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Gmina Zgierz z sukcesem sięga
po środki zewnętrzne

– Pozyskanie tak wielu środków zewnętrznych, było
możliwe dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy
z samorządem województwa łódzkiego oraz parlamentarzys-
tami  z naszego terenu, którzy od lat wspierają rozwój naszej
małej ojczyzny – mówi Barbara Kaczmarek Wójt Gminy
Zgierz. – We wrześniu została zakończona inwestycja
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej” o łącznej
wartości blisko 851 tys. zł.  Dzięki osobistemu zaangażowa-
niu w ten projekt Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego,
zasiadającego w sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki, gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w wysokości blisko 281 tys. zł
oraz budżetu województwa łódzkiego – 90 tys. zł.

Także we wrześniu zakończył się remont drogi gminnej
nr 120364 E relacji Cyprianów – Szczawin za ponad 1 mln.
200 tys. zł. Rozpoczęły się prace związane z kompleksową
przebudową drogi gminnej nr 120373 E Dąbrówka Strumiany
– Dąbrówka Marianka za ponad 5 mln. 100 tys. zł. 

Już wkrótce zakończą się prace na terenie Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej,
gdzie w ramach trzech projektów wykonanych zostało szereg
prac związanych z modernizacją i przebudową zabytkowego
pałacu oraz rewitalizacją i zagospodarowaniem znajdującego
się wokół niego terenu. Całość wyniosła prawie 1 mln 300
tys. zł.

Również sołectwa, dzięki realizacji lokalnych projektów,
zorganizowały wiele inicjatyw dla mieszkańców gminy.
W ostatnim czasie z tzw. „grantów” sołeckich, o łącznej
wartość prawie 50 tys. zł, mieszkańcy poznawali historię
swojej okolicy, przeprowadzili warsztaty artystyczne
i kulinarne, czy bawili się na piknikach. Z „grantów” skorzys-
tali także strażacy ochotnicy, którzy zakupili nowy sprzęt,
który wykorzystają podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Więcej informacji na temat realizowanych projektów znajdą
Państwo na kolejnych stronach miesięcznika
„Na Ziemi Zgierskiej” [JŁ]

Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu województwa
łódzkiego, a także własnym funduszom, gmina Zgierz w ubiegłym roku zrealizowała największą ilość projektów
wśród gmin powyżej 6 tys. mieszkańców w województwie łódzkim. Jednak to nie wszystko, gmina dalej sprawnie
pozyskuje środki. Od początku tego roku kolejne inwestycje już zostały zakończone lub są w trakcie realizacji.
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Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B,

Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki

2 Adolfów, Dębniak, Emilia, Kania Góra,Lućmierz, Lućmierz Las,
Słowik

Szkoła Podstawowa w Słowiku, Słowik ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Rosanów

Świetlica wiejska Rosanów, Rosanów ul. Długa 92, 95-100 Zgierz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4
Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, Dąbrówka Wielka ul. Główna 49, 95-100 Zgierz

5
 Glinnik, Janów, Józefów, Leonardów, Łagiewniki Nowe, Maciejów,
Palestyna, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,

Ukraina, Wołyń

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach, Skotniki ul. Strażacka 4, 95-002 Smardzew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Czaplinek, Marcjanka, Podole, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia,
Szczawin Kościelny, Szczawin Mały

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym, Szczawin Kościelny ul. Kościelna 21, 95-002
Smardzew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7
Biała, Bądków, Ciosny, Cyprianów, Dzierżązna, Jasionka,

Jeżewo, Kolonia Głowa, Leonów, Ostrów, Swoboda, Warszyce
Szkoła Podstawowa w Białej, ul. Kościelna 4, 95-001 Biała
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8
Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Kębliny,

Michałów, Moszczenica, Wola Branicka
Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym, Besiekierz Rudny 20, 95-001 Biała

9
Astachowice, Brachowice, Gieczno, Grabiszew, Kotowice, Kwilno,

Lorenki, Rogóźno, Śladków Górny, Władysławów,
Wola Rogozińska, Wypychów

Szkoła Podstawowa w Giecznie, Gieczno ul. Szkolna 2, 95-001 Biała

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgierz z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Zgierz podaje do wiadomości wyborców
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

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 niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
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 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
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.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zgierz najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.    

Wójt Gminy Zgierz
/-/ Barbara Kaczmarek
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15 września na terenie sołectwa
Śladków Górny odbył się piknik integra-
cyjny dla mieszkańców w ramach
realizacji projektu  grantowego pn.
„Integracja mieszkańców wsi Ślad-
ków Górny’’. Dzięki tej lokalnej inicja-
tywie zagospodarowano teren drewnianą
architekturą: zakupiono altanę z drewna,
meble ogrodowe, stoły z ławkami, dwa
grille, utwardzono teren i zamontowano
betonowe płyty chodnikowe, jako wkład
pracy własnej do projektu. 

Celem projektu było pobudzenie
aktywności społecznej, wzmocnienie
tożsamości lokalnej oraz promocja
tradycji regionalnej wśród mieszkańców.
Nowe miejsce niewątpliwie przyczyni
się do większej integracji środowiska
lokalnego, jak również stworzy możli-
wości współpracy sąsiednich sołectw.
Miejsce ma ogromny potencjał  służący               

organizacji spotkań, pikników rodzin-
nych, a także zabawom najmłodszych
mieszkańców wsi. 

Na piknik w niedzielne popołudnie
przybyło wielu mieszkańców sołectwa,
każdy przyniósł coś smacznego:
domowe przetwory, ciasta, owoce,
a przyjemna aura sprzyjała pogawędkom
i  wymianie poglądów na temat rozwoju
wsi. Realizacja projektu grantowego
była możliwa dzięki dotacji z budżetu
samorządu województwa łódzkiego,
którą gmina Zgierz pozyskała w ramach
konkursu na realizację „grantów sołec-
kich”, a także dzięki wsparciu ze środ-
ków budżetu gminy Zgierz. Serdecznie
dziękujemy mieszkańcom wsi Śladków
Górny za zaangażowanie, nieoceniony
wkład pracy przy realizacji projektu
i życzymy dalszych ciekawych pomy-
słów.

[EW]

Tradycje haftu i wycinanek na polskiej wsi
oraz tradycje kulinarne – pod takim hasłem
odbywały się 13 września warsztaty
artystyczno – kulinarne, zorganizowane
przez Radę Sołecką w Białej oraz panie
z miejscowego koła gospodyń wiejskich.

Organizacja warsztatów była możliwa
dzięki pozyskaniu środków z tzw.
„grantów sołeckich”. Dzięki środkom
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi oraz gminy Zgierz, na łączną kwotę
11 tys. zł, mieszkańcy Białej i okolic, mogli
uczestniczyć w trzyetapowym projekcie pn.:
„Historia i tradycja łączy pokolenia –
warsztaty i rajd integracyjny dla miesz-
kańców”.

Wśród uczestników warsztatów pojawiły
się całe rodziny: dzieci, ich rodzice oraz bab-
cie. To od tych, najstarszych, mieszkanek
sołectwa Biała można było się najwięcej
nauczyć. Pani Wiesława pokazywała jak
na szydełku wyczarować  piękną  serwetę.  –
Kiedyś  więcej się szydełkowało, do swojego 

domu robiłam nie tylko serwety, ale
także firanki i inne ozdoby, a teraz moda
na rękodzieło powraca – opowiadała
pani Wiesia. – Dlatego warto coś zrobić
samemu, takie ozdoby nie tylko ładnie
wyglądają, ale są także oryginalne.
Z kolei gospodynie z KGW w Białej,
w trakcie warsztatów kulinarnych,
podzieliły się swoją wiedzą i doświad-
czeniem w zakresie przygotowywania
przetworów z owoców, kiszenia kapusty
i ogórków, wypieku chleba i ciast, czy
lepienia pierogów. Jednak gospodynie
nie poprzestały tylko na teorii
i dla uczestników przygotowały pyszne
ciasta, zupę dyniową, domowe paszte-
ciki z czerwonym barszczykiem
oraz świeżo wyciskane soki z jabłek
i marchwi. Wystawa wykonanych prac,
degustacja i rozmowy przy stole – tym
miłym akcentem zakończyły się warsz-
taty, a zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
uczestnicy będą się dzielili z innymi.

[JŁ]

Pięknieją sołectwa w naszej
gminie - kolejna inicjatywa 
lokalna za nami

W Białej wiedzą 
jak pielęgnować tradycje

W dniach 14 i 15 września odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale, w których
udział wziął prezydent Andrzej Duda z małżonką. Dożynki w Spale to największe
i najbardziej barwne w kraju święto plonów. Przez dwa dni promowały się regiony
z całej Polski. Po raz pierwszy w uroczystości udział wzięła gmina Zgierz ze stoiskiem
promującym nasz region. Do odwiedzenia stoiska zachęcały koncerty zespołów
śpiewaczych: Giecznianianek z kapelą ludową i Szczawinianek, a zapachem regional-
nego jadła kusiło KGW ze Szczawina, serwując „kapustę bidę” i „kluski żelazne”.

[KL]

Gmina Zgierz na Dożynkach 
w Spale

7 września w Łęczycy odbył się Mixer Regionalny 2019. Gminę Zgierz reprezen-
towała piekarnia Naturex  z Białej oferująca na stoisku degustację przepysznego pie-
czywa, wypiekanego według tradycyjnej receptury w piecu ceglanym, opalanym
drewnem liściastym. Kolejną atrakcją naszego stoiska była ekspozycja rękodzieła
artystycznego autorstwa pani Teresy Włodarek, której niepowtarzalne wyroby
z włóczki ukazują wielki kunszt szydełkowania. Na stoisku można było również
zapoznać się z ofertą turystyczną gminy Zgierz. Odwiedzający mogli zaopatrzyć się
w mapy turystyczne ze szlakami rowerowymi i przewodniki zachęcające do odwie-
dzenia urokliwych miejsc w gminie Zgierz. Nie zabrakło też gadżetów promujących
gminę.                      [fot. M. Kochanowska]

Mixer Regionalny 2019
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Nowy rok szkolny, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej, rozpo-
czął się wyjątkowo. Od teraz, jeżeli aura będzie sprzyjająca, lekcje wychowania
fizycznego będą odbywały się na nowym kompleksie sportowym. Projekt
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawo-
wej w Dąbrówce Wielkiej”, za łączną kwotę blisko 851 tys. zł, został zrealizowany
dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (prawie 281 tys. zł) i budżetu woje-
wództwa łódzkiego (90 tys. zł). Pozostałą kwotę – nieco ponad 474 tys. zł, stanowią
środki własne gminy Zgierz. – Cieszy mnie, że w tym miejscu powstał tak nowoczesny,
wielofunkcyjny obiekt sportowy na miarę XXI wieku – mówiła podczas uroczystości
Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz. – Życzę wszystkim, którzy będą tutaj treno-
wali samych sportowych sukcesów, zaś młodszym, aby się dobrze bawili i rozwijali
zamiłowanie do aktywności fizycznej.

W ramach projektu powstały boiska: do piłki ręcznej, koszykówki, mini koszykówki,
siatkówki, a także kort tenisowy i skocznia do skoku w dal. Obiekt został wyposażony
w odpowiednią nawierzchnię syntetyczną, z wysoko sprężystego i elastycznego
poliuretanu, który zapewni odpowiednie warunki dla ćwiczących. Całość została
ogrodzona, oświetlona i wyposażona w niezbędną infrastrukturę.

Z tej okazji uczniowie szkoły przygotowali dla gości program artystyczny o tematyce
sportowej, zaś na ręce dyrektor placówki Anny Kulik spłynęło mnóstwo gratulacji,
kwiatów i upominków, wśród których znalazły się komplety piłek przekazane przez
przedstawicieli gminnego samorządu oraz Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego.                                         

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, jako pierwsi boisko „wypróbowali” goście,
a następnie uczniowie rozegrali mecz piłki nożnej.

[JŁ]

Boisko w Dąbrówce 
na miarę XXI wieku

Szanowni Państwo,

już niebawem, 13 października, przy urnach wyborczych zdecydujemy o przy-
szłości naszej Ojczyzny w najbliższych latach. Od naszego wyboru zależy
skład osobowy parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, a pośrednio również
rządu, który jest wyłaniany przez większość sejmową. Wybierając posłów
i senatorów, powierzamy im doniosłe zadanie tworzenia prawa, odpowiedzial-
ność za najważniejsze decyzje o losach państwa, a także misję reprezentowania
społeczności lokalnych na forum Sejmu i Senatu. 

Możliwość współdecydowania o losach państwa i wyłanianiu jego władz
to wielki dar,  z którego chętnie powinniśmy korzystać. W ponadtysiącletniej
historii Polski powszechne wybory odbyły się po raz pierwszy sto lat temu,
kiedy to Polacy wybierali Sejm Ustawodawczy - pierwszy parlament odro-
dzonej po długich dekadach zaborów wolnej Ojczyzny. Dziś warto uczcić
tę piękną rocznicę wysoką frekwencją, która pozostaje niezmiennie świadec-
twem troski obywateli o państwo - wspólne dobro.

Demokratyczne wybory Polaków w latach 20. XX wieku ukształtowały
tradycje nowoczesnego parlamentaryzmu, które odrodziły się po przemianie
ustrojowej 1989 roku. Trzydzieści lat temu w pierwszych po wojnie częściowo
wolnych wyborach do Sejmu skorzystaliśmy z historycznej szansy, dzięki
czemu dziś żyjemy w Polsce wolnej, w warunkach nieporównywalnych
do tych sprzed 30 lat. Gdyby w 1989 roku nie nastąpiła mobilizacja Polaków
na okoliczność wyborów, bylibyśmy w innym miejscu, w skansenie Europy.
To pokazuje, jak wielką moc sprawczą mają wybory.

Dziś, Anno Domini 2019, nie warto powątpiewać w sens udziału w wybo-
rach. Wybory to kwintesencja naszej wolności i obywatelskiej współodpowie-
dzialności za państwo. Taka możliwość wpływania na losy państwa była
marzeniem wielu pokoleń naszych przodków, niezrealizowanym za ich życia.
Coś, co dawniej było odległym marzeniem, dziś jest prawem, dostępnym
na wyciągnięcie ręki - niczym karta do głosowania, która będzie czekała
na każdego z nas w lokalu wyborczym 13 października. 

Gorąco zachęcam Państwa, bez względu na poglądy polityczne, sympatie
i antypatie, do jak najliczniejszego udziału w wyborach parlamentarnych.
Wybierzmy ludzi zaangażowanych w sprawy społeczne, przygotowanych
merytorycznie i gotowych służyć Ojczyźnie, którzy skutecznie będą reprezen-
tować nas, mieszkańców ziemi zgierskiej, w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wybory 2019

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty 

składam wyrazy uznania
za codzienną pracę oraz życzę,

aby ta wymagająca misja
przynosiła radość i satysfakcję.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia Pani

Teresie Włodarek
wieloletniemu pracownikowi

Urzędu Gminy Zgierz
z powodu śmierci

MĘŻA 
składają

Wójt Gminy Zgierz, Zastępca
Wójta Gminy Zgierz

oraz 
Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia Pani

Gabrieli Skopiak
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci

TATY
składają

Wójt Gminy Zgierz
Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni
Rady Gminy Zgierz

Z wielkim smutkiem żegnamy

ŚP.
Mariana Stolarskiego

społecznego Członka Zarządu i wieloletniego
Członka Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Zgierzu,

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia
Najbliższym

składają łącząc się w bólu 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Zgierzu
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Piękny zabytkowy dworek w Dzierżąz-
nej, wybudowany na początku ubiegłego
stulecia wraz z otaczającym go terenem,
został zmodernizowany, wyremontowany
i zagospodarowany na miarę XXI wieku.

Obecnie mieści się tam Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji (GCKSTiR) – jedyna, na terenie gminy
Zgierz, placówka o tak bogatej ofercie
kulturalno – rekreacyjnej dla mieszkań-
ców. – Pod koniec lat osiemdziesiątych,
kiedy zadecydowano, że w Dzierżąznej
będzie się mieściło Gminne Centrum Kul-
tury, dworek i otaczający go park były
dobrze prosperującym miejscem, w któ-
rym dzieci i mieszkańcy spędzali week-
endy, a nawet wynajmowali domki na
dłuższy pobyt w okresie wakacyjnym –
opowiada Agnieszka Kwiatkowska dyrek-
tor GCKSTiR w Dzierżąznej. – W chwili
obecnej znajdująca się tutaj infrastruktura
zużyła się, a co za tym idzie, ośrodek
przestał być już atrakcyjnym miejscem
dla mieszkańców. Należało także przysto-
sować budynek do aktualnych wymogów,
jak choćby dla potrzeb osób niepełnos-
prawnych – wylicza pani dyrektor.  

Dzięki dofinansowaniu ze środków
unijnych z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”, w ramach trzech
projektów pn.: „Przebudowa Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej”, „Budowa
obiektu małej architektury o charakte-
rze rekreacyjnym w miejscowości
Dzierżązna” oraz „Zagospodarowanie
terenu wokół stawu wraz z montażem
elementów edukacyjnych w miejscowo-
ści Dzierżązna”,  o  łącznej wartości
prawie 1 mln 300 tys. zł, teraz jest to miej-

Zakończyły się właśnie prace związane
z remontem drogi gminnej relacji Cypria-
nów – Szczawin. Ponad kilometrowy
odcinek tzw. „drogi przez las” kosztował
prawie 1 mln 100 tys. zł. W ramach prac
droga została poszerzona i utwardzona.
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową
oraz wyrównano i utwardzono pobocza.
Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 120364 E relacji Cyprianów –
Szczawin na odcinku od drogi powiato-
wej nr 5106 E w Szczawinie, gm. Zgierz”
była możliwa dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych
stanowiącemu 60 % kosztów zadania,
czyli 660 tys. zł. 

Rozpoczęły się prace związane z kolejną
inwestycją drogową. Projekt pn. „Rozbu-
dowa drogi gminnej nr 120373 E Dąb-
rówka Strumiany – Dąbrówka Marianka”,
obejmuje kompleksową przebudowę
dwóch gminnych ulic: Anny Szukalskiej
i Ogrodowej oraz drogi relacji Dąbrówka
Strumiany – Dąbrówka Marianka, o łącz-
nej długości prawie 2 km wraz ze znajdu-
jącą się tam infrastrukturą, czyli siecią
wodociągową, podjazdami, chodnikami,
odwodnieniem oraz oświetleniem.
Wartość zadania szacowana jest na ponad
5 mln 100 tys. zł. Zadanie otrzymało
dofinansowanie ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości
ponad 2,5 mln zł.

[JŁ]

sce nowoczesne z ciekawą ofertą kultu-
ralno-rozrywkową dla mieszkańców
gminy Zgierz oraz turystów. 
– Chcieliśmy, aby Gminne Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
było obiektem na miarę XXI wieku,
jednocześnie oddającym klimat zabytko-
wego dworku, w którym historyczne echa
przeszłości połączą się z przyszłością tego
miejsca – mówi Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek.  

W ramach niniejszych projektów wyre-
montowane zostały fundamenty, po-
sadzki, ściany, schody, dach, stolarka
okienna i drzwiowa, wewnątrz i na
zewnątrz budynku, w uzgodnieniu z kon-
serwatorem zabytków, tak aby zachować
historyczny, barokowo-klasycystyczny,
charakter dworku. Wymienione zostały
także wszelkiego rodzaju instalacje:
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzew-
cza oraz wentylacyjna. W środku
pomieszczenia zostały odnowione,
zaś na zewnątrz elewacja, schody i balus-
trady zyskały nowy, estetyczny wygląd.
Wejście zostało przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dodatkowo,
z własnych środków GCKSTiR, przebu-
dowano i unowocześniono łazienki.  

Zmienił się także teren wokół dworku.
Ścieżki zostały utwardzone i wyłożone
kostką brukową. Zainstalowano nowe,
energooszczędne oświetlenie. Powstały
również miejsca do rekreacji na powiet-
rzu, tężnia solankowa, stacja naprawy
rowerów oraz elementy tzw. małej
architektury o charakterze edukacyjnym.
Na terenie wokół stawu zainstalowano
pomost pontonowy. 

[JŁ]

Modernizacja i przebudowa
Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Gminne inwestycje na drogach

Kolejna inwestycja drogowa, która niebawem będzie
realizowana, otrzymała dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości ponad 463 tys. zł.
Na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 120374 E w miejscowości Skotniki
ul. Barowa”, Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek,
w dniu 25 września, podpisała umowę z wojewodą
łódzkim. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad
770 tys. zł. W ramach prac wykonana zostanie
nowa nawierzchnia asfaltowa, a pobocza i wjazdy będą
wyrównane i utwardzone.

[JŁ]

www.gminazgierz.pl
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Z dniem 1 maja 2018 r. weszła
w życie Uchwała nr XLIV/548/17
Sejmiku Województwa Łódzkiego,
z dnia 24 października 2017 r.,
w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa łódzkiego ograni-
czeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spala-
nie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2017 r. poz. 4549).

Wprowadziła ona regulacje w za-
kresie eksploatacji instalacji spala-
nia paliw takich jak kocioł, piec,
kominek, które przyczyniać się będą
do poprawy jakości powietrza
w województwie łódzkim. Szcze-
gólny nacisk położony został na sto-
sowanie odpowiednich paliw oraz
eksploatację kotłów spełniających
unijne normy efektywności i emisji.

Poprawa jakości powietrza
w sposób oczywisty przyczyni się do
poprawy stanu zdrowia mieszkańców
województwa oraz może wpłynąć
na długość ich życia.
Uchwała zakłada:
- objęcie regulacjami instalacji
wykorzystywanych do ogrzewania
budynków poprzez zakaz stosowania
paliw najgorszej jakości i dopusz-
czenie spalania paliw stałych jedynie
w instalacjach spełniających najbar-
dziej rygorystyczne normy,
- wskazanie sposobu, w jaki miesz-
kańcy będą mogli potwierdzić,
że eksploatują instalację zgodną
z wprowadzonymi regulacjami,
- określenie okresów przejściowych
umożliwiających mieszkańcom do-
stosowanie się do nowych regulacji,
przy jednoczesnym uwzględnieniu,
że bardziej emisyjne instalacje będą
musiały być dostosowane w krót-
szym terminie niż instalacje o niż-
szych poziomach emisji.

Wejście w życie niniejszej uchwały
oznacza, że:
- wszystkie   montowane   kotły  po-
winny spełniać wymagania doty-
czące   efektywności   energetycznej                

i wielkości emisji określone
w Rozporządzeniu Komisji (EU)
2015/1189,
- nie można spalać paliw najgorszej
jakości. 

Przepisy uchwały dla kominków
i pieców zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2022 r. po tej dacie wszyst-
kie montowane kominki i piece
(czyli miejscowe ogrzewacze
pomieszczeń) powinny spełniać wy-
magania dotyczące efektywności
energetycznej i wielkości emisji
określone w Rozporządzeniu
Komisji (EU) 2015/1185.

Przewidziane zostały przepisy
przejściowe dające czas na dostoso-
wanie się do nowych regulacji:
- dopuszczono możliwość eksploata-
cji kotłów spełniających wymaga-
nia klasy 5, gdy  eksploatację
rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
do czasu tzw. śmierci technicznej
urządzenia,
- dla kotłów pozaklasowych, tzw.
„kopciuchów”, których eksploatację
rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
określono czas wymiany do 1 stycz-
nia 2023 r.
- dla kotłów spełniających wyma-
gania klasy 3 lub 4, których eks-
ploatację rozpoczęto przed 1 maja
2018 r. określono czas wymiany do
1 stycznia 2027 r.
- dla kominków i pieców, których
eksploatację rozpoczęto przed
1 maja 2018 r. określono czas
wymiany lub dostosowania instalacji
do 1 stycznia 2025 r. (dostosowanie
to ma polegać na ograniczeniu wiel-
kości emisji pyłu). 

Więcej informacji znajduje się na
stronie www.powietrze.lodzkie.pl
(portal Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego).
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Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego

Radny Łagiewnik Nowych, Sołtys
oraz Rada Sołecka,

pragną podziękować wszystkim zaangażowanym osobom
w organizację 

„Święta Ziemniaka 2019" 
w Łagiewnikach Nowych.

Zapraszamy za rok!!!

Ustawodawca wprowadza nowe
zasady zbierania odpadów

Od 6 września br. zaczęła obowiązywać znowelizowana Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Jednym z wymogów, jest przepis, aby wszyscy
właściciele nieruchomości zbierali odpady w sposób segregowany. 

W gminie Zgierz 64 % właścicieli nieruchomości segreguje śmieci, dlatego
też te osoby spełniają już wymogi narzucone przez ustawodawcę nowymi przepisami.
Pozostali mieszkańcy, nie zbierający odpadów w sposób selektywny, powinni
zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz, celem złożenia nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sposób selektywny. 

W chwili obecnej miesięczna opłata za odpady niesegregowane wynosiła 18 zł
za osobę, zaś za odpady segregowane 12 zł za osobę. Deklarując zatem zmianę
sposobu zbierania odpadów, każdy mieszkaniec spełni wymogi narzucone przepisami
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaoszczędzi w skali roku 72
zł, a także będzie miał swój wkład w działania proekologiczne na rzecz naszej planety. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy Zgierz, tel. 42 716 25 15 w. 212. 

„Recykling drogą do przyszłości” – pod takim hasłem gmina Zgierz ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci młodzieży z terenu gminy. Celem konkursu
jest rozwijanie, edukacja i promocja zachowań proekologicznych, podejmowanych
na rzecz naszego środowiska, poprzez poddawanie recyklingowi odpadów. Po ich
przetworzeniu powstaną surowce, z których zostaną wytworzone nowe produkty. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu gminy Zgierz, które w grupach składających
się minimalnie z 2 osób, a maksymalnie z 6 osób, pod opieką nauczyciela koordy-
nującego, wykonają dowolną techniką plastyczną i dostarczą prace, do Urzędu
Gminy Zgierz (ul. Łęczycka 4 w Zgierzu), w terminie do 31 października 2019 r.
Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda na udział w konkursie dostępne są na stronie
internetowej www.gminazgierz.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgierz, tel. 42 716 25 15 w. 101. 

„Ekopracownia pod chmurką”, to kolejna inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki której szkoły mogły
pozyskać środki na zagospodarowanie terenu, tworząc miejsce do zajęć na powietrzu
z edukacji ekologicznej. 

Z projektu skorzystała także gminna placówka oświatowa i utworzyła punkt
dydaktyczny pn. „Szkoła pod obłokami przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Dąbrówce Wielkiej”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW
w Łodzi. Szkoła pozyskała maksymalne dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł,
które zostało przeznaczone na przygotowanie gruntu pod nasadzenia, zakupienie
sadzonek i nasion roślin wieloletnich, traw, warzyw, owoców i ziół, a także zakupienie
i zamontowanie tablic dydaktycznych, gier, plansz i instalacji o tematyce ekologicznej. 

Uroczyste otwarcie ogródka ekologicznego zostało połączone z akademią
i ślubowaniem uczniów z I klasy. W obecności zaproszonych gości, wśród których
była Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek oraz nauczycieli i rodziców, osiemna-
ścioro uczniów klasy pierwszej złożyło ślubowanie. Klasę opieką objęła
Ewa Bielicka, która przez najbliższe trzy lata, będzie wprowadzała dzieci w świat
nauki.                                                                                                                        [JŁ]

Konkurs plastyczny

Szkoła w Dąbrówce ma ogródek ekologiczny
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W miejscowości Władysławów
stanęła tablica, upamiętniająca walkę
oddziału Legionów Polskich z wojskami
rosyjskimi, stoczoną 105 lat temu.
Tablica, ufundowana przez samorząd
gminy Zgierz, będzie przypominać
zapomnianą kartę z dziejów I wojny
światowej na ziemi zgierskiej.

Aby pokrótce przybliżyć tę niezwykłą
historię, należy wspomnieć, że sformo-
wane z inicjatywy Józefa Piłsudskiego
Legiony Polskie w początkowej fazie
I wojny światowej walczyły po stronie
państw centralnych (Austro-Węgry,
Niemcy), a zatem przeciw Rosji. W takich
właśnie okolicznościach na ziemię łódzką,
czyli formalnie terytorium ówczesnego
Cesarstwa Rosyjskiego, trafił 1 Szwadron
Legionów. Dowódcą i zarazem organiza-
torem tej jednostki kawalerii był
Władysław Belina-Prażmowski (1888-
1938), znany w Małopolsce działacz
konspiracji niepodległościowej i współ-
pracownik J. Piłsudskiego. Służący w sze-
regach Legionów Polskich oficerowie
i żołnierze wierzyli, że ich czyn zbrojny
przyniesie kres narodowej niewoli. "Rajd"
szwadronu konnicy legionistów był ope-
racją brawurową i aktem nie lada odwagi.
Sam W. Belina-Prażmowski wspominał,
że ludność zaboru rosyjskiego witała jego
oddział owacyjnie. 

Utworzony 25 sierpnia 1914 roku
1 Szwadron Legionów Polskich, który
z czasem przekształcił się w 1 Pułk Uła-
nów, był oddziałem jazdy składającym się
z około 160 ochotników. Żołnierze, od na-
zwiska dowódcy nazywani "beliniakami",
nosili charakterystyczne umundurowanie,
które wyróżniały: czako, czyli wysokie
usztywnione czapki z płaskim sklepie-
niem z wizerunkiem polskiego orła oraz
dwurzędowe szaro-niebieskie kurtki.
"Beliniacy" współtworzyli etos i pod-
stawy organizacyjne kawalerii Wojska
Polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej.

W południe 26 października 1914 roku 

we Władysławowie ułani 1 Szwadronu
Legionów Polskich natknęli się na nacie-
rającą w przewadze liczebnej na siły
polskie kawalerię rosyjską. Bohaterska
godzinna walka, mimo niekorzystnych
proporcji sił, ocaliła "beliniaków" przed
stratami w ludziach, ale zmusiła
do odwrotu w kierunku Bądkowa. W tym
samym czasie pluton "beliniaków",
wysłany na zwiad w stronę Piątku, stoczył
potyczkę z Rosjanami pod Giecznem.
Na kolejne starcie z Rosjanami "beli-
niacy" długo nie czekali; 28 października
na wschód od Sokolnik doszło do bitew-
nego zwarcia, w którym ułani-legioniści
przepuścili szarżę na pozycje wroga
- frontalny atak w pełnym galopie. Była to
jedyna szarża 1 Szwadronu Legionów
Polskich podczas działań na ziemi
łódzkiej.

Akcja militarna "beliniaków" na terenie
zaboru rosyjskiego była jednym z pierw-
szych akordów działań zbrojnych na ziemi
zgierskiej podczas wielkiej wojny 1914-
1918. Świadkowie tych wydarzeń zoba-
czyli po raz pierwszy regularne polskie
wojsko i z pewnością był to widok krze-
piący serca oraz budzący nadzieję. Jak po-
kazała historia, pomyślny splot wydarzeń
międzynarodowych i patriotycznych
postaw Polaków w czasie wielkiej wojny
sprawił, że w listopadzie 1918 roku
na mapę Europy powróciła Polska jako
państwo niepodległe i suwerenne.

Dowodzący pod Władysławowem
rotmistrz Władysław Belina-Prażmowski
w wolnej Polsce dowodził 1 Brygadą
Kawalerii Wojska Polskiego. Wsławił się
zdobyciem Wilna w kwietniu 1919 r.
- w ramach jednej z pierwszych operacji
wojny polsko-bolszewickiej. W latach
1931-1933 był prezydentem m. Krakowa. 

Zainteresowanych tematem odsyłamy
do monografii dr. Tadeusza Z. Bogalec-
kiego "Tradycje legionowe w regionie
łódzkim".

dr Dariusz Szlawski
 

We wrześniu 1939 roku dla milionów
Polaków rozpoczął się ponury czas
okupacji, która miała trwać ponad pięć lat.
Dla wielu rodzin, zamieszkujących pod-
zgierskie miejscowości, nastał czas żałoby
po bestialskich mordach wojsk niemiec-
kich na ludności cywilnej, które to wyda-
rzenia wspominaliśmy w poprzednim
numerze miesięcznika "Na Ziemi Zgier-
skiej". Dziesiątki rodzin doświadczało
strachu o los swoich bliskich, którzy
powołani w szeregi Wojska Polskiego
trafili na różne odcinki frontu. Niektórzy,
jak major Jan Czech z Woli Rogozińskiej,
uwięziony przez Sowietów w obozie
jenieckim w Starobielsku, już nigdy
nie powrócili... 

Wieści o wejściu Armii Czerwonej (17
IX) i kapitulacji Warszawy (28 IX) osta-
tecznie pogrzebały nadzieje na odpór
hitlerowskiego najazdu. W październiku
1939 roku władze niemieckie dokonały
podziału administracyjnego ziem pol-
skich, włączając część z nich do Niemiec,
a z reszty tworząc Generalne Gubernator-
stwo. Teren dzisiejszej gminy Zgierz
znalazł się w granicach Trzeciej Rzeszy,
w tzw. Okręgu Rzeszy Kraj Warty
(Reichsgau Wartheland). Obszar ten doce-
lowo miał być "oczyszczony" z ludności
polskiej, którą mieli zastąpić niemieccy
osadnicy. Dla polskich rodzin przewi-
dziano     los    niewolników,    pracujących              

w niemieckich fabrykach i majątkach
ziemskich. Rozpoczęła się też planowa,
starannie przygotowana przez niemieckie
służby policyjne akcja fizycznej  elimina-
cji liderów społecznych i przedstawicieli
inteligencji, między innymi nauczycieli
i duchownych. Po drugiej stronie granicy
z Generalnym Gubernatorstwem,
po której pozostał m.in. sąsiedni powiat
łowicki, Polacy mieli być rezerwuarem
siły roboczej na potrzeby "rasy panów".

Prezentowana obok fotografia to rzadki
dokument początków okupacji ziemi
zgierskiej - niemieccy żołnierze na stacji
kolejowej w Glinniku (gm. Zgierz).
Zdjęcie wykonał oficer Wehrmachtu
w dniu 15 października 1939 roku. Podpis
w języku niemieckim na odwrocie mówi
wszystko: "Przejażdżka drezyną ze Stry-
kowa do Zgierza". To, co dla najeźdźców
było przygodą, zabawą, "przejażdżką",
okazało się traumą i zwiastunem
życiowych dramatów tysięcy Polaków.

...
Jeśli posiadają Państwo pamiątki histo-

ryczne z czasów II wojny światowej,
dokumentujące losy rodzinne i czas oku-
pacji, zachęcamy do podzielenia się rela-
cjami na łamach miesięcznika "Na Ziemi
Zgierskiej". Zachęcamy również do zwie-
dzania okolicznościowej wystawy
"Zerwany splot" w Muzeum Miasta
Zgierza.

WŁADYSŁAWÓW 1914 Działo się... osiemdziesiąt lat temu
NA BOJOWYM SZLAKU LEGIONÓW POLSKICH JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KALENDARIUM HISTORYCZNE

Gmina Zgierz uczciła pamięć mieszkańców pomordowanych w Rogóźnie dnia
10 września 1939 r. Mord na cywilnej ludności, dokonany tu 80 lat temu, to jedno
z najbardziej dramatycznych wydarzeń wojny i okupacji na ziemi zgierskiej.

Także w Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej władze gminy Zgierz,
społeczność szkolna i mieszkańcy oddali hołd Polakom zamordowanym przez
nazistów w Białej w dniu 11 września 1939 r. W czasie obchodów odbył się apel
oraz zwiedzanie izby pamięci w ramach projektu grantowego pt.: „Historia łączy
pokolenia – warsztaty i rajd integracyjny dla mieszkańców sołectwa Biała”.

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ
I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Redakcja gazety
samorządowej "Na Ziemi Zgierskiej".
II. Patronat
Konkurs został objęty patronatem honorowym
Wójta Gminy Zgierz.
III. Cele konkursu
1. Rozbudzanie postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży.
2. Rozwój zainteresowań i umiejętności artystycz-
nych.
3. Promocja czytelnictwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej",
wydawanego przez gminę Zgierz.
IV. Adresaci
Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich klas
szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę
Zgierz.
V. Charakterystyka konkursu
1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu
przez uczestnika pracy plastycznej (z wyjątkiem
form przestrzennych), nawiązującej tematyką
do Narodowego Święta Niepodległości. Prace pla-
styczne mogą być wykonane dowolną techniką (np.
rysunku, malarstwa, kolażu)  na kartonie o wymia-
rze nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście
lub listownie) w zaklejonej kopercie do siedziby
Organizatora (Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka
4, Biuro Obsługi Klienta w budynku A lub pokój nr
13 w budynku B) w terminie do 31   października
2019 r. (w przypadku prac  przesłanych pocztą
decyduje data stempla pocztowego).
3. Koperta powinna być opisana hasłem "Konkurs
Barwy Niepodległości". Na odwrocie pracy kon-
kursowej należy zapisać imię i nazwisko autora,
nazwę szkoły i klasy, a także - w celu kontaktu z
laureatami konkursu - dane kontaktowe do rodzica
lub prawnego opiekuna ucznia (numer telefonu
i/lub adres e-mail). Prace plastyczne mogą być
przekazywane zarówno przez uczestników indywi-
dualnych, jak i bezpośrednio przez szkoły (w tym
ostatnim przypadku prace konkursowe wykonane
przez uczniów danej szkoły   mogą   znajdować
się    w   jednej   kopercie,  zaś  w  miejscu   danych

kontaktowych do rodzica lub prawnego opiekuna
można umieścić dane kontaktowe szkoły).
4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powo-
łaną przez Organizatora  Komisję Konkursową,
która wyłoni laureatów konkursu. Komisja Konkur-
sowa oceni prace według kryteriów  inwencji twór-
czej, nakładu pracy i poziomu artystycznego.
Organizator powiadomi rodziców/prawnych opie-
kunów uczestników konkursu, a w przypadku
nadesłania prac przez szkoły - sekretariaty szkół,
o uzyskaniu tytułu laureata lub wyróżnienia, zapra-
szając uczniów na uroczyste wręczenie nagród.
5. Udział w konkursie jest tożsamy z wyrażeniem
zgody na gromadzenie i przetwarzanie wyżej
wymienionych danych osobowych na wyłączne
potrzeby organizacji konkursu. Administratorem
danych, o których mowa, jest Urząd Gminy Zgierz.
Udział w konkursie oznacza akceptację postano-
wień  regulaminu, w tym - zgodę na opublikowanie
informacji o laureatach konkursu, zawierających
imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły,
do której uczestnik uczęszcza, w gazecie samorzą-
dowej "Na Ziemi Zgierskiej", na stronie interneto-
wej gminazgierz.pl oraz na oficjalnym profilu
gminy Zgierz w serwisie społecznościowym Face-
book. Udział w konkursie jest tożsamy z wyraże-
niem zgody na ekspozycję pracy konkursowej
na okolicznościowej wystawie prac plastycznych,
a także opublikowanie fotografii pracy w wymie-
nionych wyżej środkach przekazu.
VI. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
za udział, a laureaci konkursu - dyplomy laureata
oraz nagrody książkowe. Dyplomy i nagrody
zostaną przekazane podczas uroczystości gminnych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości
w Białej w dniu 11 listopada 2019 r. Lista laureatów
zostanie opublikowana na łamach miesięcznika
"Na Ziemi Zgierskiej" oraz w internetowych
środkach przekazu. 
VII. Postanowienia końcowe.
W kwestiach, których nie reguluje regulamin,
rozstrzyga Komisja Konkursowa w porozumieniu
z Organizatorem.

Regulamin Konkursu Plastycznego "Barwy Niepodległości" z okazji
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
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Mały nie śmiały psiak o pięknym czekolado-
wym umarszczeniu, grzeczny, spokojny.
Ma dobry kontakt z opiekunem. Na spacerach
ufa opiekunowi i stara się nie oddalać. Potrafi
chodzić na smyczy. Najlepiej odnalazł by się
mieszkając u boku dorosłych osób. Nie nadaje
się do domu, gdzie mieszkają małe dzieci.
Samiec ma 6 lat. W schronisku od 24.08.2019 r.,
odłowiony w miejscowości Jedlicze B. 

Średnio duży, wesoły pies, psotny i energiczny.
Jest młody i rozpiera go jeszcze energia. Potrafi
chodzić na smyczy i widać że spędził życie
u boku człowieka - nikt nie poświęcił mu jednak
czasu na naukę dobrych manier. Nie przepada
za towarzystwem innych zwierząt - w nowym
domu powinien być jedynakiem. Samiec ma rok.
W schronisku od 3.08.2019 r., odłowiony  
w miejscowości Ustronie. 

Duża, energiczna sunia. Ma dobry kontakt
z człowiekiem szybko się zaprzyjaźnia.
Jest  łagodna i zawsze skora do zabaw i długich
spacerów. Ładnie chodzi na smyczy. Będzie
wspaniałą kompanką dla dorosłych osób miesz-
kających w domu z ogrodem. Sunia ma 3 lata. 
W schronisku od 24.03.2017 r.,  odłowiona
w miejscowości Dąbrówka Wielka. 

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. 

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Sprzątanie świata

Z okazji jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego
Państwu Marii i Zygmuntowi Biadałom

życzymy Błogosławieństwa Bożego.
Niech Wam słońce zawsze świeci, a miłość i radość 

będą wskazówką szczęśliwej, wspólnej drogi 
do następnych Jubileuszy.

Sołtys, Rada Sołecka
oraz Mieszkańcy sołectwa Gieczno

PSZENICA - GALERIST, EMIL, ARTIST, WILEJKA, ETANA, ARKADIA, JULIUS, PATRAS, 
EUFORIA, TYTANIKA; PSZENŻYTO - OCTAWIO, TADEUS, AVOKADO, MELOMAN; 
ŻYTO - DAŃKOWSKIE RUBIN, INSPECTOR; JĘCZMIEŃ- KOMOS, JAKUBUS; 
JĘCZMIEŃ MIESZAŃCOWY - MERCURIOO; PSZENICA MIESZAŃCOWA - HEBERY; 
ŻYTO MIESZAŃCOWE - BERADO, VINETTO, SERAFINO, PROMOTOR         
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAMÓWIENIA NA ZIEMNIAKI 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

OFERTA MATERIAŁU SIEWNEGO DO WYMIANY
NA JESIEŃ 2019 r. 

W sobotę 21 września na stadionie „Włókniarz” w Zgierzu odbyły się zawody
sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z trenu powiatu zgierskiego.
W zawodach udział wzięły łącznie 22 drużyny. Gminę Zgierz reprezentowała
jednostka OSP Ustronie-Grotniki, która zdobyła I miejsce w grupie A (drużyna męska)
oraz III miejsce w grupie C (drużyna kobieca). Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
OSP Ustronie-Grotniki (chłopcy) także stanęła na podium zajmując II miejsce
w zawodach. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników!                            [MS]

Masz psa lub kota i chcesz, żeby był bezpieczny?
Możesz go bezpłatnie zaczipować! Zwierzę posiadające czip, jest zarejestrowane w bazie
danych i w przypadku gdy się zgubi, łatwo ustalić jego właściciela i powiadomić go,
gdzie można je odebrać. Akcja bezpłatnego czipowania trwa do końca roku
lub do wyczerpania środków na ten cel. 
Co trzeba zrobić? Każdy kto jest mieszkańcem gminy Zgierz, powinien zgłosić się do Urzędu
Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4 w Zgierzu, w godzinach pracy urzędu, aby wypełnić prosty
wniosek. Po zweryfikowaniu informacji, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa wystawiają skierowanie na zabieg czipowania do przychodni weterynaryjnej
„Zwierzyniec” w Glinniku, gdzie po ustaleniu terminu wizyty, pies lub kot zostanie zaczipo-
wany. Zabieg jest praktycznie bezbolesny dla zwierzęcia i trwa tyle co wykonanie zastrzyku
z czipem. 

W piatek 13 września, uczniowie Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji  „Sprzątanie świata” podczas której usunęli śmieci
zalegające w okolicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, w szczególności
oddziałów przedszkolnych,  dzieci nazbierały wiele worków pełnych odpadów.
Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że porzucone w lesie szklane i plastikowe
butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpo-
średnie zagrożenie dla naszego środowiska. Dziękujemy uczniom za ich ogromne
zaangażowanie w tę akcję!                                                                                    [KK]

Pani Wójt, co dalej z podstawową
opieką zdrowotną w ośrodku zdrowia
w Giecznie?
Barbara Kaczmarek: Gdy tylko zosta-
liśmy poinformowani przez pana doktora
Stanisława Błaszczyka o zamiarze zakoń-
czenia praktyki lekarskiej w ośrodku
zdrowia w Giecznie, które stało się faktem
z końcem sierpnia br., podjęliśmy wszel-
kie możliwe starania, aby zapewnić
mieszkańcom podstawową opiekę
zdrowotną w tymże miejscu. Niestety,
nasze wysiłki do tej pory nie przyniosły
pożądanych efektów.
Dlaczego?
Samorząd gminny nie prowadzi zakładów
podstawowej opieki zdrowotnej, a jedynie
udostępnia lokale podmiotom, które taką
działalność prowadzą. Ze swojej strony
dbamy o to, aby zapewnić odpowiednie
standardy budynków i pomieszczeń,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ośrodek zdrowia w Giecznie takie stan-
dardy spełnia. Bazę lokalową gminnych
ośrodków zdrowia wydzierżawiamy
w drodze przetargu podmiotom świadczą-
cym usługi z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, czy to firmom, zatrudniają-
cym lekarzy, czy osobom prowadzącym
indywidualną praktykę lekarską. W przy-
padku Gieczna w prowadzonych postępo-
waniach przetargowych do tej pory nie
zgłosił się żaden podmiot zainteresowany 

wydzierżawieniem lokalu i prowadzeniem
w nim działalności leczniczej. 
Czy jest szansa, że to się zmieni?
Zakład opieki zdrowotnej, świadczący
usługi z zakresu POZ, funkcjonuje według
zasad działalności gospodarczej na wol-
nym rynku. Aby był w stanie utrzymać
się, czyli sfinansować koszty najmu
lokalu, a przede wszystkim - zapewnić
lekarzom i innym pracownikom wynagro-
dzenia, musi osiągać odpowiednie przy-
chody, które idą z Narodowego Funduszu
Zdrowia w ślad za pacjentem. Dla lekarza,
który rozpoczyna praktykę  na wsi, liczba
pacjentów, którzy zapiszą się do niego,
mówiąc potocznie, pozostaje niewiadomą.
Lekarze boją się tego ryzyka i zazwyczaj
poszukują bardziej atrakcyjnych warun-
ków pracy, jak chociażby w przychod-
niach miejskich, gwarantujących wyższą
liczbę pacjentów. Doświadczamy na co
dzień braku lekarzy w systemie opieki
zdrowotnej, o czym świadczą kolejki
pacjentów nawet w prywatnych gabine-
tach. Ten problem braku lekarzy dotyka
właśnie ośrodek zdrowia w Giecznie.
Nadal będziemy robić wszystko, co w na-
szej mocy, aby ośrodek służył mieszkań-
com zgodnie z przeznaczeniem, mając
nadzieję, że znajdzie się lekarz chętny
do wydzierżawienia lokalu i prowadzenia
działalności z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej.                                         [DS]

Co dalej z ośrodkiem zdrowia w Giecznie?
Rozmowa z Wójtem Gminy Zgierz

Czipujemy nasze czworonogi


