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Podczas XLIX sesji Rady Gminy Zgierz,
która odbyła się 18 września 2014 r.,
radni podjęli uchwały w sprawach:

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2014
w zakresie zadań własnych 

l Przeniesiono kwotę 3.600 zł w ramach
działu „Pomoc społeczna”. Zmiana związana
jest z wdrażaniem programu informa-
tycznego „Emp@tia”.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

l Przeniesiono kwotę 6.500 zł w ramach
środków zabezpieczonych w budżecie na ochot-
nicze straże pożarne (z usług remontowych
na wydatki inwestycyjne). Pieniądze przezna-
czone zostaną na zakup i montaż bramy
garażowej w garażu OSP Wypychów.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

l O 138.000 zł zwiększono plan wydatków
na zadanie pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Giecznie, w Gminie Zgierz”. Zwiększenie
środków związane jest m.in. z wynikiem
przeprowadzonego postępowania przetargo-
wego na realizację tego zadania (wpłynęła
jedna oferta spełniająca warunki udziału
w postępowaniu, ale jej cena przewyższa
kwotę, którą pierwotnie planowano przezna-
czyć na realizację zadania).

Pieniądze na to zadanie pochodzą z przycho-
dów budżetu gminy z tytułu wolnych środków
pozostających na rachunku bankowym
(130.500 zł) oraz środków na realizację
projektu pn. „Strategia Rozwoju Obszaru
Metropolitarnego” (7.500 zł, w tym roku
nie planuje się już wydatków na ten cel).
Budowa boiska w Giecznie planowana jest
do realizacji z udziałem środków unijnych.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zgierz na lata
2014-2026

Upoważniono Wójta Gminy Zgierz do zacią-
gania zobowiązań związanych z realizacją
nowo wprowadzonych zadań do WPF:
l „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Łanowej w miejscowości Rosanów -
na odcinku od przepompowni w ul. Sadowej
w m. Lućmierz do posesji Łanowa nr 20
w m. Rosanów”. Zadanie realizowane będzie
w latach 2014-2015;
l „Adaptacja budynku w Słowiku

na mieszkania socjalne”. Zadanie realizo-
wane będzie w ramach Strategii Rozwoju
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego
współfinansowanego z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna. W I kwartale 2015 r.
opracowana zostanie dokumentacja projek-
towa dla tej inwestycji. Gmina Zgierz otrzyma
na ten cel refundację.

Ponadto w „Wykazie przedsięwzięć na lata
2014-2026”, stanowiącym załącznik do WPF,
zaktualizowano limity zobowiązań oraz
uwzględniono w WPF zmiany w dochodach,
wydatkach i przychodach, w związku z doko-
nanymi zmianami budżetu gminy w 2014 r.

Przebieg głosownia: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q utworzenia i przeznaczenia
wydzielonego rachunku dochodów
w jednostkach budżetowych Gminy
Zgierz działających w systemie oświaty
- żywienie uczniów

Jednostki budżetowe gminy mogą prowadzić
wydzielone rachunki bankowe dochodów
z różnych źródeł. Po zmianach ustawy
o finansach publicznych z dnia 1 stycznia
2011 r., które wprowadziły tę możliwość,
w pięciu gminnych placówkach oświatowych
- w Biesiekierzu Rudnym, Giecznie, Grotni-
kach, Słowiku i Szczawinie - zostały utworzone
rachunki bankowe związane z działalnością
szkół w zakresie żywienia uczniów (uchwała
Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2010 r.).
Uchwała podjęta we wrześniu br. wprowadza
taką możliwość również dla szkół w Białej
i Dąbrówce Wielkiej.

Zgodnie z podjętą uchwałą, źródłem docho-
dów gromadzonych na wydzielonych rachun-
kach dla szkół prowadzących żywienie
uczniów będą środki finansowe uzyskane
z wpływów za żywienie. Zgromadzone
dochody przeznaczone będą na prowadzenie
działalności w zakresie żywienia.

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do sporzą-
dzania planów finansowych wydzielonych

rachunków dochodów łącznie z projektem
uchwały budżetowej. Zmiany w tych planach
dokonywane będą w formie zarządzenia
wójta, na podstawie wniosków złożonych
przez dyrektorów. Dyrektorzy szkół upoważ-
nieni zostali do otwarcia i likwidacji tych
rachunków oraz dysponowania zgromadzo-
nymi na nich dochodami.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zawarcia porozumienia z Powiatem
Zgierskim dotyczącego przejęcia przez
Gminę Zgierz zarządzania drogą
powiatową Nr 5122E oraz upoważnienia
Wójta Gminy Zgierz do podjęcia działań
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 

Radni upoważnili Wójta Gminy Zgierz do
podjęcia działań zmierzających do realizacji
wspólnych inwestycji z Powiatem Zgierskim
w ramach tzw. schetynówki. Planowana jest
przebudowa ul. Teresy w Rosanowie
i ul. Spółdzielczej w Dąbrówce Wielkiej
(drogi gminne) oraz ul. Długiej w Rosano-
wie i ul. Ciosnowskiej w Dąbrówce
Wielkiej (droga powiatowa Nr 5122E
przejęta w zarządzenie przez Gminę Zgierz).

Przebudowa drogi realizowana będzie
w przypadku przyznania dotacji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II: Bezpieczeństwo -
Dostępność - Rozwój. Zarząd Powiatu
Zgierskiego udzieli Gminie Zgierz dotacji
celowej w wysokości zabezpieczającej udział
własny na realizację inwestycji. 

Przebieg głosowania obu uchwał: 9 głosów
za przyjęciem uchwały, 1 przeciw.

q sprzedaży w drodze bezprzetargowej
działki w Kęblinach

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej działki nr ewid. 528/3
o powierzchni 0,4792 ha położonej w Kębli-
nach na rzecz właścicieli sąsiednich działek.
Działka ta stanowi drogę wewnętrzną, z której
korzystają wyłącznie pojazdy i maszyny
rolnicze należące do właścicieli gruntów
przyległych. Działka nie może zostać zagos-
podarowana jako odrębna nieruchomość.
Gmina nie posiada dla tej nieruchomości
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzji o warunkach zabudowy. 

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany Porozumienia Międzygmin-
nego w zakresie wspólnej realizacji
międzygminnej komunikacji autobu-
sowej

Zmiany zakładają uruchomienie dodatko-
wych kursów na linii autobusowej 51B:
o godz. 12.35 ze Skotnik do Pl. Dąbrowskiego

Uchwały Rady Gminy Zgierz
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w Łodzi oraz o godz. 12.10 z ul. Strykowskiej
w Łodzi do Skotnik. 

Z kalkulacji Zarządu Dróg i Transportu
w Łodzi wynika, że całkowity koszt dodatkowych
kursów na odcinku objętym Porozumieniem

Międzygminnym w sprawie międzygminnej

komunikacji autobusowej z dnia 17 czerwca

2010 r. wyniósłby w skali roku 12.300 -
14.000 złotych netto, z tego koszty po stronie
Gminy Zgierz to 3.000 - 3.500 zł netto. 

Z wnioskiem o podjęcie działań w tej sprawie
wystąpił Radny Stanisław Dynek, a radni
upoważnili Wójta Gminy Zgierz do zawarcia
aneksu do Porozumienia, który uwzględni
zaproponowane zmiany.

Wprowadzenie zaproponowanych przez
Gminę Zgierz zmian do rozkładu jazdy linii
autobusowej 51B możliwe będzie jeśli Rady
Miejskie w Łodzi i Strykowie podejmą
stosowne uchwały.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

q zmiany uchwały Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
ustalenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wyso-
kości wynagradzania za inkaso
w Gminie Zgierz

Dokonano zmian w „Wykazie inkasentów
wykonujących czynności poboru należności
pieniężnych z tytułu podatków” (rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycz-
nych). Nowym sołtysem-inkasentem w
Sołectwie Emilia jest Marzena Nemec.

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

q q q

Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

Projekt uchwały zakładał zwiększenie
planu wydatków na wyłapywanie
i hotelowanie bezpańskich psów
o 102.000 zł. Wydatki proponowano pokryć
z przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych
środków pozostających na rachunku
bankowym. 

W tegorocznym budżecie na wyłapywanie
i hotelowanie bezpańskich psów zarezerwo-
wano 350.000 zł, z czego do końca sierpnia
wydano 294.135 zł. Pozostałe środki (55.865 zł)
nie wystarczą do końca roku budżetowego.
Koszt utrzymania bezpańskich psów w schro-
nisku, przy przebywających tam obecnie
174 zwierzętach, to wydatek ok. 39.000 zł
miesięcznie. Koszty te zmieniają się w zależ-
ności od liczby zwierząt, których przybywa
szczególnie w okresie wakacyjnym.

Przebieg głosowania: 3 głosy za przyjęciem
projektu uchwały, 6 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.

q rozpatrzenia skarg

l Skarga I – na działalność Wójta Gminy
Zgierz – dotyczyła braku działania w sprawie
dzikiego wysypiska śmieci w okolicy zajazdu
Emilia. Skarga wpłynęła do Przewodniczą-
cego Rady Gminy Zgierz w maju br. W lipcu

radni zasiadający w Komisji Infrastruktury
Społecznej przyjęli stanowisko uznające
skargę za bezzasadną. 

Projekt uchwały w tej sprawie Rada Gminy
Zgierz procedowała podczas sesji w lipcu.
Wówczas za uznaniem skargi za bezzasadną
zagłosowało 2 radnych, 4 opowiedziało się
przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Projekt
uchwały nie został przyjęty. Zgodnie z zale-
ceniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
w takich sytuacjach należy przygotować
kolejny projekt uchwały. Tym razem radni
głosowali za uznaniem skargi za zasadną.
Przebieg głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt
uchwały ponownie nie został przyjęty.

l Skarga II – na działalność Dyrektora
Gminnego Zakładu Komunalnego – złożona
została przez mieszkańców Józefowa. Skarga
wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy
Zgierz w sierpniu. We wrześniu radni
zasiadający w Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska przyjęli stanowisko uznające
skargę za zasadną.

Za uznaniem skargi za zasadną zagłosował
1 radny, 3 opowiedziało się przeciw,
a 5 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały
nie został przyjęty.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Panu

JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Zgierzu oraz Prezesowi Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Panu

JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Zgierzu oraz Prezesowi Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu

JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Zgierzu oraz Prezesowi Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

z powodu śmierci

MATKI

składa 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Panu

JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Zgierzu oraz Prezesowi Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rogóźnie

Wyrazy współczucia

Pani

TERESIE KULESZY

z powodu śmierci

BRATA

składają 

Koleżanki i koledzy z Oddziału Regionalnego

Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych

w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie

Wyrazy współczucia

Panu

STANISŁAWOWI 

WOJCIECHOWSKIEMU

z powodu śmierci

MATKI

składają 

Koleżanki i koledzy z Oddziału Regionalnego

Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych

w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie

Wyrazy współczucia

Pani

TERESIE KULESZY

z powodu śmierci

BRATA

składa 

Koło Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Gminie Zgierz 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu wraz z grupą wolontariuszy
- społeczników przygotowało dwa projekty związane z możliwością
otrzymania grantów z Unii Europejskiej na działalność społeczną.

Pierwszy z projektów nosi tytuł „Komputer - przyjacielem emeryta”.
Jest to kurs zorientowany na osoby w wieku około emerytalnym,
aby pomóc im poznać podstawy obsługi komputera oraz możliwości
Internetu. Drugi z projektów nosi tytuł „Śpiewać każdy może”
i jest ukierunkowany głównie na zacieśnianie więzi społecznych
poprzez imprezy integrujące rozrastającą się społeczność Jedlicza
i okolic. W obu projektach przewidziany jest zakup sprzętu elektro-
nicznego do wykorzystania w naszej świetlicy. 

Pomysłodawcą , koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację
projektów jest mieszkanka Jedlicza B, Wiceprzewodnicząca KGW
Jedlicze A i B - Anna Bednarek.

Oczekujemy z nadzieją na pozytywną akceptację naszych projektów.

Dział Świadczeń Rodzinnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu 

informuje

Zmiany w świadczeniach rodzinnych
Od 1 września 2014 r. przyjmowane są wnioski na nowy okres
zasiłkowy 2014/2015. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzin-
nych wnioski na zasiłek rodzinny złożone we wrześniu skutkują
wypłatą świadczeń w listopadzie, zaś w przypadku złożenia
wniosku w październiku - wypłata świadczeń za listopad nastąpi
w grudniu 2014 r. 

Informujemy, iż uległa zmianie definicja rodziny. Zmiany dotyczą
osób samotnie wychowujących dzieci, nie posiadających rozwodu. 

Od 1 listopada 2014 r. zmianie ulega kryterium dochodowe
uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego:
l 574 zł na osobę w rodzinie,
l 664 zł na osobę w rodzinie, w przypadku wychowywania
dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Na każdy złożony wniosek o świadczenia rodzinne, odpowiedzią
jest decyzja administracyjna. Decyzję należy odebrać najpóźniej
do 31 października 2014 r. Nieodebranie decyzji będzie skutkować
wstrzymaniem wypłaty świadczeń rodzinnych do momentu
odbioru decyzji.

Czas na projekt dla młodych, otwartych
osób w Waszej miejscowości!

Daj im szansę poznać siebie,
odkryć swoje możliwości!
Daj im szansę poznać lokalne środowisko,
to jest czas na ich aktywność!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza
do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie
Grantowym, ogłoszonym w ramach Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać Szanse 2014”. 

Celem Programu jest wyrównywanie szans na start w dorosłe
życie młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek
z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągnąć
wyznaczone przez  siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej
przyszłości.

O dotacje do 7.500 zł na działania trwające minimum
6 miesięcy (pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2015 r.) mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe (m.in. OSP, KGW), gminne
domy kultury, gminne biblioteki i nieformalne grupy dorosłych,
które chcą założyć organizację pozarządową.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 r. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami
oceny oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku
znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl.

Europejskie granty dla Jedlicza

UNIA EUROPEJSKA

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby przygarnąć psa
i zmienić jego smutną dolę, by odwiedzili Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny
56 lok. 2, tel. 42 671 34 49, 501 066 519.
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www.hotelzwierzat.com 

www.gmina.zgierz.pl
zakładka Gmina - Adoptuj psa

IWONA AMBROZIAK

1 września pociągi Łódzkiej Kolei Aglomera-
cyjnej wyruszyły na nowy szlak łączący Zgierz
z dworcem Łódź Widzew. Przejazd tej trasy
zajmuje zaledwie 16 minut. Każdego dnia
realizowanych jest 12 połączeń, których
godziny skoordynowane zostały z pociągami
do Warszawy, Koluszek, Łowicza i Kutna. 

– Nowo uruchomiona linia to kolejny krok
do budowy sieci połączeń integrujących
miasta i gminy województwa łódzkiego.
Usprawni ona przemieszczanie się po Łodzi,
a dzięki skomunikowaniu rozkładu jazdy
z pociągami dalekich relacji ułatwi podróż
do Warszawy, Koluszek, czy innych miast
regionu – mówi Marszałek Województwa
Łódzkiego Witold Stępień.

Pociągi ŁKA zatrzymują się na odnowionych
przystankach Łódź Arturówek, Łódź Marysin
oraz Łódź Stoki. Rozkład jazdy pociągów
umożliwia dojazd do Centrum Kliniczno
-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego,
licznych wydziałów łódzkich uczelni, a także
wielu zakładów pracy zlokalizowanych
w dzielnicy Łódź Widzew.

–  ŁKA to także świetne uzupełnienie systemu
komunikacji miejskiej. Łodzianie dzięki kolei
mogą jeszcze szybciej przemieszczać się
pomiędzy największymi łódzkimi osiedlami,
a w przyszłości także i centrum miasta – mówi
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Koszt biletu normalnego za przejazd to
3 złote, uczniowskiego 1,89 zł, a studenckiego
1,47 zł. Przewóz rowerów w wszystkich
pociągach ŁKA jest bezpłatny.

– Wierzę, że atrakcyjna cena przejazdu, jego
czas, a także komfort jaki oferują pociągi
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zachęci coraz
więcej mieszkańców do korzystania z naszej
oferty i do poruszania się po Łodzi transpor-
tem publicznym - mówi Prezes Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej Andrzej Wasilewski.

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie
www.lka.lodzkie.pl.

Nowe połączenie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

oprac. na podst. informacji
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej



SPOŁECZEŃSTWO

Nowelizacja ustawy Prawo o
ruchu drogowym wprowadza
do art. 11 ustęp 4a, zgodnie
z którym pieszy poruszający
się po drodze po zmierzchu
poza obszarem zabudowa-
nym jest obowiązany używać
elementów odblaskowych w
sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu, chyba że
porusza się po drodze
przeznaczonej wyłącznie
dla pieszych lub po chodniku.

Policyjni eksperci z ruchu
drogowego podkreślają, że
nowy obowiązek ma popra-
wić bezpieczeństwo pieszych.
Jesienią właśnie oni bardzo
często są ofiarami wypad-
ków. Jeżeli kierowca wcześ-
niej zauważy pieszego, jest
w stanie szybciej zareagować.
Jadąc z prędkością 80 km/h
widzi pieszego ubranego na
ciemno z odległości 30-40
metrów. Już jeden element
odblaskowy powoduje, że

pieszy widoczny jest z odle-
głości 120-160 metrów.

Ustawodawca nie narzuca,
jak ma wyglądać obowiąz-
kowy element odblaskowy.
Najważniejsze, by spełniał
swoją funkcję i był widoczny.
Nie określono też sankcji za
nieprzestrzeganie przepisu.
Policjanci będą więc raczej
pouczać i przypominać
pieszym o ich nowym obo-
wiązku tak, by upowszechnić
noszenie elementów zwięk-
szających widoczność.

Elementy odblaskowe są
powszechnie dostępne
w sklepach i na stacjach
benzynowych. Ich zakup to
wydatek rzędu zaledwie kilku
złotych. Stosowanie odbla-
sków nie wymaga więc
ani szczególnego wysiłku, ani
wielkich nakładów finanso-
wych. Może natomiast
uratować życie lub zdrowie
zarówno pieszego, jak
i kierowcy.

Pieszy z odblaskiem

Ministerstwo Sprawiedliwości 
oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

informują: 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną 
przestępstwem – pamiętaj! 

Możesz otrzymać bezpłatną pomoc 

Nieodpłatne wsparcie mogą uzyskać osoby
pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku
uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku
komunikacyjnego, gróźb karalnych, przemocy
w rodzinie, kradzieży, rozboju, oszustwa,
uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie
ich rodzin.

Może to być przede wszystkim informacja
prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie
kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna. W całej Polsce działają podmioty,
przede wszystkim organizacje pozarządowe,
które uzyskały dotację z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi
oraz wykazami dyżurów specjalistów,
dostępna jest na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce
Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem
oraz na stronie internetowej dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem www.
pokrzywdzeni.gov.pl.

Bezpłatna pomoc 
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwemElementy odblaskowe to nie tylko stylowe akcesoria, ale przede wszyst-

kim przedmioty, które mogą uratować życie. Dotychczas obowiązek 
ich noszenia miały dzieci do 15. roku życia poruszające się po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym. Od 31 sierpnia br. obowiązek noszenia 
odblasków dotyczy wszystkich pieszych, bez względu na wiek.

kamizelka

opaska

brelok

Od 24 sierpnia br. obowiązuje znowelizowana
ustawa o kierujących pojazdami. Osoby
posiadające od co najmniej trzech lat prawo
jazdy kat. B mogą teraz jeździć motocyklami
o pojemności do 125 cm3 bez konieczności
zdawania dodatkowych egzaminów.

Zmiany w egzaminach

Do tej pory, bez dodatkowego egzaminu,
osoby mające prawo jazdy kat. B mogły
jeździć małymi jednośladami, czyli motoro-
werami i skuterami o pojemności maksymal-
nej 50 cm3. Ustawa umożliwia także zdawanie
egzaminu dla kandydatów na kierowców
przy wykorzystaniu samochodu, w którym
odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia
kierowców. Rozszerzono ponadto zakres
umiejętności, jakimi wykazać się musi
osoba zdająca egzamin, o „umiejętność ener-
gooszczędnego poruszania się pojazdem po
drodze”. Nowelizacja ma ponadto rozwiązać
problem z brakiem merytorycznego nadzoru
państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych
zadawanych podczas części teoretycznej
egzaminu. Przywrócona zostaje odpowiedzial-
ność merytoryczna ministra nadzorującego

transport za treści zawarte w tych pytaniach.
Pytania, które będzie układać specjalna
komisja, mają być jawne i ogólnodostępne.
Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny
wynik z części teoretycznej egzaminu pań-
stwowego, podmiot organizujący egzamin
ma udostępnić tej osobie do wglądu pytania
egzaminacyjne, wraz z informacją o brzmie-
niu odpowiedzi prawidłowych. Zniesiony
zostaje obowiązek uczestniczenia w prowa-
dzonych przez ośrodki szkolenia kierowców
kursach teoretycznych przygotowujących do
egzaminu. W przepisach uregulowano także
niektóre kwestie dotyczące wymogów stawia-
nych instruktorom i wykładowcom prowa-
dzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń
kandydatów na kierowców.

Pijani kierowcy

Poza zmianami dotyczącymi egzaminu
na prawo jazdy, w ustawie zawarto także
przepisy dotyczące osób, które prowadziły
pojazd pod wpływem alkoholu. Uprawnienia
do kierowania pojazdami osoby, której
zatrzymano dokument w przypadku uzasad-
nionego podejrzenia, że znajduje się w stanie

nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu
albo środka działającego podobnie do alko-
holu, ulegają zawieszeniu na okres od dnia
zatrzymania dokumentu przez uprawniony
organ do dnia wydania postanowienia
o zatrzymaniu prawa jazdy. Do tej pory
policjant zatrzymywał tylko prawo jazdy za
pokwitowaniem. Zmiany objęły również
przepisy dotyczące kierowania na badanie
lekarskie i psychologiczne takich osób.
Zgodnie z nowymi przepisami osoby te będą
musiały się poddać badaniu w terminie
miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skiero-
waniu na badanie, a w terminie 3 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na
badanie przedstawić staroście odpowiednie
orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.
Obecnie, do dnia 3 stycznia 2016 r., skiero-
wanie na badanie lekarskie i badanie psycho-
logiczne w przypadku kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu
alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu, następuje na podstawie odpisu
wyroku przesłanego przez sąd. Od 4 stycznia
starosta decyzję o skierowaniu na ww. bada-
nia będzie wydawał na podstawie informacji
uzyskanych od administratora centralnej
ewidencji kierowców.

Nowa ustawa o kierujących pojazdami

oprac. na podst. 
www.isp.policja.pl

oprac. na podst. 
PAP oraz www.krbrd.gov.pl
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Wrzesień 1939 roku to nie tylko bohaterstwo polskich żołnierzy
stawiających opór liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu niemieckiemu
najeźdźcy. To także wstęp do tego, w jaki sposób okupant traktował
ludność cywilną w całej podbitej później Europie. Nigdy wcześniej,
ani na szczęście później, zbrodnie wojenne dokonane na cywilach nie
miały takiej skali i okrucieństwa, jak w czasie II wojny światowej.
Już w pierwszych jej dniach zginęło wiele tysięcy obywateli naszego
kraju - ludność zbombardowanego Wielunia, obrońcy Poczty Polskiej
w Gdańsku, mieszkańcy Bydgoszczy... można by jeszcze długo
wymieniać. Także na terenie naszej gminy Niemcy dokonali masakry
ludności cywilnej. 

Hołd ofiarom w Rogóźnie

10 września 1939 r. odcisnął szczególne piętno na mieszkańcach
Rogóźna. Tego dnia hitlerowski Wehrmacht bestialsko zamordował
dwudziestu jeden mieszkańców tej miejscowości. Niemieccy żołnierze,
chcąc zemścić się za śmierć jednego z nich i zastraszyć Polaków,
przemierzali Rogóźno od domu do domu, a napotykanych w nich
mężczyzn wyprowadzali na podwórza i rozstrzeliwali.

Te tragiczne wydarzenia upamiętnia pomnik i tablica pamiątkowa
z nazwiskami rozstrzelanych: 
Edward Banasiak, Antoni Chajdys, Józef Gałecki,
Stanisław Gawrysiak, Józef Goliński, Stanisław Grzelak,
Jan Janiszewski, Paweł Kajszczak, Jan Kociak, Stanisław
Kolasa, Antoni Kowalczyk, Józef Łuchniak, Józef
Matusiak, Kazimierz Mizera, Wojciech Pawlak, Stanisław
Przychodni, Antoni Sieradzki, Michał Szymański, Józef
Szymczak, Józef Stępniak, Wawrzyniec Urbaniak.
Pomnik wzniesiony przez społeczeństwo Gromady Wypychów
odsłonięty został 9 maja 1970 r. 

Co roku w kościele parafialnym w Giecznie odprawiana jest poranna
msza św. w intencji ofiar, w której uczestniczą rodziny pomordowa-
nych i mieszkańcy okolicznych miejscowości. W drugiej części
uroczystości upamiętniających, pod pomnikiem w Rogóźnie,
oddawany jest hołd zamordowanym cywilom.

Podczas corocznych spotkań w Rogóźnie najcenniejsze są zawsze
relacje mieszkańców - rodzin zamordowanych, świadków tej zbrodni.
Niestety z biegiem lat jest ich coraz mniej. 10 września 2014 r. zmarła
w wieku 88 lat Pani Marianna Wojciechowska, córka zamordowanego
we wrześniu 1939 r. Jana Kociaka. To m.in. dzięki niej młodzież
od lat w rocznicę tych tragicznych wydarzeń miała możliwość wysłu-
chania pełnej żywych emocji historii, której nie ma w najlepszych
nawet podręcznikach.

Po okolicznościowych przemówieniach nawiązujących do tragicznych
wydarzeń sprzed 75 lat, które wygłosili Wójt Gminy Zgierz Zdzisław
Rembisz i Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie Marek
Stangreciak, uczczono chwilą ciszy pamięć ofiar. Następnie Wójt
Gminy Zgierz wraz z Kierownikiem Referatu Rozwoju, Promocji
i Kultury Wioletą Głowacką i Kierownikiem Referatu Edukacji i Spraw

Społecznych Cezarym Piotrowskim oraz delegacja uczniów z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie, złożyli pod pomnikiem kwiaty
i zapalili znicze.

Hołd ofiarom w Białej

11 września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu zamordowali 16 miesz-
kańców Białej. W dowód pamięci ofiar w mury Szkoły Podstawowej
wmurowano w połowie lat 80. tablicę z ich nazwiskami:
Feliks Adamczewski (l. 60), Stanisław Gabrielski (l. 60),
Józef Kaczmarek (l. 60), Franciszek Klimkiewicz (l. 47),
Kazimierz Klimkiewicz (l. 14), Tomasz Królikowski (l. 45),
Zygmunt Królikowski (l. 17), Stanisław Lewandowski
(l. 31), ksiądz Leon Lipiński (l. 41), Michał Matuszewski,
Adam Olczak (l. 22), Franciszek Olesienkiewicz (l. 41),
Jan Olesienkiewicz (l. 23), Aleksy Pijanowski (l. 34), Feliks
Pijanowski (l. 51), Nieznany Mężczyzna.

W każdą rocznicę zbrodni miejsce to skupia społeczność szkolną
i władze gminy. Podczas apelu szkolnego uczniowie wspomnieli
tragiczne wydarzenia Września 1939 r., które rozegrały się w Białej
oraz odczytali nazwiska zamordowanych. Następnie pod tablicą
pamiątkową złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz,
Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary Piotrowski,
Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Kultury Wioleta Głowacka
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Magdalena Hauke,
nauczyciele i uczniowie.

O Nich nie można zapomnieć

Corocznie oddajemy hołd mieszkańcom Rogóźna i Białej zamordo-
wanym w pierwszych dniach wojny. Mniej znanym faktem jest
tragiczna śmierć mieszkańców Bądkowa zamordowanych we wsi
Swoboda. Według relacji nieżyjącego już Wacława Kociaka, Niemcy
zebrali mężczyzn w domu Tyszlera. Był to dość solidny budynek
z pustaków. Do środka wrzucili granaty. Niektórzy próbowali ratować
życie i wyskakiwali przez okna, ale natychmiast byli dobijani bagne-
tami lub zastrzeleni. 

Oto wykaz ustalonych nazwisk osób zamordowanych w miejscowości
Swoboda w dniu 10 września 1939 r.: 
Stanisław Palmowski, Stefan Banasiak, Wojciech Ślawski,
Marcin Jagieło, Franciszek Michalak, Stefan Świderski,
Józef Sęczkowski, Paweł Olejniczak, Jan Michalak, Ignacy
Słowiński, Stanisław Krysicki, Tomasz Andrzejczak,
Władysław Baranowski, Bronisław Słowiński, Stanisław
Fandrych, Stanisław Włodarski, Wojciech Słowiński,
Jan Fandrych, Stanisław Witczak, Szczepan Ostrowski. 

Publikacja nazwisk ofiar zbrodni w Swobodzie jest skromnym
oddaniem Im hołdu, uczczeniem pamięci w 75. rocznicę wybuchu
II wojny światowej.

Oni czekają na pomnik. 

Pamięci ofiar Września 1939 roku

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

MAGDALENA HAUKE

Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl
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30 sierpnia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze”
w Jedliczu A odbyły się obchody Dnia Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie w ramach kampanii „Schizofrenia - Otwórzcie
Drzwi”, zorganizowane pod hasłem „Otwórz swój umysł”. Patronatem
honorowym objęli imprezę m.in. Wojewoda Łódzki, Marszałek
Województwa Łódzkiego i Wójt Gminy Zgierz.

Preludium do imprezy były zawody jeździeckie dla zawodników „Stajni
Pod Jodłami”. Natomiast oficjalne otwarcie festynu rozpoczęło się
około godz. 13.00 tradycyjnym „Przejściem przez Symboliczne Drzwi”,
po którym Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
Agnieszka Niedźwiedzka powitała uczestników i zaproszonych
gości.

O 13.30 rozpoczęły się: Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi na
Schizofrenię oraz Integracyjny Bieg Przedszkolaka. Organizatorzy
przygotowali również quiz z zakresu hipoterapii i pokazy hippiczne. 

Oprawę muzyczną imprezy zapewniły: grupa „Miraż”, działająca przy
Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz zespół „Colorado
Band”. Wystąpił też zespół taneczny działający przy Punkcie Pośred-
nictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”.

Poza atrakcjami sportowymi i muzycznymi organizatorzy zapewnili
wiele innych dla uczestników w różnym wieku. Był więc pokazy: akcji

gaśniczej w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarnej Ustronie
-Grotniki, rycerzy w pełnym rynsztunku oraz motocyklistów z klubu
„Czarne Orły”. Uczestnicy mogli też odwiedzić wioskę indiańską,
stoiska prezentujące działalność Zakładu Aktywności Zawodowej
„Dobry Start” i innych organizacji pozarządowych oraz przejechać się
bryczką. Dzieci uczestniczyły w warsztatach integracyjnych, mogły
malować twarze i pojeździć na kucykach, a także pobawić się na dmu-
chanym placu zabaw. Na tych, których dopadł głód czekały posiłki
przygotowane przez Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa kuchnia”.
Podczas imprezy można było również uzyskać informacje, porady
i konsultacje dotyczące chorób psychicznych, których udzielali
psycholodzy i psychiatrzy.

Dzień Solidarności 
z Osobami Chorującymi Psychicznie

Integracyjny Bieg Przedszkolaka
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oprac. na podst. 
www.tpn.org.pl

WYDARZENIA

1 września na szkolnych korytarzach znów zagościł
gwar i śmiech uczniów. Wakacyjne wspomnienia
przerwał pierwszy dzwonek, który zapraszał na apel.

Nowy rok szkolny z uczniami szkół w Szczawinie, Słowiku, Giecznie
i Dąbrówce Wielkiej powitali Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz
oraz Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych Cezary
Piotrowski.

Witaj szkoło!

Podczas inauguracji w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej,
Wójt Gminy Zgierz wręczył nominację na stanowisko dyrektora tej
szkoły. Funkcję tę sprawować będzie przez następnych 5 lat Anna
Kulik.
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Dzięki pozyskanym przez Gminę Zgierz środkom unijnym na realizację
projektu pn. „Świat dziecka”, przedszkolaki zawitały do świetnie
wyposażonych, nowoczesnych i przyjaznych oddziałów przedszkol-
nych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 9 oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Besiekierzu Rudnym,
Białej, Dąbrówce Wielkiej, Giecznie, Słowiku i Szczawinie.
Do oddziałów zakupiono nowe meble, sprzęty (telewizory, tablice
interaktywne, laptopy, rzutniki itp.), wyposażenie toalet i kuchni,
pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i zabawki. Doposażonych
zostanie również pięć placów zabaw.
Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl

Ze statystyk prowadzonych przez Referat Edukacji i Spraw Społecz-
nych UGZ wynika, że wraz z pierwszym dzwonkiem w szkolnych
ławkach w Gminie Zgierz zasiadło 1.461 uczniów, w tym 389 gimna-
zjalistów, 782 uczniów szkół podstawowych i 290 przedszkolaków.

MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA

Jedną z wielu zmian w oświacie,
które zostały wprowadzone
wraz z nowym rokiem szkolnym
jest darmowy elementarz 
dla uczniów najmłodszych klas
szkoły podstawowej.



WYDARZENIA

31 sierpnia rolnicy z Gminy Zgierz świętowali
zakończenie żniw. Święto plonów to prastara
uroczystość, głęboko zakorzeniona w kulturze
polskiej wsi. Pierwsze wzmianki celebry tego
święta sięgają XVI wieku. Mimo upływu
czasu istotą dożynek pozostało dziękczynienie
za plony, radość z owoców ziemi i pracy rąk
ludzkich oraz szacunek dla tradycji i chleba.  

Gminne święto plonów odbyło się na terenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
po raz dwudziesty. Uroczystości tradycyjnie
rozpoczęło przejśce barwnego korowodu,
na którego czele szli Starostowie Dożynek
niosący chleb i miód. Podczas tegorocznego
święta rolę starostów pełnili: Bożena
Rogalska z Jasionki i Bogusław Błaszczyk
ze Szczawina Dużego. W ślad za nimi podą-
żali: Grupa Tańca Mażoretkowego, Orkiestra
Dęta, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Zgierz, gminne
władze samorządowe wraz z zaproszonymi
gośćmi, delegacje mieszkańców gminy, w tym
sołtysi i członkowie Rad Sołeckich, zespoły
śpiewacze „Giecznianki” z Gieczna z kapelą
i „Szczawinianki”, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich z wieńcami dożynkowymi oraz
inni przedstawiciele organizacji społecznych
i kościelnych, stowarzyszeń, fundacji, szkół.

Po przejściu korowodu, zakończonym ustawie-
niem wieńców przed sceną, rozpoczęła się
msza święta polowa, będąca dziękczynieniem
za tegoroczne zbiory. Celebrował ją
o. Krzysztof Jezierski, proboszcz parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Grotnikach. Jak nakazuje
tradycja, podczas mszy dożynkowej złożone
zostały dary ołtarza. Starostowie Dożynek,
przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dzieci
i młodzież przynieśli chleb, owoce i kwiaty,
miód i świece oraz ampułki z wodą i winem.
Dary i wieńce dożynkowe zostały poświęcone.
Szczególna oprawa mszy dożynkowej podkre-
ślała jej podniosły charakter - uczestniczyła
w niej schola działająca przy kościele pw.
Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej
w Swędowie wraz z organistą z parafii w Grot-
nikach oraz poczty sztandarowe gminnych
jednostek OSP.

Przekazanie chleba i miodu Gospodarzowi
święta plonów - Wójtowi Gminy Zgierz - przez
Starostów Dożynek, było początkiem części
obrzędowej. Starostowie tradycyjnie prosili
Gospodarza o sprawiedliwy podział dożynko-
wych darów. Podziękowali też rolnikom
za ich ciężką pracę oraz życzyli im lepszych
zbiorów w przyszłym roku. Po okolicznościo-
wych przemówieniach Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza i Przewodniczącego
Rady Gminy Zgierz Mirosława Burzyń-
skiego, Starostowie Dożynek i przedstawi-
ciele władz samorządowych wyszli do
zgromadzonych, częstując ich chlebem

upieczonym z pierwszej mąki z tegorocznych
zbiorów.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, w opra-
wie dowcipnych monologów, przyśpiewek,
życzeń i oczekiwań na przyszłość, przekazały
swoje wieńce na ręce przedstawicieli instytucji
i organizacji obecnych na uroczystości.
Wieńce otrzymali: Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz od KGW z Dzierżąznej,
Rada Gminy Zgierz na ręce Przewodniczą-
cego Rady Gminy Zgierz Mirosława Burzyń-
skiego od KGW z Gieczna, Powiat Zgierski
na ręce Wicestarosty Powiatu Zgierskiego
Marcina Karpińskiego i Przewodniczącego

Rady Powiatu Zgierskiego Józefa Dziemdzieli
od KGW z Jedlicza, Miasto Zgierz na ręce
Prezydent Miasta Zgierza Iwony Wieczorek
i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza
Stefana Pelikana od KGW z Proboszczewic,
Regionalny Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Łodzi na ręce
Przewodniczącego Rady Krzysztofa Banasiaka
i członkini Prezydium Haliny Szymańskiej
od KGW z Wypychowa, Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego zs. w Bratosze-
wicach na ręce Kierownika Rejonowego
Zespołu Doradców w Zgierzu Anny Dąbrow-
skiej od KGW ze Szczawina.

Święto plonów jest przede wszystkim świętem
mieszkańców i okazją do uhonorowania tych,
którzy zasłużyli się na rzecz lokalnej
społeczności i rozwoju rolnictwa. W tym roku
odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa” zostały przyznane siedmiu
osobom, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na wniosek Wójta Gminy Zgierz.
Wyróżnieni mieszkańcy to osoby od wielu lat
związane z Gminą Zgierz, powszechnie
szanowane za swą działalność i postawę,
a przyznana odznaka wyraża uznanie dla ich
dokonań. Odznaczeni zostali: Bogusław
Błaszczyk ze Szczawina Dużego, Andrzej
Olejniczak z Bądkowa, Ryszard Olejni-
czak z Brachowic, Sylwester Pawlak
z Woli Branickiej, Marianna Palmowska
z Dąbrówki Wielkiej, Bożena Rogalska
z Jasionki oraz Stanisław Szymczak
z Grabiszewa.

Na scenie nastąpiło także rozstrzygnięcie
dwóch konkursów. Pierwsze miejsce
w konkursie na „Współczesny wieniec
dożynkowy” przyznano Kołu Gospodyń
Wiejskich z Wypychowa, a w konkursie
na „Najlepsze stoisko promocyjne
sołectwa” zwycięzcami zostały Sołectwo
Ciosny i Sołectwo Czaplinek.

Na zakończenie części obrzędowej wręczono
dyplomy i podziękowano sponsorom tego-
rocznych Dożynek Gminnych oraz oddano
głos zaproszonym gościom. 

W części artystycznej wystąpiły zespoły
działające pod patronatem Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej: Zespół Śpie-
waczy „Szczawinianki” ze Szczawina,
Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna
z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, Zespół
Tańca Nowoczesnego „Raindrops-Junior”,
Grupa Tańca Mażoretkowego oraz
połączone orkiestry dęte działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.
Później na scenie pojawił się zespół coverowy
2 Faces, bawiący uczestników imprezy
znanymi, lubianymi przebojami. Wieczorem
publiczność rozgrzało rockowe brzmienie
zespołu Bracia. Wytrwali bawili się jeszcze
na dyskotece do późnych godzin nocnych.

Święto Plonów było zawsze okazją do
pokazania sąsiadom najładniejszych zwierząt
gospodarskich, nowych narzędzi rolniczych
oraz rękodzieła wiejskich gospodyń. Był to
czas dzielenia się swoimi wyrobami, także
kulinarnymi. Na tegorocznych Dożynkach
nie mogło więc zabraknąć twórców, którzy
prezentowali swoje wyroby pełne ich duszy
i serca. Kilkanaście kroków od dużej sceny
można było obejrzeć hafty i koronki, biżuterię,
rzeźbę, ceramikę, wyroby z siana, sznurka
i sizalu oraz filcu, ciekawy decoupage
i niecodzienny patchwork. Wzdłuż alei przy
dworku królowały natomiast stoiska sołeckie
bogate w smakołyki miejscowej kuchni.
Do ich odwiedzenia zapraszały sołectwa
z Białej, Ciosen, Czaplinka, Jedlicza, Lorenek,
Łagiewnik Nowych, Rosanowa i Szczawina.
Wszystkie stoiska przyciągały wystrojem
i uwodziły pięknymi zapachami. 

Podczas Święta Plonów można było skorzys-
tać z szaleństw oferowanych przez „Wesołe
Miasteczko”, a także zabaw i konkursów
odbywających się w „Miasteczku Strażackim”.
Na chętnych czekały tam najnowsze samo-
chody będące na wyposażeniu Ochotniczych
Straży Pożarnych w Białej i Dzierżąznej oraz
samochód strażacki z podnośnikiem hydrau-
licznym SH 40 z Powiatowej Straży Pożarnej
w Zgierzu. Na szczególną uwagę zasługiwały
XIX-wieczne pojazdy pożarnicze i ich wypo-
sażenie, które można było obejrzeć dzięki
uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrówce Wielkiej i Powiatowej Straży
Pożarnej w Zgierzu. Strażacy przygotowali dla
dzieci wiele ciekawych konkurencji spraw-
dzających ich sprawność i celność. 

Dożynki gminne
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MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
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WYDARZENIA

fot. Małgorzata Klauzińska
Więcej zdjęć w galerii na www.gmina.zgierz.pl



Sponsorami 

jubileuszowych 20. Dożynek Gminnych w Dzierżąznej byli:

q CEGIELNIA „DĄBRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z Dąbrówki, Gmina
Zgierz q BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu q Firma „UTMAR” Urszula
i Marian Włostek ze Zgierza – sklep z artykułami metalowymi q BANK
PEKAO I ODDZIAŁ w Zgierzu q TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH „TUW” – Biuro Regionalne w Łodzi q „STANDART”
Renata i Tomasz Włostek Spółka jawna ze Zgierza – wyposażenie łazienek
oraz wnętrz q Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „DORMET”
Jarosław Jagusiak ze Zgierza – sprzedaż łożysk, pasów i łańcuchów
napędowych q Firma „KDT” Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Smule-
wicz z Dzierżąznej, Gmina Zgierz q Firma „DACH64.PL” Włodzimierz
Sikora z Dąbrówki Wielkiej, Gmina Zgierz – producent obróbek blacharskich
do 6,4 metra q Firma „FLORIAN CENTRUM S.A.” z Kutna – producent
pokryć dachowych i elewacyjnych q Firma Piotr MALINOWSKI i Spółka –
sklep spożywczy z Białej, Gmina Zgierz q APK Sp. z o.o. profesjonalne
pokrycia dachowe – Punkt sprzedaży detalicznej Kolonia Głowa 90 A,
Gmina Zgierz oraz Łódź, ul. Brzezińska 18, Przedstawiciel ds. detalu
p. Adam Kaczor, tel. 509 538 574 q „POLSKA WODA” Sp. z o.o.
z Aleksandrii, Gmina Ozorków q „GALART” Spółka Cywilna Michał Toma,
Maciej Nowosiad – Agencja Reklamowa w Zgierzu q Firma „DAN I PAW”
Daniel Soból ze Zgierza – kompleksowe remonty budynków przemysło-
wych i mieszkalnych q Firma „AGROL” Spółka Cywilna Tomasz i Rafał
Marchwiany z Białej, Gmina Zgierz – importer maszyn rolniczych q Firma
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND – wiodący producent naczyń
ze stali chromowo-niklowej, na którą producent daje wieczystą gwarancję
q Firma „LIS” z Łodzi – producent kołder i poduszek q Firma „TOMEX”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Umiński – sklep z artyku-
łami pościelowymi w Zgierzu q Marian Jóźwiak - Gospodarstwo Rolne
ze Szczawina, Gmina Zgierz q Firma GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o.

– bezpłatne badania słuchu, serwis i doradztwo w dziedzinie niedosłuchu,
dobór aparatów słuchowych, Zgierz, ul. Narutowicza 21 q Cukiernia
„Szarlotka” Tomasz Kałużny ze Zgierza, q Firma Handlowo-Usługowa
„KWIATKOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski z Ozorkowa – Autoryzowany
Dystrybutor Oleju Opałowego Ekoterm Plus q Firma kosmetyczna
ORIFLAME Pani Katarzyna Płonka q AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń
Alina Sikorska i Sylwia Królikowska – Agent Ubezpieczeniowy – która
informuje, iż wyjazd dla dwojga do Hotelu Prezydent w Spale wygrała
w drodze komisyjnego losowania Pani Żaneta Fornalczyk q ZESPÓŁ
SZKÓŁ I PLACÓWEK KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w Zgierzu
q AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Menadżer p. Beata Wojnowska
– firma, która zaspokaja potrzeby kobiet q Sklep spożywczo-przemysłowy
„BRAUN” z Białej, Gmina Zgierz q Firma „SAM – SCAN” Sp. z o.o. – sieć
sklepów ogólnospożywczych z Łodzi q Firma ŻWIR-MAX Przemysław
Skupiński z Dąbrówki Strumiany, Gmina Zgierz – kopalnia kruszywa, roboty
ziemne i usługi transportowe q Zakład Remontowo-Budowlany
GIPS-SERVICE Gracjan Robert Staniszewski ze Zgierza q Firma
Handlowo-Usługowa „MARINA” Marina i Andrzej Wolamin q Centrum
Targowe „Ptak” – suknie wieczorowe oraz bezpośredni importer kożuchów
z Włoch i Hiszpanii q Salon Fryzjerski w Zgierzu przy ul. Długiej 71/73
„FRYZOWNIA” prowadzony przez Agnieszkę Siemińską. 

Wielu z wymienionych tu sponsorów wspiera Gminę Zgierz w przygotowaniu
Gminnych Dożynek od wielu już lat, dla niektórych było to nasze pierwsze
wspólne działanie. Uroczystość tej rangi mogła mieć tak wspaniałą oprawę
dzięki Państwa wsparciu i hojności, które w dużej mierze przyczyniają się
do coraz większej popularności tego święta.

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

oraz Barbara Polasińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej wraz z pracownikami 

Pani Bożena Rogalska ma 48 lat,
jest wdową, ma dwoje dzieci.
Mieszka w Jasionce, gdzie od 1990 r.
prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 21 hektarów, w tym
16 ha to grunty własne, a 6 ha
dzierżawione. Uprawia głównie
żyto, kukurydzę i pszenżyto oraz
utrzymuje łąki. Hoduje bydło
opasowe (obecnie 12 sztuk) i trzodę
chlewną (obecnie 25 sztuk).
Gospodarstwo jest zmechanizowane
i ciągle rozwijane. Pani Bożena jest
osobą aktywną społecznie, uczestniczy w działaniach na rzecz
mieszkańców sołectwa. Obecnie jest członkiem Rady Sołeckiej
Sołectwa Jasionka.

Pan Bogusław Błaszczyk ma 49 lat,
jest żonaty i ma jedno dziecko.
Mieszka w Szczawinie Dużym, gdzie
od 1992 r. wspólnie z żoną prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni
38 hektarów, w tym 7 ha to grunty
własne i 31 ha dzierżawione.
Uprawia zboża, gorczycę, łubiny.
Hoduje trzodę chlewną, około 180
sztuk rocznie. Pan Bogusław jest
otwarty na problemy wsi i jej miesz-
kańców. Trzecią kadencję zasiada
w Radzie Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Zgierzu, obecnie

pełni w niej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Starostowie Dożynek 2014
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Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego
świętowania zakończenia żniw 
w Gminie Zgierz, a w szczególności:

q Proboszczowi parafii w Grotnikach o. Krzysztofowi Jezierskiemu
q Starostom Dożynek: Bożenie Rogalskiej i Bogusławowi Błaszczykowi 
q Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich 
q Druhom z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

a w szczególności: Komendantowi Gminnemu Ochotniczych
Straży Pożarnych Stanisławowi Stańczykowi, Prezesowi Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dzierżąznej Andrzejowi Jóźwiakowi oraz
Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu-Grotnikach
Zbigniewowi Mirowskiemu. Podziękowania kierujemy również
do Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Zgierzu Waldemara Mrulewicza

q Sołtysom, Radom Sołeckim i mieszkańcom sołectw, którzy
wystawili swoje stoiska promocyjne

q Orkiestrom Dętym działającym przy GOK w Dzierżąznej i OSP
w Brzezinach, Grupie Tańca Mażoretkowego, gminnym Zespołom
Śpiewaczym: „Szczawinianki” i „Giecznianki” z kapelą oraz
Zespołowi Tańca Nowoczesnego „Raindrops-Junior”.

Dziękujemy również rolnikom za ich całoroczny trud pracy.

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

oraz Barbara Polasińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dzierżąznej wraz z pracownikami 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Sołectwa Ciosny za pomoc
w przygotowaniu stoiska dożynkowego w Dzierżąznej
oraz wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze stoisko. 

Justyna Palmowska - Sołtys Sołectwa Ciosny
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Drodzy Czytelnicy! 
Ci mali i ci duzi! 

W natłoku codziennych
spraw i obowiązków,
nie zapomnijcie o chwili

wytchnienia i odprężenia
przy ciekawej lekturze. 

Serdecznie zapraszamy
Was do naszych bibliotek
w Dzierżąznej i w Ustroniu.

Na półkach, pojawiły się
już pierwsze nowości
wydawnicze, a będzie ich
jeszcze więcej, gdyż
biblioteki po raz kolejny
uczestniczą w Programie
Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydaw-
niczych dla bibliotek”.
Tegoroczna kwota dofinan-
sowania wynosi 5.000 zł,
w tym zgodnie z warun-
kami programu 1/3 dotacji
zostanie przeznaczona na
zakup książek dla dzieci
i młodzieży.

Zapewne ciekawi jeste-
ście, co nowego pojawiło
się na półkach? Uchylimy
Wam więc rąbka tajem-
nicy.

Na dzieci i młodzież
czekają już książki pełne
przygód, miłości i fanta-
stycznych światów, m. in.:
Szkolne przygody Miko-

łajka V. Latour-Burney,
Dzienniki Nikki R.R.
Russell, Bransoletka

E. Nowak, M jak dżem

A. Tyszka, seria książek
Dary Anioła C. Clare,
Zagrożeni – kontynuacja

sagi Wybrani C.J.
Daugherty, kolejny tom
książki J. Flanagana
Niewolnicy z Socorro.
A na nieco starszych
trochę biografii, podróży,
romansów i dobrej sensa-
cji, w tym: Rodzina

M. Jaruzelskiej, Wyspa

na prerii W. Cejrowskiego,
Zabójca M. Nurowskiej,

Dziewczyny z powstania

A. Herbach, Sekretne

życie Józefiny C. Eric-
kson, Anna German

we wspomnieniach, które
zebrała i oprac. Mariola
Pryzwan, Krawcowa

z Madrytu M. Dueñas,
Obłęd E.A. Sund, czy też
Legenda o złodzieju

J. Gómez-Jurado.

Te i wiele innych jeszcze
pozycji znajduje się
w naszych bibliotekach.
Każdy z pewnością odnaj-
dzie coś interesującego
dla siebie. Zatem gorąco
zapraszamy. 

Nowości wydawnicze 
w gminnych bibliotekach
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WIOLETTA OLCZAK-HUT
Gminny Ośrodek Kultury

w Dzierżąznej

OŚWIATA

14 lutego 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie
pracowni ekologicznej „MULTILOGOS”
dla uczniów Gimnazjum im. Króla Stefana
Batorego w Szczawinie. Utworzenie pracowni
możliwe było dzięki dotacji pozyskanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach
konkursu z dziedziny edukacji ekolo-
gicznej pn. „Moja wymarzona ekopra-
cownia”. Całkowity koszt zadania wyniósł
32.640 zł, z czego 28.490zł to dotacja
z WFOŚiGW w Łodzi i 4.150 zł wkład własny.

Etap rzeczowo-finansowy projektu rozpoczął
się w sierpniu 2013 r. i został zakończony
w grudniu 2013 r. W ramach tego etapu
odnowiono pomieszczenie pracowni, wypo-
sażono w pomoce dydaktyczne bezpośrednio
związane z edukacją ekologiczną, sprzęt
multimedialny, nowe meble oraz rośliny
doniczkowe.

W styczniu 2014 r. rozpoczęto realizację
efektu ekologicznego projektu poprzez
działania z zakresu edukacji ekologicznej
w oparciu o program edukacyjny pt.:
„Ile Cię trzeba cenić…?”. Uczniowie
należący do koła ekologicznego brali czynny
udział w następujących działaniach, zgodnie
z kalendarzem projektu:
q 11 stycznia
l Zajęcia terenowe: „Z kamerą wśród
tropów” – uczniowie rozpoznawali nazwy
gatunkowe zwierząt żyjących w lesie szcza-
wińskim po śladach i tropach. Wykonali
dokumentację fotograficzną, którą wykorzy-
stali do przygotowania wystawy o tym samym
tytule.

q luty
l Ogłoszenie konkursu pn. „Style życia i ich
związek z wyczerpywaniem się zasobów
naturalnych”. Uczniowie przygotowali regu-
lamin konkursu dotyczący tego, jak styl życia
mieszkańców Ziemi wpływa na wyczerpywa-
nie się zasobów naturalnych (rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło w kwietniu, a nagrody
zwycięzcom wręczono w dniu zakończenia
roku szkolnego 2013/14).
l Przygotowanie i prezentacja na terenie
szkoły wystawy: „Z kamerą wśród tropów”. 

q 14 marca
l Warsztaty dla uczniów prowadzone przez
pracowników Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich na temat ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt.

q 27, 28 i 29 marca
l II zbiórka elektroodpadów na terenie
Szczawina i wsi ościennych.

q maj
l Zajęcia terenowe: badanie czystości wody,
powietrza i badanie gleby w Szczawinie
i okolicy.
q czerwiec
l Ogłoszenie dwóch konkursów fotograficz-
nych: „Osobliwości przyrody w miejscu
mojego zamieszkania”, „Na tropie nielegal-
nych wysypisk” (rozstrzygnięcie konkursów
– październik/listopad 2014 r.).

Efekt ekologiczny realizowanego projektu
zostanie zakończony w grudniu 2014 r.
Co prawda pozostało jeszcze kilka zadań
do wykonania, jednak z pewnością dzięki
zaangażowaniu uczniów, zaplanowane cele
w zakresie edukacji ekologicznej zostaną
osiągnięte, a uczniowie staną się baczniej-
szymi i wrażliwszymi obserwatorami zmian
zachodzących w otaczającym środowisku.

Sprawozdanie z realizacji projektu 
edukacyjnego w ZSG w Szczawinie

Ekologicznie

KULTURA

JOLANTA CHOJECKA-STĘPNIEWSKA
autorka i koordynatorka projektu

ZSG w Szczawinie
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Początki działalności LKS Dąbrówka
sięgają roku 1949. Po smutnych latach
okupacji i walki o niepodległość,
młodzi ludzie zapragnęli cieszyć się
życiem, uczestniczyć w wydarzeniach
sportowych i propagować szeroko
rozumianą kulturę fizyczną, zapew-
niając sobie przy tym interesujący

i pożyteczny sposób spędzania wol-
nego czasu. Naprzeciw tym oczekiwa-

niom wyszedł Czesław Wawrzyńczak,
znany i szanowany mieszkaniec Dąbrówki,

który właśnie wówczas wrócił z tzw. „zachodu”, a konkretnie ze Szcze-
cinka. Podzielając zamierzenia miejscowej młodzieży założył w maju
tegoż 1949 r. Ludowy Zespół Sportowy „Dąbrówka”. Pod taką właśnie
nazwą organizacja funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat. W skład
pierwszego zarządu klubu weszli: Prezes - Czesław Wawrzyńczak,
Sekretarz - Anna Baran, Skarbnik - Zygmunt Kierzkowski.
Za siedzibę służyła prywatna świetlica Ignacego Kowalskiego.
W późniejszym okresie LZS zyskał pomieszczenia po zlikwidowanym
lotnisku. 

Na początku działalności w ramach LZS działała tylko sekcja piłki
nożnej, skupiająca przede wszystkim młodych ludzi z Dąbrówki.
Ze wspomnianych już terenów po byłym lotnisku wygospodarowano
i urządzono pierwsze boisko. Było ono zlokalizowane w rejonie
obecnego wjazdu do stoku narciarskiego. Z czasem powstało tam
również boisko do piłki siatkowej. 

KRONIKA SPORTOWA

65 lat LKS Dąbrówka

Trzy ludowe kluby sportowe z Gminy Zgierz
rozpoczęły rundę jesienną sezonu 2014/2015
od świętowania jubileuszu 65 lat istnienia. 

Z tej okazji - 27 sierpnia w Dąbrówce Wielkiej,
31 sierpnia w Szczawinie i 21 września
w Smardzewie - piłkarską kadrę gminy
odwiedził Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rem-

bisz. Wraz z życzeniami i gratulacjami wręczył
on na ręce kapitanów drużyn puchary, a na
ręce prezesów klubów - jubileuszowe torty.
Wójtowi towarzyszył Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych Cezary Piot-
rowski, który z ramienia gminy współpracuje
z klubami.

My zaprosiliśmy natomiast Jubilatów
do podzielenia się na łamach gazety gminnej
wspomnieniami z 65 lat działalności. Jako
pierwszą przedstawiamy kronikę sportową
LKS Dąbrówka. O trudnych początkach
i rozkwicie klubu opowiada Wiceprezes
Remigiusz Kaczmarek. W kolejnych wyda-
niach gazety przeczytają Państwo o LKS Start
Szczawin i LKS Czarni Smardzew.

Klubowe jubileusze
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Aktywna działalność prezesa prowadziła do sukcesywnego rozkwitu
LZS. Zostały utworzone nowe sekcje sportowe, tj.: lekkoatletyczna,
piłki siatkowej i kolarska. W tym czasie LZS Dąbrówka liczył około
70 członków, w tej liczbie również wiele utalentowanych sportowo
dziewcząt. Te ostatnie, pod egidą klubu, prowadziły zespół muzyczno-
taneczny, który prezentował się podczas imprez lokalnych – np. wiejskich,
gminnych i powiatowych uroczystości dożynkowych. 

Dzięki otwartości i dużemu zaangażowaniu zarządu, klub nawiązał
współpracę z ośrodkami kulturalnymi i sportowymi z terenu Łodzi.
Zaowocowało to pozyskaniem dla zespołu muzyczno-tanecznego
strojów do tańców ludowych. Sportowcy mogli natomiast korzystać
z fachowej pomocy miejskich trenerów. 

W tym miejscu należy przypomnieć osiągnięcia ówczesnych
członków LZS Dąbrówka. Uczestnicząc w wielu turniejach i rozgryw-
kach sportowych, zdobywali oni cenne laury dla klubu. Oto najważ-
niejsze z nich: I miejsce Henryka Bereżewskiego w Spartakiadzie
Lekkoatletycznej w Sieradzu (zwycięstwo w skoku wzwyż z wynikiem
1,75 m oraz w biegu na 100 m), I miejsce Stefana Stopczyka
w pchnięciu kulą z wynikiem 18 m, I miejsce Stanisława Zieliń-
skiego w rzucie dyskiem z wynikiem 38 m – te wszystkie sukcesy
pochodzą z 1951 r. Natomiast w 1952 r. na Ogólnopolskiej Spartakia-
dzie LZS w Szczecinie Janusz Kupis zajął II miejsce w strzelaniu
z karabinu kbks. 

Warto także nadmienić, że zarząd klubu organizował w tym okresie
liczne imprezy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym, jak
grupowe wycieczki rowerowe do Łowicza, Nieborowa, Arkadii,
czy pikniki majowe. Do niezapomnianych, a bardzo wówczas popu-
larnych form rozrywki, należały też coroczne wyjazdy na trasę
kolarskiego Wyścigu Pokoju. 

Różnorodność podejmowanych przez zarząd działań oraz wspie-
ranie lokalnych talentów sportowych uczyniły z LZS aktywną organi-
zację skupiającą dużą grupę mieszkańców Dąbrówki i mogącą śmiało
rywalizować z innymi tego typu związkami w okolicy.

W 1953 r. kontynuatorami idei sportowych klubu zostali członkowie
nowego zarządu: Prezes - Janusz Kupis, Sekretarz - Józef Kmieć
i Skarbnik - Jan Obiedziński. Niestety, w późniejszym okresie
działalność LZS spotkała się z niezrozumieniem władz, co skończyło
się zawieszeniem jego prac, po proteście członków wyrażonym
odesłaniem legitymacji do powiatu. Zdarzenie to miało miejsce
w 1955 roku. 

Reaktywowanie działalności klubu nastąpiło w latach 60-tych
z inicjatywy Jerzego Amsolika. Utworzył on na nowo sekcję piłki
nożnej, a jako boisko służyła wówczas tzw. „Polana”. Warunki do gry
nie były tam najlepsze z uwagi na piaszczysty teren i położenie z dala
od zabudowań wsi. Nie było też pomieszczeń gospodarczych i świet-
licowych, gdyż dotychczasowe na obszarze dawnego lotniska zajęła
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Jednak drużyna piłkarska, mimo
trudności, prezentowała dobry poziom grając w ówczesnej C-klasie.
Rywalami LZS Dąbrówka byli wtedy piłkarze ze Rzgowa i Lutomierska,
z którymi rozgrywano głównie mecze wyjazdowe. Natomiast
w Dąbrówce do dziś pamięta się zaciekłe mecze z drużyną  Ksawerowa,
właśnie na historycznej „Polanie”.

Z nastaniem lat 70-tych, a później 80-tych, działalnością LZS
kierowali kolejno: Władysław Wróbel, Roman Kmieć, Wiesław
Wróbel, Paweł Wawrzyńczak, Jerzy Śniecikowski. 

Dzięki staraniom zarządów drużyna piłki nożnej brała wówczas
udział w rozgrywkach okręgu łódzkiego i posiadała niezły na ówczesne
czasy sprzęt do uprawiania tej dyscypliny sportu. Zawdzięczano to
wsparciu Zarządu Wojewódzkiego LZS, a także akcjom społecznym
organizowanym przez członków klubu (zabawy taneczne, loterie
fantowe itp.). Poziom sportowy również był wysoki, a drużyna
z Dąbrówki bardzo rzadko schodziła z boiska pokonana. Zespół
złożony był prawie w 100 procentach z miejscowej młodzieży,
co powodowało znakomitą atmosferę i przynosiło sukcesy w rozgryw-
kach ligowych i pucharowych. Głównymi rywalami były ekipy m. in.
z Ciosen, Kaniej Góry, Emilii, Helenowa, Smardzewa, Cedrowic,
Proboszczewic. 

Jako ciekawostkę można przypomnieć, że w latach 80-tych z LZS
Dąbrówka wyodrębnił się klub sportowy o nazwie „Debiut”, skupiający
mieszkańców Dąbrówki Strumiany, wsi położonej w bezpośrednim
sąsiedztwie Dąbrówki Wielkiej i pragnącej posiadać własną repre-
zentację w rozgrywkach piłkarskich. „Debiut” istniał jednak bardzo
krótko i nie zapisał się szczególnymi osiągnięciami w historii sportu
amatorskiego Gminy Zgierz.

W 1992 r. LZS został przemianowany na LKS (słowo „zespół”
zastąpiono w nazwie słowem „klub”), co miało związek z przemianami
społeczno-politycznymi, jakie zachodziły w tym czasie w kraju.
Rozgrywano wtedy spotkania w piłkarskiej B-klasie. 

Dwa lata później, w 1994 r., zarządowi klubu w osobach Jana
Rucińskiego i Piotra Amsolika udało się pozyskać bardzo
atrakcyjny teren w Dąbrówce Sowice, z przeznaczeniem na boisko
z prawdziwego zdarzenia. I rzeczywiście, dopiero tutaj sportowcy
poczuli się jak u siebie. Podjęli szereg inicjatyw społecznych, dzięki
którym obiekt zaczął z roku na rok coraz bardziej przypominać
wymarzone pełnowymiarowe boisko piłkarskie. 

W latach 2001-2006, gdy LKS-em zarządzali Michał Tworski
i Jacek Wawrzyńczak, ustawiono szatnie-kontenery dla zawodni-
ków i siedziska dla kibiców. Najważniejszy był jednak fakt, iż w tym
okresie drużyna awansowała do A-klasy (2005 rok), prezentując
w rozgrywkach wysoki poziom. Niestety, braki kadrowe, swoista
zmiana pokoleń w drużynie i inne problemy nie pozwoliły zbyt długo
cieszyć się tym sukcesem. W roku 2007, po drugim sezonie w wyższej
klasie rozgrywkowej, drużyna z Dąbrówki spadła znów do B-klasy.

Od jesieni 2006 r. Prezesem klubu jest Marek Gortat,
a Wiceprezesami - Remigiusz Kaczmarek i Krzysztof Kosiewicz.
Po zmianie zarządu klub zyskał nowy impuls do rozwoju, zarówno
w sferze inwestycyjno-organizacyjnej, jak również sportowej.

Przy wsparciu Gminy Zgierz, sponsorów oraz z wykorzystaniem
środków pozyskanych z corocznych zbiórek złomu organizowanych
przez LKS, udało się zrealizować szereg bardzo istotnych inwestycji
na obiekcie klubowym. W ciągu ostatnich 8 lat znacznej poprawie
uległa płyta boiska, zainstalowano zadaszone boksy dla zawodników
rezerwowych, zamontowano dwa profesjonalne piłkochwyty za bram-
kami, zakupiono nowy kontener z przeznaczeniem na szatnię dla
gości, wreszcie w tym roku, zainstalowano 30 indywidualnych siedzisk
dla kibiców. Klub posiada również własną, dużą kosiarkę i agregat
prądotwórczy. 

Marzenia zarządu to niewielki, własny budynek klubowy z wodą
i prądem, ale wszyscy zdają sobie sprawę z ogromnych kosztów
i cieszą się z tego, co już udało się osiągnąć.

Za sukcesami organizacyjnymi poszły również te sportowe,
a w minionych ośmiu latach, z roku na rok drużyna piłkarska prezen-
towała się coraz lepiej. 

Po trudnym momencie w 2007 r. zespół spędził w B-klasie kolej-
nych 5 lat, ulegając przebudowie kadrowej i zajmując coraz wyższe
miejsca w tabeli. 

Ponowny awans do A-klasy przyszedł w historycznym momencie,
a mianowicie w roku 2012, kiedy w Polsce odbywała się europejska
impreza piłkarska EURO 2012. Pierwszy sezon w wyższej klasie
rozgrywkowej był trudny i zespół do końca walczył o utrzymanie,
co najważniejsze skutecznie.

Kolejny wielki sukces zbiegł się z 65-leciem klubu, a więc miał
miejsce wiosną bieżącego roku – 7 miejsce w tabeli na zakończenie
rozgrywek A-klasy oraz zdobycz 28 punktów, która nigdy wcześniej
nie została osiągnięta na tym poziomie ligowym.

Obecnie LKS Dąbrówka rozpoczął trzeci z rzędu sezon w piłkarskiej
A-klasie, z nadziejami na jeszcze lepsze wyniki.

W listopadzie 2014 r. kolejny ważny moment w dziejach klubu –
walne zabranie połączone z wyborami zarządu oraz nakreśleniem
planów rozwoju na najbliższe lata.

Na koniec, 65-latkowi należy tradycyjnie życzyć dalszych sukcesów
i co najmniej 100 lat istnienia!

KRONIKA SPORTOWA

REMIGIUSZ KACZMAREK
Wiceprezes LKS Dąbrówka

z wykorzystaniem rysu historycznego
przygotowanego przez Jacka Wawrzyńczaka
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Zgierski Klub Sportowy Włókniarz na obiekcie
przy ul. Musierowicza 1/3 zorganizował
we wrześniu Turniej Piłkarski im. Marka

Krzewiny. To już dziesiąty turniej imienia
byłego dyrektora Włókniarza. W zawodach
wzięły udział drużyny złożone z zawodników
urodzonych w latach 2004 i 2005.

W starszej kategorii kolejność turnieju była
następująca: 1. Widzew Łódź, 2. LKS Rosa-
nów, 3. Włókniarz Pabianice, 4. Włókniarz
Zgierz, 5. Boruta Zgierz, 6. Włókniarz Łódź.
W kategorii młodszej wygrała drużyna SMS I
Łódź. Następne miejsca zajęli: 2. Włókniarz
Zgierz, 3. SMS II Łódź, 4. LKS Rosanów,
5. Włókniarz Łódź, 6. Włókniarz Pabianice.

13 września w Zgierzu odbył się VI Memoriał

im. Władysława Lisieckiego - byłego przed
laty dyrektora zakładów chemicznych Boruta,
dzięki któremu powstał obiekt Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
Biegi ku jego pamięci organizowane są
z inicjatywy Stowarzyszenia Byłych Działaczy,
Zawodników i Sympatyków Klubu Sporto-
wego „Boruta Zgierz”. Patronat nad tegorocz-
nym memoriałem objęła mistrzyni olimpijska
Irena Szewińska oraz Wojewoda Łódzki,
a jednym z fundatorów nagród był Wójt
Gminy Zgierz.

Wyniki biegu: q Szkoły Podstawowe:
l dziewczęta kl. I - III: I miejsce - Wiktoria

Weiss (Biała), II miejsce - Natalia
Petrusowska (Biała), III miejsce - Maja
Kosmalska; l chłopcy kl. I - III: I miejsce -
Tymoteusz Kokoszewicz, II miejsce - Dorian
Stępniak, III miejsce - Arkadiusz Tokarski;
l dziewczęta kl. IV - VI: I miejsce - Natalia
Zatorska (Szczawin), II miejsce - Patrycja
Cieślak, III miejsce - Aleksandra Goss
(Gieczno); l chłopcy kl. IV - VI: I miejsce
- Konrad Wich (Gieczno), II miejsce
- Marcin Kosmalski, III miejsce - Jakub
Augustyniak; q Gimnazja: l dziewczęta:
I miejsce - Magdalena Pierchala, II miejsce
- Sandra Ścigalska, III miejsce - Joanna
Mikołajczyk (Szczawin); l chłopcy:
I miejsce - Michał Wiktorek, II miejsce -
Adrian Cylke (Słowik), III miejsce -
Kacper Czyrzniejewski.

Bieg memoriałowy Sukcesy najmłodszych 
piłkarzy Rosanowa

17 września na terenie boiska LKS
w Szczawinie odbyła się łucznicza impreza
sportowa pn. Międzywojewódzkie Mistrzo-

stwa Młodzików. Organizatorem zawodów
byli: LUKS „Czerniawka” Łagiewniki Nowe,
Okręgowy Związek Łuczniczy w Łodzi oraz
Łódzka Federacja Sportu w Łodzi.

W zawodach rywalizowali łucznicy z 8 klubów:
z województwa łódzkiego (KS Boruta Zgierz,
UKS Piątka Zgierz, KS Społem Łódź i LUKS
„Czerniawka“ Łagiewniki Nowe) oraz woje-
wództwa świętokrzyskiego (KS Stella Kielce,
UKS Włoszczowice, ULKS Grot Bodzentyn,
ŁLKS Olimpia Suchedniów). Łącznie
w zawodach uczestniczyło 84 zawodników,
8 sędziów z licencjami, 15 trenerów i kierow-

ników ekip. Zawody zostały przeprowadzone
zgodnie z regulaminem Polskiego Związku
Łuczniczego w Warszawie. 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Czerniawka”, który ma swoją siedzibę
w Łagiewnikach Nowych, reprezentowali
zawodnicy: Łukasz Kaczmarek i Juliusz
Kaferski - w kategorii młodzik (rocznik
2000-2001), Antoni Kralkowski, Jakub
Złotocha i Maciej Cholewiński - w kategorii
młodzik starszy (rocznik 1999) oraz Zuzanna
Antczak - w kategorii młodziczka starsza
(1999).

Wśród uczestników zawodów można było
dostrzec również innych łuczników z naszej
gminy. W barwach klubowych KS Boruta

Zgierz rywalizowali rosanowianie Dominik
Przybył i Szymon Przybył. Dominik
w kategorii młodzik (rocznik 2000-2001),
a Szymon w kategorii młodzik starszy (rocznik
1999). Obaj ukończyli zawody ze świetnymi
wynikami.

Zwycięzcy zawodów w poszczególnych
kategoriach oraz klasyfikacji klubowej zostali
nagrodzeni medalami ufundowanymi przez
Starostwo Powiatowe w Zgierzu oraz dyplo-
mami Gminy Zgierz. Uroczystego wręczenia
dokonali Wicestarosta Powiatu Zgierskiego
Marcin Karpiński oraz Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz i Kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych UGZ Cezary
Piotrowski.

Najlepsza zawodniczka LUKS „Czerniawka”,
Zuzanna Antczak, otrzymała z rąk Wójta
Gminy Zgierz nagrodę specjalną za osiągnięcia
na arenie sportowej. 

Gmina Zgierz ufundowała ponadto koszulki
dla zawodników i kadry LUKS „Czerniawka”
oraz dla wszystkich uczestników zawodów
- pamiątkowe dyplomy, mapy i przewodniki
po gminie.

Wszyscy zawodnicy zostali obdarowani też
dużymi, smacznymi jabłkami „putinówkami”
z sadu Mariana Jóźwiaka - radnego z okręgu
Szczawin.

Rywalizacji łuczników przypatrywali się
również: Sekretarz Gminy Zgierz Bogusława
Szczecińska, Kierownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury Wioleta Głowacka,
Bożena Frank z Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych, radni Rady Gminy Zgierz:
Halina Szymańska i Marian Jóźwiak,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie Irena Konsowicz, Prezes LKS
Start Szczawin Krzysztof Zatorski,
kierownik wyszkolenia Łódzkiej Federacji
Sportu Mirosław Pikierski oraz przedsta-
wiciele Okręgowego Związku Łuczniczego
w Łodzi.

Łucznicy rywalizowali w Szczawinie

Zarząd LUKS „Czerniawka” Łagiewniki Nowe, organizator przeprowadzo-

nych po raz pierwszy na terenie Gminy Zgierz Międzywojewódzkich

Mistrzostw Młodzików w łucznictwie, serdecznie dziękuje za pomoc

w zorganizowaniu imprezy sportowej: Starostwu Powiatowemu w Zgierzu,

Urzędowi Gminy Zgierz, Łódzkiej Federacji Sportu, Okręgowemu Związkowi

Łuczniczemu w Łodzi, KS Boruta Zgierz, Zakładowi Inżynieryjno

-Budowlanemu sp. z o.o. w Zgierzu - Michał Popławski, Zespołowi Szkolno

-Gimnazjalnemu w Szczawinie, Radnym Rady Gminy Zgierz: Halinie

Szymańskiej i Marianowi Jóźwiakowi, LKS Start Szczawin, Miejskiemu

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zgierzu, Firmie Transportowej w Szczawinie

- Marcin Wojciechowski oraz wolontariuszom, rodzicom i zawodnikom.
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Na zdjęciu zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerniawka” zs. w Łagiewnikach Nowych
wraz z prezesami klubu: Ewą Siemońską i Andrzejem Marszałkowskim w towarzystwie Wójta Gminy Zgierz 
Zdzisława Rembisza i Kierownika Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UGZ Cezarego Piotrowskiego.

oprac. MAŁGORZATA KLAUZIŃSKA
na podst. informacji organizatora zawodów 

Więcej zdjęć w galerii 
na www.gmina.zgierz.pl
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czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon

q 4 października (sobota): Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice,
Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów q 11 października (sobota): Rosanów
q 18 października (sobota): Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka,
Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo,
Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów,
Marcjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,
Szczawin Mały, Ukraina, Wola Branicka, Wołyń q 25 października (sobota):
Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra,
Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda

odpady będą odbierane od godz. 6.00 w dniu wywozu 

KOMUNIKATY

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

* Termin może ulec zmianie. Więcej informacji na około 2 tygodnie przed podaną datą
w Urzędzie Gminy Zgierz, w siedzibie RS II Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.gmina.zgierz.pl i http://rs2.pl.

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

październik 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31

listopad 10, 24 12, 26 13, 27 14, 28

grudzień 8, 22 10, 24* 11, 22* 12, 29*

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów
Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 8 i 24 października, 13 i 27 listopada, 10 i 6 grudnia 
w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie, ul. Sportowa 3: 
l 7 i 23 października, 26 i 28 listopada, 9 i 16 grudnia 
w godz. 14.00 - 18.00
l 20 października i 15 grudnia w godz. 10.00 - 14.00
l 12 listopada w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 23a:
l 7 i 23 października, 28 listopada 
w godz. 9.00 - 13.00
l 12 listopada w godz. 13.30 - 17.30
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 6 i 20 października, 10 i 26 listopada, 
8 i 15 grudnia w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 6 października, 10 listopada, 8 grudnia w godz. 10.00 - 14.00
l 8 i 24 października, 13 i 27 listopada, 
10 i 17 grudnia w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00

Bezpłatne porady psychologiczne

dla mieszkańców Gminy Zgierz 

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

Gminny Zakład Komunalny zs. w Dąbrówce Wielkiej przypomina,
że odbiorca wody zobowiązany jest do zabezpieczenia
wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomiesz-
czenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarza-
niem oraz dostępem osób niepowołanych”. Powyższy
obowiązek wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
tj. §116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z dnia
15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzanie ścieków.

Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji wodociągowej,
na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw
w dostawie wody do domu.

O szczególną uwagę prosimy odbiorców, którzy posiadają wodo-
mierze z modułem radiowym. 

Zamrożenie bądź uszkodzenie wodomierza będzie powodować
skutki finansowe, którymi Gminny Zakład Komunalny obciąży
odbiorcę .

WŁADYSŁAW RUPRECHT
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego 

zs. w Dąbrówce Wielkiej

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania Pani doktor Małgorzacie Kotkowskiej
z Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce Wielkiej oraz pielęgniarkom: Pani Bogusławie
Stopczyk i Pani Jolancie Michalskiej, za okazaną pomoc w opiece nad chorą
mamą, gdy sama potrzebowałam pomocy. Dziękuję również Paniom Mirosławie
Kamińskiej i Lidii Amsolik oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej zs. w Zgierzu.

Joanna Maryniak
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Od 2007 r., we wrześniu – niegdyś nazywanym Miesiącem Pamięci

Narodowej – młodzież szkolna ze Zgierza i Gminy Zgierz co roku
wyrusza na edukacyjną wędrówkę śladami przemarszu i walk
odwrotowych 28. pułku Strzelców Kaniowskich oraz Kresowej Brygady
Kawalerii. Obydwa te oddziały, w wyniku przegranej przez Armię
Łódź bitwy granicznej, wycofywały się 7 września 1939 r. przez Ziemię
Zgierską, aby osiągnąć wyznaczone na miejsce koncentracji okolice
Głowna. Nocą 7/8 września strzelcy kaniowscy stoczyli pod Kęblinami
zwycięski bój z Niemcami, jednak okupili go stratą 100-150 poległych.

Aby upamiętnić tamte wydarzenia, na terenie Gminy Zgierz zostały
wytyczone i opisane dwa szlaki turystyczne: pieszy – „Szlakiem bojo-
wym 28. pułku Strzelców Kaniowskich odtworzonym z dnia 7 września
1939 r.” oraz rowerowy – „Szlakiem bojowym Kresowej Brygady
Kawalerii odtworzonym z dnia 7 września 1939 r.” Obydwa powstały
dzięki nieocenionej pracy Stanisława Frątczaka z Ozorkowa, współ-
twórcy Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie. Sekcja ta oraz
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi, Urząd
Gminy Zgierz, Urząd Miasta Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza i Oddział
Zgierski PTTK tworzą stałe grono współorganizatorów Rajdu.

Do wyruszenia na trasę zachęcała pogoda: było słonecznie i bezwietrz-
nie, a więc typowa polska złota polska jesień. Już o 10.30 z Ustronia
wystartowała grupa rowerowa. Niewiele później spod obelisku
w Rogóźnie w 13-kilometrową wędrówkę wyruszyła młodzież szkolna
z Gieczna i Białej. W Besiekierzu dołączyła do niej grupa z tutejszej
szkoły podstawowej, noszącej zaszczytne imię 28. pułku Strzelców
Kaniowskich. Najpóźniej – w południe – w drogę udały się grupy
startujące ze Szczawina; miały one do pokonania 8-kilometrową trasę.

Kilka minut po godz. 13 wszystkie grupy spotkały się przy obelisku
w Kęblinach. Wystawiono go obok dawnego dworu, którego zdobycie
było celem kilkakrotnie ponawianych natarć w nocnym boju 7/8
września. Honorową wartę wystawili członkowie SH „Strzelcy
Kaniowscy”, obecny był także sztandar Szkoły Podstawowej
w Besiekierzu Rudnym. Wójt Gminy Zgierz przypomniał zebranym
historię tego miejsca, jak i losy samego upamiętnienia – o wystawienie
pomnika po raz pierwszy upominano się już w latach 70., jednak
ówczesne władze ze względów politycznych były niechętne takiej

inicjatywie. Na zakończenie tego etapu Rajdu Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz wspólnie z radnym Rady Gminy Zgierz
Dariuszem Sędzickim oraz delegacją młodzieży szkolnej złożyli
pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. 

Z Kęblin wszystkie grupy wspólnie podążyły do Białej na cmentarz
parafialny. Po raz pierwszy wędrowaliśmy asfaltową szosą. W 1940 r.
właśnie tą drogą, na polecenie władz niemieckich, przewieziono ciała
polskich żołnierzy, ekshumowanych z parku przy dworze, aby złożyć
je we wspólnej mogile. Spoczęli w niej bezimiennie, gdyż niemiecki
okupant zabronił sporządzania jakiegokolwiek spisu poległych, który
umożliwiłby w przyszłości ich identyfikację. Tutaj również,
w obecności warty honorowej „Strzelców Kaniowskich”, złożono
kwiaty. Złożyła je wspólna delegacja uczestników Rajdu: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Kierownik Referatu Edukacji i Spraw
Społecznych UGZ Cezary Piotrowski oraz Izabela Puszczyńska
-Mirecka i Krzysztof Wołowski - nauczyciele z ZSG w Szczawinie.

Jako uczestnika Rajdu – ale również jego obserwatora – szczególnie
poruszyła mnie postawa jednej z grup: nauczycielka najpierw zaprosiła
dzieci do wspólnej fotografii przy mogile, a następnie zachęciła je,
aby oddały hołd poległym poprzez wyrwanie spomiędzy kamieni
na grobie choć po jednej kępce trawy. Prosty, indywidualny akt
pamięci.

Z cmentarza wszyscy udaliśmy się do pobliskiego kościoła parafial-
nego, gdzie w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz powstania
Polskiego Państwa Podziemnego, za ofiary tej wojny, szczególnie zaś
za poległych i pomordowanych na Ziemi Zgierskiej, mszę św. gościnnie
odprawił proboszcz zgierskiej parafii św. Katarzyny, ks. kanonik
Andrzej Chmielewski.

Rajd zakończył się w Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego
w Białej. Tutaj dla wszystkich 260 uczestników i gości przygotowane
zostało ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

Organizatorzy gorąco dziękują młodzieży szkolnej wraz opiekunami

za tak liczny udział w Rajdzie. Podziękowania składamy także

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej, Pani Blance Magdalenie
Hauke i pracownikom szkoły, którzy jak zawsze są otwarci na tę

ważną edukacyjnie inicjatywę.

Na Wrześniowym Szlaku Pamięci

Z KART HISTORII
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ADAM ZAMOJSKI
Kierownik Rajdu


