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Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” startuje w nowej odsłonie. Zmienił się format

i rodzaj papieru, a pole zadruku uległo nawet nieznacznemu powiększeniu. Do-

tychczasowy nakład – 2 tysiące egzemplarzy – wzrósł aż do 5 tysięcy! Dzięki temu

jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Niejednokrotnie otrzymywaliśmy od naszych Czytelników sygnały, że gazeta błys-

kawicznie znika z punktów dystrybucji lub jest wręcz niedostępna. Jak wynika

z arytmetyki, większość mieszkańców po prostu nie miała szansy na „zdobycie”

egzemplarza. Mamy nadzieję, że zwiększenie nakładu rozwiąże ten problem. 

Nowa formuła miesięcznika to także zmiana jakościowa: „Na Ziemi Zgierskiej”

nabiera koloru! Wcześniej jedynie 1/8 gazety drukowana była w pełnym kolorze:

ze względów ekonomicznych nie mogliśmy pozwolić sobie na więcej. Od dziś ar-

chaiczna czarno-biała szata trafia do archiwum. A to wszystko w ramach dotych-

czasowego budżetu.

Wierzymy, że to pierwszy krok w stronę dalszego rozwoju tytułu. Naszą misją

jest informowanie Czytelników o ważnych wydarzeniach z życia samorządu gmin-

nego i społeczności lokalnej. Zapraszamy Państwa do dzielenia się z redakcją opi-

niami – za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej (gazeta@gmina.zgierz.pl),

korespondencyjnie lub osobiście – w Urzędzie Gminy Zgierz.

Dystrybucja miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej” będzie odbywała się za pośred-

nictwem punktów handlowych na terenie gminy (dzięki uprzejmości ich właścicieli),

w szkołach, w sołectwach (o ile sołtysi zadeklarują taką wolę) oraz bezpośrednio

w Urzędzie Gminy Zgierz i jednostkach organizacyjnych (Gminny Zakład Komu-

nalny w Dąbrówce Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej). Jeśli gdzieś

gazety zabraknie – uprzejmie prosimy o sygnał; będziemy starali się zaplanować

dystrybucję tak, aby nikt nie czuł się dyskryminowany w dostępie do gminnego me-

dium. Każdy numer gazety jest też dostępny w internecie – na stronie Gminy Zgierz:

www.gmina.zgierz.pl.

Od Redakcji
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30 kwietnia mija termin złożenia deklaracji
podatkowych PIT od osób fizycznych za rok
2014. Przypominamy, że podatnicy mają moż-
liwość przekazania 1% swojego podatku na
rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku
publicznego. Status ten posiada na chwilę
obecną ponad 8100 podmiotów w całym
kraju. Są to zarówno inicjatywy ogólnopol-
skie, np. znane z mediów fundacje, jak i ty-
powo lokalne (na terenie naszej gminy swoje
siedziby mają dwie organizacje pożytku pub-
licznego, a na terenie powiatu zgierskiego -
24). Pełny wykaz organizacji uprawnionych
do otrzymania setnej części podatku dochodo-
wego znajduje się na stronie internetowej
www.pozytek.gov.pl. 

Wskazanie celu, jaki chcemy zasilić swoją
darowizną, nie wpływa na kwotę płaconego
przez   nas podatku.  Jeśli wskażemy w swojej   

deklaracji PIT organizację pożytku publicz
nego, którą chcemy wspomóc, 1% naszego
podatku, jaki pobiera urząd skarbowy, trafi na
jej konto, zaś 99% - do fiskusa. W ten sposób
mamy wpływ, jak zostanie zagospodarowana
cząstka naszego podatku. Nawet jeśli jest to
kwota niewielka czy wręcz symboliczna, po-
mnożona przez liczbę darczyńców może wy-
datnie wesprzeć niejedno szlachetne
przedsięwzięcie. Wzorem lat ubiegłych pro-
cedura przekazania 1 procenta podatku jest
bardzo prosta: wystarczy w zeznaniu podatko-
wym wpisać dziesięciocyfrowy numer KRS
(Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej
przez nas organizacji oraz obliczyć kwotę. W
wielu przypadkach organizacje, zabiegające o
wsparcie ze strony podatników, oferują bez-
płatną pomoc w wypełnieniu formularza w za-
mian za przekazywaną część podatku.

1%  pomaga  innym

Wyrazy współczucia 
Pani

Zofii Jędrzejczak
z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Koło Gospodyń Wiejskich
w Dzierżąznej

Wyrazy  głębokiego współczucia 
Panu

Robertowi Kuleszy
z powodu śmierci
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Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw
Dąbrówka Wielka 

i Dąbrówka Strumiany

Drodzy Uczniowie klas III gimnazjum, 
przed Wami już niebawem najważniejszy dotąd sprawdzian wiadomości i
umiejętności, podsumowujący trzyletni okres nauki w gimnazjum. Edu-
kacja sprzyja osiąganiu najważniejszego życiowego celu – poczucia szczę-
ścia. Uczenie się nie jest sztuką dla sztuki, lecz inwestycją w siebie i drogą
osobistego rozwoju – mam nadzieję, że będziecie się kierować tą prawdą,
wybierając kolejny etap edukacji. Życzę Wam zatem pomyślności na eg-
zaminie gimnazjalnym i satysfakcjonujących wyników – niech będą one
budującym świadectwem Waszej pracy, zaangażowania i możliwości, zaś
dla Waszych Rodziców i Nauczycieli – powodem do dumy. 

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

W ramach struktur zgierskiej Komendy Po-
wiatowej Policji do poszczególnych rejonów
przydzieleni są funkcjonariusze dzielnicowi.
Gmina Zgierz obejmuje dwa rejony – ich za-
kres terytorialny wraz z nazwiskami dzielni-
cowych prezentujemy poniżej. W wielu
sprawach warto kontaktować się bezpośrednio
z wymienionymi funkcjonariuszami, którzy
znają lokalne problemy i prowadzą szczegó-
łową dokumentację swoich rejonów.

Rejon nr 7 (miejscowości: Astachowice,
Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Biała, Brachowice, Cyprianów, Cza-
plinek, Dąbrówka Marianka, Gieczno, Glin-
nik, Grabiszew, Janów, Jeżewo, Józefów,
Kębliny, Kolonia Głowa, Kotowice, Kwilno,
Leonardów,  Lorenki,  Łagiewniki Nowe, Ma-

ciejów, Michałów, Moszczenica, Ostrów,Pa-
lestyna, Podole, Rogóźno, Rozalinów, Samo-
tnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin, Śladków Górny, Ukraina, War-
szyce, Władysławów, Wola Branicka, Wola
Rogozińska, Wołyń, Wypychów, Zdzisławów)
– dzielnicowy: młodszy aspirant Tomasz
Klatka. Rejon nr 8 (miejscowości: Adolfów,
Ciosny, Dąbrówka Malice, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Dę-
bniak, Dzierżązna, Emilia, Grotniki, Jasionka,
Jedlicze A i B, Kania Góra, Leonów, Lućmierz
Las, Ostrów, Rosanów, Słowik, Swoboda,
Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda) – dzielni-
cowy: aspirant sztabowy Janusz Ligenza.

Kontakt telefoniczny z dzielnicowymi: 42
714 22 32 lub 42 714 22 03.

Dzielnicowi dla gminy

Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek zaprasza zainteresowanych mieszkańców na kon-
sultacje społeczne w związku z wnioskiem Pani Anety Stankowskiej w sprawie zakupu w dro-
dze bezprzetargowej Ośrodka Zdrowia w Smardzewie. Celem konsultacji jest zasięgnięcie
opinii społeczności lokalnej we wspomnianej sprawie. Z uwagi na fakt, że wśród klientów pla-
cówki są mieszkańcy z różnych rejonów gminy, planowany jest cykl zebrań w poszczególnych
miejscowościach - zgodnie z potrzebami, zgłaszanymi do Urzędu Gminy Zgierz. Pierwsze ze
spotkań odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 w świetlicy w miejscowości
Łagiewniki Nowe. O kolejnych terminach będziemy informować na stronie internetowej Gminy
Zgierz (www.gmina.zgierz.pl) oraz na łamach "Na Ziemi Zgierskiej".

Konsultacje społeczne

Uczniowie klas III gimnazjum przystępują
do pięciu lub sześciu odrębnych egzaminów
pisemnych. Część humanistyczna składa się
z testów z zakresu historii i wiedzy o społe-
czeństwie (21 IV, godz. 9.00) oraz z zakresu
języka polskiego (21 IV, godz. 11.00). Część
matematyczno-przyrodnicza obejmuje testy z
zakresu przedmiotów przyrodniczych (22 IV,
godz. 9.00) i z zakresu matematyki (22 IV,
godz. 11.00). W trzecim dniu egzaminów
sprawdzana jest znajomość języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym (23
IV, godz. 9.00) oraz na poziomie rozszerzo-
nym (23 IV, godz. 11.00). Egzamin na pozio-
mie rozszerzonym jest obowiązkowy dla
uczniów, zdających egzamin z języka, 

Przed egzaminem gimnazjalnym

którego uczyli się już w szkole podstawo-
wej; dla pozostałych jest on dobrowolny.
Przystąpienie do wszystkich części egza-
minu gimnazjalnego jest warunkiem
ukończenia gimnazjum – bez względu na
uzyskane wyniki. Te ostatnie decydują na-
tomiast o szansach absolwentów na dosta-
nie się do wymarzonych szkół
ponadgimnazjalnych. Arkusze testowe są
jednakowe w całym kraju, a testy są
sprawdzane przez egzaminatorów w
Okręgowych Komisjach Egzaminacyj-
nych, co czyni sprawdzian uczniowskich
kompetencji zobiektywizowanym i mia-
rodajnym. W tym roku w czterech zespo-
łach szkolno-gimnazjalnych,
prowadzonych przez Gminę Zgierz, do
egzaminu powinno przystąpić 117
uczniów.

Jak wygląda 

egzamin gimnazjalny?

Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, ul. Ogrodowa 6

13.04 godz. 14.00-18.00             12.05 godz. 14.00-18.00
20.04 godz. 9.00-13.00               20.05 godz. 9.00-13.00
Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej w Giecznie, ul. Sportowa 3

13.04 godz. 9.00-13.30               12.05 godz. 9.00-13.30
20.04 godz. 14.00-18.00             20.05 godz. 14.00-18.00
30.04 godz. 14,30-18.00             28.05 godz. 14.30-18.00
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Grotnikach, ul. Brzozowa 23

27.04 godz. 10.15-14.15             13.05 godz. 13.00-17.00
29.04 godz. 13.00-17.00             25.05 godz. 10.15-14.15
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Słowiku, ul. Gdańska 42

02.04 godz. 15.00-19.00             04.05 godz. 15.00-19.00
27.04 godz. 15.00-19.00             25.05 godz. 15.00-19.00  
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Smardzewie, ul. Podleśna 2

02.04 godz. 10.15-14.15             04.05 godz. 10.15-14.15 
28.04 godz. 13.00-17.00             26.05 godz. 13.00-17.00
30.04 godz. 9.15-13.15               28.05 godz. 9.15-13.15
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Białej, ul. Kościelna

każdy poniedziałek miesiąca, godz. 12.30-15.30

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE 
dla mieszkańców gminy Zgierz w kwietniu i maju 2015 r.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pełnych nadziei 
i pokoju oraz serdecznych spotkań w rodzinnym gronie

życzy 

Marek Matuszewski 

Poseł na Sejm RP

OGŁOSZENIE

KONDOLENCJE  I  POŻEGNANIA



Na Ziemi Zgierskiej  3/2015  A K T U A L N O Ś C I        3

V SESJA

W dniu 26 lutego br. odbyło się posiedze-
nie Rady Gminy Zgierz. Radni uchwalili miej-
scowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości:
Kwilno – Północ, Łagiewniki Nowe – Za-
chód, Jedlicze A – Południe i Jedlicze B – Po-
łudnie. Rada Gminy wydała zgodę na
wydzierżawienie w trybie przetargu lokalu w
budynku ośrodka zdrowia w Giecznie z prze-

VI SESJA

VI sesja Rady Gminy Zgierz w dniu 26
marca upłynęła pod znakiem dyskusji i głoso-
wań nad ponad dwudziestoma projektami
uchwał. W pierwszej kolejności omawiano pa-
kiet uchwał w sprawach finansowych. W efek-
cie nastąpiły przesunięcia środków w obrębie
budżetu (m.in. w celach oświatowych, pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, po-
mocy społecznej). Zatwierdzona została
ponadto realizacja projektu „Bajkowo”,
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego / Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

Radni zajęli się ustaleniem stawek dotacji
dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Jak
wynika z kalkulacji Urzędu Gminy Zgierz, w
bieżącym roku w ramach lokalnego transportu
zbiorowego (dowóz dzieci do szkół i przejazd
pojazdów komunikacji gminnej) autobusy po-
konają ponad 390 tys. km, co będzie koszto-
wało ponad 1,4 mln zł.

Zaktualizowana została wieloletnia pro-
gnoza finansowa gminy na lata 2016-2026.
Radni zajęli się też sprawą objęcia właścicieli
domków letniskowych systemem zagospoda-
rowania odpadów komunalnych. 

znaczeniem pod aptekę oraz podjęła decyzję     
w sprawie wystąpienia gminy Zgierz ze Sto-
warzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury. Radni zajęli się też nazewnictwem ulic.
Droga wewnętrzna na terenie miejscowości
Czaplinek, odchodząca od drogi gminnej nr
101, została nazwana ulicą Baśniową. W
miejscowości Dąbrówka Marianka trzy drogi
wewnętrzne, odchodzące od drogi powiatowej
nr 127, otrzymały „ptasie” nazwy: Pustułki,
Bażanta i Skowronka. 

Uchwalony przez Radę Gminy akt zakłada
zryczałtowaną opłatę roczną. O szczegółach
będziemy informować Czytelników po upra-
womocnieniu uchwały.

Rada Gminy Zgierz wyraziła zgodę na
sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego
działek w miejscowościach: Biała (nr 722 –
pow. 3502 m.kw., nr 500/9 – pow. 466 m.kw.,
nr 500/2 – 488 m.kw., nr 494/5 – pow. 4666
m.kw.), Kolonia Głowa (nr 65 – pow. 1355
m.kw., nr 142/2 – pow. 2322 m.kw.), Kębliny
(nr 99/1 – pow. 2383 m.kw.), Czaplinek (nr
75/6 – pow. 996 m.kw.), Jedlicze B (nr 140/1
– pow. 1097 m.kw.), Dąbrówka Strumiany (nr
281 – pow. 2342 m.kw.). Równocześnie radni
wyrazili zgodę na nabycie przez gminę dzia-
łek w Józefowie (8724 m.kw.) i Słowiku
(1672 m.kw.). Ta ostatnia umożliwia połącze-
nie ul. Gdańskiej z ul. Krętą.

Radni powołali Komisję Inwentaryzacyjną,
która ma się zająć sprawami dotyczącymi in-
wentaryzacji nieruchomości pod kątem ich
komunalizacji. Przewodniczącą komisji zos-
tała Kinga Banasik, a w jej skład weszli jesz-
cze Marian Jóźwiak i Dariusz Sędzicki.

Wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu są
dostępne na stronie internetowej Gminy
Zgierz (www.gmina.zgierz.pl).

W dniu 1 marca 2015 r. odbyły się wybory
uzupełniające do Rady Gminy Zgierz w
okręgu nr 7 (sołectwa Dąbrówka Wielka i
Dąbrówka Strumiany). Frekwencja  wyniosła
47,49 %. Radnym Rady Gminy Zgierz został
wybrany Robert Śniecikowski, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Roberta
Śniecikowskiego, który otrzymał 272 głosy.
Jego kontrkandydatami byli: Wiesław Pola-
siński (zgłoszony przez KWW Wiesława Po-
lasińskiego – 140 głosów) i Ewa Stolarska
(zgłoszona przez KWW Ewy Stolarskiej – 24
głosy).

Na VI sesji Rady Gminy Zgierz (26.03)
Robert Śniecikowski złożył ślubowanie, ofi-
cjalnie już wchodząc w skład grona radnych,
a także zasilił szeregi Komisji Budżetu i In-
frastruktury Gospodarczej, Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Infrastruktury Społecznej.

Z Rady Gminy Zgierz

Rada Gminy już w komplecie

Wybory uzupełniające

Nowo wybrany radny ma 47 lat. Ukończył
studia pedagogiczne, od ponad dwudziestu lat
jest funkcjonariuszem policji. Aktywnie
działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąb-
rówce Wielkiej. 

W dn. 18 marca 2015 r. wójt gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek i wójt gminy Ozorków
Tomasz Komorowski prowadzili rozmowy w
Ministerstwie Zdrowia w sprawie zakończe-
nia procedury nadania statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej w ramach Projektu
„Rogóźno”.

- Pomimo, że gminy nie są zobligowane ża-

dnymi terminami, traktujemy proces komple-

towania dokumentacji priorytetowo.

Perspektywy pomyślnego zakończenia sta rań

o nadanie przez Radę Ministrów statusu ob-

szaru ochrony uzdrowiskowej wydają się nie-

odległe. To już końcowy etap prac nad

projektem, które nabrały przyspieszenia w

ciągu ostatnich miesięcy. Mamy nadzieję, że

resort zdrowia, a w dalszej kolejności rząd,

przychylnie ocenią efekty naszych działań za-

równo w aspekcie formalnym, jak i meryto-

rycznym – mówi wójt Barbara Kaczmarek.

Konsultacje w Ministerstwie Zdrowia

Wójt Barbara Kaczmarek informuje, że od marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Zgierz uru-
chomiono bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Mogą z nich korzystać wyłącznie osoby
fizyczne, zamieszkałe na terenie gminy Zgierz, po uprzedniej rezerwacji terminu za pośred-
nictwem Biura Obsługi Rady Gminy Zgierz (tel. 42 716 25 15 wew. 116). Najbliższe konsul-
tacje odbędą się 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach  10.00 – 15.00. Zapisy są
przyjmowane do 10 kwietnia do godz. 13.00.

OD REDAKCJI

W relacji z tegorocznego balu ostatkowego (Ostatni akord karnawału, „Na Ziemi Zgierskiej”,
2015, nr. 1-2, s. 6) pominęliśmy obecnego w gronie radnych Rady Gminy Zgierz Pana
Dariusza Sędzickiego. Za przeoczenie przepraszamy.

BLIŻEJ UZDROWISKA

KOMUNIKAT
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8 marca br. minęło 25 lat od uchwalenia
przez Sejm ustawy o samorządzie. W 1990 r.,
w następstwie przemian ustrojowych, zapo-
czątkowano reformę państwa, której istotą
było przekazanie szerszych kompetencji wła-
dzom lokalnym. W ten sposób nawiązano do
bogatych tradycji samorządowych w historii
Polski – od czasów sejmików szlacheckich po
Drugą Rzeczpospolitą. Twórcom reformy
przyświecały dwa cele: aby ważne dla spo-
łeczności lokalnej decyzje zapadały na
szczeblu gmin i województw, oraz by jedno-
stki te kierowane były przez przedstawicieli
miejscowego środowiska, najlepiej znających
jego realia i potrzeby. Samorząd w Polsce stał
się swoistą akademią demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego, choć w tej kwestii z
pewnością można jeszcze wiele osiągnąć.

Dla uczczenia jubileuszu, w dniach 5-6
marca br. odbył się w Poznaniu ogólnopolski
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorial-
nego. Gminę Zgierz reprezentowała wójt
Barbara Kaczmarek. Przez dwa dni Centrum
Kongresowe Międzynarodowych Targów
Poznańskich gościło przedstawicieli władz
centralnych oraz samorządowców z całej Pol-
ski. Równolegle odbywały się obrady XXIX
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Wiejskich RP, którego członkiem jest m.in.
gmina Zgierz. 

Uczestnicy obrad dyskutowali o sprawach
tak istotnych jak wykonywanie zadań oświa-
towych przez gminy oraz rozwój obszarów
wiejskich. Samorządowcy zwrócili uwagę na
pilną potrzebę zmian w systemie finansowa-
nia   edukacji,   a   zwłaszcza   małych   szkół, 

25 lat samorządu w Polsce
charakterystycznych dla gmin wiejskich.
Gminy zaapelowały do władz państwowych
o rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i fi-
nansowe w imię zapewnienia należytego
kształcenia i wychowania młodego pokolenia
oraz wyrównania szans życiowych młodych
Polaków ze wsi i małych miasteczek. Wiele
uwagi poświęcono przyszłości obszarów
wiejskich oraz uwzględnienia ich potrzeb w
regionalnych programach operacyjnych.
ZGW RP zabiega też o stworzenie krajowej
polityki wiejskiej, która byłaby strategią roz-
woju Polski „za miastem” - relacjonuje wójt
Barbara Kaczmarek, uczestnicząca w Zgro-
madzeniu Ogólnym.

Z okazji jubileuszu pionierski okres samo-
rządności w gminie Zgierz wspomina Stani-
sław Karol Dynek, który piastował mandat
radnego od początku samorządu terytorial-
nego w III Rzeczpospolitej aż do ubiegłego
roku. 
- To był szczególny czas: mimo braku szer-
szego doświadczenia i odpowiedniego przy-
gotowania, samorządowcy wykazywali się
dobrą intuicją i jednością w działaniu. Wła-
ściwie każdy, kto wkracza na ścieżkę aktyw-
ności w samorządzie terytorialnym,
rozpoczyna indywidualną edukację w tej dzie-
dzinie. Ale wiedza merytoryczna to nie
wszystko; liczą się jeszcze cechy osobowości,
a przede wszystkim uczciwość i prawdomów-
ność. Trzeba mieć jasność co do zasadni-
czego celu: realizować zamierzenia dla dobra
Małej Ojczyzny – wspólnoty gminnej. Należy
być blisko ludzi, spotykać się z mieszkańcami,
wsłuchiwać w ich głos.

W dniu 25 lutego br. 107. urodziny obcho-

dziła Pani Stanisława Jurkowska – najstarsza

mieszkanka gminy Zgierz. Z tej okazji uro-

dzinowe życzenia złożyli wójt gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek i zastępca wójta Wiesław

Olender, którzy odwiedzili Jubilatkę w jej ro-

dzinnym domu w Białej. Do życzeń – następ-

nych stu lat w zdrowiu i pogodzie ducha –

goście dołączyli bukiet kwiatów i tort, uwień-

czony imponującą liczbą „107”.

Pani Stanisława Jurkowska urodziła się w
1908 r. w Białej. Tam też uczęszczała do
szkoły powszechnej i mieszkała aż do wybu-
chu II wojny światowej. Po dekadach spędzo-
nych w mieście, w latach 90. ubiegłego już
wieku powróciła w rodzinne strony. Jeśli ta-
jemnica długowieczności ma związek z co-
dzienną dietą, to w przypadku Pani
Stanisławy wyjątkowe walory wykazuje
ciemne pieczywo i kawa zbożowa, bez któ-
rych nie wyobraża sobie śniadania.

Inwestycja w Białej: co dalej? 107. urodziny Pani Stanisławy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

uchyliło decyzję wójta gminy Zgierz z dnia

12 lutego 2015 r. o odmowie określenia śro-

dowiskowych uwarunkowań zgody na reali-

zację przedsięwzięcia, skrótowo nazywanego

sprawą „stacji demontażu pojazdów oraz za-

kładu przetwarzania zużytego sprzętu i odpa-

dów”. Stało się tak na skutek odwołania

inwestora, którego argumenty podzieliło

SKO. 

W uzasadnieniu decyzji SKO można prze-

czytać, że „sam tylko sprzeciw stron lub spo-

łeczeństwa” oraz „wyimaginowany interes

prywatny” nie mogły być podstawą dla od-

mowy wydania przez wójta gminy Zgierz de-

cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest

organem wyższego stopnia w stosunku do

władz samorządowych. Do jego zadań należy

rozpatrywanie odwołań od decyzji administ-

racyjnych oraz zażaleń na postanowienia

m.in. wójtów. O rozstrzygnięciu wójt Barbara

Kaczmarek poinformowała w liście otwartym

do mieszkańców, w którym czytamy m.in.:

„Mimo, że moja decyzja została uchylona,

głęboko wierzę w słuszność stanowiska,

które zajęłam, występując w obronie intere-

sów mieszkańców. Zachowując pełen respekt

dla decyzji Samorządowego Kolegium Od-

woławczego, zamierzam podjąć dalsze kroki,

jakie umożliwiają mi przepisy prawa, aby

głos tak licznej części społeczności lokalnej

nie został zlekceważony. Na obecnym etapie

wójt nie ma już kompetencji w zakresie ad-

ministracyjnego wstrzymania inwestycji; po-

zostaje jedynie skierowanie sprawy do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

który zadecyduje o jej finale”.

...

Tuż przed oddaniem bieżącego numeru

„Na Ziemi Zgierskiej” do druku dowiedzie-

liśmy się, że w dniu 8 kwietnia br. o godz.

18.30w sali OSP Biała na wniosek inwestora

planowane jest spotkanie mieszkańców so-

łectwa i osób zainteresowanych sprawą z

wójtem  gminy Zgierz.

W dniu 19 marca br. z okazji imienin Józefa przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Białej
uczczono pamięć komendanta Legionów, budowniczego niepodległego państwa polskiego i
wybitnego męża stanu. Kwiaty pod pomnikiem złożyli wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
oraz przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej z dy-
rektorem Blanką Magdaleną Hauke. Tym samym nawiązano do przedwojennej tradycji ob-
chodów imienin Marszałka.

„Z tego miejsca narodowej pamięci płynie cenna lekcja patriotyzmu dla nas wszystkich, a
w szczególności dla młodego pokolenia” - mówiła w swoim wystąpieniu wójt Barbara Kacz-
marek. Inicjator uroczystości Marek Kuciński – działacz środowiska piłsudczykowskiego –
wręczył każdemu z obecnych reprodukcję fotografii Józefa Piłsudskiego.

W dniu 4 marca 2015 r. odbyło się uroczyste wprowa-

dzenie nowego komendanta powiatowego policji w Zgie-

rzu. Został nim młodszy inspektor Andrzej Wolak,

dotychczasowy zastępca komendanta w tejże jednostce. Mł.

insp. Andrzej Wolak - funkcjonariusz z 32-letnim stażem

w szeregach policji - zastąpił insp. Iwonę Lewandowską,

która przeszła na emeryturę.

W uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w

Zgierzu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-

wych z terenu powiatu zgierskiego. Gminę Zgierz repre-

zentowała wójt Barbara Kaczmarek, która skierowała na

ręce nowo powołanego komendanta gratulacje i życzenia.

Obowiązki I  zastępcy komendanta powiatowego po-

wierzono podinspektorowi Tomaszowi Olczykowi.  

Nowy komendant

zgierskiej policji

aktualne informacje z życia gminy na stronie

www.gmina.zgierz.pl
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Gmina Zgierz pod względem liczby ludności zajmuje dru-

gie miejsce w województwie łódzkim wśród gmin wiejskich.

Większa jest tylko gmina Andrespol, choć różnica jest mini-

malna (na koniec 2013 r. wyrażała się liczbą zaledwie 15

osób). Rankingi nie są jednak w tym przypadku istotne: liczy

się przede wszystkim kierunek zmian demograficznych. Obie-

cującym wskaźnikiem dla gminy Zgierz jest wciąż notowany

wzrost liczby ludności – mimo ogólnopolskich problemów

z przyrostem naturalnym i zjawiskiem emigracji zarobkowej.

Według najświeższych danych – z końca lutego 2015 r. –

w gminie Zgierz jest zameldowanych na pobyt stały 12 798

osób, zaś na pobyt czasowy – kolejne 254 osoby. Oczywiście

fakt zameldowania nie musi oznaczać automatycznie za-

mieszkania, choć rów-

nocześnie mamy

szereg przypadków

osób zamieszkują-

cych, choć zameldo-

wanych w innej

gminie.

Przedstawione obok

zestawienie pokazuje,

że w na przestrzeni

ostatnich 50 miesięcy,

od grudnia 2010 r. do

lutego 2015 r., liczba

mieszkańców gminy

wzrosła o 910 osób, a

zatem o 7,6%. Wśród

miejscowości, którym przybyło najwięcej mieszkańców, zna-

lazły się kolejno: Rosanów (rekordowy wzrost o 99 osób),

Jedlicze B, Kania Góra, Ustronie, Dąbrówka Wielka, Józefów,

Słowik, Kębliny i Czaplinek. Gdybyśmy oceniali wzrost

liczby mieszkańców pod względem procentowym, liderem

rankingu byłby Józefów, w którym populacja wzrosła w opi-

sywanym czasie o ponad połowę. Równocześnie w przypadku

16 miejscowości zanotowano spadki ich liczebności – zazwy-

czaj bardzo nieznaczne.

Rozwój demograficzny gminy – może niezbyt „spektaku-

larny”, ale systematyczny - to efekt m.in. osiedlania się osób

i rodzin, które tutaj znalazły „swoje miejsce”. Co czyni gminę

Zgierz atrakcyjnym miejscem do zamieszkania? Na to składa

się kilka czynników: bliskość aglomeracji łódzkiej i wpływ

jej „dobrodziejstw” (m.in. duży rynek pracy, ośrodek akade-

micki), dostęp do sieci komunikacyjnej (dwa węzły autostra-

dowe na A2, ważne drogi wojewódzkie), walory 

Więcej nas na ziemi zgierskiej
przyrodniczo-krajobrazowe i ekologiczne, wysoki poziom

bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też wciąż 

jeszcze korzystny poziom cen nieruchomości w porównaniu

do innych popularnych lokalizacji w pobliżu Łodzi. Wielu no-

wych mieszkańców to „uciekinierzy” z dużego miasta, poszu-

kujący oazy spokoju, kontaktu z przyrodą, większej

przestrzeni dla siebie i swoich bliskich.

Trudno nie wspomnieć o niewykorzystanym dotąd poten-

cjale, jaki stwarza gmina Zgierz. Nierównomierny rozwój in-

frastruktury lokalnej wpływa na różny poziom komfortu życia.

Bardziej intensywny rozwój urbanistyczny dotyczy miejsco-

wości, gdzie chociażby jakość dróg lokalnych jest lepsza.

Nadrobieniu zaległości w dziedzinie rozwoju przestrzennego

ma służyć sukcesywne

opracowywanie miejscow-

ych planów zagospodaro-

wania, które trafiają pod

obrady Rady Gminy

Zgierz. W wielu przypad-

kach barierą pozostają nie-

uregulowane kwestie

własności działek, zazwy-

czaj w następstwie skom-

plikowanych postępowań

spadkowych. 

Tymczasem ziemia, jak

wiadomo, jest zasobem

ograniczonym. Jak mówi

nam notariusz Barbara

Jeziorska ze zgierskiej kancelarii przy ul. Piotra Skargi, liczba

aktów notarialnych, sporządzanych dla nieruchomości na te-

renie gminy Zgierz, w ostatnich latach wykazuje tendencję

spadkową. 

Składa się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim na rynku

nieruchomości cieniem kładzie się ogólna sytuacja ekono-

miczna rodzin. O ile dwadzieścia lat temu przeciętna rodzina

mogła pozwolić sobie na zakup działki rekreacyjnej za mias-

tem, dziś nie jest to już takie oczywiste: ceny ziemi wzrosły,

a wiele osób spłaca kredyty hipoteczne na mieszkania. Boom

na zakup działek na wsi mamy raczej za sobą - stwierdza eks-

pert jednego z łódzkich biur nieruchomości. Dynamika trans-

akcji na rynku niejednokrotnie wystawia cierpliwość

oferentów na ciężką próbę. Nie oznacza to jednak, że ceny

będą spadały. Zasób gruntów na sprzedaż, zwłaszcza w atrak-

cyjnych lokalizacjach, po prostu się kurczy. Równocześnie

wzrasta zainteresowanie ziemią pod działalność rolniczą. 
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Publikacja tekstów nadesłanych

Publikujemy teksty oryginalne na

zasadach licencji wyłącznej oraz

poprawne pod względem języko-

wym, ortograficznym i interpunk-

cyjnym. Zastrzegamy prawo

skracania tekstów, zmiany tytułu

oraz korekty. Autorzy tekstów są

proszeni o złożenie oświadczenia

o prawach autorskich, zgodzie na

przetwarzanie danych osobowych

i zakresie odpowiedzialności. Nie

przyjmujemy tekstów opublikowa-

nych w innych środkach maso-

wego przekazu, nie wyłączając

mediów elektronicznych.

NASTĘPNY NUMER „Na Ziemi

Zgierskiej” ukaże się w ostatnim

tygodniu kwietnia 2015 r.

NOTA REDAKCYJNA
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Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz ustawa o odpadach na-
kłada na właścicieli i zarządców terenu obowiązek
dbania o jego czystość. Wejście w życie w połowie
2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi zapewniło odbiór każdej ilości odpa-
dów z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących
się na terenie każdej gminy. Ponadto dwa razy w
roku organizowany jest odbiór odpadów wielkoga-
barytowych, elektronicznych, elektrotechnicznych
oraz zużytych opon. Odpady remontowe i budow-
lane w każdej ilości mieszkaniec może dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. W ten
sposób zorganizowano zagospodarowanie odpadów
stwarzających najwięcej problemów. Nowe regula-
cje prawne miały na celu objęcie wszystkich miesz-
kańców systemem gospodarki odpadami, co
powinno skutkować poprawą środowiska natural-
nego, wyższą świadomością ekologiczną oraz likwi-
dacji zjawiska „dzikich wysypisk” śmieci. 

Niestety, proceder nieustannie powstających dzi-
kich wysypisk trwa nadal. Z roku na rok liczba
miejsc zasypanych śmieciami ciągle się powiększa.
Szczególnie widoczne jest to wzdłuż dróg oraz na
nieruchomościach oddalonych od zabudowań, naj-
częściej niezaludnionych oraz rzadko uczęszcza-
nych.  W takich miejscach najczęściej „lądują”: gruz,
elementy betonowe, części samochodowe, sprzęt
RTV i AGD, różnego rodzaju odpady poremontowe,
sanitariaty, meble, odzież, pościel itp. Likwidacja
nielegalnych wysypisk polega na zebraniu ze wska-
zanego terenu wszelkich odpadów oraz ich wywie-
zieniu na legalne wysypisko. 

W przypadku, gdy odpady zostały porzucone na
terenie należącym do gminy, to ona zleca i pokrywa
koszty ich zebrania, transportu i zagospodarowania.
Gmina, czyli – podkreślmy to – my wszyscy jako po-
datnicy. Jeśli dzikie wysypisko znajduje się na tere-
nie prywatnym, wspomniane koszty ponosi
właściciel nieruchomości, a nie są to małe kwoty. W
efekcie lekkomyślność i wandalizm osób, wyrzuca-
jących swoje śmieci na skraju dróg, w leśnych za-
gajnikach czy na cudzych gruntach, sporo kosztuje.
Należy też pamiętać o zagrożeniu ekologicznym,
jakie stwarzają substancje szkodliwe dla ekosys-
temu, np. materiały zawierające azbest lub resztki
przeterminowanych płynów technicznych. Odpady
niewłaściwie składowane powodują również spusto-
szenie w jakości wizualnej krajobrazu, co często
można dostrzec podczas spacerów czy wycieczek ro-
werowych. 

Sprawcy „śmieciowego” procederu zazwyczaj po-
zostają bezkarni, jednak nie zawsze tak jest. W na-
szej gminie miały miejsce sytuacje, gdzie wśród
wyrzuconych odpadów odnajdywano dokumenty,
pozwalające zidentyfikować sprawcę. W takich
przypadkach sprawę bada policja. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, składowanie odpadów w
miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpo-
wiedzialności karnej. W interesie nas wszystkich
warto wykazywać zainteresowanie ochroną naszych
miejscowości przed atakami „śmieciowych” wan-
dali, np. zwracając uwagę na numery rejestracyjne
pojazdów, z których są wyrzucane śmieci. Nie
bądźmy obojętni!

MONIKA  ADAMCZEWSKA

Bardzo „dziki” krajobraz

Jedno z dzikich wysypisk na terenie gminy.

Tego „worka pod choinką” w przydrożnym zagajniku w okolicach kompleksu działek w
Zdzisławowie z pewnością nie pozostawił Święty Mikołaj. W środku - oczywiście śmieci...

system. Bezpośrednia przyległość wsi do jed-
nego z największych kompleksów leśnych w
regionie stwarza unikalne walory krajob-
razowe i ekologiczne – mówi nam właściciel
jednej z działek, wykładowca akademicki –
Tego rodzaju przestrzeń należałoby chronić
przed niekorzystnymi oddziaływaniami gos-
podarki człowieka.

Tymczasem, na skutek interwencji wójta,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Łodzi w dniu 23 marca wydał opinię, z której
wynika, że istnieje konieczność opracowania
kompleksowej oceny oddziaływania inwesty-
cji na środowisko. Ocena musi uwzględniać
m.in. rodzaj, ilość i sposób zagospodarowa-
nia ścieków, charakterystykę środowiska
przyrodniczego terenów przyległych do in-
westycji oraz analizę możliwych konfliktów
społecznych, jakie powoduje projektowane
przedsięwzięcie.
- W związku z ochroną interesu społeczności

lokalnej zamierzam zawiesić postępowanie
wtej sprawie do czasu wyjaśnienia wątpliwo-
ści co do wpływu inwestycji na środowisko –
mówi wójt Barbara Kaczmarek – Rozumiem
zastrzeżenia mieszkańców i właścicieli dzia-
łek rekreacyjnych. To naturalne, że nie go-
dzimy się na rozwiązania, które pogarszają
komfort życia. Moim obowiązkiem w takiej
sytuacji jest stać po stronie mieszkańców.

Chlewnia non grata
słowej skali produkcji – to nie jedyny pro-
blem. Konieczność składowania, a następnie
zagospodarowania ogromnej ilości odcho-
dów zwierzęcych stwarza określone zagroże-
nia mikrobiologiczne. Mieszkańców przeraża
możliwość przenoszenia bakterii (streptokoki
fekalne, gronkowce i paciorkowce), grzybów
i organizmów pasożytniczych (z tasiemcami
włącznie) oraz związane z tym ryzyko zacho-
rowań – nie tylko ludzi, ale i zwierząt domo-
wych czy dzikich. Obawy dotyczą też
wzmożonej emisji gazów cieplarnianych i
skażenia wód gruntowych.

- Ten pan nie mieszka w Kwilnie – mówi o
inwestorze jeden z mieszkańców – więc co
może go obchodzić wpływ jego biznesu na
nasze życie? Dla nas to jest koszmar. Kto tu
będzie chciał zostać, zamieszkać, kupić
działkę?

Ludzie dziwią się, że w dobie kryzysu na
rynku skupu żywca wieprzowego przytrafił
się im problem z monstrualną chlewnią.
Także w sąsiednich Lorenkach słyszy się
głosy sprzeciwu. Mieszkańcy boją się, że
gnojówka z potężnych zbiorników „wylą-
duje” na okolicznych polach. Wizja miejsc
pracy spotyka się z powątpiewaniem. Prze-
mysłowe technologie hodowli ograniczają za-
trudnienie do minimum; mechanizacja jest po
prostu tańsza.
- Ta  okolica  to  niezwykły  przyrodniczy  eko-

Od kilku tygodni Kwilno i okolicę elektry-
zuje informacja o planowanej budowie
chlewni na 910 sztuk trzody. Obiekt miałby
być zlokalizowany na terenie dawnej Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej, pośród zwar-
tej zabudowy mieszkalnej. Inwestor
deklaruje, że w budynku będzie hodował
trzodę w tak zwanym systemie „na ruszcie”.
Cykl hodowli wynosi  91 dni; w tym czasie
świnia ma „urosnąć” o 85-93 kilogramy. W
ciągu roku hodowca planował realizację 3
cykli.

Mieszkańcy Kwilna zostali zawiadomieni
o planach inwestora obwieszczeniem wójta  4
marca (wtedy komunikat pojawił się na stro-
nie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Zgierz, a niebawem również w
sołectwie). Jeszcze w tym samym dniu wójt
Barbara Kaczmarek wystosowała pismo do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Łodzi, by zasięgnąć opinii co do in-
westycji, która już „na pierwszy rzut oka”
musi wzbudzać obawy o wpływ na środowi-
sko.

Mieszkańcy  Kwilna  i  właściciele  pobli-
skich działek rekreacyjnych są przerażeni
perspektywą uciążliwego sąsiedztwa.  Spon-
tanicznie zorganizowali akcję zbierania pod-
pisów pod protestem przeciw inwestycji.
Czego się obawiają? Fetor – nieodłączny ele-
ment hodowli o takim profilu i iście przemy

Przypominamy, że terminy zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych na terenie gminy
Zgierz przypadają – w zależności od rejonu
– od 28 III do 25 IV br. Do wspomnianej ka-
tegorii odpadów – obok przedmiotów o du-
żych gabarytach, np. mebli - zalicza się też
sprzęt elektryczny i elektrotechniczny oraz
zużyte opony. Należy pamiętać o konieczno-
ści wystawienia wymienionych odpadów do
godz. 6.00. Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych przedstawia się nastę-
pująco:
11 kwietnia (sobota) - rejon IV: Rosa-

nów; 18 kwietnia (sobota) – rejon I: Biała,
Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka,
Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany,
Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo,
Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów, Leo-
nów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Mar-
cjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole,
Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki,
Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolo-
nia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały,
Ukraina, Wola Branicka, Wołyń; 25 kwietnia
(sobota) – rejon II: Astachowice, Bądków,
Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno,
Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno, Lo-
renki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda,
Śladków Górny, Warszyce, Władysławów,
Wola Rogozińska, Wypychów. W rejonie III
zbiórkę przeprowadzono 28 marca. Następna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych zosta-
nie przeprowadzona w październiku br.

Zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych

w kwietniu 2015 r.
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Piłkarze LKS Rosanów nie mogą zaliczyć
inauguracji rundy wiosennej do udanych.
Spotkanie z MKP Boruta, przypieczętowane
przez rywali trzy-
bramkową przewagą,
z pewnością pod-
grzeje ambicje pod-
opiecznych trenera
Łukasza Bartczaka.
W derbowym meczu
jedyną honorową
bramkę dla „Rosa-
nowa” zdobył Piotr
Słodkiewicz. Podsu-
mowując 18 kolejkę,
LKS Rosanów zajmuje 12. miejsce w tabeli 

IV ligi, a przewaga nad  zgierską drużyną
stopniała do jednego punktu. Aspiracje benia-
minka z Rosanowa, by utrzymać się w lidze,

gwarantują sporo emo-
cji w kwietniowych roz-
grywkach, które z
pewnością warto oglą-
dać na żywo. Piłkarzom
LKS-u Rosanów dedy-
kujemy tradycyjną kibi-
cowską przyśpiewkę
„Nic się nie stało…”,
ale w kolejnych me-
czach życzymy już
większej skuteczności

na boisku i jakże potrzebnych zwycięstw!  

Na zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej konkurs „Palma
Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną” zgło-
szono 65 prac. Ich autorzy wykazali się
ogromną dozą artyzmu, inwencji i sprawności
w łączeniu różnorodnych technik plastycz-
nych, sprawiając jurorom nie lada trudność w
wyborze najciekawszych projektów. Komisja
konkursowa w składzie ks. Stanisław Ochot-
nicki – proboszcz parafii pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Białej, Elżbieta Łuniewska
– artysta plastyk i Katarzyna Leszczak – flo-
rystka, pracownik Gminnego Ośrodka kultury
w Dzierżąznej, zdecydowała o wytypowaniu
laureatów w czterech kategoriach: trzech wie-
kowych (a właściwie tożsamych z kolejnymi
etapami edukacji) i jednej „wyczynowej”:

Najładniejsza Palma Wielkanocna

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
I miejsce:

Martyna Sołtysik (ZSG w Szczawinie)
II miejsce:    

Marcelina Gębicka (SP w Białej)
III miejsce:    

Wojciech Trzmielak (ZSG w Giecznie)
Wyróżnienie: 

Antoni Rogalski (ZSG w Giecznie)
Martyna Olczak (SP w Białej)

Laury 

za palmy

Uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
I miejsce:   

Anna Jakubczyk (SP w Białej)
II miejsce:

Karolina Dudka (ZSG w Giecznie)
III miejsce: 

Eliza Gębicka (SP w Białej)
Agata Bielińska (ZSG w Giecznie)

Uczniowie gimnazjum
I miejsce:   

Kinga Błaszczyk (ZSG w Giecznie)
II miejsce:  

Karolina Woźniak (ZSG w Giecznie)
III miejsce: 

Elżbieta Mazur (ZSG w Słowiku)

Najwyższa Palma Wielkanocna

Grand Prix (wysokość 284 cm)
Grzegorz Palmowski (SP w Białej) 

Wyróżnienie: 
Magdalena Jakubczyk (SP w Białej)

Serdecznie gratulujemy! Wyrazem uzna-
nia dla imponujących efektów pracy twór-
czej uczestników konkursu jest pierwsza
strona naszego miesięcznika, przyozdobiona
palmami sfotografowanymi w Dzierżąznej.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie
nagród nastąpiło 26 marca br. w trakcie
warsztatów wielkanocnych, organizowa-
nych dla dzieci i młodzieży w Gminnym
Ośrodku Kultury. Organizatorzy nagrodzili
zarówno laureatów, jak i wszystkich uczest-
ników, zachęcając w ten sposób do licznego
udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
Więcej informacji na ten temat oraz ob-
szerny fotoreportaż Czytelnicy znajdą trady-
cyjnie na stronie www.dzierzazna.pl.

Wielkanocny konkurs w GOK

MKP Boruta Zgierz – LKS Rosanów 4:1

Gminne obchody Dnia Kobiet odbyły się w 8 III w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzie-
rżąznej. Patronat nad uroczystością objęła wójt Barbara Kaczmarek. Na program artystyczny
złożyły się występy Orkiestry Dętej OSP Brzeziny, Orkiestry Dętej przy GOK w Dzierżąznej,
zespołów Szczawinianki i Giecznianki z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, zespołu tańca
Raindrops, zespołu tańca Mażoretki oraz tenora Wiesława Pawlaka. 

Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Z życia Kościoła. Trwa peregrynacja relikwii
św. Jana Pawła II po parafiach archidiecezji
łódzkiej – w kolejności według dekanatów.
Jako pierwsza na terenie gminy Zgierz relik-
wie podejmowała parafia pw. Przemienienia
Pańskiego w Dąbrówce Wielkiej. W ostatnim
tygodniu marca relikwiarz zawitał do parafii
pw. Wszystkich Świętych w Giecznie. Pere-
grynacja jest formą duchowego przygotowa-
nia polskiego Kościoła do przyszłorocznych
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
którym będzie przewodniczył papież Franci-
szek. Przypada w szczególnych dniach: ob-
chodzonej właśnie 10. rocznicy śmierci
Papieża-Polaka.

Klub Radnych Rady Gminy Zgierz „Poro-
zumienie dla Gminy”, któremu szefuje rad-
Dariusz Sędzicki, pozytywnie ocenia
ostateczny kształt budżetu, uchwalonego w
styczniu br. Zdaniem radnych, jest to „budżet
drogowy” z uwagi na wielkość środków
przeznaczonych na ten właśnie cel. „Mała re-
wolucja w drogach gminy Zgierz”, jak czy-
tamy, objawia się przeznaczeniem pieniędzy
na konkretne zadania, związane z siecią dróg
gminnych, oraz „oszczędnościami w innych
działach urzędu” (np. informatyzacja). Przy-
pominamy, że uchwała budżetowa, w której
znajdziemy szczegółowe cele wydatkowania 

środków finansowych, także na inwestycje  
drogowe, jest dostępna na stronie
www.gmina.zgierz.pl.

LKS Słowik donosi o sportowych sukcesach
Magdaleny Karolak. Mimo młodego wieku
(16 l.), gimnazjalistka zadziwia trenerów i ki-
biców: zaledwie rok po rozpoczęciu przy-
gody z podnoszeniem ciężarów ma na swoim
koncie imponujące sukcesy. Dwukrotne mist-
rzostwo Polski juniorów, ośmiokrotne pobi-
cie rekordu Polski i 10 lokata w topowym
rankingu zawodniczek-seniorek to powód do
dumy nie tylko dla bliskich Magdy. Imponu-
jąca siła (78 kg w rwaniu, 90 kg w podrzucie)
może zadziwić. Kibicujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. Okazja ku temu już nieba-
wem: mistrzostwa świata juniorów w Limie
(Peru), do których Magda właśnie  się przy-
gotowuje. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Łodzi informuje, że w
akcji honorowego oddawania krwi, przepro-
wadzonej w dn. 22 marca br. w Białej, wzięło
udział 9 osób. Frekwencję obniżył sezon
przeziębień. Mamy nadzieję, że kolejna akcja
zmobilizuje większe grono honorowych
krwiodawców, którym każdego dnia dzie-
siątki ludzi w Polsce zawdzięczają życie.

Nadesłane

Leoś, 3-letni kundelek,
biało-czarny, o krótkiej
sierści, znak szczególny:
brak ogonka; zaginął 18
lutego w Ozorkowie
(Bugaj). Tel. 731-895-629

ZAGINĄŁ

PIESEK

OGŁOSZENIE

LKS „Dąbrówka” w Dąbrówce Sowice – 16 000 zł
LKS w Giecznie – 10 000 zł
LKS Rosanów – 90 000 zł
LKS „Zamek Skotniki” - 8 000 zł
LKS „Czarni” Smardzew – 8 500 zł
LKS „Start” Szczawin – 8 500 zł

Wymienione podmioty realizują zadanie: upowszechnienie kul-
tury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sporto-
wych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci,
młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej.

WYNIKI 

otwartego konkursu 

na wsparcie realizacji zadań publicznych 

w zakresie kultury fizycznej w gminie Zgierz



Na Ziemi Zgierskiej  3/2015  K U L T U R A /  H I S T O R I A           8

WYDAWCA:  GMINA  ZGIERZ
REDAKCJA: Urząd Gminy Zgierz, 95‐100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
Redaktor naczelny: Mariusz Świątczak
Kontakt: gazeta@gmina.zgierz.pl; tel. 42 716 25 15 w. 111.

Zbrodnia i pamięć. 73. rocznica rozstrzelania stu Polaków
20 marca 2015 r. społeczność Zgierza i

gminy Zgierz uczciła pamięć ofiar hitlerow-

skiej zbrodni sprzed 73 lat. Pierwsza część

uroczystości odbyła się na Placu Stu Straco-

nych w Zgierzu, po czym zebrani udali się w

miejsce pochówku zamordowanych Polaków

w lesie lućmierskim oraz pod pobliski po-

mnik. W miejscach pamięci złożono wią-

zanki kwiatów i zapalono znicze. Gminę

Zgierz reprezentowali: wójt Barbara Kacz-

marek, zastępca wójta Wiesław Olender i

wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zgierz Zu-

zanna Marchewa.

W dniu 20 marca 1942 r., w mroźny pora-

nek, hitlerowcy spędzili na plac około 6 ty-

sięcy Polaków. Mieli oni stanowić widownię

dla bestialskiego spektaklu – rozstrzelania stu

polskich więźniów, przywiezionych z Łodzi.

Miał to być odwet za śmierć dwóch gesta-

powców, zabitych przez sierżanta Józefa

Mierzyńskiego, członka konspiracyjnej Pol-

skiej Siły Zbrojnej, na strychu domu przy ul.

Długiej (wtedy Hermann Göringstrasse) 54

w Zgierzu. Publiczna egzekucja miała też

pełnić rolę swoistej przestrogi dla ludności

polskiej, zniechęcając do jakichkolwiek form

oporu przeciw okupantom. 

Miejsce kaźni wybrano nieprzypadkowo.

Plac Stodół, jak wówczas nazywano to

miejsce, za czasów okupacji stał się składo

wiskiem śmieci. W ten sposób oprawcy

chcieli odebrać swoim ofiarom nie tylko 

życie, ale i godność ludzką.
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O godz. 10 ciężarówki przywiozły więź-

niów: 96 mężczyzn i 4 kobiety (wśród nich

żonę Józefa Mierzyńskiego - Joannę). Zwią-

zanych więźniów ustawiano w 15-osobo

wym szeregu pod ułożoną z cegieł ścianą, a

pluton egzekucyjny oddawał salwę. Tych, 

którzy jeszcze żyli, gestapowiec dobijał

strzałem z pistoletu.  Mieszkańcy Zgierza i

okolic bezsilnie i z przerażeniem przyglą dali

się okrutnemu mordowi; wycelowane w tłum 

lućmierskiego. Tam też w zbiorowej mogile

złożono je, a przed zasypaniem ziemią – pod-

palono razem z zakrwawioną słomą – wy-

ściółką skrzyń ciężarówek. Jedną z ofiar

dobito już w leśnym dole.

Bezpośredni organizatorzy egzekucji -

dwaj oficerowie gestapo - uniknęli sprawied-

liwości; niemiecki sąd w 1964 r. uznał, że do-

puścili się „zabójstwa”, a czyn ten uległ

przedawnieniu; zmarli na wolności w 1966 i

1969 r. Niektórzy z bezpośrednich sprawców

nie przeżyli wojny. Tożsamość wielu opraw-

ców nie została zidentyfikowana. Najwyżej

postawionym oficjelem nazistowskim, który

miał na rękach krew ofiar zgierskiej zbrodni,

był Heinrich Himmler, który osobiście wydał

zgodę na przeprowadzenie egzekucji; jak

wiemy, w 1945 r. popełnił samobójstwo. Ten

sam los wybrał nieco wcześniej funkcjona-

riusz policji kryminalnej, tłumaczący prze-

mówienia hitlerowskich dostojników na

Placu Stodół, który tuż przed zajęciem Zgie-

rza przez armię radziecką otruł się.

Rozstrzelanie stu Polaków w Zgierzu to

jedna z największych egzekucji na ludności

cywilnej, jakich dopuścili się Niemcy w cza-

sie II wojny światowej (i największa w Kraju

Warty). Ta makabryczna zbrodnia przez dzie-

sięciolecia żyła w pamięci jej świadków, wy-

wołując traumatyczne wspomnienia. Dziś

pamięć o męczeństwie stu Polaków jest ele-

mentem naszej historycznej i narodowej

świadomości.

karabiny maszynowe uniemożliwiały jaką-

kolwiek reakcję. Dodatkowym zabezpiecze-

niem spokoju byli zakładnicy, wybrani

spośród spędzonych na plac i ustawieni w

dwuszeregu przed lufami karabinów. Padła

też zapowiedź: od tej chwili za każdego za-

bitego Niemca zginie 100 Polaków…

Kiedy egzekucja dobiegła końca, zakład-

nicy zostali zmuszeni do załadowania ciał na

samochody, które odjechały w kierunku lasu 

W dniach 16-19 marca br. Szkolny Zespół Ludowy

„Szczawiniacy” gościł na terenie Lokalnej Grupy Dzia-

łania „Gorce-Pieniny”. W ten sposób uwieńczono pro-

jekt, współfinansowany przez Unię Europejską w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 – relacjonuje Maciej Wrzesiński, opiekun

przedsięwzięcia z ramienia Urzędu Gminy Zgierz. Wy-

jazd studyjny był okazją do bliższego poznania góral-

skiego folkloru, doskonalenia  umiejętności tanecznych

i  muzycznych oraz wymiany doświadczeń z lokalnymi

grupami artystycznymi. „Szczawiniacy” za- 

prezentowali się w nowo zakupionych ludowych stro-

jach łęczyckich, występując wspólnie z Regionalnym

Zespołem Pieśni i Tańca „Pieniny” w Miejskim

Ośrodku Kultury w Szczawnicy.

W wyjeździe uczestniczyło 28 tancerzy, 5 członków

kapeli, choreograf, instruktor muzyczny, 2 pedagogów

– opiekunów i 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Zgierz.

Dofinansowanie ze środków unijnych dla całego pro-

jektu wyniosło 31 157,21 zł (przy całkowitym koszcie

49 252,25 zł). O szczegółach informowaliśmy na stro-

nie internetowej www.gmina.zgierz.pl.

Szczawiniacy w Karpatach

www.gmina.zgierz.pl

Projekt pn. Wyposażenie w stroje

ludowe, przeprowadzenie warsz-

tatów oraz wyjazd na teren LGD

„Gorce-Pieniny” Szkolnego Ze-

społu Ludowego „Szczawiniacy”

Oddano do druku 31.03.2015 r.


