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Na Ziemi Zgierskiej
Sierpieñ-Wrzesieñ 2009

„Dnia pierwszego wrzeœnia roku pamiêtnego, wróg napad³ „Dnia pierwszego wrzeœnia roku pamiêtnego, wróg napad³ 

na Polskê z kraju s¹siedniego...” - te s³owa piosenki okupacyjnejna Polskê z kraju s¹siedniego...” - te s³owa piosenki okupacyjnej

przypominaj¹ o napaœci, jakiej doœwiadczy³a Polska w 1939 roku. przypominaj¹ o napaœci, jakiej doœwiadczy³a Polska w 1939 roku. 

70 lat temu Polska sta³a w ogniu wojny z hitlerowskimi Niemcami.70 lat temu Polska sta³a w ogniu wojny z hitlerowskimi Niemcami.

Nikt wówczas nie przypuszcza³, ¿e jest to pocz¹tek najwiêkszego Nikt wówczas nie przypuszcza³, ¿e jest to pocz¹tek najwiêkszego 

i najokrutniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkoœci, i najokrutniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkoœci, 

który poch³onie ponad 60 milionów ofiar na ca³ym œwiecie. Jednakktóry poch³onie ponad 60 milionów ofiar na ca³ym œwiecie. Jednak

ju¿ pierwsze minuty wojny nakreœla³y jej przysz³y charakter ju¿ pierwsze minuty wojny nakreœla³y jej przysz³y charakter 

- rozpocz¹³ j¹ nalot niemieckiego lotnictwa na bezbronny - rozpocz¹³ j¹ nalot niemieckiego lotnictwa na bezbronny 

i nie maj¹cy ¿adnego strategicznego znaczenia Wi nie maj¹cy ¿adnego strategicznego znaczenia Wieluñ. ieluñ. 
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polskich obywateli, zaœ w Dzier¿¹znej okupant zlokalizowa³ filiê polskich obywateli, zaœ w Dzier¿¹znej okupant zlokalizowa³ filiê 
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Okres wakacyjny nie zawa¿y³ na postêpie
spraw zwi¹zanych z „Projektem RogóŸno”.
Nie obradowa³ Sejm, pauzowa³a tak¿e
Nadzwyczajna Podkomisja do rozpatrzenia
rz¹dowego projektu ustawy - Prawo geologi-
czne i górnicze.

Jednak gminy z terenów, na których
znajduj¹ siê kopalnie oraz z terenami,
na których potencjalnie kopalnie wêgla
brunatnego znaleŸæ siê mog¹, utrzymywa³y
kontakty w celu wypracowania wspólnego
stanowiska i przygotowania siê do wyst¹pieñ
na kolejnych posiedzeniach sejmowej
Podkomisji.

Dla naszej gminy lipiec i sierpieñ to czas
dalszych prac zwi¹zanych z obszarem
ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z sugestiami
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
wykonana zosta³a terenowa weryfikacja
badañ i wierceñ, które powsta³y w ci¹gu
kilkudziesiêciu lat w rejonie RogóŸna. Wyniki
weryfikacji okaza³y siê zaskakuj¹ce - na 217
wykonanych w przesz³oœci otworów i studni
badawczych, zachowa³o siê tylko kilka
orurowañ. Pozosta³e zdemontowano lub
zamurowano w taki sposób, ¿e nie mo¿na ich
aktualnie wykorzystaæ. Olbrzymia praca,
gotowe otwory wyp³ywów wód mineralnych,
termalnych i leczniczych, które teraz mo¿na
by³oby wykorzystaæ, zosta³a zaprzepaszczona.

Mimo tego uda³o siê wytypowaæ siedem
miejsc do pobrania próbek wód, które
wstêpnie zostan¹ ocenione w aspekcie
spe³niania wymogów dla wód leczniczych.
Analizê wykona Wojewódzka Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna w £odzi (próbki do analizy
pobra³a w pierwszych dniach wrzeœnia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Zgierzu). Nastêpnie próbki trafi¹ do Insty-
tutu Balneologii w Poznaniu, gdzie poddane
zostan¹ kolejnej analizie w celu uzyskania
certyfikatu wód leczniczych. 

Warto przypomnieæ, ¿e przed wieloma
laty, wody z dwóch otworów wiertniczych
w rejonie Gieczna i Grabiszewa, zbada³ i uzna³
za lecznicze Pañstwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie. Potrzebne s¹ jednak certyfikaty
nowe, które bêd¹ odnawiane co 2 lata.

Certyfikacja wód leczniczych rejonu
RogóŸna i okolic powinna zakoñczyæ siê
jeszcze w tym roku.

W miesi¹cach letnich ustalono z Instytutem
Balneologii w Poznaniu sposoby wstêpnej
oceny i poboru próbek borowin, inaczej -
torfów, maj¹cych w³aœciwoœci lecznicze.
Zasoby borowin opisane zosta³y w opracowa-
niu pn. „Analiza mo¿liwoœci wykorzystania
zasobów wód geotermalnych i powierzch-
niowych oraz torfów i borowin w okolicy
miejscowoœci RogóŸno dla potrzeb rozwoju
turystyki, rekreacji i lecznictwa”. Informacja
o borowinach zosta³a rozszerzona dziêki
wspó³pracy z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska,
Rolnictwa i Leœnictwa Powiatu Zgierskiego,
a w szczególnoœci z Geologiem Powiatowym,
który przekaza³ gminie Zgierz szczegó³owe
mapy geologiczne i swoj¹ wiedzê na temat
lokalizacji torfów w rejonie RogóŸna i okolic. 

Proces certyfikacji borowin rozpocznie siê
we wrzeœniu.

Przypominamy - certyfikowane wody
lecznicze, termalne i mineralne oraz
borowiny, to wa¿ne przes³anki do ustanowienia
obszarów ochrony uzdrowiskowej. Warunkiem
niezbêdnym jest jednak pozytywna ocena
klimatu - jako warunek podstawowy dla
powstania uzdrowiska. Ju¿ dziœ wiemy, i¿
warunek ten spe³niamy.

28 sierpnia br., na rêce Wójta Gminy
Zgierz wp³ynê³o opracowanie pn. „W³aœci-
woœci lecznicze klimatu w wybranych miejsco-
woœciach Gminy Zgierz”, autorstwa Polskiej
Akademii Nauk, Instytutu Geografii i Przes-
trzennego Zagospodarowania. Integraln¹
czêœæ tego opracowania stanowi „Œwiadectwo
potwierdzaj¹ce w³asnoœci lecznicze klimatu”,
w którym czytamy: „…stwierdza siê, ¿e
obszar gminy Zgierz…- charakteryzuje siê
warunkami bioklimatycznymi, spe³niaj¹cymi
normy klimatyczne, dobrym klimatem akusty-
cznym oraz œladowym natê¿eniem pól
elektromagnetycznych - oraz parametrami
sanitarnymi powietrza, które s¹ zgodne
z obowi¹zuj¹cymi normami”. I dalej: „Klimat
na obszarze gminy Zgierz ma w³aœciwoœci
lecznicze w odniesieniu do: chorób uk³adu

oddechowego, chorób uk³adu kr¹¿enia,
chorób ortopedyczno-urazowych, a przez
zró¿nicowane bodŸce klimatyczne, mo¿e
tak¿e wspomagaæ leczenie zaburzeñ uk³adu
termoregulacyjnego”. Uzasadnienie (szczegó³owe)
i mapa jakoœciowo zró¿nicowanych stref
bioklimatycznych, gdzie obok miejsc ideal-
nych dla potrzeb leczenia, s¹ (w mniejszoœci)
strefy niekorzystne, np. wzd³u¿ dróg,
w pobli¿u hodowli zwierz¹t, czy w strefie
zimowego oddzia³ywania emisji zanieczysz-
czeñ energetycznych ze Zgierza. 

Prace Polskiej Akademii Nauk nad ocen¹
klimatu, niezale¿nie od materia³ów zbieranych
na ten temat od lat przez ró¿ne instytucje,
trwa³y od 24 marca do 31 lipca br.

Dzia³ania zmierzaj¹ce do ustanowienia
obszaru ochrony uzdrowiskowej, budowy
uzdrowiska, wykorzystania leczniczych
zasobów RogóŸna, bez pozytywnej oceny
klimatu stanowi³yby niewielk¹ wartoœæ.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e o klimat
i œrodowisko trzeba dbaæ stale, aby kolejna
ocena klimatu (za 2 lata) by³a tak samo
pozytywna albo jeszcze lepsza.

Kolejny krok, po certyfikacji wód
i borowin, to opracowanie Operatu Uzdro-
wiskowego, stanowi¹cego podstawê do
decyzji Rady Ministrów ustanawiaj¹cej
obszar ochrony uzdrowiskowej. Warto
wspomnieæ, ¿e obszarom ochrony uzdrowis-
kowej przys³uguj¹ (gminie) dotacje na rozwój
z bud¿etu pañstwa.  

Trwa wybór wykonawcy operatu.
Ze wzglêdu na wagê przedsiêwziêcia, g³ówn¹
przes³ank¹ wyboru bêdzie potwierdzone
doœwiadczenie w opracowywaniu takich
dokumentów.

Stan zaawansowania - pozytywna ocena
klimatu, certyfikacja wód leczniczych
i borowin, wpisanie „Uzdrowiska RogóŸno”
do projektu Wojewódzkiego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego, upowa¿ni¹ Wójta
do rozpoczêcia dzia³añ prowadz¹cych do
stworzenia sprzyjaj¹cych (specjalnych)
warunków dla uruchamiania dzia³alnoœci
gospodarczej zwi¹zanej z lecznictwem,
turystyk¹, agroturystyk¹, gastronomi¹,
komunikacj¹, itd. 

Zdzis³aw Rembisz
Zbigniew Tynenski
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W sprawie „Uzdrowiska RogóŸno”

K o m u n i k a t y

Do koñca 2009 r. konieczne jest przeklasyfikowanie kodów PKD okreœlaj¹cych przedmiot
dzia³alnoœci gospodarczej. Dotychczasowe okreœlenia rodzajów prowadzonej dzia³alnoœci w
zaœwiadczeniach o wpisie do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej nale¿y zast¹piæ kodami
„PKD 2007”. Przeklasyfikowania powinni dokonaæ przedsiêbiorcy, którzy rejestrowali
dzia³alnoœæ przed 01.01.2008 r. W celu dokonania przeklasyfikowania zapraszamy do Biura
Obs³ugi Klienta (stanowisko nr 4) w Urzêdzie Gminy Zgierz, ul. £êczycka 4. Uzyskanie
nowego zaœwiadczenia jest bezp³atne. Informacje pod nr tel. 042 714 28 34 lub 042 716 25 15
wew. 112.

Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci

Urz¹d Gminy Zgierz zwraca siê z proœb¹
o zg³aszanie par ma³¿eñskich z terenu gminy,
które obchodz¹ jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego do odznaczenia „Medalem za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.

Informacje nale¿y sk³adaæ w Zespole ds.
Obywatelskich w Urzêdzie Gminy Zgierz,
pok. 26, tel. 042 716 25 15 wew. 226.

Jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego



Wizyta odby³a siê w dniach 20-22 sierpnia
i sta³a siê okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ w
zakresie zasad funkcjonowania samorz¹dów
w Polsce i na Wêgrzech oraz dorobku obu
gmin. Podsumowano tak¿e 4 lata dotychcza-
sowej wspó³pracy partnerskiej, która dotyczy³a
g³ównie wymiany kulturalnej.

Pobyt w Hollókõ umo¿liwi³ poznanie
tradycji i obyczajów kultywowanych przez
lud Paloców oraz zwiedzenie zabytkowej
wioski, która - wraz z jej naturalnym otocze-
niem - od 1987 roku nale¿y do zasobów
Œwiatowego Dziedzictwa Kultury.

Zabytkowa wioska-skansen zachowa³a do
dzisiaj typowy dla ludu Paloców sposób
zabudowy. Z pomoc¹ unijnych funduszy
czêœæ zabytkowych domków zosta³a odremon-
towana przez gminê - w jednym z nich ma
swoj¹ siedzibê Urz¹d Gminy Hollókõ.
Równie¿ urz¹d pocztowy, informacja turys-
tyczna, muzea: regionalne, leœnictwa i lalek,
ma³e restauracyjki oraz sklepiki z wyrobami
miejscowych rêkodzielników mieszcz¹ siê w
malowniczych, zabytkowych domkach.
Serwowane w miejscowych lokalach regio-
nalne potrawy typowej kuchni wêgierskiej,
zadowol¹ podniebienie ka¿dego. Czêœæ
domków skansenu zosta³a przekszta³cona
w nastrojowe domy wypoczynkowe dla
turystów licznie odwiedzaj¹cych Hollókõ.
Ich wnêtrza, wystrój i wyposa¿enie zosta³y
zaadaptowane do potrzeb turystów, zacho-
wuj¹c jednoczeœnie nastrój minionych
wieków i zabytkowy charakter domów. 

Jednym z wydarzeñ  przyci¹gaj¹cych
do Hollókõ wielu turystów s¹ uroczyste
obchody Dnia Œwiêtego Stefana, przypada-
j¹cego 20 sierpnia, w rocznicê za³o¿enia
pañstwa wêgierskiego. W tym dniu zorgani-
zowano u podnó¿a zamku góruj¹cego nad
Hollókõ inscenizacjê historyczn¹ na
nowo wybudowanej scenie oraz pokazy
œredniowiecznego orê¿a, sposobów walki
i dawnych strojów. Grupa ³uczników œpiewa³a

dawne pieœni wojów oraz prezentowa³a
strzelanie do tarczy. Kunszt strzelecki
³uczników budzi³ du¿e zainteresowanie tak
mieszkañców, jak i turystów przyby³ych do
Hollókõ. Nastêpn¹ atrakcjê stanowi³ pokaz
dêcia w rogi bawole, strzelanie z bicza, walki
na miecze oraz rzucanie w³óczni¹ do celu
- chêtni mogli spróbowaæ swoich si³ na
specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Goœci czêstowano tradycyjn¹ zup¹ ,,Paloc”,
gotowan¹ w saganie zawieszonym nad
ogniskiem.

22 sierpnia zorganizowano dla goœci
z Polski spotkanie z grup¹ mieszkañców
Hollókõ, którzy zaprezentowali pieœni ludowe,
piêkne stroje Paloców oraz miejscowe
zwyczaje. By³a to okazja do skosztowania
ciep³ych placków z ciasta chlebowego, upie-
czonych w tradycyjnym piecu chlebowym,

podanych ze œmietan¹ i konfiturami. W czasie
spaceru po wiosce i zwiedzania lokalnych
muzeów, gospodarze opowiedzieli historiê
powstania skansenu i jego rozwoju. Wieczo-
rem zorganizowano spotkanie z pracownikami
samorz¹dowymi gminy Hollókõ, w czasie
którego podsumowano 4 lata wspó³pracy
partnerskiej gmin. Zapoznano nas tak¿e
z planami ukoñczenia rekonstrukcji zamku,
metodami kreowania wizerunku gminy jako
przyjaznej turystom oraz sposobami rozwi¹-
zywania problemów spo³ecznych mieszkañców.

JADWIGA AFINIEC
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Z wizyt¹ w Hollókõ

Na zdjêciu: Sekretarz Gminy Hollókõ (dolny rz¹d, trzecia od prawej),
Skarbnik Gminy Hollókõ (dolny rz¹d, druga od prawej), Radna Gminy
Hollókõ (dolny rz¹d, trzecia od lewej) oraz mieszkanki Hollókõ w strojach
ludowych i delegacja pracowników samorz¹dowych z gminy Zgierz.

W „Protokóle wspó³pracy i partnerstwa”
powtórzone zosta³y zapisy zawarte w porozu-
mieniu z 17 lipca 1999 roku.

– Przez ostatni¹ dekadê mieliœmy
mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w zakresie
zasad funkcjonowania i dorobku samorz¹dów
Rejonu Kupiškis i Gminy Zgierz. Przyjazna
i otwarta atmosfera wzajemnych kontaktów
zaowocowa³a równie¿ na polu wymiany
kulturalnej, oœwiatowej i gospodarczej
– podkreœli³ podczas uroczystoœci Zdzis³aw
Rembisz, Wójt Gminy Zgierz. – Jestem
przekonany, ¿e kolejne lata wspó³pracy

przynios¹ dalsze wymierne korzyœci oraz
jeszcze bardziej rozwin¹ nasze wzajemne
relacje.

W dniach 11-12 lipca goœci³ w Kupiškis
tak¿e Zespó³ Pieœni i Tañca „Szczawiniacy”,
który reprezentowa³ gminê Zgierz na Miêdzy-
narodowym Festiwalu Kultury „Lingaudala”.
W tym samym czasie obchodzono rocznicê
tysi¹clecia istnienia Pañstwa Litewskiego
oraz 480. rocznicê nadania Kupiškis praw
miejskich. q MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

10 lat wspó³pracy 
z litewsk¹ gmin¹

W sierpniu minê³y cztery lata od podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy
gmin¹ Zgierz i gmin¹ Hollókõ z Republiki Wêgierskiej. Z tej okazji Burmistrz
Hollókõ wystosowa³ zaproszenie do z³o¿enia wizyty studyjnej w Hollókõ 
dla grupy pracowników samorz¹dowych z naszej gminy. 

Wójt Gminy Zgierz i Mer Rejonu
Kupiškis odnowili deklaracjê wspó³-
pracy i partnerstwa obu regionów.
Uroczyste podpisanie aktu odby³o
siê 11 lipca w Kupiškis na Litwie.

Na zdjêciu: Zdzis³aw Rembisz - Wójt Gminy
Zgierz i Jonas Jarutis - Mer Rejonu Kupiškis.



27 sierpnia odby³a siê XLII sesja Rady
Gminy Zgierz. W przyjêtym przez radnych
porz¹dku obrad znalaz³y siê 34 projekty
uchwa³. 

Podjêto uchwa³y w nastêpuj¹cych
sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych o kwotê 481.000 z³
(uchwa³a podjêta jednog³oœnie);
l przeniesieñ w wydatkach inwestycyjnych
bud¿etu o kwoty: 

– 5.000 z³ z przeznaczeniem na rozbudowê
sieci wodoci¹gowej w ul. S³onecznej
w £agiewnikach Nowych (jednog³oœnie),

– 140.000 z³ z przeznaczeniem na przebu-
dowê ul. Topolowej w Grotnikach (6 g³osów
za, 3 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê),

– 4.000 z³ z przeznaczeniem na przebu-
dowê ul. Dzia³kowej w Emilii (10 g³osów za,
3 wstrzymuj¹ce siê),

– 6.000 z³ z przeznaczeniem na oœwietlenie
placu zabaw w Luæmierzu (9 g³osów za,
2 przeciw, 3 wstrzymuj¹ce siê),

– 76.300 z³ z przeznaczeniem na przebu-
dowê ul. Po³udniowej w Palestynie (10.000 z³)
i ul. Konopnickiej w Rosanowie (65.000 z³)
oraz rozbiórkê masztu radiowego znajdu-
j¹cego siê na dachu Oœrodka Zdrowia
w S³owiku (1.300 z³) (12 g³osów za, 2 przeciw);
l przeniesieñ w planie wydatków inwesty-
cyjnych bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009
w zakresie zadañ w³asnych o kwotê 25.000 z³.
Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na opraco-
wanie koncepcji oraz nowej dokumentacji
projektowej dodatkowej nadbudowy nad
czêœci¹ zaplecza sali gimnastycznej Zespo³u
Szkolno-Gimnazjalnego w S³owiku (jedno-
g³oœnie);
l przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadañ
w³asnych o kwoty:

– 2.000 z³ z przeznaczeniem na organizo-
wany przez Szko³ê Podstawow¹ w Bia³ej
„Zjazd by³ych WiêŸniów filii w Dzier¿¹znej
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla
ma³oletnich w £odzi przy ul. Przemys³owej”
(jednog³oœnie),

– 106.899 z³ z przeznaczeniem na przebu-
dowê ci¹gu pieszego na drodze powiatowej
Nr 5133 E - D¹brówka Wielka, ul. G³ówna
(jednog³oœnie),

– 79.051 z przeznaczeniem na wykonanie
nak³adki asfaltowej oraz ustawienie krawê¿nika
na drodze powiatowej Nr 5131 E - £agiewniki
Nowe, ul. Smardzewska (jednog³oœnie),

– 7.930 z³ z przeznaczeniem na wyko-
nanie studium wykonalnoœci dla projektu
pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaœniczego
w gminie Zgierz poprzez zakup ciê¿kiego
samochodu ratowniczo-gaœniczego z elemen-
tami ratownictwa drogowego dla jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ej”. We
wrzeœniu br. gmina Zgierz planuje z³o¿yæ
wniosek o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu
samochodu dla OSP (jednog³oœnie);
l udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zgierskiemu w formie dotacji na wykonanie
zadañ na drogach powiatowych w D¹brówce
Wielkiej, ul. G³ówna (106.899 z³, ale
nie wiêcej ni¿ 60% wartoœci zadania)
i £agiewnikach Nowych, ul. Smardzewska
(79.051 z³, ale nie wiêcej ni¿ 50% wartoœci
zadania) (jednog³oœnie).

Ponadto w drodze uchwa³:
l uchylono:

– uchwa³y kredytowe na zadania zwi¹zane
z przebudow¹ dróg gminnych: l Grotniki,
ul. Zielona (0,4 km), l Emilia, ul. Dzia³kowa
(0,5 km), l Grotniki, ul. Topolowa (0,8 km),
l Jedlicze B, ul. Bukowa (1 km), l Palestyna,
ul. Po³udniowa, l Rosanów, ul. Konopnickiej,
l Ciosny od starej szko³y, l Dêbniak, ul. Wiœniowa.
Uchwa³y podjête zosta³y na poprzedniej sesji,
w czerwcu. Ich uchylenie wynika z braku
œrodków w 2009 roku w Europejskim
Funduszu Wspierania Wsi Polskiej na
dofinansowanie kredytów na budowê dróg
gminnych (13 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê),

– uchwa³ê Nr XXXVIII/373/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie przeznaczenia do wydzier¿awienia
- w drodze przetargu - dzia³ek o numerach
ewidencyjnych 142/2 i 143 po³o¿onych
w miejscowoœci Kolonia G³owa obrêb Bia³a.
Wojewoda £ódzki kontroluj¹c legalnoœæ

uchwa³y wykaza³, ¿e w tym przypadku nie
istnieje ustawowy wymóg wyra¿enia zgody
przez Radê Gminy w formie uchwa³y
(jednog³oœnie);
l dokonano zmian w treœci uchwa³:

– Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na rok 2009 – zaktualizowano
za³¹cznik Nr 6 - Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011 (12 za, 1 wstrzymuj¹cy siê),

– Nr XXX/304/08 z dnia 7 lipca 2008 roku
w sprawie przyjêcia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Zgierz na lata
2007-2013 – do WPI wpisano zadanie
dotycz¹ce zakupu samochodu dla OSP
w Bia³ej (jednog³oœnie),

– Nr VI/47/03 z dnia 27 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia poboru podatków w
drodze inkasa, okreœlenia inkasentów
i wysokoœci wynagradzania za inkaso
w gminie Zgierz – zmieniony zosta³ Wykaz
inkasentów wykonuj¹cych czynnoœci poboru
nale¿noœci pieniê¿nych z tytu³u podatków.
Inkasentami s¹ so³tysi poszczególnych
so³ectw gminy Zgierz. Zmiana wynika z
wyboru nowego so³tysa So³ectwa Kania
Góra. Od 16 lipca funkcjê tê pe³ni Grzegorz
Nyczaj (jednog³oœnie);
l upowa¿niono Wójta Gminy Zgierz do:

– zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu
na pokrycie deficytu bud¿etu gminy oraz
sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych przez gminê
zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek.
Kredyt zaci¹gniêty mo¿e zostaæ do kwoty
4.500.000 z³. Sp³acony zostanie w latach
2010-2015 z przychodów i dochodów
w³asnych gminy (jednog³oœnie),

– przekazania uprawnieñ Dyrektorowi
Gminnego Zak³adu Komunalnego do zawarcia
umów w sprawach: l zakupu opa³u na
dostawy realizowane w sezonie grzewczym
2009/2010, l zakupu paliwa na dostawy reali-
zowane w 2010 roku, l przyjêcia zbieranych
przez GZK odpadów komunalnych przez
uprawniony podmiot w 2010 roku, l obs³ugi
pieców centralnego ogrzewania w budynkach
oœrodków zdrowia i GZK w sezonie grzew-
czym 2009/2010, l refundacji kosztów
dowozu i odwozu dzieci niepe³nosprawnych
w roku szkolnym 2009/2010, l œwiadczenia
us³ug przewozowych polegaj¹cych na
dowozie i odwozie dzieci do szkó³ na terenie
gminy Zgierz w roku szkolnym 2009/2010
(jednog³oœnie);
l radni zaopiniowali negatywnie projekt
uchwa³y Sejmiku Województwa £ódzkiego
w sprawie ograniczenia dzia³alnoœci Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Zgierzu.
(likwidacja Oddzia³u Chirurgii Szczêkowo
-Twarzowej) (jednog³oœnie);
l zaliczono do kategorii dróg gminnych
publicznych ulicê Lipow¹ w D¹brówce
Wielkiej (12 g³osów za, 1 wstrzymuj¹cy siê);
l uchwalono Plan Gospodarki Odpadami
dla gminy Zgierz na lata 2009-2012
z perspektyw¹ do 2016 r. wraz z Prognoz¹
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oddzia³ywania na œrodowisko (12 g³osów za,
1 wstrzymuj¹cy siê);
l wyznaczono dodatkowego przedstawiciela
gminy Zgierz w Zgromadzeniu Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Bzura”. Zosta³ nim
Andrzej Gibki - kierownik Referatu Ochrony
Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospo-
darczej Urzêdu Gminy Zgierz (jednog³oœnie);
l wyra¿ono zgodê na wydzier¿awienie:

– dzia³ki nr ewid. 836/8, po³o¿onej
w £agiewnikach Nowych, obrêb £agiewniki
Nowe. Dzia³ka o powierzchni 1,1222 ha
wydzier¿awiona zostanie na okres 3 lat na
rzecz jej dotychczasowego dzier¿awcy
(jednog³oœnie),

– dzia³ki nr ewid. 57, po³o¿onej
w Besiekierzu Rudnym, obrêb Besiekierz
Rudny. Dzia³ka o powierzchni 0,5359 ha
wydzier¿awiona zostanie na okres 3 lat
na rzecz jej dotychczasowych dzier¿awców
(jednog³oœnie),

– dzia³ki nr ewid. 142/2 i 143, po³o¿onej
w miejscowoœci Kolonia G³owa, obrêb Bia³a.
Dzia³ki o powierzchniach 2322 m2 i 3548 m2

wydzier¿awione zostan¹ na okres 3 lat na
rzecz jej dotychczasowych dzier¿awców
(jednog³oœnie).

Podjêto równie¿ trzy uchwa³y dotycz¹ce
zaci¹gniêcia przez gminê Zgierz d³ugotermi-
nowych kredytów na finansowanie zadañ
inwestycyjnych w 2010 roku. Wysokoœæ
kredytów jakie gmina mo¿e zaci¹gn¹æ na
poszczególne zadania okreœlono do kwot:
l 500.000 z³ na zadanie pn. „Przebudowa
drogi gminnej Dzier¿¹zna - Jasionka”
(12 g³osów za, 1 przeciw), l 180.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Rosanów ul. Poprzeczna” (11 g³osów za,
1 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê), l 385.000 z³
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
Szczawin Koœcielny ul. Stra¿acka oraz
Szczawin Ma³y ul. Leœna” (11 g³osów za,
2 wstrzymuj¹ce siê). Gmina bêdzie
wnioskowaæ o kredyty preferencyjne
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Wsi Polskiej na 2010 rok. Oprocen-
towanie tych kredytów kszta³tuje siê obecnie
na poziomie 4 procent, a dofinansowanie
inwestycji mo¿liwe jest do 80 procent.
Kredyty bêd¹ sp³acane w latach 2011-2015
z dochodów w³asnych gminy.

W trakcie sesji Radny Lechos³aw Wojcie-
szek zaznaczy³, i¿ dzia³ania gminy w sprawie
rozwi¹zania problemu dotycz¹cego kanali-

zacji w £agiewnikach Nowych rozpoczête
zosta³y w 2008 roku, nie w 2007. Radny
odwo³a³ siê tym samym do przytoczonego
w poprzednim numerze gazety stwierdzenia.

Sesja nadzwyczajna odby³a siê 11 wrzeœnia.
Do porz¹dku obrad wprowadzonych zosta³o
dziesiêæ projektów uchwa³.

Podjêto piêæ uchwa³ w sprawie zmian
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadañ w³asnych:
l zwiêkszono wydatki na administracjê
publiczn¹ o 55.295 z³ (pieni¹dze przezna-
czone zostan¹ m.in. na okresow¹ kontrolê
stanu technicznego instalacji gazowej,
przegl¹d sprzêtu przeciwpo¿arowego, eksper-
tyzê techniczn¹ budynku urzêdu, monitoring
budynków urzêdu i Klubu Integracji Spo³ecz-
nej, us³ugi kominiarskie, wywóz nieczystoœci
p³ynnych i sta³ych, us³ugi pocztowe, utrzy-
manie strony internetowej gminy, organizacjê
konferencji) oraz wydatki na lokalny transport
zbiorowy o 4.500 z³. Pieni¹dze pochodz¹
z przychodów z tytu³u wolnych œrodków na
rachunku bankowym;
l dokonano zmian, które wynikaj¹ z realizacji
zadania „Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury edukacyjnej Szko³y Podstawowej
w Bia³ej w celu niwelowania spo³eczno-ekono-
micznych dysproporcji na obszarach wiejskich”
(zwiêkszono dochody o 421.984,89 z³,
zmniejszono przychody o 950.006,89 z³,
zmniejszono wydatki o 1.022.122 z³, zwiêk-
szono wydatki o 494.100 z³);
l dokonano zmian, które wynikaj¹ ze zmiany
klasyfikacji dochodów z tytu³ów odsetek od
nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at oraz zwiêkszenia planu wydatków
kosztów egzekucji komorniczej (zwiêkszono
dochody o 65.000 z³, zmniejszono dochody
o 43.000 z³, zwiêkszono wydatki o 22.000 z³);
l zwiêkszono bud¿et o 9.026 z³. Pieni¹dze
pochodz¹ z refundacji przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Zgierzu wydatków poniesio-
nych przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej na realizacjê robót publicznych.
Przeznaczone zostan¹ m.in. na wynagro-
dzenia osobowe pracowników GOPS.

Podjêto dwie uchwa³y w sprawie
przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadañ
w³asnych oraz zadañ zleconych o kwoty: 

l 300.000 z³ na bie¿¹ce utrzymanie dróg.
Planowane s¹ takie prace jak: l naprawa dróg
asfaltowych grysem asfaltowym (D¹brówka
Wielka, ul. Spó³dzielcza - Rosanów, ul. Teresy;
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna; Grotniki, ul.
Ozorkowska, Lipowa i Brzozowa; Jedlicze A,
ul. Stara Droga od ul. Aleksandrowskiej
do wiaduktu; Jedlicze B, ul. Letniskowa;
£agiewniki Nowe, ul. Skotnicka; Kania Góra,
ul. Po³udniowa; Skotniki, ul. Rzemieœlnicza),
l naprawa dróg t³uczniem (Kêbliny, ul. Jod³owa),
l naprawa dróg szlak¹ i ¿wirem (Jedlicze B,
ul. Dzia³kowa, Klonowa, Szaniawskiego, Leœna,
Ja³owcowa, Orzechowa i Cicha), l naprawa dróg
destruktem bitumicznym (Grabiszew, Kwilno),
l podbudowa z destruktu bitumicznego
(Cyprianów), l naprawa przepustów pod
drogami (Besiekierz Rudny, Besiekierz
Nawojowy). Ponadto z tej puli œrodków
pokryte maj¹ zostaæ koszty zimowego utrzy-
mania dróg, koszenia traw i wycinki krzaków
oraz koszty zmiany organizacji ruchu
w Jedliczu B, ul. Rekreacyjna. 

W trakcie dyskusji nad tym projektem
uchwa³y, dyrektor Gminnego Zak³adu
Komunalnego, na wniosek Radnego Lecho-
s³awa Wojcieszka, zobowi¹za³ siê przedstawiæ
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska zakres wykonanych
prac remontowych na drogach w okresie od
1 stycznia do 30 sierpnia br.;
l 26.400 z³ na potrzeby wynikaj¹ce z dzia³al-
noœci GOPS oraz realizacji bie¿¹cego
utrzymania dróg, realizacji projektów dla
Grup Odnowy Wsi i Obrony Cywilnej.

Zaktualizowano za³¹cznik Nr 6 (Limity
wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2009-2011) do uchwa³y
Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz
z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na 2009 rok.

Rada Gminy Zgierz nie podjê³a po raz
kolejny uchwa³y w sprawie zwiêkszenia
planu na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ dla pracowników urzêdu
(9 g³osów przeciw przyjêciu uchwa³y, 4 za).

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

XLIII sesja Rady Gminy Zgierz
- sesja nadzwyczajna

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
obradowa³a 3 sierpnia.

Podczas posiedzenia cz³onkowie Komisji
zapoznali siê ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz
programem tegorocznych do¿ynek. Radni
poruszyli równie¿ temat zwi¹zany z boiskiem
w Rosanowie.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
obradowa³a 18 sierpnia.

Podczas posiedzenia rozmawiano na temat
rozszerzenia zatwierdzonego wczeœniej zakresu
rozbudowy szko³y w S³owiku. Oprócz szatni,
zaplecza sanitarnego i pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego w projekcie rozbu-
dowy mia³aby znaleŸæ siê te¿ salka do zajêæ

korekcyjnych oraz zajêæ WF klas m³odszych.
Rozwi¹zanie takie zaproponowa³ projektant.
Wi¹¿e siê to oczywiœcie ze zmian¹ kosztów
projektu, jak i wykonania ca³ej inwestycji.
Cz³onkowie Komisji przychylili siê do przed-
stawionej propozycji.

Zastêpca Wójta Gminy Zgierz poinformo-
wa³ cz³onków Komisji o badaniu kanalizacji
w £agiewnikach Nowych kamer¹.

Omówiono ponadto projekt Planu
Odnowy Miejscowoœci Grotniki oraz Plan
Gospodarki Odpadami dla gminy Zgierz na
lata 2009-2013. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska

Z prac komisji Rady Gminy Zgierz

Komisja Infrastruktury Spo³ecznej

dokoñczenie na str. 6

Protokó³y z obrad sesji i posiedzeñ
komisji Rady Gminy Zgierz dostêpne
s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na: www.gmina.zgierz.pl
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Komisja Bud¿etu i Infrastruktury Gospo-
darczej obradowa³a 24 sierpnia.

Podczas posiedzenia omówiono temat
remontu szko³y w Grotnikach oraz plano-
wanej rozbudowy szkó³ w S³owiku i Bia³ej. 

Remont szko³y w Grotnikach zosta³
zakoñczony. Inwestycja dotyczy³a termo-
modernizacji budynku oraz remontu kuchni
i sto³ówki. 

W zwi¹zku z now¹ koncepcj¹ nadbudowy
w szkole w S³owiku nale¿y dokonaæ zmian
w projekcie rozbudowy szko³y. Zwiêkszy siê
koszt wykonania projektu i ca³ej inwestycji. 

W przypadku rozbudowy szko³y w Bia³ej
zosta³a zawarta umowa obejmuj¹ca wyko-
nanie termomodernizacji budynku szko³y,
adaptacjê poddasza, budowê wielofunkcyjnego
boiska oraz wyposa¿enie pracowni multime-
dialnej. Trwaj¹ ju¿ prace zwi¹zane z termomo-
dernizacj¹ budynku szko³y. Równie¿ adaptacja
poddasza ma byæ niebawem rozpoczêta.
Inwestycja zakoñczona zostanie w lipcu
przysz³ego roku.

Radni uzyskali informacje na temat
planowanych w tym roku inwestycji drogo-

wych. Poruszono temat bie¿¹cego utrzymania
dróg i œrodków na ten cel.

Rozmawiano na temat dzia³añ podjêtych
przez Wójta Gminy Zgierz w zwi¹zku ze
stanowiskiem Rady Gminy Zgierz z dnia
30 kwietnia 2009 roku w sprawie rozwoju
inwestycji kanalizacyjnych.

Dyskutowano o potrzebie sk³adania przez
so³tysów i radnych corocznych zapotrzebo-
wañ do bud¿etu na przysz³y rok. W zwi¹zku
z tym sformu³owano wniosek o wys³anie
formularzy zapotrzebowañ do bud¿etu na
2010 rok do so³tysów i radnych gminy
Zgierz.

Zapoznano siê z pismami skierowanymi
do Komisji w sprawach: l wsparcia finan-
sowego na zorganizowanie zjazdu by³ych
wiêŸniarek hitlerowskiego obozu w Dzier¿¹znej.

Komisja sformu³owa³a wniosek, by przez-
naczyæ 2.000 z³ na ten cel; l przyst¹pienia
gminy Zgierz do programu „Moje Boisko
- Orlik 2012” w roku 2010. Komisja zajê³a
negatywne stanowisko z powodu braku
w³aœciwego umotywowania pisma; l zabez-
pieczenia 800.000 z³ w bud¿ecie gminy na
rok 2010 na zakup nowego ciê¿kiego pojazdu
ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bia³ej,
w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ pozyskania dotacji
z funduszy unijnych, która pokrywa³aby do
85 procent kosztów zakupu; l zaplanowania
w bud¿ecie gminy na 2010 rok 200.000 z³
zakup u¿ywanego samochodu po¿arniczego
dla OSP w Dzier¿¹znej. 

Na podstawie materia³ów
komisji Rady Gminy Zgierz

Na str. 5 poprzedniego wydania „Na Ziemi
Zgierskiej”, w artykule „Z prac komisji Rady
Gminy Zgierz. Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej”, zamieszczone zosta³o stwierdzenie
radnego Lechos³awa Wojcieszka, ¿e nie
potrafi³em wyjaœniæ, dlaczego by³ brak
dzia³añ w temacie utworzenia Parku Techno-
logiczno-Przemys³owego „RogóŸno”.

Otó¿ odpowiedzia³em na to pytanie Pana
radnego, mniej wiêcej tak: „…moim zdaniem,
obok przeszkód obiektywnych (referendum,
wybory, brak œrodków finansowych) by³y
przeszkody w gminie, w tym g³ównie natury
politycznej, a nie merytorycznej, a to pytanie
powinno byæ skierowane do Rady Gminy,
nie do mnie”.

Tak wiêc odpowiedzi udzieli³em, choæ
nadal nie potrafiê wyjaœniæ dlaczego, w³aœnie
w gminie Zgierz, która posiada tak ogromne
mo¿liwoœci rozwoju, wszelkie dzia³ania
zwi¹zane z wykorzystaniem tych mo¿liwoœci
id¹ jak z kamienia, tak, jakby ktoœ celowo
hamowa³, czy w³¹cza³ wsteczny bieg. Jest to
moja ocena prywatna, nie s³u¿bowa.

Sprowokowany przez Pana Radnego,
oczekujê, ¿e to Pan Radny, zasiadaj¹cy
w organie stanowi¹cym gminy, wyjaœni,
dlaczego tak siê sta³o. Nie wiem wprawdzie
po co, bo zamiast zajmowaæ siê histori¹,
mo¿na tworzyæ historiê. Tylko trzeba chcieæ,
czego i Czytelnikom ¿yczê.

Zbigniew Tynenski

Rada Gminy Zgierz, na sesji w maju br.,
przeznaczy³a œrodki finansowe na zbadanie
stanu kanalizacji w £agiewnikach Nowych. 

Badanie podzielone zosta³o na dwa etapy.
Pierwszy - prace penetracyjne (badanie
kamer¹ od wewnêtrznej strony instalacji
kanalizacyjnej) i dowodowe, zosta³y zakoñ-
czone. Wykryto nielegalne przy³¹cza oraz
w kilku miejscach nieszczelnoœci. Infiltracja w
jednym z przecieków wynosi oko³o 1 m3

na dobê. Trwa drugi etap przedsiêwziêcia.
Oficjalne wyniki badania zostan¹ upublicz-
nione po zakoñczeniu ca³oœci prac.

O zamiarze przeprowadzenia badañ
zostali powiadomieni wykonawca instalacji
i inspektor nadzoru, jednak nie zainteresowali
siê problemem. Przypomnê, i¿ gwarancja
na poprawne dzia³anie instalacji, udzielona
przez wykonawcê, up³ywa w styczniu
przysz³ego roku.

Mam nadziejê, i¿ w³adze gminy wyci¹gn¹
w³aœciwe wnioski z dotychczasowych
doœwiadczeñ w eksploatacji tej instalacji

kanalizacyjnej, a winni zaniedbañ i posiadacze
nielegalnych przy³¹czy zrekompensuj¹
mieszkañcom, nie tylko £agiewnik Nowych,
poniesione straty tak finansowe (dop³aty do
op³at z tytu³u u¿ytkowania kanalizacji), jak
i moralne (np. utrata zaufania do w³adz
gminy ze wzglêdu na przewlek³oœæ wyjaœnienia
sprawy).

Konflikt w £agiewnikach Nowych to nie
jedyny aktualny spór w sprawach kanalizacji,
który z w³adzami gminy tocz¹ mieszkañcy.
Kolejny trwa w Grotnikach i dotyczy
oczyszczalni œcieków, na budowê, której
mieszkañcy nie wyrazili zgody. Dokumentacja
w sprawie jest doœæ obszerna. Wynika z niej,
i¿ koncepcja rozwoju oczyszczalni œcieków
dla gminy Zgierz powsta³a w 2005 roku.
Po raz pierwszy by³a rozpatrywana 7 lutego
2005 r. przez Komisjê Bud¿etu i Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Zgierz, a nastêpnie
przez Radê Gminy. Poniewa¿ problematyka
ta jest istotna dla funkcjonowania wspólnoty
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Szkolenie mia³o przede wszystkim na celu
pobudzenie aktywnoœci ¿yciowej uczest-
ników oraz ukierunkowanie sposobu myœlenia
i wyposa¿enie w wiedzê i niezbêdne umiejêt-
noœci potrzebne do poszukiwania zatrudnienia
zgodnego z predyspozycjami i zami³owaniami.
Celem szkolenia by³o równie¿ uœwiadomienie
jego uczestnikom, ¿e kwalifikacje do wykony-
wania danego zawodu mo¿na zdobyæ bez
wzglêdu na p³eæ i wiek. Licz¹ siê tylko chêci
i motywacja. Uczestnictwo w projekcie by³o
pierwszym krokiem w d¹¿eniu do zmiany na
lepsze.

Zapytaliœmy kilku uczestników szkolenia
jak oceniaj¹ zajêcia po blisko trzech
miesi¹cach od ich zakoñczenia, co da³o im to
szkolenie oraz jakie zmiany zasz³y w ich
sytuacji ¿yciowej i zawodowej. Oto, co
us³yszeliœmy.

ILONA TOMCZAK: – Przede wszystkim
dowiedzia³am siê bardzo
du¿o na temat aktualnych
przepisów prawnych
z zakresu prawa pracy,
prawa cywilnego, rodzin-
nego. Pozna³am nowych
ludzi. Nadal utrzymujê
kontakty telefoniczne
z poznanymi na szkoleniu

kole¿ankami. A co najwa¿niejsze, po prostu
wysz³am z domu. Moje dzieci by³y ze mnie
dumne, ¿e mama chodzi do szko³y. Wykonujê

prace spo³ecznie u¿yteczne w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w S³owiku, ale teraz
szukam te¿ pracy na w³asn¹ rêkê. Gdybym
mog³a, wziê³abym jeszcze raz udzia³ w takim
szkoleniu.

MIROS£AW £UKASZEWSKI: –Nauczy³em
siê obs³ugiwaæ komputer.
Kiedyœ nie umia³em nawet
w³¹czyæ komputera, a teraz
mogê sam napisaæ CV.
Pozna³em przepisy prawne.
Pracujê dorywczo, ale
ca³y czas szukam pracy
na umowê o pracê.

JOANNA WASILEWSKA: – Nie
pracowa³am na umowê
o pracê przez 12 lat,
opiekowa³am siê dzieæmi
i zajmowa³am domem.
Wszystkie zmiany jakie
zachodzi³y na rynku
pracy jakby mnie nie
dotyczy³y. Zapomnia³am
i odwyk³am od pracy

w wyznaczonych godzinach, bo w domu przy
czwórce dzieci zawsze jest coœ do zrobienia,
bez wzglêdu na porê dnia. Wziêcie udzia³u
w szkoleniu uœwiadomi³o mi, ¿e moje dzieci
daj¹ sobie œwietnie radê beze mnie,

s¹ bardziej samodzielne i odpowiedzialne.
Najm³odsza córka posz³a do zerówki, wiêc
najwy¿szy czas, aby mama wróci³a do pracy.
Na szkoleniu pozna³am aktualn¹ sytuacjê
prawn¹: sposób zawierania i rozwi¹zywania
umów cywilno-prawnych, prawa i obowi¹zki
pracodawcy i pracownika. A co najwa¿niejsze,
1 sierpnia podjê³am pracê w ramach sta¿u
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej.
Jestem bardzo szczêœliwa, czujê siê dowar-
toœciowana. Zmieni³o to oczywiœcie ca³y
dotychczasowy ³ad i porz¹dek w moim domu,
ale myœlê, ¿e na lepsze, bo ka¿dy z domow-
ników wie, ¿e ma jakieœ obowi¹zki do
spe³nienia.

HANNA WARZYÑSKA: – Szkolenie
doda³o mi odwagi do
podjêcia kolejnych dzia³añ,
aktywnoœci ¿yciowej,
uczestnictwa w innych
projektach. Uœwiadomi³o
mi, ¿e trzeba zdobywaæ
wiedzê, poznawaæ przepisy,
by nie pozostaæ w tyle.
1 wrzeœnia podpisa³am

deklaracjê uczestnictwa w kolejnym projek-
cie, realizowanym przez Firmê Spo³eczn¹
„K£OS”. Teraz odbywam miesiêczne szkolenie
- praktyczna nauka zawodu, przygotowanie
do sta¿u. Potem podejmê pracê w ramach
sta¿u, na 6 miesiêcy.

Zrealizowane szkolenie interpersonalne,
przeprowadzone przez wyk³adowców
Policealnej Szko³y „Edukacja” w £odzi,
przynios³o zamierzone efekty. Przekazana
wiedza mia³a na celu podanie wêdki i nabycie
umiejêtnoœci ³owienia ryb, a nie podania ryby
na talerzu. Inwestycja w siebie zawsze siê
op³aca i na pewno jest szans¹ na lepsze jutro.

MA³GORZATA BIBEL

Od 1 kwietnia do 30 czerwca w Klubie Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice dziesiêæ bezrobotnych osób uczestniczy³o w zajêciach z zakresu
umiejêtnoœci interpersonalnych, przedsiêbiorczoœci i obs³ugi komputera.
Odbywa³y siê te¿ indywidualne konsultacje z psychologiem, doradc¹
zawodowym i prawnikiem. Zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia uzyska³o 
8 osób. Wszystko to dziêki realizowanemu przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej z/s w Zgierzu projektowi. Projekt pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj,
szans¹ na lepsze jutro” wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej
przez Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki.

Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro
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Œwiêto plonów rozpoczê³o siê korowodem.
Na jego czele szli Starostowie Do¿ynek -
Anna Sobierajska z Kêblin i Piotr Œwiderski
z W³adys³awowa, nios¹c chleb i miód. Za nimi
poczty sztandarowe gminnych Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, Orkiestra Dêta OSP ze
Szczawina, w³adze gminy Zgierz, so³tysi,
cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
z wieñcami do¿ynkowymi, cz³onkowie Rad
So³eckich oraz inni przedstawiciele organiza-
cji spo³ecznych i koœcielnych, stowarzyszeñ,
fundacji, szkó³. Na koñcu sz³y zespo³y
œpiewacze: „Giecznianki” z kapel¹ ludow¹
Zenona Rudnickiego i „Szczawinianki” oraz
zespó³ ludowy „Szczawiniacy”.

Mszê œwiêt¹ polow¹ celebrowa³ ks. p³k
Jerzy Ko³odziejczak, by³y kapelan krajowy
stra¿y po¿arnych. Zgodnie z tradycj¹, z³o¿one
zosta³y dary o³tarza w postaci chleba, owoców
i kwiatów, œwiec, hostii oraz ampu³ek z wod¹
i winem. Przynieœli je kolejno Starostowie,
przedstawiciele Kó³ Gospodyñ Wiejskich i
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Regional-
nego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w £odzi oraz zespo³ów „Giecz-
nianki” i „Szczawinianki”. Dary i wieñce
do¿ynkowe zosta³y poœwiêcone. Uroczystoœæ
mszy do¿ynkowej podkreœla³a jej szczególna
oprawa - udzia³ Zespo³u Œpiewaczego
„Szczawinianki” i Orkiestry Dêtej OSP ze
Szczawina, a tak¿e obecnoœæ pocztów sztan-
darowych gminnych jednostek OSP.

Po mszy szczawiñska orkiestra da³a
dwudziestominutowy koncert dla publicznoœci
zgromadzonej na uroczystoœciach.

Trzygodzinn¹ czêœæ obrzêdow¹ rozpoczê³o
przekazanie przez Starostów chleba i miodu
gospodarzowi œwiêta plonów - Wójtowi
Gminy Zgierz Zdzis³awowi Rembiszowi.
Przekazuj¹c dary prosili go, by je m¹drze
i sprawiedliwie podzieli³, zaœ rolnikom
¿yczyli jeszcze lepszych przysz³orocznych
zbiorów. Nastêpnie Starostowie Do¿ynek
i Wójt wyszli do zgromadzonych, czêstuj¹c
ich chlebem upieczonym z m¹ki ze zbo¿a
z tegorocznych zbiorów.

W tym samym czasie jury ocenia³o wieñce
przygotowane przez KGW na konkurs
pn. „Tradycyjny wieniec do¿ynkowy”. Pod

uwagê brano m.in. ich wygl¹d, estetykê,
precyzjê i kunszt wykonania, sposób
zaprezentowania p³odów rolnych oraz zgod-
noœæ z tradycyjnymi kanonami wicia.
Pierwsze miejsce zaj¹³ wieniec wykonany
przez KGW w Kêblinach, drugie - KGW
w Bia³ej, trzecie - KGW w Lorenkach.
Zwyciêskie Ko³a odebra³y atrakcyjne
nagrody.

Cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich
przekaza³y swoje wieñce na rêce przedsta-
wicieli instytucji i organizacji obecnych na
uroczystoœciach. Ich wrêczaniu czêsto
towarzyszy³y dowcipne przyœpiewki oraz
œpiewane ¿yczenia i oczekiwania na przysz³oœæ.
Wieñce otrzymali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzis³aw Rembisz od KGW z Bia³ej, Rada
Gminy Zgierz na rêce Przewodnicz¹cej Rady
Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek i radnych
Mariana JóŸwiaka i Tomasza Stañczy-
kowskiego od KGW z Dzier¿¹znej, Izba
Rolnicza Województwa £ódzkiego na rêce
Przewodnicz¹cego Rady Powiatowej Izby
w Zgierzu Jerzego Kuzañskiego od KGW
z Kêblin, Powiat Zgierski na rêce Wicesta-
rosty Powiatu Zgierskiego Marcina Karpiñ-
skiego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu Zgierskiego Paw³a Wawrzyñczaka
od KGW z Rosanowa, Miasto Zgierz na rêce
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Zgierza
Andrzeja Miêsoka od KGW z Lorenek,
Regionalny Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w £odzi na rêce
Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Krzysztofa
Banasiaka i cz³onka Rady Zwi¹zku Haliny
Szymañskiej od KGW z Jedlicza, £ódzki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego z siedzib¹
w Bratoszewicach na rêce Kierownika
Powiatowego Zespo³u Doradców £ODR
w Zgierzu Anny D¹browskiej od KGW
z Grotnik-Ustronia, by³y kapelan krajowy
stra¿y po¿arnych ks. p³k Jerzy Ko³odziejczak
od KGW z £agiewnik Nowych, Bank
Spó³dzielczy w Zgierzu na rêce Prezes Banku
El¿biety Zytek od KGW z Gieczna, Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Zgierzu na rêce Zastêpcy Komendanta
Powiatowego m³. bryg. Waldemara Mrulewicza
od KGW z D¹brówki, Komenda Powiatowa

Policji w Zgierzu na rêce Kierownika Rewiru
Dzielnicowych asp. Marka W³odarczyka
od KGW z Wypychowa, Jednostka Wojskowa
Nr 4474 ze Zgierza oraz Komenda Garnizonu
Zgierz na rêce kpt. Wojciecha Pinkiera
i chor. sztab. Dariusza Jêdrowskiego od
KGW ze Szczawina.

W trakcie czêœci obrzêdowej Do¿ynek
wrêczono te¿ odznaki honorowe „Zas³u¿ony
dla Rolnictwa”, przyznawane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom dzia³aj¹cym
na rzecz spo³eczeñstwa i rozwoju rolnictwa.
W tym roku odznaczeni zostali: Zdzis³aw
Adamczewski z Kêblin, Ryszard Barylski
z Wypychowa, Józef Bednarek z Jedlicza B,
Zygmunt Biada³a z Gieczna, Stanis³aw
Kacela z Brachowic, Grzegorz Kociszewski
z Dzier¿¹znej, Urszula Pleczuk ze Zgierza
(Proboszczewice) i Wac³aw Ptaszyñski
z D¹brówki Marianki.

Po wrêczeniu odznak nast¹pi³a krótka
przerwa. W jej trakcie na scenie Gminnego
Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej wyst¹pi³a
Daniela Zab³ocka, znana ³ódzka piosenkarka
i artystka kabaretowa. Po tym wystêpie
wrêczono nagrody w konkursie „Najlepsze
stoisko promocyjne so³ectwa”. Stoiska te to
nowoœæ Do¿ynek Gminnych. So³ectwa: Bia³a,
Ciosny, D¹brówka Wielka i D¹brówka
Strumiany, Dzier¿¹zna, Gieczno, Jedlicze A
i Jedlicze B, Kêbliny, Lorenki, £agiewniki
Nowe, Rosanów, Szczawin i Ustronie zaprezen-
towa³y na nich swoje walory oraz dorobek
kulturalny, historyczny i gospodarczy. Mo¿na
by³o na nich obejrzeæ i zakupiæ wyroby
miejscowych przedsiêbiorców i twórców,
skosztowaæ lokalnych specja³ów oraz poznaæ
historiê i specyfikê ka¿dego so³ectwa. Pomys³
okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê - stoiska by³y
oblegane przez goœci. Pierwsze miejsce zajê³o
stoisko So³ectwa Dzier¿¹zna, drugie -
So³ectwo Rosanów, trzecie - So³ectwo
Kêbliny. Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody. Og³oszenie wyników zakoñczy³o
czêœæ obrzêdow¹. 

Rozrywkow¹ czêœæ Do¿ynek rozpoczê³y
wystêpy zespo³ów œpiewaczych „Giecznianki”
i „Szczawinianki”, które zaprezentowa³y nie
tylko piosenki ludowe, ale tak¿e repertuar
biesiadny i popularny. Po naszych rodzimych
wykonawcach wyst¹pili artyœci kabaretowi
z programem biesiady polskiej. Nie zabrak³o
piosenek ludowych, pieœni cygañskich
i znanych skeczy kabaretowych. Gwiazdami
wieczoru byli: Gosia Andrzejewicz, na któr¹
czeka³a zw³aszcza m³odsza czeœæ widowni
oraz zespó³ Mega Dance. Dyskoteka z DJ-em
trwa³a do póŸnych godzin nocnych.

Przez ca³y czas, oprócz stoisk so³eckich,
goœcie do¿ynkowi mogli odwiedzaæ liczne
stoiska gastronomiczne, wystawy p³odów
rolnych i twórczoœci artystów ludowych oraz
zapoznaæ siê z ofert¹ firm i instytucji. Na
najm³odszych czeka³o weso³e miasteczko,
ka¿dy móg³ te¿ spróbowaæ zorbingu, czyli
chodzenia po wodzie w wielkiej kuli.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Chleb Ziemi Zgierskiej
Ostatnia niedziela sierpnia jest co roku wielkim œwiêtem dla rolników 
z gminy Zgierz. W tym dniu odbywaj¹ siê do¿ynki - pradawny s³owiañski 
obyczaj, siêgaj¹cy czasów przedchrzeœcijañskich. W ich trakcie dziêkuje siê 
za plony i prosi o jeszcze lepsze w przysz³ym roku. Tegoroczne Do¿ynki
Gminne odby³y siê w Dzier¿¹znej w ramach projektu „Chleb Ziemi Zgierskiej
- impreza integracyjna do¿ynkowa” wspó³finansowanego ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Realizatorem projektu by³ Gminny Oœrodek Kultury 
w Dzier¿¹znej w partnerstwie z gmin¹ Zgierz.
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Korowód do¿ynkowy. 
Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki” 
z kapel¹ ludow¹ niesie wieniec
upleciony przez KGW w Giecznie.

Poœwiêcenie wieñców do¿ynkowych.

Starostowie Do¿ynek:
Anna Sobierajska 
i Piotr Œwiderski.

Gospodarz Do¿ynek 
czêstuje goœci chlebem.

Stoisko promocyjne So³ectwa Dzier¿¹zna 
zdoby³o I miejsce w konkursie
„Najlepsze stoisko promocyjne so³ectwa”.

Laureaci konkursu „Najlepsze stoisko promocyjne so³ectwa”.

Odznaczeni odznakami honorowymi 
„Zas³u¿ony dla Rolnictwa”.

Rozstrzygniêcie konkursu „Tradycyjny wieniec do¿ynkowy”. 
Na zdjêciu obok zwyciêski wieniec.

Impreza do¿ynkowa zintegrowa³a
mieszkañców gminy Zgierz.

Ceremoni wrêczania wieñców
do¿ynkowych towarzyszy³y 
dowcipne przyœpiewki i ¿yczenia.
Panie z KGW w Dzier¿¹znej wykona³y
wieniec dla Rady Gminy Zgierz.
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ANNA SOBIERAJSKA jest mê¿atk¹, ma
dwoje dzieci. Od 20 lat pracuje w Urzêdzie
Miasta Zgierza jako urzêdnik samorz¹dowy.
W Kêblinach mieszka od urodzenia.
Ukoñczy³a Technikum Rolnicze, a nastêpnie
zdoby³a wy¿sze wykszta³cenie w adminis-
tracji. Od ponad 10 lat prowadzi wraz z mê¿em
gospodarstwo rolne. Zajmuj¹ siê hodowl¹
byd³a i produkcj¹ roœlin na potrzeby zwierz¹t.
Gospodarstwo rolne jest g³ównym zajêciem
jej mê¿a, jednak¿e pani Sobierajska pomaga
mu w pracach gospodarskich. Pani Anna
stara siê przekazywaæ swoim dzieciom
tradycjê i rozwijaæ w nich zami³owanie do
podejmowania inicjatyw spo³ecznych. Intere-
suje siê dobr¹ ksi¹¿k¹, filmami, publicystyk¹.

PIOTR ŒWIDERSKI mieszka we

W³adys³awowie i od 2002 roku prowadzi
wraz z ¿on¹ fermê szynszyli. Hodowl¹
szynszyli pañstwo Œwiderscy zajmuj¹ siê
obok pracy zawodowej. Pan Piotr jest
bowiem doktorem ekonomii i od 12 lat jest
jednym z g³ównych udzia³owców firmy
zwalczaj¹cej szkodniki ¿ywnoœci. Jego ¿ona
jest lekarzem neurologiem. 

Pañstwo Œwiderscy posiadaj¹ czworo
dzieci. Postanowili przenieœæ siê do W³adys-
³awowa 13 lat temu, gdy¿ mieli dosyæ
przebywania w dusznym i zat³oczonym
mieœcie. Oboje bardzo kochaj¹ przyrodê. 

Ferma szynszyli pañstwa Œwiderskich jest
jedn¹ z najwiêkszych ferm zarodowych
w Polsce, mo¿e poszczyciæ siê licznymi
nagrodami, tytu³ami championa i z³otymi
medalami zdobytymi na wystawach, targach
i konkursach, m.in. champion na Polagrze
w Poznaniu oraz champion w klasie szynszyla
aksamitna i superchampion za najlepsz¹
hodowlê szynszyli na XI Wojewódz-
kiej Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych
w Bratoszewicach.

Starostowie Do¿ynek 2009

SPONSORZY DO¯YNEK 2009: l DALKIA £ÓDŸ S.A. - Energetyka £ódzka l Firma REX-BUD
NIERUCHOMOŒCI SP. Z O.O. z £odzi l Kancelaria Notarialna Waldemara Jeziorskiego ze Zgierza l Firma
kurierska DPD POLSKA SP. Z O.O. (dawny Masterlink Express) l BANK SPÓ£DZIELCZY w Zgierzu l Firma
„UTMAR” Marian W³ostek ze Zgierza l BANK BG  ̄S.A. - Oddzia³ w Zgierzu l Firma „SAM - SCAN” SP. Z O. O.
- sieæ sklepów z £odzi l „POLSKA WODA” Sp. z o.o. z Aleksandrii, gmina Ozorków l TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCH „TUW” - Biuro Regionalne w £odzi l Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ze Zgierza l P.P.H „DORMET” Jaros³aw Jagusiak ze Zgierza - sprzeda¿ ³o¿ysk, pasów i ³añcuchów
napêdowych l Cukiernia „Szarlotka” ze Zgierza l Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „SAF” Andrzej
Safuler ze Zgierza l Firma GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski - us³ugi geodezyjne ze Zgierza i CENTRUM
KOMPUTEROWE z Placu Jana Paw³a II w Zgierzu l Pizzeria Da Grasso ze Zgierza l CEGIELNIA
„D¥BRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z D¹brówki, gmina Zgierz l Wy¿sza Szko³a Studiów Miêdzynarodowych
w £odzi l Firma P.P.H.U. LIS z £odzi - producent ko³der i poduszek l KDT Zak³ad Produkcji Drzewnej Krzysztof
Smulewicz z Dzier¿¹znej, gmina Zgierz l Centrum Nauki i Biznesu „¯AK” w £odzi l F.H.U „PAJ” s. c. z £odzi
- przedstawiciel CYFRY + l Joanna i Pawe³ Ochman - konsultanci Oriflame l Pan Wac³aw Zaj¹c - so³tys z Bia³ej.

Dyrektor i pracownicy Gminnego Oœrodka
Kultury w Dzier¿¹znej sk³adaj¹ serdecznie
podziêkowania wszystkim bior¹cym
udzia³ w przedsiêwziêciu do¿ynkowym:
so³ectwom, KGW, OSP,  zespo³om
amatorskim oraz mieszkañcom gminy
Zgierz. To dziêki Pañstwa zrozumieniu,
wspó³pracy i oddaniu osi¹gnêliœmy
wspólny cel. Dlatego jest nam niezmiernie
mi³o, ¿e integracja mieszkañców gminy
Zgierz jest jak najbardziej mo¿liwa przy
wspólnym zaanga¿owaniu si³.

Podczas gali w Pa³acu Poznañskiego
w £odzi wrêczono przedsiêbiorcom z naszego
województwa Nagrody Gospodarcze Wojewody.
O nagrody ubiega³o siê blisko 50 firm,
a wyró¿nienia przyznawa³a kapitu³a z³o¿ona
z przedstawicieli uczelni wy¿szych, ³ódzkich
mediów i organizacji gospodarczych. Kapitu³a
nominowa³a do nagrody 20 przedsiêbiorców,
z których 9 otrzyma³o nagrody w ró¿nych
kategoriach, oraz przyzna³a jedno wyró¿nienie
- Przedsiêbiorstwu PHU „Naturex” z Bia³ej.
Wyró¿nienie przyznane zosta³o za „wnoszenie
znacz¹cego wk³adu w unowoczeœnianie i
rozwój gospodarki województwa ³ódzkiego

oraz kreowanie pozytywnego wizerunku
regionu w kraju i za granic¹”.

Od pocz¹tku pañstwu Pabjañczykom
z Bia³ej zale¿a³o, by pieczywo, które wychodzi
spod ich r¹k by³o jak najlepszej jakoœci.
Na tym buduj¹ markê swoich produktów.
Specjalizuj¹ siê w wypieku pieczywa
przy zastosowaniu ekologicznego procesu
produkcyjnego z wykorzystaniem natural-
nych sk³adników i tradycyjnych receptur.
– Wracamy do korzeni, do smaku i zapachu
chleba, jaki wypiekany by³ kilkadziesi¹t lat
temu – mówi Grzegorz Pabjañczyk. 

¯ytni chleb wiejski na zakwasie z pieca

ceglanego, chleb ¿ytni razowy ze œliwk¹
i rodzynk¹ oraz chleb ¿ytni razowy pe³noziar-
nisty - to pieczywo z Bia³ej, które zdoby³o ju¿
uznanie w bran¿y produktów ¿ywnoœcio-
wych. W³aœciciele piekarni nie spoczywaj¹
jednak na laurach i opracowuj¹ recepturê na
kolejny chleb. – W paŸdzierniku wprowadzimy
na rynek chleb gryczany razowy z zio³ami.
Dobieramy jeszcze odpowiednie proporcje
zió³. To bêdzie bomba witaminowa – zapewnia
pan Grzegorz.

Firma pañstwa Pabjañczyków zajmuje siê
nie tylko wypiekiem wybornego pieczywa,
ale tak¿e podtrzymywaniem tradycji
i kszta³towaniem regionalnej to¿samoœci.
– Uczestniczymy w programie edukacyjnym
skierowanym do m³odzie¿y. Prezentujemy
ca³y cykl produkcji chleba - przygotowanie
zaczynu, wyrabianie ciasta, wyrastanie
bochnów w wiklinowych koszyczkach
i wk³adanie ich do gor¹cego ceglanego pieca.
Du¿¹ frajd¹ dla dzieci jest degustacja
œwie¿ego chleba z mas³em lub smalcem
– mówi pan Pabjañczyk.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

Piekarnia kierowana przez Grzegorza Pabjañczyka pojawi³a siê na lokalnym
rynku 6 lat temu. Teraz o chlebie z Bia³ej mówi siê w Polsce i za granic¹. 
Ta ma³a firma rodzinna zdoby³a m.in. tytu³ „Polskiego Producenta ¯ywnoœci”
i „Per³ê” (odpowiednik filmowego „Oscara” w bran¿y ¿ywnoœciowej), a pieczywo
wpisane zosta³o na Krajow¹ Listê Produktów Tradycyjnych. W lipcu firma 
z Bia³ej zdoby³a kolejny laur - wyró¿nienie Wojewody £ódzkiego. 

Chleb z Bia³ej to ju¿ marka

P r z e d s i ê b i o r c y

Szczególne miejsce podczas uroczystoœci do¿ynkowych zajmuj¹ Starostowie
Do¿ynek. S¹ przedstawicielami wszystkich rolników i pe³ni¹ odpowiedzialn¹
rolê gospodarzy. Tegoroczni Starostowie Do¿ynek w gminie Zgierz to Pani
Anna Sobierajska z Kêblin i Pan Piotr Œwiderski z W³adys³awowa.
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Wystawê otworzy³ kustosz muzeum
Bogus³aw Kustosik. W krótkim zarysie
przedstawi³ historiê 28. pu³ku Strzelców
Kaniowskich (28. pSK) - od powstania
w listopadzie 1918 roku, poprzez udzia³ w
walkach o granice odradzaj¹cej siê Rzeczy-
pospolitej, bitwie warszawskiej, s³u¿bê
¿o³niersk¹ w latach 1921-1939 i udzia³
w Kampanii Wrzeœniowej 1939 roku.
Szczególn¹ uwagê zwróci³ na bitwê pod
Kêblinami, któr¹ stoczyli ¿o³nierze w nocy
z 7 na 8 wrzeœnia 1939 roku. Po kilkugodzinnej
walce, uda³o siê wyprzeæ nieprzyjaciela, który
zagrodzi³ pu³kowi drogê odwrotu. W tej
tragicznej walce zginê³o oko³o 170 ¿o³nierzy,
niektóre plutony uleg³y rozproszeniu, jednak
pu³k nie zosta³ ca³kowicie rozbity. Z ocala³ych
¿o³nierzy uformowa³y siê oddzia³y, które
pomaszerowa³y na wyznaczone miejsce
zbiórki w okolicach G³owna. Znajduj¹cy siê
w odwrocie pu³k Strzelców Kaniowskich
pomaszerowa³ na wschód i po przeprawieniu
siê przez Wis³ê w Górze Kalwarii dotar³ do
rejonu koncentracji resztek 10. Dywizji

Piechoty. Godny podkreœlenia jest fakt, i¿ po
dwóch tygodniach walk 28. pSK przedstawia³
najwiêksz¹ wartoœæ bojow¹ spoœród wszyst-
kich trzech pu³ków 10. Dywizji Piechoty.
Decyzja o kapitulacji pu³ku zapad³a noc¹
z 26 na 27 wrzeœnia, kiedy to po ciê¿kich

bojach w okolicach Krasnobrodu i Sumic
¿o³nierzom nie uda³o siê przebiæ na po³udnie.

Z okazji otwarcia wystawy, Muzeum
wyda³o okolicznoœciow¹ jednodniówkê,
w której prezentowany jest zarys historii
pu³ku.

Oprócz dziejów pu³ku
na wystawie prezentowane
s¹ liczne eksponaty œciœle
zwi¹zane z ¿o³nierzami
28. pSK. Dokumenty, zdjêcia
oraz odznaki i odznaczenia
wojskowe, a tak¿e elementy
ekwipunku, umundurowania
i  uzbro jen ia  ¿o ³n ie rzy
polskich okresu II Rzeczy-
pospolitej. Obejrzeæ mo¿na
te¿ rekonstrukcjê fragmentu
pola bitwy z wrzeœnia 1939
roku. 

Zorganizowanie wystawy
by³o mo¿liwe dziêki realizo-
wanemu przez gminê Zgierz
projektowi „Pamiêæ o historii

nasz¹ si³¹” wspó³finansowanemu ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Opracowano na podstawie informacji
Muzeum Miasta Zgierza

Uroczystoœci rocznicowe odby³y siê m.in.
na cmentarzu katolickim przy ul. Piotra Skargi
w Zgierzu. W samo po³udnie przy kaplicy
cmentarnej zebrali siê przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych Zgierza, gminy Zgierz
i powiatu zgierskiego, przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, reprezentanci s³u¿b
mundurowych, delegacje szkó³, harcerze oraz
mieszkañcy miasta i gminy. 

Manifestacja patriotyczna rozpoczê³a siê
od krótkich wyst¹pieñ gospodarzy uroczys-
toœci - Prezydenta Miasta Zgierza Jerzego
Soko³a i Zastêpcy Wójta Gminy Zgierz
Marka Kominiaka. Podkreœlili oni zdradziecki
charakter niemieckiej napaœci oraz ogrom
cierpieñ, których dozna³a ju¿ w pierwszych
dniach wojny ludnoœæ cywilna. – 10 wrzeœnia
w RogóŸnie i 11 wrzeœnia w Bia³ej, Niemcy
zamordowali ³¹cznie 36 mieszkañców tych
miejscowoœci, a lasy luæmierskie sta³y siê

grobem dla tysiêcy polskich obywateli – mówi³
Zastêpca Wójta Gminy Zgierz. – Pamiêæ
o Wrzeœniu 1939 r. nadal jest ¿ywa.
Dziêki niej mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski na

przysz³oœæ, by taki kataklizm, jakim by³a
II wojna œwiatowa, ju¿ nigdy wiêcej nas nie
nawiedzi³.

Po przemówieniach uczestnicy uroczys-
toœci przeszli pod kwaterê ¿o³nierzy Wrzeœnia
1939 roku, gdzie przy akompaniamencie

tr¹bki poszczególne delegacje
z³o¿y³y wieñce i zapali³y znicze,
a pamiêæ poleg³ych uczczono
minut¹ ciszy.

Po oddaniu ho³du bohaterom
Kampanii Wrzeœniowej g³os
zabra³ p³k w st. spocz Jan
Skoneczny ze Zwi¹zku Kom-
batantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych. Podziêkowa³
zgromadzonym za  l iczne
przybycie, zw³aszcza zaœ du¿ej
reprezentac j i  m³odzie¿y .
Podkreœli³ wagê przekazywania
pamiêci o wydarzeniach II wojny
œwiatowej kolejnym pokole-
niom, poniewa¿ dziêki temu

kszta³tuje siê postawy patriotyczne. Przyczyni
siê to równie¿ do unikniêcia w przysz³oœci
okrutnych wojen i totalitarnych re¿imów.

MACIEJ WRZESIÑSKI

1 wrzeœnia jest bardzo wa¿nym dla Polaków dniem. W ca³ym kraju obchodzono
70. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej - najwiêkszego konfliktu zbrojnego
w dziejach ludzkoœci, który poch³on¹³ ponad 60 milionów ofiar.

Oddano ho³d bohaterom Kampanii Wrzeœniowej

Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza

W ramach obchodów 70. rocznicy II wojny œwiatowej, w Muzeum Miasta
Zgierza otwarta zosta³a 3 wrzeœnia wystawa ukazuj¹ca dzieje 28. pu³ku 
Strzelców Kaniowskich. Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 15 grudnia.

P a m i ê æ  o  h i s t o r i i  n a s z ¹  s i ³ ¹
We wrzeœniu przypad³a 70. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej - najwiêkszego w dziejach konfliktu zbrojnego,
który odmieni³ losy ca³ego œwiata, w tym szczególnie Polski. Gmina Zgierz, chc¹c upamiêtniæ ten trudny okres
przygotowa³a projekt „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹”. Projekt wspó³finansowany zosta³ ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego kwot¹ 38.890 z³. Mia³ upowszechniæ i utrwaliæ pamiêæ o tej wa¿nej
karcie naszej historii, skupiaj¹c siê na wydarzeniach wojennych, które mia³y miejsce w gminie Zgierz. 13 wrzeœnia br.
odby³y siê: uroczystoœci rocznicowe, rajd rowerowy i pieszy szlakiem miejsc wydarzeñ wojennych w gminie Zgierz
oraz widowisko historyczne zwi¹zane z walkami 28. pu³ku Strzelców Kaniowskich. We wrzeœniu otwarto te¿ wystawê
w Muzeum Miasta Zgierza.
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– Pierwsze dwa dni wojny nie dotknê³y
bezpoœrednio Zgierza. W mieœcie prowadzono
jednak przygotowania obronne. W ka¿dym
wiêkszym domu wyznaczono komendanta
obrony, urz¹dzano próbne alarmy lotnicze,
nas³uchiwano komunikatów radiowych
z frontu. Utworzone zosta³o Wojenne Pogotowie
Harcerzy. Harcerze dy¿urowali w najwa¿niej-
szych obiektach publicznych, w centralach
telefonicznych, punktach dozoruj¹cych

przestrzeñ powietrzn¹ wokó³ miasta. Pe³nili
te¿ s³u¿bê wartownicz¹ przy najwa¿niejszych
budowlach komunikacyjnych i energe-
tycznych. 3 wrzeœnia nast¹pi³o pierwsze
bombardowanie centrum miasta. Bomby
lotnicze zniszczy³y koœció³ ewangelicki
i budynek s¹du oraz kilka domów mieszkal-
nych. Uszkodzone zosta³y tory i bocznica
stacji kolejowej oraz mur wokó³ koœcio³a
œw. Katarzyny. 5 wrzeœnia Zgierz by³ ponownie

bombardowany. Wielu zgierzan zdecydowa³o
siê opuœciæ miasto i uda³o siê do rodzin
mieszkaj¹cych w podzgierskich wsiach.
Ale i tu panowa³ strach, przygnêbienie
i niepewnoœæ jutra – referowa³ podczas sesji
popularno-naukowej Adam Zamojski
z Towarzystwa Przyjació³ Zgierza.

Fragmenty wspomnieñ œwiadków
wydarzeñ Wrzeœnia 1939 roku odczyta³a
z przejêciem i powag¹ m³odzie¿ ze zgierskich
szkó³.

– 11 wrzeœnia 1939 roku Niemcy zapêdzili
wszystkich mieszkañców ul. Koœcielnej
w Bia³ej do przydro¿nego rowu. St¹d oddzielili
mê¿czyzn od kobiet i dzieci – pisze we
wspomnieniach Zenobia Konczarek
z Bia³ej, wówczas 14-letnia dziewczynka.
– Pilnowali nas esesmani z gotowymi do
strza³u karabinami maszynowymi. P³akaliœmy

Wrzesieñ 1939 roku widziany oczami ¿o³nierzy i cywilów to dwa ró¿ne œwiaty.
Pe³en, prawdziwy obraz historii mo¿emy poznaæ tylko wtedy, gdy po³¹czymy
relacje obu stron. I to w³aœnie by³o jednym z podstawowych za³o¿eñ sesji 
popularno-naukowej, która odby³a siê 11 wrzeœnia w Urzêdzie Miasta Zgierza.
Jak wygl¹da³y pierwsze dni II wojny œwiatowej, jakie okrucieñstwa nios³a 
ze sob¹ wojna i jakie by³y jej konsekwencje - opowiadali m.in. przedstawiciele
Muzeum Miasta Zgierza, m³odzie¿ szkolna oraz osoby, na rodzinach których
wojna odcisnê³a szczególne piêtno. 

Zgierz i Ziemia Zgierska w pierwszych dniach Wrzeœnia 1939 roku

W zjeŸdzie uczestniczy³y: Halina
Domañska-Leœniewska, Irena Herda,
Genowefa Kowalczuk, Maria Ma³ocha,
Emilia Mañkowska, Stanis³awa Wilkosz
i Maria Zieliñska.

Panie przyjecha³y do Dzier¿¹znej 7 wrzeœnia.
Zosta³y zakwaterowane w pa³acyku, w którym
w czasie wojny rezydowa³ komendant obozu,
a obecnie mieœci siê siedziba Gminnego
Oœrodka Kultury.

Oficjalne uroczystoœci zjazdu odby³y siê
8 wrzeœnia. Rozpoczê³a je msza œwiêta w
koœciele w Bia³ej. Po nabo¿eñstwie uczest-
niczki zjazdu i zaproszeni goœcie zwiedzili
Izbê Pamiêci Narodowej w miejscowej
szkole, w której znajduj¹ siê pami¹tki
zwi¹zane z obozem. Tutaj wróci³y wspomnienia.
Panie rozpoznawa³y siê na zdjêciach sprzed
blisko 70 lat i opowiada³y o zwi¹zanych
z nimi wydarzeniach. W Dzier¿¹znej odby³o
siê spotkanie wiêŸniarek z m³odzie¿¹, zaproszo-
nymi goœæmi i mieszkañcami gminy Zgierz.
Zebrani wys³uchali prezentacji „O dzieciach
bez dzieciñstwa”, przygotowanej i przedsta-
wionej przez Magdalenê Hauke, dyrektor
szko³y w Bia³ej oraz obejrzeli krótki program
patriotyczny w wykonaniu uczennic. By³e
wiêŸniarki opowiada³y o swoich prze¿yciach
w obozie:

– Do obozu na Przemys³owej trafi³am
w 1943 roku, bo przesta³am chodziæ do
niemieckiej szko³y – wspomina³a Emilia
Mañkowska. – Mia³am wtedy 12 lat.
Rok póŸniej, za „dobre sprawowanie”,
przeniesiono mnie do Dzier¿¹znej. By³o tu
o wiele lepiej ni¿ w £odzi, bo nie by³o murów
i drutu kolczastego oraz takiego rygoru.
Cieszy³am siê, ¿e trafi³am na folwark. Mia³am
tu lepsze jedzenie i „wolnoœæ”, tzn. praco-

wa³am w polu, maj¹c dooko³a otwart¹,
nieogrodzon¹ przestrzeñ.

– Pracowa³yœmy m.in. przy oprz¹taniu
zwierz¹t i wywo¿eniu obornika – mówi³a
Stanis³awa Wilkosz. – Czêsto komendant
robi³ mnie, podobnie jak inne starsze dziew-
czyny, odpowiedzialn¹ za wykonanie pracy,
która by³a nie do wykonania w jeden dzieñ.
Ale zawsze by³ na tym stratny, bo ja
sobie umia³am poradziæ. Pewnego razu na
przyk³ad, wraz z grup¹ najm³odszych dziew-
czynek mia³yœmy do dziewi¹tej wieczorem
powi¹zaæ w pêczki pe³en wóz rzodkiewek.
Czêœæ dziewcz¹t wi¹za³a pêczki, trzy
pilnowa³y, czy nikt nie nadchodzi, a ja
nosi³am warzywa do obory i dawa³am
zwierzêtom. Dziêki temu wieczorem praca
by³a wykonana.

Wspomnienia by³ych wiêŸniarek wywo³a³y
wzruszenie u zebranych goœci i jednoczeœnie
niedowierzanie, ¿e cz³owiek mo¿e zgotowaæ
innym taki los. Tak¿e u opowiadaj¹cych pañ
wspomnienia wywo³ywa³y wiele emocji.
W oczach pojawi³y siê ³zy i ³ama³ im siê g³os.

Widaæ by³o, ¿e trauma, któr¹ prze¿y³y
wypali³a okrutne piêtno, a wydarzenia
z przesz³oœci s¹ w ich pamiêci tak ¿ywe,
jakby mia³y miejsce wczoraj.

Po sesji wspomnieniowej by³e wiêŸniarki
uroczyœcie ods³oni³y obelisk znajduj¹cy siê
przy pa³acyku w Dzier¿¹znej. Chwil¹ ciszy
uczczono pamiêæ wiêzionych w obozie
dziewcz¹t i z³o¿ono kwiaty. Tym samym
zakoñczy³a siê czêœæ oficjalna zjazdu. Jego
uczestniczki spêdzi³y jeszcze jedn¹ noc
w Dzier¿¹znej, odpoczywaj¹c po pe³nym
wzruszeñ dniu.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Te s³owa by³y mottem VIII Zjazdu wiêŸniarek filii w Dzier¿¹znej obozu koncen-
tracyjnego przy ul. Przemys³owej w £odzi. W dniach 7-9 wrzeœnia gmina Zgierz
goœci³a siedem pañ - by³ych wiêŸniarek obozu. Zjazd zorganizowa³a Szko³a
Podstawowa w Bia³ej, przy wspó³pracy z gmin¹ Zgierz, Gminnym Oœrodkiem
Kultury w Dzier¿¹znej, powiatem zgierskim i miastem Zgierz.

Odebrano Wam dzieciñstwo, 
dziœ dajemy Wam tylko pamiêæ...

Maria Zieliñska w Izbie Pamiêci Narodowej 
w Szkole Podstawowej w Bia³ej.

Obóz dla dzieci i m³odzie¿y przy ul. Przemys³owej w £odzi utworzono 28 listopada 1942 roku.
Otrzyma³ nazwê „Polen-jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt” - „Obóz
prewencyjny policji bezpieczeñstwa w £odzi dla m³odzie¿y polskiej”. Taka nazwa mia³a
stwarzaæ pozory zapobiegawczego i wychowawczego charakteru obozu. W rzeczywistoœci by³
to obóz koncentracyjny. 7 grudnia 1942 roku zosta³a utworzona filia w Dzier¿¹znej. Jego
pe³na nazwa brzmia³a tak, jak obozu macierzystego z dopiskiem „Arbeitsbetrieb „Dzierzazna”
über Biala” - „Zak³ad pracy „Dzier¿¹zna” pod Bia³¹”. Oficjalnie zadaniem filii by³o „zapewnienie
wy¿ywienia dla obozu macierzystego w £odzi oraz przyuczenie dziewcz¹t do pracy u niemiec-
kich bauerów”. Pierwsz¹ grupê dziewcz¹t przywieziono w marcu 1943 roku. Pracuj¹cym
w folwarku Polakom powiedziano, ¿e wiêzione w Dzier¿¹znej dzieci to przestêpcy i nie nale¿y
siê z nimi kontaktowaæ. W obozie przetrzymywano dziewczynki w wieku 8-16 lat. Pracowa³y
one po 12-14 godzin wykonuj¹c wszystkie prace rolne, a zim¹ obszywa³y dziurki od chlebaków
i pasów ¿o³nierskich. WiêŸniarki cierpia³y g³ód i bardzo czêsto by³y bite przez niemieck¹
za³ogê obozu. Obóz macierzysty i jego filia istnia³y do stycznia 1945 roku.
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i modliliœmy siê. Widzieliœmy jak Niemcy
wrzucali granaty do jednego z domów.
Potem... poszarpane ludzkie zw³oki.

– S¹siadka powiedzia³a, ¿e rozstrzelali
mê¿czyzn, którzy mieli przy sobie brzytwê.
Martwi³yœmy siê z mam¹ o tatê, bo jako
fryzjer mia³ przy sobie brzytwê i inne przybory
– to z kolei wspomnienie zgierzanki.

W uroczystej sesji uczestniczy³o kilkanaœcie
osób, których rodziny dotknê³a zbrodnia
dokonana 10 wrzeœnia 1939 roku w RogóŸnie.

– Ta zbrodnia bardzo ci¹¿y na ¿yciu
naszej rodziny – mówi³a dr¿¹cym g³osem
Wies³awa Llamas, wnuczka zamordo-
wanego w RogoŸnie w wieku 51 lat
Wojciecha Pawlaka. – O tym, co wydarzy³o
siê tego dnia, wiem ze wspomnieñ mojej
nie¿yj¹cej ju¿ mamy. Otó¿ 10 wrzeœnia
1939 roku Niemcy wyprowadzili z domu
i rozstrzelali na podwórzu mojego dziadka.
Potem spalili ca³e gospodarstwo. Doszczêtnie.
Na pastwê losu pozostawiona zosta³a rodzina:
matka i czworo dzieci w wieku 1, 7, 17 i 18 lat.
Zostali tak, jak stali. W letniej odzie¿y. Bo by³
piêkny, ciep³y wrzesieñ. Niemcy dopilnowali,
by nie mieli mo¿liwoœci zabrania czegokolwiek.
Z gospodarstwa nale¿¹cego do naszej rodziny
i ziem zabranych s¹siadom, utworzone
zosta³o jedno du¿e niemieckie gospodarstwo
pañstwowe, którym zarz¹dza³ komisarz
niemiecki. Rodzeñstwo wówczas rocznego
Wojciecha Pawlaka (Wojciech Pawlak, syn
zamordowanego, obecny by³ na sesji - przyp.
red.) zosta³o skierowane do ciê¿kiej pracy.
...Zima by³a okrutna. Zostali umieszczeni w
nieogrzewanych, strasznych  pomieszczeniach.
W wyniku tych warunków moja babcia
zmar³a na tyfus. Dzieci prze¿y³y dziêki
solidarnoœci wiejskiej. Pomogli s¹siedzi.
Ka¿dy co móg³, to da³. ¯eby prze¿yæ gotowali
zupê z pokrzyw... z czegokolwiek, co mia³oby
witaminy. Z pola, na którym pracowali dla

Niemców, wynosili w ukryciu nadgni³¹
marchew, ¿eby po prostu prze¿yæ.

Z zapisków obecnej na sesji 83-letniej
Marianny Wojciechowskiej - œwiadka
wydarzeñ w RogóŸnie, dowiadujemy siê
m.in.: ...10 wrzeœnia po po³udniu zaczê³a siê
strzelanina w RogóŸnie. Ludzie nie wiedzieli,
gdzie uciekaæ. Pali³o siê Gieczno i RogóŸno.
Tatuœ (Jan Kociak, 43 l.- przyp. red.)
z ch³opakami wypuœcili krowy i konie z obory,
wypchali maszyny ze stodo³y. Obiadu ju¿ nie
jedliœmy... Na oknie od po³udnia przybita by³a
pierzyna, ale strza³y pad³y od drogi. Kule

st³uk³y szybê, przelecia³y nad naszymi
g³owami. Jedna wpad³a do kredensu... Niemcy
wjechali na podwórze motorami. Dwóch
wdar³o siê do mieszkania. Wyprowadzili
tatusia i zaraz przed domem zabili (...)
Nazajutrz pojawi³o siê polskie wojsko. By³a
wielka radoœæ i p³acz, ¿e przyszli za póŸno (...)
Do dziœ widzê, jak wygl¹da wojna i niewola...

W czasie pierwszego miesi¹ca wojny
zginê³o 150 zgierzan, 300 trafi³o do obozów
jenieckich. W Zgierzu i okolicach niemiecki
Wermacht dokona³ kilku zbrodni wojennych
na ludnoœci cywilnej. O zbrodniach tych
przypominaj¹ miejsca pamiêci narodowej
w RogóŸnie i Bia³ej. Niemcy zamordowali

te¿ mieszkañców Swobody i B¹dkowa,
o czym dziœ jeszcze ma³o siê mówi. Podjêcie
dzia³añ, aby równie¿ w Swobodzie, gdzie
mia³a miejsce zbrodnia, powsta³o miejsce
pamiêci narodowej, zadeklarowa³a podczas
sesji Magdalena Hauke, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bia³ej: – Dysponujê spisanymi
relacjami nie¿yj¹cych ju¿ œwiadków zbrodni
w Swobodzie. Materia³y na ten temat, co ma
niezwykle istotne znaczenie, znajduj¹ siê te¿
w archiwum ³ódzkiego oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej. One s¹ podstaw¹ do
rozpoczêcia dzia³añ w tej sprawie. 

W uroczystej sesji
popularno-naukowej
wziêli udzia³ uczniowie
z Zespo³u Szkolno-Gim-
nazjalnego w S³owiku.
W inscenizacji s³owno
-muzycznej, nawi¹zuj¹cej
do sytuacji Polski w owym
czasie, m³odzie¿ odda³a
ho³d bohaterom i ofiarom
II wojny œwiatowej.

Referaty wyg³osili
przedstawiciele Muzeum
Miasta Zgierza: Robert

Starzyñski, Bogus³aw Kustosik i Maciej
Wierzbowski. Nakreœlone zosta³y wydarzenia
II wojny œwiatowej od momentu wkroczenia
wojsk niemieckich na terytorium Polski,
do bitwy nad Bzur¹. – Ca³y pó³nocny pas
obecnego powiatu zgierskiego od 9 do 13
wrzeœnia 1939 roku objêty by³ walkami, które
póŸniejsza historiografia okreœli³a mianem
bitwy nad Bzur¹. Walki by³y jedynym
przeprowadzonym na tak¹ skalê manewrem
ofensywnym wojska polskiego we wrzeœniu
1939 roku – zaznaczy³ Bogus³aw Kustosik.
Wspomniano te¿ zgierzan-katyñczyków.

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA
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Nigdy wczeœniej, ani na szczêœcie póŸniej,
zbrodnie wojenne dokonane na cywilach nie
mia³y takiej skali i okrucieñstwa, jak w czasie
II wojny œwiatowej. Ju¿ w pierwszych jej
dniach zginê³o wiele tysiêcy obywateli
naszego kraju - ludnoœæ zbombardowanego
Wielunia, obroñcy Poczty Polskiej w Gdañsku,
mieszkañcy Bydgoszczy... mo¿na by jeszcze
d³ugo wymieniaæ.

Tak¿e na terenie naszej gminy Niemcy
dokonali masakr ludnoœci cywilnej. 10 wrzeœnia
w RogóŸnie i dzieñ póŸniej w Bia³ej. W odwecie
za œmieræ swoich ¿o³nierzy Wehrmacht
zamordowa³ ³¹cznie 36 mieszkañców tych
miejscowoœci.

14 wrzeœnia w RogóŸnie mieszkañcy -
potomkowie ofiar, przedstawiciele w³adz
gminnych, miejskich i powiatowych,
parlamentarzystów ziemi zgierskiej, policji,
Muzeum Miasta Zgierza oraz uczniowie
i nauczyciele Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego

w Giecznie z³o¿yli ho³d pomordowanym
20 mieszkañcom tej miejscowoœci. 

W trakcie krótkiej, ale przejmuj¹cej
uroczystoœci Wójt Gminy Zgierz przedstawi³
zebranym wydarzenia tamtego dnia. Uczczono

pamiêæ poleg³ych chwil¹ ciszy oraz z³o¿ono
wieñce i zapalono znicze pod pomnikiem.

Najcenniejsze by³y jednak relacje
mieszkañców - rodzin zamordowanych,
œwiadków tej zbrodni. Dziêki nim zebrana
w RogóŸnie m³odzie¿ pozna³a szczegó³y,
których nie ma w najlepszych nawet

podrêcznikach. Niemieccy
¿o³nierze, chc¹c zemœciæ siê
za œmieræ jednego z nich
i zastraszyæ Polaków, przemie-
rzali RogóŸno od domu do
domu, a napotkanych w nich
mê¿czyzn wyprowadzali na
podwórza i rozstrzeliwali.
W oczach opowiadaj¹cych
pojawi³y siê ³ zy .  Wspom-
n i e n i a  p o m i m o  up³ywu
70 lat, nadal s¹ bardzo ¿ywe.

Na zakoñczenie uroczystoœci
mieszkañcy podziêkowali
wszystkim za pamiêæ o ich
przodkach, którzy zginêli
w 1939 roku. Bo pamiêæ o tym

i innych wydarzeniach II wojny œwiatowej
musi trwaæ. ¯eby nigdy wiêcej siê nie
powtórzy³y!

MACIEJ WRZESIÑSKI

Ho³d ofiarom w RogóŸnie

W uroczystej sesji uczestniczy³o kilkanaœcie osób, których
rodziny dotknê³a zbrodnia dokonana 10 wrzeœnia 1939 roku
w RogóŸnie.

Wrzesieñ 1939 roku to nie tylko bohaterstwo polskich ¿o³nierzy stawiaj¹cych
opór liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu niemieckiemu najeŸdŸcy. 
To tak¿e wstêp do tego, w jaki sposób okupant traktowa³ ludnoœæ cywiln¹ 
w ca³ej podbitej póŸniej Europie.



NA  ZIEMI  ZGIERSKIEJ14

P a m i ê c i  W r z e œ n i a  1 9 3 9  r o k u

ZGIERZ

Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta
polowa odprawiona na Placu Stu Straconych
w Zgierzu przez ks. bpa Ireneusza Pêkal-
skiego. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele
w³adz gminnych, miejskich i powiatowych,
s³u¿b mundurowych, harcerstwa, organizacji
pozarz¹dowych oraz mieszkañcy gminy
i miasta Zgierz. Po mszy o godz. 12., nast¹pi³
start honorowy grupy rowerowej III Rajdu
Edukacyjnego „Szlakiem walk wrzeœniowych
28. pu³ku Strzelców Kaniowskich i Kresowej
Brygady Kawalerii w gminie Zgierz”. Jego
uczestnicy przejechali z Placu Stu Straconych
do Ustronia, sk¹d wyruszyli we w³aœciw¹
trasê rajdu do Je¿ewa.

KÊBLINY

O godzinie 14. odby³y siê uroczystoœci pod
pomnikiem w Kêblinach upamiêtniaj¹cym bój
28. pSK z wojskami niemieckimi. To w tym
miejscu polscy ¿o³nierze w wyniku ciê¿kich,
ca³onocnych walk otworzyli sobie drogê
odwrotu do miejsca koncentracji wojsk pod
G³ownem. W bitwie zginê³o od 90 do
170 Polaków (Ÿród³a historyczne podaj¹
ró¿ne liczby). Spoczywaj¹ oni w zbiorowej,
bezimiennej mogile na cmentarzu parafialnym
w Bia³ej. Pod pomnikiem w Kêblinach licznie
zgromadzili siê przedstawiciele w³adz, s³u¿b
mundurowych, mieszkañcy gminy oraz
m³odzie¿ ze szkó³ z gminy i miasta Zgierza.
Wójt Gminy Zgierz przedstawi³ w kilku
zdaniach wydarzenia, które rozegra³y siê tutaj
w nocy z 7 na 8 wrzeœnia 1939 roku. Delegacje
z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze pod obelis-
kiem, a pamiêæ poleg³ych uczczono chwil¹
ciszy. Wartê honorow¹ wystawili cz³onkowie
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy”. Po uroczystoœciach
spod pomnika wystartowa³y grupy piesze
III Rajdu Edukacyjnego „Szlakiem walk
wrzeœniowych 28. pu³ku Strzelców Kaniow-
skich i Kresowej Brygady Kawalerii w gminie
Zgierz”, które przez Bia³¹ uda³y siê do
Je¿ewa. Wraz z nimi wyruszyli mieszkañcy
i zaproszeni goœcie.

BIA£A

Uroczystoœci na cmentarzu w Bia³ej
rozpoczê³y siê oko³o godz. 15. Przy zbiorowej
mogile zgromadzili siê uczestnicy wczeœniej-
szej uroczystoœci w Kêblinach. Równie¿ tutaj
cz³onkowie Stowarzyszenia „Strzelcy
Kaniowscy” wystawili wartê honorow¹.
Stanis³aw Fr¹tczak z grupy kolarskiej
„Szwadron” przy ozorkowskim oddziale

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoz-
nawczego przedstawi³ historiê 28. pSK oraz
szczegó³y bitwy w Kêblinch. Zwróci³ te¿
uwagê na sk¹pe Ÿród³a historyczne dotycz¹ce
tego starcia. Nie s¹ wszak znane nazwiska
poleg³ych Polaków, ani nawet ich dok³adna
liczba. Tym bardziej konieczne jest podtrzy-
mywanie pamiêci o tamtych wydarzeniach.
Poleg³ych uczczono chwil¹ ciszy oraz
z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem przez
delegacje zniczy pod pomnikiem na ¿o³nier-
skiej kwaterze.

JE¯EWO

Z cmentarza parafialnego w Bia³ej uczest-
nicy rajdu i goœcie obchodów udali siê do
Je¿ewa. Tam, na terenie poligonu wojsko-
wego, przygotowano g³ówne wydarzenia
uroczystoœci rocznicowych. Wziê³o w nich
udzia³ blisko 1500 osób.

Przed bitw¹

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
pokaz pojazdów militarnych. Mo¿na by³o
obejrzeæ m.in. radzieck¹ sanitarkê wojskow¹
marki GAZ, samochody terenowe i ciê¿arowe,
a nawet dzia³o. Ka¿dy chêtny móg³ wsi¹œæ do
pojazdu i pokrêciæ kierownic¹ oraz spróbowaæ
wycelowaæ haubicê, co okazywa³o siê wcale
nie takie proste.

Równie¿ licznie odwiedzano namiot
z prezentacj¹ fragmentów wystawy Muzeum
Miasta Zgierza pt. „28. pu³k Strzelców
Kaniowskich w Kampanii Wrzeœniowej 1939
roku”, gdzie na licznych planszach przedsta-
wiono szlak bojowy tej ³ódzkiej formacji.

Oblegane by³o równie¿ stoisko organizatora
uroczystoœci, przy którym ka¿dy, kto wype³ni³
ankietê, otrzyma³ pami¹tkow¹ czapkê lub
chustê projektu „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹”.

Osoby, które zg³odnia³y w trakcie uroczys-
toœci i rajdu, mog³y posiliæ siê znakomit¹
wojskow¹ grochówk¹.

O godzinie 17.30 rozpoczê³a siê rekon-
strukcja bitwy ¿o³nierzy 28. pSK z wojskami
niemieckimi 7 wrzeœnia 1939 r. Widowisko
historyczne zosta³o przygotowane przez
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
„Strzelcy Kaniowscy” z £odzi, Stowarzyszenie
Mi³oœników Rekonstrukcji Historycznej
„¯elazny Orze³” z £odzi oraz Jednostkê
Wojskow¹ 4474 ze Zgierza. Przebieg
widowiska relacjonowa³ kpt. Wojciech
Pinkier z garnizonu zgierskiego.

Bitwa

Z zagajnika wyszed³ zwiad wys³any przez
dowódcê 28. pSK. ¯o³nierze spotkali na polu
kobiety zbieraj¹ce zio³a i po krótkiej

rozmowie z nimi udali siê w dalsz¹ drogê.
Nagle rozleg³y siê strza³y - ogieñ otworzyli
¿o³nierze niemieccy, którzy zajêli ju¿ Kêbliny,
odcinaj¹c tym samym drogê odwrotu
Polakom. Jeden ze zwiadowców zosta³ ranny
i ¿o³nierze, w obliczu przewa¿aj¹cych si³
wroga, wycofali siê. Po d³u¿szej chwili rozleg³
siê dŸwiêk tr¹bki - pu³kowy hejnalista odegra³
rozkaz do natarcia. Z zagajnika wyszli polscy
¿o³nierze i zaatakowali niemieckie pozycje.
Rozbrzmia³y serie z karabinów maszynowych
oraz pojedyncze wystrza³y mauserów i broni
krótkiej. Nagle okolic¹ wstrz¹snê³a seria
potê¿nych eksplozji, a w powietrze wzbi³y siê
k³êby dymu i py³u (trzeba przyznaæ, ¿e efekty
pirotechniczne imituj¹ce ostrza³ artyleryjski
by³y imponuj¹ce). Pierwsze polskie natarcie
nie powiod³o siê i ¿o³nierze musieli siê wycofaæ.

Gdy nieco opad³ bitewny kurz, Polacy
ponownie ruszyli do ataku. Strzelanina by³a
jeszcze intensywniejsza, a eksplozje wiêksze
ni¿ poprzednio. Dwa wybuchy by³y potê¿ne -
w ich wyniku dym spowi³ prawie ca³y teren
rekonstrukcji, a py³ i kurz posypa³y siê na
widowniê. Chyba wszyscy poczuli wówczas
atmosferê prawdziwego pola bitwy.

Równie¿ drugi atak zakoñczy³ siê
niepowodzeniem. Dopiero trzeci szturm
przyniós³ zwyciêstwo. Nie by³ on tak widowis-
kowy jak dwa poprzednie, poniewa¿ nie by³o
ju¿ efektów pirotechnicznych. Jednak rekon-
struktorzy popisali siê w nim spor¹ kondycj¹
fizyczn¹. W nierównym, poroœniêtym wysok¹
traw¹ i krzewami terenie, w dwóch „skokach”
pokonali kilkadziesi¹t metrów, ostrzeliwuj¹c
siê w biegu. Atak wygl¹da³ efektownie
(odtwarzaj¹ce go osoby pozorowa³y równie¿
rannych i poleg³ych) i zakoñczy³ siê zdoby-
ciem niemieckich pozycji. ¯o³nierze 28. pSK
uformowali niemieckich jeñców w kolumnê
i przemaszerowali przed widowni¹. Trwaj¹ce
oko³o pó³ godziny widowisko zakoñczy³a
defilada w wykonaniu rekonstruktorów
polskiej formacji.

Po bitwie

Po defiladzie na „pole bitwy” wbieg³y
dzieci i m³odzie¿, ¿eby znaleŸæ ³uski z karabi-
nów. Wiele osób robi³o sobie pami¹tkowe
zdjêcia z cz³onkami grup rekonstrukcyjnych
odtwarzaj¹cych obie armie. Ca³y czas mo¿na
by³o skosztowaæ wojskowej grochówki,
a organizatorzy pokazu pojazdów militarnych
urz¹dzili przeja¿d¿kê po poligonie dla
najm³odszych widzów i ich opiekunów.
Widaæ by³o, ¿e przygotowane w Je¿ewie
atrakcje, przede wszystkim rekonstrukcja,
wywar³y na przyby³ych du¿e wra¿enie.
Nie brakowa³o te¿ pytañ, czy podobne
przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane w
przysz³ym roku.

By³y to ostatnie punkty uroczystoœci
rocznicowych. Ca³oœæ zakoñczy³a siê oko³o
godz. 20.

Na realizacjê wszystkich dzia³añ w ramach
projektu „Pamiêæ o historii nasz¹ si³¹” gmina
Zgierz otrzyma³a 38.890 z³ ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

MACIEJ WRZESIÑSKI

PAMIÊÆ O HISTORII NASZ¥ SI£¥
13 wrzeœnia odby³y siê g³ówne uroczystoœci zwi¹zane z wydarzeniami 
Wrzeœnia 1939 roku. Obchody przygotowane w ramach projektu „Pamiêæ 
o historii nasz¹ si³¹” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego mia³y nie tylko uczciæ tê
wa¿n¹ dla Polaków rocznicê, ale tak¿e zintegrowaæ mieszkañców gminy Zgierz.
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Co roku 15 sierpnia odbywaj¹ siê w Bia³ej uroczystoœci patriotyczne,
wpisuj¹ce siê w ogólnopolskie obchody Œwiêta Wojska Polskiego.
Pamiêæ poleg³ych w obronie ojczyzny tradycyjnie uczczono sk³adaj¹c
kwiaty i zapalaj¹c znicze ma mogile ¿o³nierzy 28. i 29. pu³ku Strzelców
Kaniowskich na cmentarzu parafialnym. W koœciele pod wezwaniem
œw. Piotra i Paw³a uroczyst¹ mszê œwiêt¹ w intencji poleg³ych na polu

chwa³y odprawi³ ks. proboszcz Stanis³aw Ochotnicki. Po mszy
uczestnicy uroczystoœci przemaszerowali pod pomnik Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, gdzie przedstawiciele organizacji kombatanckich, w³adz
samorz¹dowych gminy, miasta i powiatu zgierskiego, reprezentanci
policji, wojska, zawodowych i ochotniczych stra¿y po¿arnych,
delegacje instytucji i stowarzyszeñ, zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy
gminy z³o¿yli wi¹zanki kwiatów. Okolicznoœciowe przemówienia
wyg³osili w³odarze gminy Zgierz. Wartê honorow¹ podczas uroczys-
toœci pe³nili ¿o³nierze Garnizonu Zgierz i Jednostki Wojskowej
Nr 4474 ze Zgierza oraz cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi. Poczty sztandarowe
wystawi³y jednostki OSP z terenu gminy Zgierz. 

Niestety, ka¿dego roku zmniejsza siê liczba uczestników uroczys-
toœci patriotycznych. Jako Gminny Oœrodek Kultury szczerze nad tym
ubolewamy. Osoby doros³e prosimy o przekazywanie kolejnym
pokoleniom tradycji i pamiêci o wa¿nych wydarzeniach z naszej
historii, a tak¿e o dawanie dobrego przyk³adu m³odzie¿y, aby duch
patriotyzmu nie zgas³ w narodzie. q KATARZYNA LESZCZAK i ANNA

WOSIECKA - Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej

Œwiêto Wojska Polskiego

Wesz³a nowa podstawa programowa
nauczania dla najm³odszych uczniów
w szko³ach podstawowych i gimnazjach. 

Do pierwszych klas gminnych podsta-
wówek po raz pierwszy zgodnie z za³o¿eniami
reformy trafi³y szeœciolatki. Dwoje uczyæ siê
bêdzie w szkole w Bia³ej, jedno w Grotnikach
i jedno w Szczawinie. Tak¹ decyzjê podjêli
dobrowolnie ich rodzice. We wrzeœniu 2012
roku edukacja szkolna od 6 roku ¿ycia bêdzie
obowi¹zkowa.

Nowy rok szkolny to dla dzieci l¿ejsze
tornistry. Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyda³o rozporz¹dzenie mówi¹ce o tym, by
dyrektorzy szkó³ przygotowali w placówkach
miejsca, gdzie uczniowie bêd¹ mogli zostawiaæ
podrêczniki. Rozporz¹dzenie, póki co, dotyczy
tylko uczniów pierwszych klas szko³y podsta-
wowej. Docelowo obj¹æ ma kolejne grupy
wiekowe. Niektóre szko³y ju¿ alarmuj¹, ¿e
bêd¹ mia³y k³opot ze znalezieniem wolnego
miejsca. Dziœ wymóg ten spe³niaj¹ tylko
szko³y w Bia³ej, Besiekierzu Rudnym,
D¹brówce Wielkiej i Grotnikach.

Jednym z wymogów s¹ urozmaicone
lekcje wychowania fizycznego. Zgodnie
z rozporz¹dzeniem MEN, dyrektorzy szkó³
przy wyborze formy realizacji zajêæ WF

uwzglêdniæ musz¹ m.in. zainteresowania
uczniów. Teoretycznie wiêc przez dwie
z czterech godzin przeznaczonych na WF
dzieci mog¹ æwiczyæ to, co chc¹. A jak
naprawdê wygl¹da sytuacja z WF-em?
W szko³ach w gminie Zgierz wszystko
zostanie raczej po staremu. Na wiêcej nie
pozwala baza dydaktyczna i mo¿liwoœci
kadrowe. O lekcjach tañca i walki judo dzieci
mog¹ zapomnieæ. Musz¹ zadowoliæ siê pi³k¹
no¿n¹, siatkówk¹ i koszykówk¹. W Giecznie,
Grotnikach i Szczawinie maj¹ do dyspozycji
si³owniê, bêd¹ te¿ jak dotychczas doje¿d¿aæ
na basen. – Od kilku lat w ramach zajêæ WF
jedn¹ godzinê poœwiêcamy na intensywn¹
turystykê – mówi Magdalena Hauke,
dyrektor SP w Bia³ej. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym w gimna-
zjach pojawi³a siê obowi¹zkowa nauka
drugiego jêzyka obcego. Do gimnazjów
wszed³ tak¿e ca³kiem nowy przedmiot
- edukacja dla bezpieczeñstwa. A raczej mia³
wejœæ, bo wiêkszoœæ szkó³ go nie ma. Szko³y
postanowi³y skorzystaæ z prawa jakie daje im
rozporz¹dzeniem MEN - przedmiot mo¿e byæ
realizowany w dowolnym roku nauki w
gimnazjum. Zatem wiêkszoœæ tegorocznych
pierwszoklasistów dowie siê m.in. jak
postêpowaæ w trakcie po¿aru oraz udzieliæ
pierwszej pomocy dopiero za dwa lata.

Kolejne rozporz¹dzenie MEN daje mo¿li-
woœæ prowadzenia dzienników szkolnych
w formie elektronicznej. Jest jednak podsta-
wowy warunek - szko³y musz¹ uzyskaæ na to
zgodê organu prowadz¹cego. Wynika to m.in.
st¹d, ¿e wprowadzenie systemu informaty-
cznego, umo¿liwiaj¹cego prowadzenie
e-dzienników, wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
poniesienia okreœlonych nak³adów finan-
sowych zwi¹zanych z wyposa¿eniem placówki

w odpowiedni sprzêt komputerowy, oprogra-
mowanie, a nie rzadko zwi¹zanych równie¿
z potrzeb¹ przeszkolenia kadry pedago-
gicznej. Na taki krok zdecydowaæ siê chce
dyrektor szko³y w Besiekierzu Rudnym.
– W naszej szkole chcemy wprowadziæ wersjê
podstawow¹ e-dziennika. Rodzice mieliby na
bie¿¹co dostêp do informacji o ocenach
i frekwencji w³asnego dziecka. Prowadzone
s¹ ju¿ w tej sprawie rozmowy – mówi
El¿bieta Sobczyñska-KaŸmierczak.

To tylko czêœæ zmian. Dyrektorzy szkó³
podkreœlaj¹, ¿e wprowadzanie nowoœci to
trudne i karko³omne zadanie.

Na uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej
klasy podstawówki od jesieni czekaæ bêd¹
owoce i warzywa. Dzieci dostan¹ je bezp³atnie.
Do programu „Owoce w szkole” zg³osi³y siê
na pocz¹tku wrzeœnia szko³y w Bia³ej,
Besiekierzu Rudnym, Giecznie, Grotnikach
i S³owiku. Szko³a w Szczawinie nie zdecy-
dowa³a siê na owoce, uczestniczyæ bêdzie
jednak w programie „Pij mleko”. Bezp³atny
kubek mleka bêdzie te¿ w szko³ach w
Besiekierzu Rudnym, Grotnikach i S³owiku.
– Nasza szko³a do programów „Owoc
w szkole” i „Pij mleko” przyst¹pi w drugim
terminie, jeœli taka bêdzie wola rodziców
– mówi Anna Kulik, dyrektor SP w D¹brówce
Wielkiej. 

MA³GORZATA KLAUZIÑSKA

I uczniowie, i nauczyciele rozpoczêli rok szkolny z wieloma pytaniami. 
Wszystko przez to, ¿e ju¿ dawno polska oœwiata nie obfitowa³a w tyle nowoœci,
co teraz. Przed rokiem g³ównym problemem by³y jedynie mundurki, które
mog³y zostaæ w szko³ach albo nie. Teraz zmiana goni zmianê.

Nowy rok szkolny pe³en zmian

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
Koledze

BERNARDOWI 
PALMOWSKIEMU

z powodu œmierci 
MATKI

sk³adaj¹ 
kole¿anki i koledzy

so³tysi z gminy Zgierz

K o n d o l e n c j e

1193 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
rozpoczê³o 1 wrzeœnia w gminie Zgierz rok szkolny.
Na zdjêciu inauguracja w ZSG w Grotnikach.
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Podczas Festiwalu wyst¹pi³y amatorskie
zespo³y, grupy œpiewacze i soliœci z terenu
województwa ³ódzkiego. Cz³onkowie zespo³ów

to w wiêkszoœci pasjonaci, dla których
œpiewanie piosenek ludowych i biesiad-
nych stanowi wielk¹ radoœæ. Udzia³ w
Festiwalu pozwoli³ im zaprezentowaæ
swój dorobek artystyczny. 

Prezentacje konkursowe poszczegól-
nych zespo³ów i solistów ocenia³o jury
w sk³adzie: Henryka Swiet³ana Niewia-
domska i Magdalena ¯elazkiewicz.
W kategorii zespo³y pierwsz¹ nagrodê
przyznano Zespo³owi Œpiewaczemu
„Giecznianki”, drug¹ Zespo³owi

Folklorystycznemu „S³owiki” ze S³awna,
a trzeci¹ Zespo³owi Œpiewaczemu „Szczawi-

nianki”. W kategorii soliœci i duety pierwsze
miejsce zajê³a Bo¿ena Dêbowska ze S³awna,
drugie - duet Gabriela Skopiak i Jerzy
Kluska z GOK w Dzier¿¹znej, trzecie - duet
Wies³awa Jackiewicz i Krystyna Sadowska
z GOK w Wiœniowej Górze. 

Wyró¿nieni otrzymali cenne nagrody
rzeczowe oraz statuetki wykonane przez
artystê kowala ze Zgierza.

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
propaguje poznawanie i rozpowszechnianie
kultury i folkloru ró¿nych narodów. Dlatego
w ramach WYKI’ 2009 goszczono zagraniczne
zespo³y bior¹ce udzia³ w XXVIII Miêdzyna-
rodowych Warsztatach Folklorystycznych.
Na scenie wyst¹pi³y zespo³y z Sardynii,
Tajwanu, Ukrainy oraz Polski. Publicznoœæ
by³a urzeczona oryginaln¹ i egzotyczn¹
muzyk¹ ludow¹. q KATARZYNA LESZCZAK

W ramach inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczoœci artystycznej
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej zorganizowa³ 18 lipca Plenerowy 
Festiwal Piosenki Znanej i Lubianej WYKA 2009. Patronat nad Festiwalem
obj¹³ Starosta Powiatu Zgierskiego. 

Organizatorami imprezy byli so³tysi
Jedlicza A i B, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z Jedlicza oraz Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej. W przygotowaniu pikniku
pomaga³a miejscowa m³odzie¿. 

Wielk¹ atrakcj¹ okaza³a siê loteria
fantowa, w której ka¿dy los by³ wygrany. 

Panie z KGW serwowa³y przepyszne ciasta
w³asnego wypieku, chleb ze smalcem oraz
potrawy z grilla.

Dzieci korzysta³y z atrakcji propono-
wanych przez pracownice GOK. Przygoto-
wa³y prace plastyczne „Wakacyjne marzenia”,
tworz¹c wspóln¹ widokówkê. Rozeœmiane
buzie malowano farbami. Najczêœciej wybie-
rane motywy to Batman i motylki. 

Pogoda dopisa³a, a dobry humor uczest-
ników podtrzymywa³ Zespó³ Œpiewaczy
„Szczawinianki”, który zaprezentowa³ zestaw
popularnych piosenek biesiadnych. Tañczono

i œpiewano przy wpadaj¹cych w ucho
utworach. Wieczorem uczestnicy imprezy
próbowali swoich si³ w karaoke. Nad opraw¹
muzyczn¹ pikniku czuwa³ DJ. q ANETA

WOJCIECHOWSKA

Do kalendarza gminnych imprez kulturalnych ju¿ na sta³e wpisa³y siê
Jedlickie Spotkania z Kultur¹ i Tradycj¹. W tym roku piknik w Jedliczu 
odby³ siê 9 sierpnia na terenie zarz¹dzanym przez Radê So³eck¹. 

Na realizacjê przedsiêwziêcia Gminny
Oœrodek Kultury otrzyma³ dotacjê w grudniu
2008 roku w Regionalnym Konkursie
Grantowym. Konkurs realizowany by³ w
ramach programu „Równaæ Szanse 2008”
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci,
administrowanego przez Polsk¹ Fundacjê
Dzieci i M³odzie¿y. Koordynatork¹ projektu
by³a Edyta D¿ugaj - pracownica filii gminnej
biblioteki w Ustroniu. 

Projekt „Cudze chwalimy, ale i swoje
znamy!” by³ kontynuacj¹ projektu „Okiem
fotografa” zakoñczonego w czerwcu 2008
roku. Skierowany zosta³ do 30 m³odych osób
z gminy Zgierz (13-19 lat). Jego celem by³o
wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y
z naszej gminy. M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ
rozwijania swoich umiejêtnoœci zwi¹zanych
z wykonywaniem oraz obróbk¹ zdjêæ, a tak¿e
przygotowywaniem publikacji do druku.

Projekt realizowany by³ w bibliotekach gmin-
nych od koñca stycznia do po³owy czerwca.

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w projekcie
zapozna³a siê z dziedzictwem kulturowym
województwa ³ódzkiego, przygotowuj¹c
samodzielnie trasy trzech wycieczek „Szlakiem
Zamków”. Pierwsza wycieczka odby³a siê
21 lutego. Na ten dzieñ m³odzie¿ z Ustronia
zaplanowa³a dla swoich kolegów z Bia³ej
i ze Szczawina wycieczkê do Inow³odza.
Nastêpn¹ trasê opracowali m³odzi mieszkañcy
Szczawina, którzy zorganizowali 28 marca
wyprawê do £êczycy, Kutna i Oporowa.
Na kolejn¹ wycieczkê trzeba by³o czekaæ do
16 maja, kiedy to m³odzie¿ z Bia³ej
zaplanowa³a wyjazd do Uniejowa. Podczas
woja¿y prowadzono dokumentacjê fotograficzn¹,
któr¹ mo¿na by³o podziwiaæ na wystawie
w Dzier¿¹znej 20 czerwca. 

M³odzi mieszkañcy gminy poznali
podstawy obs³ugi profesjonalnego programu
graficznego zakupionego z pieniêdzy pocho-
dz¹cych z dotacji. Jednak, aby przygotowaæ
publikacje, nie wystarczy³a wiedza z dziedziny
obróbki zdjêæ. Dlatego te¿ w trakcie zajêæ
uczestnicy projektu zbierali wspomnienia
mieszkañców oraz wiadomoœci dotycz¹ce
historii, zabytków i ciekawych miejsc, które
ich zdaniem warto zobaczyæ. 

M³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w zajêciach
z rzemios³a ludowego: papieroplastyki,
garncarstwa oraz wikliniarstwa. Zwiedzano
Muzeum Papieru i Druku w £odzi, gdzie
odbywa³y siê zajêcia z czerpania papieru oraz
zapoznawano siê z histori¹ drukarstwa
i papieru. Uczestnicy projektu odwiedzili te¿
firmê poligraficzn¹, która w maju drukowa³a
przygotowane przez nich mini-przewodniki
i kalendarze.

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznaæ siê
z owocami pracy m³odzie¿y, a nie mieli
mo¿liwosci byæ 20 czerwca w Dzier¿¹znej,
zapraszamy do gminnych bibliotek. q EDYTA

D¿UGAJ

20 czerwca, podczas Nocy Œwiêtojañskiej w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Dzier¿¹znej, uroczyœcie zakoñczono projekt „Cudze chwalimy, 
ale i swoje znamy!”. M³odzie¿ uczestnicz¹ca w projekcie zaprezentowa³a 
efekty swojej pracy. Mini-przewodniki, kalendarz oraz wystawa prac
fotograficznych cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

Informacje 
Gminnego Oœrodka Kultury w Dzier¿¹znej

Plenerowy Festiwal Piosenki Znanej i Lubianej

Jedlickie Spotkania z Kultur¹ i Tradycj¹

Cudze chwalimy, ale i swoje znamy



Rozstrzygniêto przetargi nieograni-
czone na zadania: 
l Przebudowa drogi gminnej Emilia
ul. Dzia³kowa. Z³o¿ono 5 ofert. Podpisano
umowê z firm¹ Hermann Kirchner Polska
z £odzi. Wartoœæ: 169.918,46 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika
2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Jedlicze B
ul. Bukowa. Z³o¿ono 4 oferty. Podpisano
umowê z firm¹ W£ODAN Andrzej W³odar-
czyk z Porszewic. Wartoœæ: 267.889,86 z³.
Termin wykonania zamówienia: 31 paŸdzier-
nika 2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Grotniki
ul. Topolowa. Z³o¿ono 1 ofertê. Podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Robót Drogo-
wych z Poddêbic. Wartoœæ: 409.412,48 z³.
Termin wykonania zamówienia: 31 paŸdzier-
nika 2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Grotniki
ul. Zielona. Z³o¿ono 2 oferty. Podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Robót Drogo-
wych z Poddêbic. Wartoœæ: 148.547,20 z³.
Termin wykonania zamówienia: 31 paŸdzier-
nika 2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny

od starej szko³y. Z³o¿ono 5 ofert. Podpisano
umowê z Zak³adem Drogownictwa i In¿ynierii
z £odzi. Wartoœæ: 264.265,27 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika
2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Kania Góra
ul. Wiœniowa. Z³o¿ono 5 ofert. Podpisano
umowê z Zak³adem Drogownictwa i In¿ynierii
z £odzi. Wartoœæ: 217.231 z³. Termin wyko-
nania zamówienia: 31 paŸdziernika 2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Palestyna
ul. Po³udniowa. Z³o¿ono 5 ofert. Podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunal-
skiego. Wartoœæ: 269.611,75 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika
2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Rosanów
ul. Poprzeczna. Z³o¿ono 7 ofert. Podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunal-
skiego. Wartoœæ: 222.280,43 z³. Termin
wykonania zamówienia: 30 czerwca 2010 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Szczawin
Koœcielny ul. Stra¿acka oraz Szczawin Ma³y
ul. Leœna. Z³o¿ono 6 ofert. Podpisano umowê
z firm¹ Hermann Kirchner Polska z £odzi.
Wartoœæ: 468.754,50 z³. Termin wykonania
zamówienia: 30 czerwca 2010 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Dzier¿¹zna
- Jasionka. Z³o¿ono 7 ofert. Podpisano
umowê z firm¹ Hermann Kirchner Polska
z £odzi. Wartoœæ: 749.585,20 z³. Termin
wykonania zamówienia: 30 czerwca 2010 r.;

l Przebudowa drogi gminnej Rosanów
ul. Konopnickiej. Z³o¿ono 5 ofert. Podpisano
umowê z Przedsiêbiorstwem Budowy Dróg
i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunal-
skiego. Wartoœæ: 223.958,08 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika
2009 r.;
l Przebudowa drogi gminnej Czaplinek
- od drogi powiatowej od Podola pod
wiaduktem kolejowym Czaplinek do przejazdu
PKP 200 m. Z³o¿ono 6 ofert. Podpisano
umowê z firm¹ Hermann Kirchner Polska
z £odzi. Wartoœæ: 618.690,72 z³. Termin
wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika
2009 r.

Rozstrzygniêto postêpowanie (wartoœæ
poni¿ej 14 tys. euro) na:
l Opracowanie dokumentacji projektowej -
Rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Kaniej
Górze. Z³o¿ono 1 ofertê. Podpisano umowê
z firm¹ KOMA s.c. z £odzi. Wartoœæ: 48.800 z³.
Termin wykonania zamówienia: 30 listopada
2009 r.;
l Wykonanie nawierzchni utwardzonej
ci¹gów komunikacyjnych przed ZSG
w Grotnikach. Z³o¿ono 1 ofertê. Podpisano
umowê z PPHU TECH - BUD ze Zgierza.
Wartoœæ: 32.900,17 z³. Termin wykonania
zamówienia: 28 sierpnia 2009 r.

oprac. KATARZYNA CIEŒLAK

Zamówienia publiczne

Emilia, S³owik, 
Dêbniak, Kania Góra

Rosanów 6
20

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole,
Siedlisko, Glinnik,
Je¿ewo, Palestyna, 
D¹brówka Strumiany 

7
21

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

14
28

Warszyce, RogóŸno,
Gieczno, W³adys³awów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Œladków Górny, Wola
Rogoziñska, B¹dków

1
15

Wola Branicka,
Moszczenica,
Micha³ów, Besiekierz
Rudny, Besiekierz
Nawojowy, Kêbliny

8
22

Dzier¿¹zna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów 

16

Grotniki, Ustronie 
- tylko budynki 
komunalne 
oraz Zimna Woda, 
Wiktorów

9
23

paŸdziernikmiejscowoœæ

12
26

listopad

9
23

3
17

4
18

2
25

5
19

12
26

20

13
27

W lipcu i sierpniu Urz¹d Gminy Zgierz
przeprowadzi³ 11 przetargów
nieograniczonyych i 2 postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

Gminny Zak³ad Komunalny
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 042 717 80 76, tel./faks: 042 717 82 53

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

25 sierpnia zakoñczono budowê
oœwietlenia w Cyprianowie. W ulicy
Wczasowej dowieszono napowietrzn¹ liniê
oœwietleniow¹ oraz zamontowano 15 opraw
oœwietleniowych. Prace wykonano na
odcinku 560 metrów, na istniej¹cych s³upach.
W ulicy Kwiatowej natomiast wykonano 375
metrów kablowej linii oœwietleniowej oraz
zamontowano 12 opraw oœwietleniowych.
Inwestycja w Cyprianowie wynios³a ogó³em
ponad 70.770 z³, z czego w tym roku wydano
na ten cel ponad 68.730 z³.

Trwa budowa oœwietlenia ulicznego
w Grotnikach w ulicach Ozorkowska
i Krzemieñ. W ulicy Ozorkowskiej (na
odcinku 672 metrów, na istniej¹cych s³upach)
dowieszona zostanie napowietrzna linia
oœwietleniowa zasilaj¹c¹ kablow¹ liniê
oœwietleniow¹ w ulicy Krzemieñ (510 metrów)
oraz zamontowanych zostanie 17 opraw
oœwietleniowych. Roboty zakoñczone maj¹
zostaæ do 30 wrzeœnia. Inwestycja w Grotni-
kach wyniesie ponad 92.000 z³.

13 lipca rozpoczêto realizacjê zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury edukacyjnej Szko³y
Podstawowej w Bia³ej w celu niwelowania
spo³eczno-ekonomicznych dysproporcji na
obszarach wiejskich”. Wykonana zostanie
adaptacja poddasza szko³y, termomoder-
nizacja budynku i budowa wielofunkcyjnego

boiska sportowego przy szkole. Inwestycja
zakoñczona zostanie z koñcem lipca 2010 r.
Koszt zadania to ponad 1 mln 345 tys. z³.
Zadanie wspó³finansowane przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie
wykonywana jest termomodernizacja budynku.
Docieplono ju¿ œciany zewnêtrzne, wymie-
niono stolarkê okienn¹ oraz przebudowano
fragment dachu.

W ramach zadania „Termomodernizacja
budynku ZSG w Grotnikach” wykonano
dodatkowo zagospodarowanie terenu szko³y
poprzez utwardzenie zewnêtrznych ci¹gów
komunikacyjnych. Wartoœæ wykonanych
robót wynios³a ponad 32.000 z³.

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

Inwestycje infrastrukturalne w gminie

I n w e s t y c j e
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Rozpoczêto inwestycjê w szkole w Bia³ej.



Wœród przyby³ych na uroczystoœci byli
dawni oraz obecni dzia³acze i zawodnicy
LKS, którzy tworzyli i tworz¹ jego historiê,
mieszkañcy D¹brówek, którzy zawsze
wiernie mu kibicuj¹, dzia³acze sportowi oraz
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.

Jubileusz rozpocz¹³ siê od powitania goœci
przez Prezesa klubu Marka Gortata i przedsta-
wienia historii LKS przez Jacka Wawrzyñ-
czaka, syna za³o¿yciela klubu. PóŸniej
zaproszeni goœcie z³o¿yli wszystkim cz³onkom
i sympatykom klubu ¿yczenia kolejnych lat
owocnej dzia³alnoœci i samych sukcesów na
murawie.

Wœród prezentów urodzinowych znalaz³y
siê: samobie¿na kosiarka do trawy (tzw.
traktorek) ufundowana przez gminê Zgierz,
pi³ki sprezentowane przez So³ectwo D¹brówka
Wielka oraz puchar okolicznoœciowy od
zaprzyjaŸnionego LKS Start Szczawin.

Rocznice s¹ zawsze okazj¹ do podsumo-
wañ oraz doceniania wieloletnich dzia³aczy

i zawodników. Tak by³o równie¿ w przypadku
LKS D¹brówka. Rada Wojewódzka Zrzeszenia
LZS w £odzi odznaczy³a nastêpuj¹ce osoby:
l odznak¹ „Za zas³ugi dla Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w £odzi”: Jerzego Amsolika,

Marka Gortata, Jana Ruciñskiego, Jerzego
Œniecikowskiego, Ireneusza Tworskiego,

Micha³a Tworskiego, Jacka Wawrzyñczaka
i W³adys³awa Wróbla, l Z³ot¹ Odznak¹
Honorow¹ LZS: Piotra Amsolika, Wies³awa
Amsolika, Remigiusza Kaczmarka,
Krzysztofa Kosiewicza i Wies³awa Wróbla,
l Br¹zow¹ Odznak¹ Honorow¹ LZS: Jana
Adamczyka, Mariusza Bard³owskiego,
Kamila Domañskiego, Jaros³awa Franczaka,
Zbigniewa Ko³ata, £ukasza Kornackiego,
Kamila Kozickiego, Roberta Kuleszê, Karola
Osieckiego i Paw³a Stopczyka. Odznaczenia
wrêczyli Sekretarz Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS w £odzi Wojciech Œwi¹tek oraz cz³onek
Rady Wojewódzkiej LZS Andrzej Okupski.

Po krótkiej czêœci oficjalnej rozpocz¹³ siê
piknik urodzinowy. By³y kie³baski z grilla,
zimne napoje oraz najwa¿niejsza czêœæ
uroczystoœci - turniej z okazji 60-lecia LKS
D¹brówka. W wyniku losowania, w elimina-
cjach zmierzyli siê LKS Start Szczawin
z LKS Zamek Skotniki oraz LKS D¹brówka
z LKS Gieczno. Pierwszy mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 1 : 1 w regulaminowym czasie gry.
Rozstrzygniêcie przynios³y dopiero rzuty
karne, w których Szczawin uleg³ Skotnikom
5 : 6. Podobnie zakoñczy³ siê drugi mecz
- w regulaminowym czasie by³ remis 1 : 1,
a po rzutach karnych wygrali gospodarze 3 : 1.
Do fina³u wesz³y dru¿yny LKS Zamek Skotniki
i LKS D¹brówka. Wygra³y Skotniki 2 : 0
i to tam powêdrowa³ puchar zwyciêzcy.
W meczu o trzecie miejsce LKS Start Szczawin
wygra³ z LKS Gieczno 1 : 0.

Trzeba podkreœliæ, ¿e pomimo towarzys-
kiego charakteru turnieju, nikt w trakcie
meczów nie odstawia³ nogi i nie jeden pi³karz
„gryz³ murawê”, by osi¹gn¹æ jak najlepszy
rezultat. Dziêki temu spotkania sta³y na
dobrym poziomie i dostarczy³y kibicom
wielu wra¿eñ. Turniej pokaza³, ¿e w nadcho-
dz¹cym sezonie wszystkie bior¹ce w nim
udzia³ dru¿yny bêd¹ trudnymi przeciwnikami,
walcz¹cymi o wysokie cele.

LKS D¹brówka ¿yczymy kolejnych lat
pe³nych sportowych sukcesów.

MACIEJ WRZESIÑSKI

Sparingi:
l 26 lipca (Zgierz)
Zamek Skotniki - Kanarki Ma³achowice
1 : 0 (1 : 0) - Bogus³awski
l 9 sierpnia (Rosanów)
LKS Rosanów - Zamek Skotniki 6 : 1 (5 : 0)
- Bogus³awski
l 16 sierpnia (Szczawin)
Start Szczawin - Zamek Skotniki 0 : 4

(0 : 1, 0 : 2, 0 : 1) - Gajdziak, Kapuœciñski,
Misiak, Bogus³awski 
l 30 sierpnia (D¹brówka)
LKS D¹brówka - Start Szczawin 4 : 2 (0 : 1,
0 : 2, 2 : 1) - Gajdziak, Kapuœciñski, Krawiec
vel Krawiecki, Kowalczyk

Liga - B klasa gr. £ódŸ II
l 2 wrzeœnia (Ga³kówek)

LKS Ga³kówek II - Zamek Skotniki 0 : 2
- Kowalczyk, Gajdziak (g)
l 6 wrzeœnia (D¹brówka)
Zamek Skotniki - B³êkitni Dmosin 3 : 1
- Oleski, Bogus³awski, Hampel
l 12 wrzeœnia (W¹gry)
Fenix W¹gry - Zamek Skotniki 1 : 7
- Bagrodzki (2), Bogus³awski, Miernik (2),
Misiak, Gajdziak
l 20 wrzeœnia (D¹brówka)
Zamek Skotniki - Sokó³ Popów 4 : 0
- Bagrodzki (2), Kowalczyk, Oleski
l 27 wrzeœnia (Szczawin)
Start Szczawin - Zamek Skotniki 0 : 4
- Kowalczyk, Oleski, Hampel, Czapliñski
l 4 paŸdziernika (D¹brówka)
Zamek Skotniki - Huragan Swêdów

PAWE³ DYNEK

LKS Zamek Skotniki

Podczas letniego okresu przygotowawczego zawodnicy 
LKS Zamek Skotniki rozegrali cztery spotkania sparingowe,
turniej z okazji 60-lecia LKS D¹brówka oraz odbyli pierwszy 
w historii klubu trening na boisku do Beach Soccera (pi³ki
pla¿owej). Zespó³ opuœci³ Dariusz Piotrowski (Zjednoczeni II
Stryków), wzmocnili: Piotr Szewczyk (LKS Rosanów) i Krzysztof Miernik
(niezrzeszony). ¯ó³to-czarni zainaugurowali sezon wygran¹ z LKS Ga³kówek II.

Jubileusz 60-lecia LKS D¹brówka

22 sierpnia by³ wa¿nym dniem dla mieszkañców 
D¹brówek - miejscowy Ludowy Klub Sportowy obchodzi³
swoje 60. urodziny. Nie zabrak³o wiêc ¿yczeñ, gratulacji, 
wa¿nych goœci oraz prezentów.

S p o r t
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Prawo prasowe stanowi, i¿ „organy
pañstwowe... s¹ obowi¹zane do udzielenia
odpowiedzi na przekazan¹ im krytykê prasow¹
bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿
w ci¹gu miesi¹ca”. Praktyka pokazuje, ¿e
w gminie Zgierz prawo to nie obowi¹zuje.
Œwiadczy o tym m.in. fakt kilkunastoletniego
wydawania gazety samorz¹dowej bez wyma-
ganej tym prawem rejestracji. Potwierdza brak
odpowiedzi na krytykê, któr¹ zamieœci³em
w czerwcowym numerze Na Ziemi Zgierskiej
pytaj¹c, jak d³ugo w³adze gminy bêd¹ tolerowa³y
nielegalne wysypiska odpadów budowlanych.
Co prawda czêœæ wskazanych odpadów
budowlanych uprz¹tniêto, ale œmieci (g³ównie
odpady biodegradowalne) znalaz³y siê kilkanaœcie
metrów dalej w wykopie kolejowym i w krzakach
porastaj¹cych obrze¿a torowiska przy dojeŸdzie
do stacji Grotniki od strony Zgierza. 

Mo¿na w tym miejscu zapytaæ, jak gmina
przestrzega innych przepisów i wywi¹zuje siê
ze swoich ustawowych obowi¹zków? Trudno
powiedzieæ, gdy¿ pytania stawiane w konkret-
nych sprawach na sesjach wójt pomija ca³kowi-
tym milczeniem, uchyla siê od konkretnej
odpowiedzi, lub udziela odpowiedzi wymijaj¹cej.
Taka praktyka jest nagminna. Zmiany stano-
wiska wójta, jak dotychczas, nie spowodowa³y
nawet, uznane za zasadne, skargi na bezczyn-
noœæ organu w tym zakresie. Z regu³y, aby
otrzymaæ merytoryczn¹ i pe³n¹ odpowiedŸ
pytanie trzeba powtórzyæ kilkakrotnie w ró¿nym
miejscu i czasie. 

Dziwi to o tyle, ¿e przepisy kodeksu postêpo-
wania administracyjnego, który jest abecad³em

dla urzêdników zobowi¹zuj¹ organy adminis-
tracji publicznej, w tym organy jednostek
samorz¹dowych, tzn. wójta i radê gminy, do
pog³êbiania zaufania obywateli do organów
Pañstwa oraz do podnoszenia œwiadomoœci
i kultury prawnej obywateli. Stanowi¹, ¿e organy
te stoj¹ na stra¿y praworz¹dnoœci i dzia³aj¹ na
podstawie i w granicach obowi¹zuj¹cego
prawa. Niestety w naszej gminie znaczna czêœæ
tych przepisów stosowana jest wybiórczo
i z przestrzeganiem prawa ma niewiele wspól-
nego. Tym nie mniej, usi³uj¹c oceniæ pracê
organów i urzêdu gminy na podstawie
dotychczas uzyskanych informacji mo¿na
stwierdziæ, i¿ s¹ obszary dzia³alnoœci, z którymi
gmina sobie nie radzi. Nale¿¹ do nich m.in.
utrzymanie czystoœci i porz¹dku w tym szeroko
pojêta problematyka selektywnej zbiórki
odpadów, rozwój infrastruktury w tym budowa
i bie¿¹ce utrzymanie dróg oraz budowa i
eksploatacja kanalizacji sanitarnej, rozwój bazy
rekreacyjno-sportowej i kulturalnej, itd. S¹ te¿
obszary, z którymi gmina, wydaje siê, i¿ radzi
sobie ca³kiem dobrze. Nale¿y do nich np.
edukacja dzieci i m³odzie¿y, ale nie wszystko jest
w tym zakresie jasne. Np. w jaki sposób gmina
zamierza obowi¹zkiem szkolnym obj¹æ dzieci
szeœcioletnie, co planuje zrobiæ dla rozwoju
wychowania przedszkolnego?

Wydaje siê, i¿ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
jest mierna jakoœæ dokumentów planistycznych
gminy z jednej strony oraz nieustanny konflikt
pomiêdzy organami gminy, tj. pomiêdzy rad¹
gminy a wójtem.

Ten drugi element wynika prawdopodobnie
z niezrozumienia przez zainteresowane strony
ustawowych pojêæ „organ stanowi¹cy” - którym

jest rada gminy oraz „organ wykonawczy” -
którym jest wójt, a dzieje siê tak ze szkod¹ dla
realizacji przede wszystkim gminnych inwestycji
i poprawy warunków ¿ycia mieszkañców.

Przyk³adem przyjêtego przez radê gminy
miernej jakoœci dokumentu planistycznego jest
uchwalony na sierpniowej sesji Plan gospodaro-
wania odpadami. Co z niego wynika, jakie
dzia³ania podejmie gmina dla rozwi¹zania
problemu gospodarowania odpadami? Oprócz
dzia³añ edukacyjnych - praktycznie nic. Innym
przyk³adem jest przyjêty w 2006 r. „Projekt
RogóŸno” czy Strategia rozwoju Gminy Zgierz.
Opisano w nich ró¿ne rzeczy, ale co z nich
dotychczas zrealizowano? Czy rada gminy
uchwalaj¹c te projekty zastanawia³a siê nad ich
realnoœci¹? Wydaje siê, i¿ podobne pytania
mo¿na postawiæ w stosunku do pozosta³ych
przyjêtych przez radê, w ci¹gu ostatnich lat,
planów i znacznej liczby innych uchwa³.

Swój udzia³ w zaistnia³ej sytuacji ma równie¿
wójt, gdy¿ to on swoim nazwiskiem firmowa³
wiêkszoœæ przedstawianych radzie projektów
uchwa³ w tym wszystkie niezbêdne, wymagane
przez prawo plany, Projekt RogóŸno, strategiê,
itd. Nie zdawa³ sobie sprawy z realnoœci i przed-
stawianych projektów? W¹tpiê. Zreszt¹ wagê,
jak¹ przywi¹zuje wójt do realizacji uchwa³ rady
obserwowaæ mo¿na przy realizacji np. zadañ
inwestycyjnych w poszczególnych latach.
Chocia¿ z drugiej strony spójnych, ambitnych,
realnych i dalekosiê¿nych planów rozwoju
gminy nie ma, a bie¿¹ca dzia³alnoœæ przypomina
raczej przys³owiowe gaszenie po¿aru ni¿
planow¹ dzia³alnoœæ.

Janusz Kowiranda

Pan Zbigniew Tynenski Prezes Stowarzy-
szenia Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju
i doradca Wójta Gminy Zgierz, w lipcowym
numerze „Na Ziemi Zgierskiej”, szeroko
zaprezentowa³ swoje wykszta³cenie i kwalifikacje.
Przedstawi³ najwa¿niejsze, jego zdaniem,
zadania doradcy wójta przy realizacji „Projektu
RogóŸno” oraz zagro¿enia dla gminy zwi¹zane
z przewidywan¹ zmian¹ prawa.

Formalnie niby wszystko jest w porz¹dku,
ale jak zwykle przys³owiowy diabe³ tkwi
w szczegó³ach. Dlatego, chcê siê podzieliæ z PT
Czytelnikami swoimi w¹tpliwoœciami. Nie jestem
w stanie oceniæ zagro¿eñ wynikaj¹cych z noweli-
zacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Nie
dotar³em jeszcze do wszystkich dokumentów
w sprawie Parku Naukowo-Technicznego czy
przebiegu prac nad stworzeniem w gminie
uzdrowiska, dlatego ograniczê siê w tym miejscu
do kwalifikacji zespo³u Centrum Zrównowa-
¿onego Rozwoju.

W ostatnim czasie zapozna³em siê z opraco-
wan¹ w paŸdzierniku 2007 r. przez w/w centrum
„Analiz¹ i koncepcj¹ zagospodarowania dla
potrzeb turystyki i wypoczynku zbiornika
wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach
(ul. Brzozowa)”. W dokumencie tym autorzy
myl¹ strony œwiata, podaj¹, ¿e wielkoœæ lasu
Grotnicko-Luæmierskiego wynosi 4,0 ha,

podczas gdy faktycznie jest to oko³o 2500 ha,
nie potrafi¹ odró¿niæ naturalnego zbiornika
wodnego od sztucznego, policzyæ urz¹dzeñ
hydrotechnicznych na rzece o d³ugoœci 12,8
lub 18 km (w opracowaniu podane s¹ obie
wielkoœci), czy ustaliæ nazw s¹siednich miejs-
cowoœci. Takich nieœcis³oœci jest znacznie wiêcej,
S¹ te¿ „¿ywcem” przepisane teksty z innego
opracowania. (Porównaj str. 20-21 w/w opra-
cowaniu ze str. 15-16 Strategii Gminy Zgierz).
Przyk³ady te podwa¿aj¹, moim zdaniem, kwali-
fikacje zespo³u autorskiego i pana Tynenskiego,
gdy¿ to on by³ jego kierownikiem, a plagiat jest
naruszeniem zasad moralnych i oczywiœcie
ustawowo chronionych praw autorskich, st¹d
obowi¹zek zaznaczania cytatu, który nie zosta³
zrealizowany. Czy w zwi¹zku z powy¿szym
doradca wójta jest osob¹ zas³uguj¹c¹ na
zaufanie? Czy deklaracja „wsparcia dzia³añ
gminy ca³ym potencja³em wiedzy, doœwiadczenia
oraz umiejêtnoœci” jest wiarygodna i realna?
Przecie¿ „Projekt RogóŸno” i pomys³ stworzenia
parku naukowo-technicznego powsta³ w 2006
roku. Szkoda, ¿e w swoim artykule pan Tynenski
nie opisa³ dzia³añ swoich i gminy Zgierz
podjêtych dla realizacji tych przedsiêwziêæ.
Czy stworzono w gminie Zgierz spójny,
skorelowany z planami gmin oœciennych,
plan rozwoju, o którym m.in. mówi „Projekt
RogóŸno”? Co zrobi³a gmina przez ostatnie 3 - 4
lata, aby wykorzystaæ t¹ szansê? Podobnych
pytañ mo¿na postawiæ wiele.

Odnoszê wra¿enie, ¿e problem powstania
odkrywkowej kopalni wêgla brunatnego
w RogóŸnie zosta³ nag³oœniony na potrzeby
ubieg³orocznego referendum w sprawie
odwo³ania wójta przed up³ywem kadencji
i kampanii wyborczej. Natomiast w tle
przysz³orocznych wyborów samorz¹dowych s¹
aktualnie prowadzone przedsiêwziêcia (badania
powietrza i wody) oraz cele, które w artykule
postawi³ przez sob¹ doradca wójta, bo pytanie
o ich realnoœæ jest pytaniem retorycznym.

Dla jasnoœci sprawy - jestem przeciw
odkrywkowej eksploatacji z³ó¿ RogóŸna.
Uwa¿am, ¿e gmina zmarnowa³a, w tej sprawie,
prawie cztery lata. Przecie¿ oprócz uchwa³y
Rady Gminy Zgierz z 2006 roku przyjmuj¹cej
„Projekt RogóŸno”, do koñca 2008 r. prawie nic
siê nie dzia³o, a „sprawa wybuch³a” w trakcie
kampanii wyborczej. Wydaje mi siê, ¿e
najwy¿szy czas powa¿nie zastanowiæ siê nad
problemem i uj¹æ go w oficjalnych dokumentach
gminy typu: wieloletni plan inwestycyjny, plan
zaopatrzenia gminy w energiê, plan skanali-
zowania gminy, itd. Chêtnie skonfrontujê swoje
spostrze¿enia w tej sprawie z innymi czytelnikami.

P.S. Szkoda, ¿e pan Tynenski nie poinfor-
mowa³ Pañstwa, ile czasu Uniejów ubiega³ siê
o status uzdrowiska. Tego czasu spokojnie
wystarczy panu wójtowi do emerytury.

Janusz Kowiranda

Komentarz do artyku³u 
pana Zbigniewa Tynenskiego

Komentarz do...

Treœci na str. 19 zamieszczone s¹ w oryginale, bez korekty redakcyjnej stylu, interpunkcji itp.




