymistyczny wskaźnik, pokazujący
m.in. rozwój urbanistyczny poszczegól-
nych miejscowości. 

Dodatnim bilansem charakteryzuje się
również przedsiębiorczość. Na terenie
gminy działalność gospodarczą prowadzi
ok. 1000 podmiotów, przy czym w 2018
r. przybyło 96 firm, a działalność wyre-
jestrowało 63 przedsiębiorców. Najpopu-
larniejsze formy działalności to handel
(w tym sprzedaż internetowa), usługi
transportowe, budowlane i wykończe-
niowe oraz mechanika pojazdowa. Rów-
nocześnie w Powiatowym Urzędzie
Pracy zarejestrowanych było 259 bezro-
botnych mieszkańców gminy Zgierz,
z czego 73 osoby z prawem do zasiłku.

Finanse gminy we wzorowej kondycji

Dochody budżetu gminy za 2018 rok
wyniosły nieco ponad 61 milionów
złotych, zaś wydatki - blisko 59 milionów
zł, co oznaczało nadwyżkę 2,2 mln zł.
Nadwyżka operacyjna (różnica między
dochodami bieżącymi a wydatkami bie-
żącymi) wyniosła w 2018 r. niemal 9,3
mln zł, co stanowi bardzo dobry wynik
ekonomiczny, świadczący o stabilnej
sytuacji budżetu oraz możliwości finan-
sowania inwestycji i spłaty wcześniej-
szego zadłużenia przez gminę. Tendencje
wzrostowe nadwyżki operacyjnej
są prognozą wzrostu nakładów na inwe-
stycje w kolejnych latach. 

Rozwój gminy dzięki inwestycjom

W raporcie odnajdujemy m.in. zesta-
wienie inwestycji realizowanych w 2018
roku: przebudowy i remonty dróg (m.in.
w obrębie miejscowości Wypychów, Jed-
licze A, Skotniki-Janów, Biała, Biała-
Cyprianów, Lućmierz, Bądków),
rozbudowę oświetlenia ulicznego, utwar-
dzenie terenu w Giecznie, modernizację 

stacji wodociągowej w Janowie i Skotni-
kach, rozbudowę sieci wodociągowej,
budowę ośrodka zdrowia w Białej,
termomodernizację budynku Urzędu
Gminy Zgierz i inne.

Gmina Zgierz liderem w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych

Co godne podkreślenia, gmina, realizu-
jąc inwestycje, nie wyprzedaje majątku
własnego (mienie gminy wg wartości
ewidencyjnej sięga 130 milionów zł),
zaś udział w finansowaniu inwestycji,
obok dochodów własnych, ma efektywne
pozyskiwanie środków zewnętrznych
z budżetu państwa i funduszy unijnych:
w 2018 r. było to blisko 3 miliony zł.
Dzięki dofinansowaniu realizowano
szereg projektów, od infrastruktury drogo-
wej (np. remont drogi Biała-Cyprianów
dofinansowano kwotą 667,5 tys. zł)
po obiekty służące społeczności lokalnej
(np. na przebudowę OSP w Szczawinie -
ponad 116,5 tys. zł). W 2018 r. samorząd
województwa łódzkiego przyznał gminie
Zgierz prestiżowe wyróżnienie
za największą liczbę projektów ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Samorząd zaprogramowany na efekty
społeczne

Raport o stanie gminy Zgierz za 2018
rok obszernie prezentuje efekty realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata
2015-2020, Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej, Programu Ochrony Środowiska,
Wieloletniego Planu Rozwoju i Moderni-
zacji Urządzeń Wodociągowych w gminie
Zgierz, Wieloletniego Programu Gospoda-
rowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Zgierz, Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych na lata 2017-2023,
Gminnego Programu Wspierania Rodziny,
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
Programu współpracy gminy Zgierz
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest,
a także prace władz samorządowych
w kwestii studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Już sam wykaz
tytułów realizowanych dokumentów poka-
zuje szeroki zakres zadań i odpowiedzial-
ności samorządu gminnego, począwszy
od etapu projektowania i uchwalania
aktów prawa miejscowego przez Radę
Gminy Zgierz. Każdy z nich pociąga sze-
reg działań, postępowań administracyj-
nych, decyzji i społecznych skutków, które
mają najważniejsze znaczenie dla miesz-
kańców. Warto się z nimi zapoznać,
dlatego zachęcamy Państwa do lektury
raportu.

Na sesji Rady Gminy Zgierz w dniu
25 czerwca 2019 r. radni udzielili
wójtowi Barbarze Kaczmarek absoluto-
rium z tytułu realizacji budżetu za 2018
rok. Absolutorium oznacza stwierdzenie
prawidłowości działań finansowych
organu wykonawczego, czyli de facto -
- wykonanie przez wójta uchwał rady
gminy w sprawach budżetowych.

Za udzieleniem absolutorium głoso-
wali radni: Kinga Banasik, Marzena
Nemec, Dariusz Sędzicki, Gabriela
Skopiak, Jacek Stańczyk, Tomasz Stań-
czykowski, Robert Śniecikowski, Kamil
Tomczak, Krzysztof Wiktorowski.
Odmiennego zdania było trzech rad-
nych. Z powodu urlopu trzech radnych
nie wzięło udziału w głosowaniu.
- Ocena przez radę gminy prawidłowej
realizacji budżetu to wymagana regu-
łami demokracji formalność. Nie wy-
czerpuje ona czynności kontrolnych,
jakim podlega praca wójta w opisywa-
nym zakresie. Gdyby środki budżetowe
były rozdysponowane niezgodnie z wolą
rady, wyrażoną w uchwale budżetowej,
takie złamanie prawa byłoby ścigane
przez odpowiednie organy państwa -
mówi wójt gminy Zgierz Barbara Kacz-
marek - Dziękuję wszystkim radnym,
którzy głosowali za absolutorium. Tym
zaś, którzy byli przeciwni, życzę, żeby
w najbliższym roku podnieśli swoje kom-
petencje w zakresie prawa, ekonomii
i funkcjonowania samorządu gminnego, 

aby zrozumieli, że absolutorium to nie
plebiscyt sympatii i antypatii. Absoluto-
rium ocenia, czy wójt wykonał budżet
w sposób zgodny z uchwałą rady gminy,
a nie czy nam się ten budżet podoba
czy też nie. Głosowanie przeciw absolu-
torium odbieram jako osobisty afront,
złośliwość wbrew matematyce, logice
i zdrowemu rozsądkowi. Przypomnę,
że zanim rada podejmie uchwałę w spra-
wie absolutorium, prawidłowość finan-
sów gminnych ocenia Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi - państwowy 
niezależny organ kontroli i nadzoru
jednostek samorządu terytorialnego.
W tym roku Regionalna Izba Obrachun-
kowa  po wnikliwej kontroli finansów
gminy stwierdziła, że przy wykonaniu
budżetu kierowano się zasadami: celo-
wości, legalności, rzetelności oraz
oszczędności w zarządzaniu środkami
publicznymi, jednak trzech radnych wy-
głasza odmienne zdanie, kompletnie ode-
rwane od rzeczywistości. Mimo to mam
nadzieję, że pewnego dnia panowie
radni zrozumieją, że podstawą efektyw-
nej pracy w samorządzie jest współpraca
ponad podziałami, do czego gorąco
zachęcam.

W związku z udzieleniem absoluto-
rium wójt Barbara Kaczmarek odebrała
gratulacje od obecnych na sesji radnych,
pracowników urzędu, dyrektorów szkół
i przedstawicieli sołectw.

Raport o stanie
gminy Zgierz za 2018 rok

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
GMINY ZGIERZ

Baza sprzętu Gminnego Zakładu Komunalnego powiększyła się o kolejny
niezbędny pojazd specjalistyczny: fabrycznie nową ładowarkę kołową. Świeżo
zakupiona maszyna służy m.in. do prac drogowych.  Realizowana w ostatnich
latach rozbudowa parku maszynowego, floty autobusów, zaplecza technicznego
oraz Biura Obsługi Klientów unowocześnia pracę zakładu, z której efektów
korzysta większość mieszkańców gminy: za sprawą sieci wodociągowej,
komunikacji publicznej, gminnej infrastruktury drogowej i innych zadań, jakimi
zajmuje się GZK.

NOWA MASZYNA W GZK
INWESTYCJE W ROZWÓJ
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Tymi kilkoma słowami można scharakteryzować ludzi skupiających się wokół
szkoły w Szczawinie. To oczywiście Rodzice, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Dru-
howie z OSP, Członkowie z Orkiestry Dętej, Radni, Sponsorzy, Absolwenci, Nauczy-
ciele, Pracownicy i Uczniowie – słowem Przyjaciele. Wspólnym celem jest
bezinteresowna praca na rzecz  stworzenia jak najlepszych warunków dla edukacji
dzieci i młodzieży.  Potrafią jak nikt jednoczyć się w działaniu. Jak co roku współpra-
cują i pomagają. Serdeczne podziękowania dla Wszystkich uczestniczących czynnie
w „Kolorowym Pikniku Rodzinnym” – Dyrekcja, Nauczyciele, Dzieci i Uczniowie
szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.

Jolanta Chojecka – Stępniewska

Współpracują ludzie duzi. Pomagają wielcy.

Miło nam poinformować, że gmina Zgierz znalazła się w gronie beneficjentów
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, skutecznie zabiegając o dofinansowa-
nie dla projektu budowy drogi łączacej miejscowości Dąbrówka Strumiany i Dąb-
rówka Marianka. Wspomniana inwestycja będzie w 50 procentach sfinansowana
z budżetu państwa, a kwota dofinansowania opiewa na 3 miliony złotych. To naj-
wyższa możliwa wartość dofinansowania - tak wysokie kwoty uzyskały jedynie
cztery gminy w województwie łódzkim. W dniu 25 czerwca br. wójt Barbara
Kaczmarek podpisała umowę z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. To kolejny przy-
kład efektywnego pozyskiwania przez samorząd gminy Zgierz środków zewnętrz-
nych na realizację ważnych dla społeczności lokalnej inwestycji prorozwojowych. 

W związku z procedowaniem przez
Radę Gminy Zgierz przedłożonego przez
wójta Barbarę Kaczmarek Raportu o sta-
nie gminy Zgierz za 2018 rok, Klub Rad-
nych Razem dla Gminy przedstawił swoje
stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Oświadczenie w imieniu Klubu na sesji
rady w dniu 25 czerwca br. przedstawił
przewodniczący klubu radny Tomasz
Stańczykowski. Szerzej o raporcie
piszemy na stronie 3.

Stanowisko Klubu Radnych 
   Razem dla Gminy w sprawie Raportu 

o stanie gminy Zgierz za 2018 rok

Po wnikliwej analizie Raportu o stanie
gminy Zgierz za 2018 rok, przedstawio-
nego przez Wójta Gminy Zgierz stosow-
nie do artykułu 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym, Klub Radnych Razem dla Gminy
wysoko ocenia zarówno wartość meryto-
ryczną przedmiotowego dokumentu,
jak i wyłaniający się z niego obraz pracy
Wójta Gminy Zgierz Pani Barbary
Kaczmarek.

Raport o stanie gminy Zgierz za 2018
rok spełnia wszystkie kryteria, wynikające
z przepisów prawa, uwzględniając różno-
rodne aspekty działań organu wykonaw-
czego samorządu gminnego w okresie
sprawozdawczym. Na uwagę zasługują:
kompleksowy charakter opracowania,
trafna selekcja najważniejszych informa-
cji, przystępna dla czytelników struktura
tematyczna i układ treści, bogaty zasób
zestawień statystycznych, racjonalny
stopień uszczegółowienia zagadnień.

Z przedmiotowego raportu wyłania się
obraz rozwoju gminy Zgierz, czego świa-
dectwem są optymistyczne wskaźniki de-
mograficzne i ekonomiczne, sukcesywna
modernizacja infrastruktury, zarządzanej
przez samorząd gminny, oraz imponujące
w skali budżetu inwestycje, przede
wszystkim w dziedzinie sieci drogowej,
dzięki której następuje rozwój urbanis-
tyczny i gospodarczy miejscowości,
współtworzących gminę Zgierz. Nakłady
inwestycyjne i priorytety w zakresie fi-
nansowania zadań publicznych, widoczne
między innymi w funkcjonowaniu Gmin-
nego Zakładu Komunalnego, szkół pod-
stawowych prowadzonych przez gminę
Zgierz, Ochotniczych Straży Pożarnych
czy obiektów gminnych pokazują prospo-
łeczny kierunek inwestycji, mających na
celu poprawę standardów życia mieszkań-
ców, poziomu edukacji i jakości pracy
dydaktyczno-wychowawczej, stanu bez-
pieczeństwa, dostępności podmiotów pod-
stawowej opieki zdrowotnej i innych
ważnych dla mieszkańców dziedzin życia. 
Co godne szczególnego podkreślenia,
wszystkie inwestycje były realizowane
planowo, z zachowaniem równowagi bu-
dżetowej, z wyróżniającą gospodarnością 

i profesjonalizmem, a także zasadą spo-
łecznego solidaryzmu i harmonijnego
rozwoju wszystkich rejonów gminy.

Jak wynika z raportu, popartego
doświadczeniem radnych Rady Gminy
Zgierz, Wójt Gminy Zgierz w okresie
sprawozdawczym w pełni realizował
uchwały rady gminy, wykazując należytą
staranność i wolę współpracy z organem
uchwałodawczym, a także administracją
państwową, samorządem wojewódzkim
i powiatowym, sołtysami, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Podsumowując, ujęte w ramach Raportu
o stanie gminy Zgierz za 2018 rok działa-
nia Wójta Gminy Zgierz zasługują na zde-
cydowanie wysoką ocenę i jednoznacznie
pozytywną opinię, co nabiera szczegól-
nego znaczenia w kontekście procedowa-
nej przez radę gminy uchwały w sprawie
absolutorium. W świetle omawianego
dokumentu jest oczywiste, że Wójt Gminy
Zgierz w pełni zasługuje na udzielenie
absolutorium. Na koniec, dla potwierdze-
nia przytoczonych wyżej stwierdzeń,
Klub Radnych Razem dla Gminy wyraża
przekonanie, że najbardziej demokra-
tyczną i społecznie wiarygodną oceną
pracy Wójta Gminy Zgierz w roku 2018
jest werdykt wyborców, którzy w wybo-
rach samorządowych ponownie powie-
rzyli Pani Barbarze Kaczmarek funkcję
wójta. 

Klub Radnych Razem dla Gminy

W skład klubu wchodzą radni: Kinga
Banasik, Marian Jóźwiak, Mateusz Kurek,
Marzena Nemec, Dariusz Sędzicki, Gab-
riela Skopiak, Jacek Stańczyk, Tomasz
Stańczykowski, Robert Śniecikowski,
Kamil Tomczak, Piotr Wężyk, Krzysztof
Wiktorowski.
- Inaugurując kadencję samorządu 2018-
2023, stworzyliśmy klub Razem dla
Gminy. Nazwa oddaje wspólnotowość
celów, przyświecających radnym: współ-
pracę na rzecz rozwoju gminy Zgierz.
Działając razem, możemy efektywnie rea-
lizować indywidualne programy wyborcze
i tym samym dotrzymać słowa, danego
mieszkańcom - mówi przewodniczący
klubu Tomasz Stańczykowski - W demo-
kracji decyzje zapadają większością gło-
sów, dlatego tak ważne znaczenie ma
praca zespołowa, porozumienie ponad po-
działami i współpraca, czego przykładem
jest Klub Radnych Razem dla Gminy.
Z możliwości współdziałania na rzecz
wspólnego dobra mieszkańców skorzys-
tało dwunastu radnych w piętnastoosobo-
wej radzie gminy. Jak głosi przysłowie,
zgoda buduje, i to widać na przykładzie
samorządu gminy Zgierz. Radni izolujący
się, obrażeni na innych i wyspecjalizo-
wani głównie w nieuzasadnionej krytyce
nie mogą być skuteczni w reprezentowaniu
swoich okręgów wyborczych. Demokracja
wymaga współpracy i szacunku.

W dniu 29 czerwca br. 100. urodziny świętowała Pani Janina Łuczak –
mieszkanka gminy Zgierz. W imieniu władz samorządowych wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek życzyła zdrowia, dobrej kondycji, wiele radości,
uśmiechu oraz kolejnych stu lat!

100 lat 
Pani Janiny

Jak co roku przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacja ze Szkoły
Podstawowej w Białej uczcili pamięć męczeńskiej pracy dzieci polskich
więzionych przez hitlerowców w Dzierżąznej w latach 1943-1945.

Zachować pamięć

RADNI WYSOKO OCENILI RAPORT O STANIE GMINY
Z prac Rady Gminy Zgierz
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Wybory są najważniejszym aktem
państwa demokratycznego oraz podsta-
wowym środkiem wywierania wpływu
na politykę kraju. Są one także jednym
z podstawowych obowiązków obywatel-
skich. W ten sposób rolnicy mogą zdecy-
dować kto będzie ich reprezentował
w celu rozwiązywania problemów rol-
nictwa i przedstawiania interesów człon-
ków samorządu rolniczego. Tylko liczny
udział rolników w wyborach do izb
rolniczych może zapewnić wybór właści-

Obecny rok to kolejne wybory do izb
rolniczych, które odbędą się w całej
Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III
RP wszyscy płatnicy podatku rolnego,
posiadający czynne prawo wyborcze,
będą wybierali swoich przedstawicieli
w gminie. Polskie Izby Rolnicze to his-
toria sięgająca XIX wieku. Zlikwido-
wane dekretem w 1946 r., od połowy lat
90 XX wieku wznowiły swoją  działal-              

ność, funkcjonując na podstawie przepro-
wadzanych co cztery lata demokratycz-
nych wyborów. Izby rolnicze wpływają
na kształtowanie polityki rolnej i uczest-
niczą w jej realizacji. Każdy kto chce,
by poprawiła się jakość życia i pracy
rolników w Polsce, powinien wziąć
odpowiedzialność za to dążenie
do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się
to właśnie przez udział w wyborach. 

wych przedstawicieli, skutecznie walczą-
cych o nasze interesy.
28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad
powiatowych izb rolniczych, zgodnie
z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14
grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.). 
Przepisy związane z wyborami do izb
rolniczych znajdą Państwo na stronie
in terne towej :www.izbarolnicza .
  lodz .pl /content /wybory-do- izb-
rolniczych-28-lipca-2019-roku

Nieduży, bardzo miły, sympatyczny psiak, bar-
dzo kontaktowy, wesoły, lgnący do człowieka.
Ma bardzo dobry kontakt z opiekunem. Dobrze
znosi zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne. Jest
spokojny i delikatny w okazywaniu uczuć.
Potrafi chodzić na smyczy, jest przyjaźnie nasta-
wiony do innych psiaków. Samiec - 5,5 roku.
W schronisku od 2.09.2017 r., odłowiony
w miejscowości Dzierżązna. 

Bardzo żywiołowy, energiczny, duży, czarny
pies. Ma fantastyczny kontakt z człowiekiem.
Jest radosny, bardzo towarzyski, uwielbia się
przytulać. Chodzi na smyczy i lince treningowej,
ale mocno ciągnie. Pies jest agresywny do innych
psów i suk. Polecamy do adopcji osobom prowa-
dzącym aktywny tryb życia, chętnie do domu
z ogrodem. Samiec - 8 lat.
W schronisku od 2.05.2013 r., odłowiony
w miejscowości Podole. 

Piękna, miła sunia, początkowo nieufna przy
pierwszym spotkaniu, otwiera się dopiero
gdy kogoś pozna. Potrafi chodzić na smyczy
(odrobinę ją to stresuje), akceptuje inne psiaki.
Szuka spokojnej rodziny, najlepiej mieszkającej
w domu z ogrodem, która pomoże jej trochę
uwierzyć w siebie. Samica - 10,5 roku.
W schronisku od 26.09.2012 r., odłowiona
w miejscowości Wola Branicka. 

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. 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
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W dniach 21-22 maja 2019 r. w Szkole
Podstawowej im. Jana Kasińskiego
w Białej odbył się Turniej Piłki Nożnej
w ramach Mistrzostw Gminy Zgierz
Szkół Podstawowych w kategorii rocz-
nika 2006 i młodsi oraz 2004 i młodsi.
Do udziału w zawodach  w kategorii
młodszej zgłosiło się 5 szkół: SP
w Dąbrówce, SP w Szczawinie, SP
w Słowiku, SP w Giecznie oraz gospo-
darz SP w Białej . Natomiast w grupie
starszej zmierzyły się ze sobą 3 zespoły:
SP w  Giecznie, SP w Słowiku oraz SP
w Białej. Turnieje rozpoczęły
się o  godz. 9.00. Uroczystego otwarcia
dokonał dyrektor szkoły Sławomir
Truszkiewicz. Drużyny grały systemem
„każdy z każdym”. W sumie rozegrano
16 meczów. Grupa młodsza grała swoje
mecze 2x7 minut, natomiast starsi 2x15
minut. Zawody przebiegały w sportowej
atmosferze, w której towarzyszył duch
walki. Mimo, że mecze były zacięte, nie
zanotowano żadnych kar. W wyniku
rywalizacji w kategorii młodszej pierw-
sze miejsce zajęła drużyna SP w Szcza-
winie przed SP w Białej i SP w Słowiku.
Na dalszych miejscach uplasowały
się szkoły z Gieczna i Dąbrówki.
W grupie starszej zwyciężyła drużyna
z SP w Giecznie przed SP w Białej
i SP w Słowiku.
Wyróżniono najlepszych zawodników
z każdej kategorii wiekowej:
- najlepszy strzelec: grupa młodsza Jan 
Jędrzejczak (SP w Szczawinie) grupa

starsza Kacper Adamczewski (SP
w Giecznie) - najlepszy bramkarz: grupa
młodsza Radosław Kosielski (SP
w Szczawinie), grupa starsza Rafał
Janiak (SP w Giecznie) - najlepszy
zawodnik: grupa młodsza Natalia
Petrusowska (SP w Białej), grupa
starsza Jakub Stęcel  (SP w Białej). 

Organizatorzy zawodów pragną
złożyć podziękowania Damianowi
Antczakowi, który sędziował wszystkie
mecze oraz uczniom dopingującym
swoją drużynę. W przerwach między
meczami mogliśmy podziwiać występy
cheerleaderek z klas IV-VI, które pod
kierunkiem Magdaleny Turek wspania-
łymi występami uświetniły turniej.
Emocjom sportowym towarzyszyła
muzyka, która umilała czas, poprawiała
samopoczucie i pobudzała do kibicowa-
nia.

Uroczystego zakończenia oraz wrę-
czenia nagród dokonał dyrektor szkoły
Sławomir Truszkiewicz wraz z nauczy-
cielami w-fu panem: Fliesem i Winnic-
kim.

Wszystkie uczestniczące szkoły
dostały dyplomy, natomiast zwyciężcy
otrzymali okazałe puchary; drużyny,
które zajęły miejsca na podium  medale
a wyróżnieni zawodnicy statuetki. 

Nagrody zostały ufundowane
przez Urząd Gminy Zgierz oraz Szkołę
Podstawową w Białej.
Gratulujemy i zapraszamy za rok.

SP w Białej

Mistrzostwa Gminy Zgierz 
w piłce nożnej w kategorii 

szkół podstawowych
4 czerwca 2019 r. dla uczniów z terenu gminy Zgierz i okolic odbył się Grotnicki

Bieg Leśny o Puchar Wójta Gminy Zgierz.
Kategoria dziewczęta: klasa IV SP: 1. miejsce Mazur Zofia SP w Szczawinie,
2. miejsce Lisewska Zuzanna SP w Górze Św. Małgorzaty, 3. miejsce Maja Kacela
SP w Giecznie; klasa V SP: 1. miejsce Chajdys Anna SP w Giecznie, 2. miejsce
Salomon Maja SP w Sczawinie, 3. miejsce Klimczak Natalia SP w Białej; klasa VI
SP: 1. miejsce Petrusowska Natalia SP w Białej, 2. miejsce Marciniak Oliwia
SP w Szczawinie, 3. miejsce Piertuszewska Julia SP w Słowiku; klasa VII SP: 1.
miejsce Matuszewska Amelia SP w Słowiku, 2. miejsce Pietrzak Katarzyna SP w Bia-
łej, 3. miejsce Janiak Nikola SP w Grotnikach; klasa VIII SP: 1. miejsce Michalska
Julia SP w Białej, 2. miejsce Bartczak Oliwia SP w Słowiku, 3. miejsce Cieślak Natalia
SP w Grotnikach.
Kategoria chłopcy: klasa IV SP: 1 .miejsce Wendler Wojciech SP w Grotnikach,
2. miejsce Tomczak Bartłomiej SP w Słowiku, 3. miejsce Chęcielewski Filip SP
w Szczawinie; klasa V SP: 1. miejsce Jędrzejczak Bartosz SP w Szczawinie, 2. miejsce
Nowicki Kacper SP w Grotnikach, 3. miejsce Krół Wojciech SP w Słowiku; klasa VI
SP: 1. miejsce Przychodni Piotr SP w Giecznie, 2. miejsce Szafarz Bartłomiej SP
w Białej, 3. miejsce Wysocki Szymon SP w Szczawinie; klasa VII SP: 1. miejsce
Adamczewski Kacper SP w Giecznie, 2. miejsce Oleszczak Patryk SP w Grotnikach,
3. miejsce Ślązak Andrzej SP w Słowiku; klasa VIII SP: 1. miejsce Hućko Michał
SP w Szczawinie, 2. miejsce Skibiński Maciej SP w Grotnikach, 3. miejsce Kochaniak
Szymon SP w Słowiku.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KL. IV-VIII DZIEWCZĘTA:
1. miejsce SP w Szczawinie, 2. miejsce SP w Słowiku, 3. miejsce SP w Białej.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KL. IV-VII CHŁOPCY:
1. miejsce SP w Grotnikach, 2. miejsce SP w Giecznie, 3. miejsce SP w Szczawinie.

SP w Grotnikach

Sportowy rok szkolny 2018/2019 lekkoatleci rozpoczęli 1.09.2018 r. Mistrzostwami
Aleksandrowa, a skończą 7.07.2019 r. Mitingiem „Złota Róża” w Kutnie. W sumie
wzięli udział w 37 imprezach lekkoatletycznych różnej rangi od Mistrzostw Gminy,
Powiatu, Województwa i Mistrzostw Polski. Biegacze ze Szczawina rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi. Geografia
wyjazdu przedstawiała się następująco: Warszawa, Łódź, Jelenia Góra, Bełchatów,
Piotrków, Kielce, Tarnobrzeg, Skierniewice, Sieradz, Zgierz, Głowno, Ostrzeszów,
Łęczyca, Mszczonów, Aleksandrów, Kutno. Najlepszy sezon w swojej karierze
zaliczył Kacper Tworski, który w swojej kategorii junior młodszy wywalczył, dwa
tytuły Mistrza Województwa w biegu przełajowym oraz na 800 m na stadionie. Kacper
rewelacyjnie spisał się na Mistrzostwach Polski w przełajach gdzie w stawce 85
biegaczy wywalczył 14 miejsce. Natalia Zatorska to Wice Mistrzyni Województwa
w przełajach i trzecia zawodniczka w województwie na 8100 m na stadionie. Zwy-
ciężczyni kilku ogólnopolskich biegów ulicznych i przełajowych. Czwartym sprinte-
rem w województwie na 100 m jest Kamil Abramczyk. W kategorii młodzików
(kl.VII-VIII) Krzysztof Jóźwiak zajął 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa na
1000 m w hali oraz 4 miejsce na tym samym dystansie na otwartym stadionie. Agata
Romanowska 3 zawodniczka w województwie na 1000 m na stadionie i 4 w biegu
na 1000 m na hali. Michał Hućko 5 zawodnik w Halowych Mistrzostwach Woje-
wództwa na 600 m i 6 na tym dystansie na otwartym stadionie. Maja Zając 6 w Ha-
lowych Mistrzostwach na 600 m i 2 w Ogólnopolskim Biegu Nadwiślańskim.
Biegacze klas IV-VII brali udział przez cały rok w zajęciach objętych programem Lek-
koatletyka dla każdego, w zajęciach brały udział 22 osoby. Wyróżniający się spor-
towcy to Oliwia Marciniak, Amelia Brynkiewicz, Maja Salamon, Wiktoria
Zalepińska, Zofia Mazur, Zofia Ujazdowska, Liliana Gralewska, Julia Nowak,
Filip Chęcielewski, Konrad Marciniak, Krystian Piekarski, Szymon Wysocki.
Teraz odpoczynek i wakacje, ale nie dla wszystkich. Od sierpnia przygotowania
do drugiej części sezonu i wyjazd na obóz do Wisły. Na  uwagę zasługuje też wynik
naszej uczennicy w łucznictwie Gabrieli Gabary, która na Mistrzostwach Polski
Młodzików wywalczyła 16 miejsce, zajęcia z łucznictwa prowadzi Włodzimierz Ziół-
kowski. Krzysztof Zatorski

Grotnicki Bieg Leśny

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 6-7/2019 

gminazgierz.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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XXV LATO 
Z MUZYKĄ
www.festiwalgrotniki.pl      
GROTNIKI 2019

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców gminy Zgierz na wyjątkową edycję
festiwalu Lato z Muzyką w Grotnikach do Parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryii Panny w Grotnikach, w której rozbrzmiewać będzie
muzyka prezentowana przez wybitnych artystów.
Kierownictwo artystyczne: Witold Kacprzak 
7 LIPCA  godz. 18,30 TRIO SOLO DUO Tomasz Król - skrzypce, Paweł
Stępnik - gitara, Zbigniew Ignaczewski - akordeon;  14      LIPCA godz. 18.30
Przemysław Rezner - śpiew, Joanna Strach - śpiew, Kacper Janaszek - śpiew,
Julita Słojewska - śpiew; 21 LIPCA godz. 18.30 CZARDASZ TRIO Lech
Gutowski - skrzypce, Sławomir Biernacki - gitara, Waldemar Zybała -
akordeon; 28 LIPCA godz. 18.30 COLOURS OF TANGO Aneta Salwińska
- harfa, Konrad Salwiński - akordeon, Oscar Ovejero - śpiew. Organizatorzy;
Witold Kacprzak, Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej.

WSTĘP NA KONCERTY WOLNY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku
serdecznie dziękuje Rodzicom za wspaniałe zorganizowanie Kolorowego
Pikniki Rodzinnego w dniu 1 czerwca br.

Działając wspólnie dla dobra naszych dzieci  pokazujemy, jak bardzo
są one ważne w naszym życiu, a ich radość i uśmiech - bezcenne.

Ewa Osówniak

Podziękowania

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

23 
sierpnia 

2019 
w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady

Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

Bezpłatne porady
psychologiczne

dla mieszkańców gminy Zgierz
w lipcu 2019 roku

Grotniki (NZOZ)
3.07 9.30 -13.30, 17.07 13.00-17.00; 

Smardzew (NZOZ)
9.07 13.00-17.00, 16.07 09.00-13.00, 

23.07 13.00-17.00, 30.07 09.00-13.00; 
Słowik

16.07 15.00-19.00, 23.07 15.00-19.00, 
30.07 15.00-19.00; 

Gieczno  (Centrum Aktywizacji   Społecznej)
3.07 14.00-18.00, 17.07 9.00-13.00,

26.07 9.00-13.00 


