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Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Grabiszewie. Po latach oczekiwań mieszkańcy
już za kilka tygodni będą mogli korzystać z nowej asfaltowej nawierzchni na odcinku ponad
1,6 km. To jedna z wielu ważnych inwestycji, realizowanych przez gminę Zgierz w tym
roku. Ich celem jest modernizacja infrastruktury lokalnej, nadrobienie wieloletniego zastoju,
wyrównanie szans rozwoju i warunków życia mieszkańców w poszczególnych rejonach
naszej gminy. Jeszcze w tym roku planowana jest realizacja pierwszego etapu przebudowy
drogi gminnej w Kwilnie. 
Więcej o aktualnie realizowanych projektach piszemy na stronie 4.

11 listopada 1918 roku na ziemi zgierskiej nikt nie zdawał sobie sprawy, że oto dzień ten
zapisze się w historii Polski jako moment odrodzenia niepodległego państwa. Wieści o rozej-
mie na zachodnim froncie I wojny światowej dotrą dopiero za kilka dni. Faktem było natomiast
„zniknięcie” niemieckich żołnierzy i żandarmów, w pośpiechu ewakuowanych pociągiem
ze Zgierza pod naciskiem mieszkańców miasta i okolic. W miejsce władz zaborczych pojawiły
się „nasze” - polskie. Dowództwo nad formułującym się Wojskiem Polskim objął Józef
Piłsudski - dopiero co zwolniony z magdeburskiego więzienia dowódca Legionów Polskich.   

W szeregach Legionów o wolną Polskę walczyły tysiące ochotników. Jednym z nich był
student Politechniki Warszawskiej Lucjan�Wolfram, który jutrzenki wolności nie doczekał.
Swoją służbę Ojczyźnie zakończył 1 maja 1918 roku w wieku zaledwie 20 lat. Został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym w Giecznie. Jego mogiła, otoczona wciąż życzliwą pamięcią
ludzi, niebawem zostanie zwieńczona nagrobkiem - na ten pomnik z pewnością zasłużył...

* * *
W dniu 11 listopada okażmy narodową dumę, solidarność i radość z wolności, która jest

warunkiem – jak mówił Józef Piłsudski - „życia lepszego i sprawiedliwszego dla wszystkich”.
Polska to wspólne dziedzictwo i zbiorowy obowiązek. Niech symbolem naszego oddania
sprawom Ojczyzny i wyrazem wdzięczności dla jej bohaterskich obrońców będzie
biało-czerwona flaga – znak narodowej wspólnoty ponad wszelkimi podziałami.

Barbara Kaczmarek

GMINNE INWESTYCJEGMINNE INWESTYCJE

W atmosferze skupienia i zadumy, jakie
towarzyszyły naszym wizytom na cmenta-
rzach, rodzi się refleksja o przemijaniu tego,
co materialne, doczesne, oraz o trwaniu tego,
co duchowe: pamięci, miłości, historii i tra-
dycji. Z materialnego dziedzictwa naszych
przodków pozostało czasami niewiele: jakieś
pamiątki, pożółkłe papiery, stare fotografie.
Są to jednak skarby historii – nie tylko
rodzinnej, ale i narodowej – maleńkie puzzle,
z których układa się obraz życia minionych
pokoleń. Na ziemi zgierskiej stosunkowo
niewiele zabytków przetrwało dziejowe
zawieruchy i próbę czasu. Wiele z nich
bezpowrotnie zniszczyła II wojna światowa.
Później kraj się modernizował; starą zabu-
dowę – często drewnianą – wypierały nowe
konstrukcje. Śladów przeszłości było wokół
nas coraz mniej…

Są jednak takie miejsca, gdzie czas okazał
się dla świadectw historii nieco bardziej
łaskawy. Na starych cmentarzach przetrwały

kamienne nagrobki – najstarsze w naszej
gminie pamiętają XIX stulecie. Zdobienia,
inskrypcje, płaskorzeźby, epitafia –
wszystkie te elementy sprawiają, że
większość z ocalałych pomników zasługuje
na miano unikatowych zabytków, zaś
niektóre to prawdziwe perły sztuki. Po wielu
dziesiątkach lat, jakie minęły od czasu wysta-
wienia nagrobków ukochanym osobom,
nie zawsze żyją rodziny, które mogłyby się
opiekować miejscami spoczynku swoich
przodków. Budujący jest jednak fakt, że
zazwyczaj znajdują się osoby, które troszczą
się o te miejsca, a płonący znicz w dniu
Wszystkich Świętych jest wiadomym
znakiem pamięci. Dziś na naszych łamach
prezentujemy  Czytelnikom poruszające
historie, zapisane w kamiennych nagrobkach
naszych poprzedników na zgierskiej ziemi -
ze słowem zachęty, by spojrzeć na te
niezwykłe ślady przeszłości jak na świadec-
two tego, co materialne, i tego, co duchowe...

Historia zapisana w kamieniu

Chlubny przykład zbiorowej pamięci: 
na żołnierskiej kwaterze w Białej 

zapłonęło kilkaset zniczy.
/ciąg dalszy na stronie 8/
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Wyrazy współczucia

Panu
Mirosławowi
Matusiakowi

Radnemu 
Gminy Zgierz 

z powodu śmierci
Mamy

składają
Wójt Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni 
Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani
Teresie
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z powodu śmierci
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składa
Zarząd Koła 

Emerytów i Rencistów ZNP
Gminy Zgierz

KONDOLENCJE

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP W GMINIE ZGIERZ
według�obwodów�głosowania

Ogłoszenie
W dniu 11 listopada 2015 roku w związku z organizowaną
uroczystością patriotyczną w Białej przy pomniku
Marszałka J. Piłsudskiego w godzinach od 10.55 do 13.00
ul. Kościelna zostanie  zamknięta  dla ruchu   samochodowego
na odcinku od kościoła  do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 702. Objazd po przejściu uczestników uroczystości będzie
możliwy za Ośrodkiem Zdrowia  w Białej.

Internet jest bez wątpienia jednym z epo-
kowych wynalazków ludzkości. Ale jak
większość wynalazków, może on służyć
zarówno do celów dobrych, jak i złych.
Trochę jak nóż, przy pomocy którego można
obdzielać ludzi chlebem, ale można również
ranić i zabijać. Przemoc w wersji cyfrowej
nie jest mniej szkodliwa niż ta w świecie
rzeczywistym. Słowo może być równie
groźnym narzędziem agresji, co kamień.
Może nawet groźniejszym, bo raz rzucone
w przestrzeń internetu może uderzać w ludzi
dziesiątki czy setki razy.

Przemoc w internecie przybiera formę
wypowiedzi, przesyconych złośliwością,
nienawiścią, frustracją i innymi negatyw-
nymi emocjami. Pod maską anonimowości
lub fałszywej tożsamości autorzy obraźli-
wych, szydzących z innych ludzi, komenta-
rzy mogą się na chwilę poczuć lepiej,
czerpiąc przyjemność z cyfrowego znęcania
się nad bliźnimi. Pod pozorem krytyki lepią
przy  pomocy  klawiatury  komputera  kulki
z błota i z lubością rzucają w swoje ofiary. 

W jakimś sensie jest to niepowodzenie
systemu wychowania, bo przecież dobrze
wychowany człowiek nie zamienia się przed
komputerem w „wampira”…     

Wolność słowa to wartość podstawowa dla
demokratycznego społeczeństwa. Ale wol-
ność słowa nie powinna zwalniać nikogo
z jakże ludzkiej PRZYZWOITOŚCI.
W żadnych okolicznościach, nawet w walce
politycznej. Niespotykana dotąd fala niena-
wiści, przelewająca się przez internet,
obnaża ciemną stronę niektórych umysłów,
zafascynowanych – nazwijmy rzecz
po  imieniu – złem. Internetowe „trole”, jak
się       nazywa autorów obraźliwych komen-
tarzy, często potrzebują pomocy psycholo-
gicznej, ponieważ sami nie poradzą sobie
ze swoimi negatywnymi emocjami. A trzeba
pamiętać, że nienawiść powraca do sprawcy
ze     zdwojoną siłą, niszczy go od wewnątrz
i deprawuje. Dekalog czy etyka obowiązują
także w internecie.

Nienawiść w wersji cyfrowej
LISTY�DO�REDAKCJI

Imię i nazwisko do wiadomości Redakcji

B�E�Z�P�Ł�A�T�N�E
PORADY PRAWNE 

DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

(czwartek) w godz. 10.00 – 15.00
Rezerwacja terminów: 

Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

19 listopada

DĄBRÓWKA SOWICE
Centrum Integracji Społecznej,

ul. Ogrodowa 6
02.11,14.00-18.00
26.11, 09.00-13.00
07.12, 14.00-18.00
15.12, 09.00-13.00

GIECZNO
Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej

ul. Sportowa 3
02.11, 09.00-13.30
06.11, 09.00-13.00
16.11, 14.30-18.00
26.11, 14.00-18.00
07.12, 09.00-13.30
15.12, 14.00-18.00
21.12, 14.30-18.00

GROTNIKI
NZOZ, ul. Brzozowa 23

12.11, 13.00-17.00
30.11, 10.15-14.15
10.12, 13.00-17.00
22.12, 10.15-14.15

SŁOWIK
Niepubliczny Ośrodek

Zdrowia
10.11, 15.00-19.00
30.11, 15.00-19.00
14.12, 15.00-19.00
22.12, 15.00-19.00

SMARDZEW
Niepubliczny Ośrodek

Zdrowia, ul. Podleśna 2
10.11, 10.15-14.15
16.11, 09.15-13.15
24.11, 13.00-17.00
08.12, 13.00-17.00
14.12, 10.15-14.15
21.12, 09.15-13.15

BIAŁA
NZOZ, ul. Kościelna
w każdy poniedziałek

12.30-15.30

HARMONOGRAM
bezpłatnych porad
psychologicznych 
dla mieszkańców 

gminy Zgierz
w listopadzie i grudniu

2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej ogłasza
VIII edycję konkursu

„Szopka Bożonarodzeniowa”

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zgierz. 

Uroczyste podsumowanie: 10 grudnia 2015 r. 
Regulamin konkursu na stronie:
www.dzierzazna.pl

WYDAWCA  
GMINA  ZGIERZ

REDAKCJA
Urząd Gminy Zgierz, 

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4
gazeta@gmina.zgierz.pl 
tel. 42 716 25 15 w. 111
REDAKTOR NACZELNY

Mariusz Świątczak
KOLEGIUM REDAKCYJNE

Kinga Banasik        
Gabriela Skopiak
Dariusz Szlawski       

Mariusz Świątczak

Miesięcznik bezpłatny.
Nakład: 5 000 egz.

(C) Urząd Gminy Zgierz, 2015.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom gminy Zgierz
za aktywny udział w wyborach parlamentarnych, a w sposób
szczególny - Wszystkim, którzy okazali nam zaufanie
i poparcie, wyrażone na karcie do głosowania. Dzięki Państwu
przypadł nam w udziale zaszczyt reprezentowania interesów
społeczności lokalnej w parlamencie Rzeczypospolitej
Polskiej, której dobru będziemy godnie służyć.

Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Maciej Łuczak
Senator RP

Podziękowania
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WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Jak głosowaliśmy w gminie Zgierz?
W  ostatnim  tygodniu  października

poznaliśmy skład nowo wybranego parla-
mentu Rzeczypospolitej Polskiej. Gorąca
atmosfera przedwyborczej kampanii jest już
tylko wspomnieniem. Warto przyjrzeć się
wynikom wyborów w gminie Zgierz,
pokazującym pluralizm poglądów wybor-
ców. Każdy głos, oddany w ostatnich wybo-
rach, zasługuje na szacunek, ponieważ
wyraża troski, nadzieje, oceny i postulaty
każdego z nas. Na urnę wyborczą należy
zatem patrzeć nie jako na znak podziałów
w społeczeństwie, ale jedności wokół
nadrzędnego celu, jakim jest dobro naszego
kraju i jego obywateli.

Prezentując  Czytelnikom  polityczną
geografię gminy Zgierz, nie chcemy uwypu-
klać podziałów, które są normalnym
składnikiem demokracji – o ile mieszczą się
w granicach kultury słowa i postaw wolnych
od agresji. Zachęcamy do pozbawionego
emocji spojrzenia na wybory mieszkańców
gminy Zgierz jako źródło informacji o nas
samych oraz o przemianach społecznych,
jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami.

Dariusz Szlawski

Cztery lata temu...
Punktem  odniesienia dla analizy

tegorocznych wyników są wybory parlamen-
tarne sprzed czterech lat. Wówczas w głoso-
waniu uczestniczyło 50,3% mieszkańców
gminy Zgierz. Największe poparcie uzyskała
wtedy Platforma Obywatelska – 36,3%,
wyprzedzając nieznacznie Prawo i Spra-
wiedliwość (34,9%). Trzecią siłą okazał się
niespodziewanie Ruch Palikota (9,9%),
a dalej uplasowały się: Sojusz Lewicy
Demokratycznej (7,6%) i Polskie Stronnic-
two Ludowe (5%). 
Społeczeństwo bardziej obywatelskie

Jednym z ważnych osiągnięć wyborów
2015 była frekwencja. W skali kraju wynio-
sła ona 51,19%; w powiecie zgierskim –
52,9%, zaś w samej gminie Zgierz – 55,65%
(w powiecie zgierskim większy odsetek
wyborców głosował jedynie w gminie
Aleksandrów Łódzki). Oznacza to, że
spośród blisko 11 tysięcy mieszkańców
gminy uprawnionych do głosowania ważny 

głos  oddało dokładnie 5959 osób. Różnica
między liczbą kart do głosowania, wydanych    

przez obwodowe komisje wyborcze,
a liczbą głosów ważnych, wyniosła ok. 120,
co   oznacza, że 2% fizycznie głosujących
oddało (nieświadomie lub intencjonalnie)
głos nieważny. W tej liczbie uwzględnione
zostały również incydenty wyniesienia kart
z lokali wyborczych, co – przypomnijmy –
jest niezgodne z prawem.

Mobilizacja wyborców, którzy 25
października przyszli do lokali wyborczych
(lub też skorzystali z innych możliwości
głosowania, np. przez pełnomocnika lub
korespondencyjnie) to nie tylko efekt zacię-
tej rywalizacji ugrupowań politycznych,
ale i wiadomy znak rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Coraz bardziej doceniamy
wagę naszego głosu i angażujemy się, zdając
sobie sprawę, że bierna rola obserwatora nie
leży w naszym interesie. Aktywność wybor-
ców to skuteczny instrument oddziaływania
na  polityków,  Świadomość,  że  społeczeń-
stwo rozlicza rządzących z błędów i zanie-
dbań przy pomocy karty do głosowania,
to ważny czynnik motywujący do efektyw-
nej pracy i autentycznej służby publicznej.

Tradycyjnie przyjrzeliśmy się też frek-
wencji w poszczególnych obwodach na
terenie naszej gminy. Podobnie jak w wybo-
rach prezydenckich, największą frekwencję
odnotowano w lokalu wyborczym w Rosa-
nowie, który odwiedziło 62,65% uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców obwodu,
oraz w Łagiewnikach Nowych (62,07%).
Opisywany wskaźnik dla pozostałych obwo-
dów przedstawiał się następująco: Szczawin
– 56,33%, Dąbrówka Wielka – 56,25%,
Biała – 55,87%, Grotniki – 55,35%, Gieczno
– 53,41%, Słowik – 50,46% i Besiekierz
Rudny – 45,47%. 
Kto zyskał, a kto stracił?

W ciągu ostatnich czterech lat preferencje
wyborcze Polaków znacząco się zmieniły
i gmina Zgierz nie jest wyjątkiem. Najwięk-
szy sukces odniosła lista Prawa i Sprawied-
liwości, którą w skali gminy poparło 39,4%
wyborców. Elektorat tego ugrupowania po-
większył się – w stosunku do 2011 r. -
o ponad 600 osób, podczas gdy PO odnoto-
wała spadek poparcia o niemal 360 głosów.             

- Jestem głęboko przekonany, że na wynik
wyborczy pracuje się latami, a nie tylko pod-
czas kampanii wyborczej. Bardzo cieszę się
z tak ogromnego votum zaufania, jakim
obdarzyli mnie mieszkańcy gminy Zgierz.
Oczywiście w jakimś sensie jest to dla mnie
nie lada wyróżnienie, ale jeszcze bardziej
źródło motywacji do dalszej pracy na rzecz
naszych lokalnych spraw.

Duże poparcie uzyskali również Witold
Waszczykowski – lider listy PiS w okręgu
na 11 (553 głosy) i Artur Dunin, zajmujący
ostatnie miejsce na liście PO (543), który
wyprzedził partyjnego kolegę - lidera listy
i zarazem rzecznika prasowego rządu
Cezarego Tomczyka (322). Z kolei
w       wyborach do Senatu wiceprezydent
Pabianic Maciej Łuczak (PiS) wynikiem
2731      głosów zdystansował konkurentów
– Andrzeja Owczarka (PO – 2211 głosów)
i członka zarządu powiatu zgierskiego
Wojciecha Brzeskiego (PSL – 826 głosów).
Po podliczeniu głosów w skali okręgu
mandat senatora przypadł Maciejowi
Łuczakowi.

***
W okręgu sieradzkim, do którego należy

m.in. powiat zgierski, a tym samym gmina
Zgierz, wybrano 12 posłów: 7 reprezentuje
PiS, 3 – PO, po jednym – PSL i komitet
„Kukuz'15”. W sejmowych ławach przez
najbliższe 4 lata zasiadać będzie trzech
posłów z terenu powiatu zgierskiego:
Agnieszka Hanajczyk (PO), Artur Dunin
(PO) i Marek Matuszewski (PiS).

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
wystosowała do wszystkich parlamentarzys-
tów, wybranych w okręgu sieradzkim, list
z gratulacjami oraz życzeniami owocnej
pracy. „Z radością przyjmuję fakt, że będą
Państwo reprezentantami naszej wspólnoty
lokalnej w parlamencie, a także – w co
głęboko wierzę – rzecznikami ważnych
spraw naszej Małej Ojczyzny – gminy Zgierz
(...). Ze swojej strony deklaruję współpracę
w wypełnianiu zadań, jakie towarzyszą służ-
bie publicznej na jakże ważnym odcinku
współdziałania samorządu terytorialnego
i władzy ustawodawczej” - czytamy w liście. 

Na minusie znalazła się też Zjednoczona
Lewica, grupująca m.in. SLD i środowisko
dawnego Ruchu Palikota. Jej wynik – 9,7%
- jest znacząco niższy od sumy poparcia dla
obydwu wymienionych ugrupowań sprzed
4 lat, wynoszącej prawie 18%. Kryzys prze-
żyło również PSL, które w tegorocznych
wyborach w gminie Zgierz zamyka ranking
ogólnopolskich komitetów wyborczych
wynikiem 3,07% głosów – bodaj najsłab-
szym w historii ludowców. Lepiej wypadli
debiutanci na scenie politycznej: Nowo-
czesna Ryszarda Petru (8,3%), Kukiz'15
(7,3%) i Partia Razem (4%). Jest to jedna z
niespodzianek wyborów. Marginalne popar-
cie uzyskały komitety Z. Stonogi (0,4%),
G. Brauna „Szczęść Boże” (0,4%) i Samo-
obrony (0,1%). 
Geografia wyborcza gminy Zgierz

Jak się okazuje, pod względem preferencji
wyborczych daje się zaobserwować silne
zróżnicowanie między poszczególnymi
rejonami naszej gminy. PiS wygrał w 6
z ogólnej liczby 9 obwodów wyborczych.
Rekordowe poparcie odnotował w Giecznie,
gdzie na kandydatów z tej listy zagłosowało
70%   wyborców! PO zwyciężyła w Grotni-
kach (35,7%)  i Rosanowie (31,5%). Z kolei
w Szczawinie najwięcej głosów – 32,4% -
padło na listę Zjednoczonej Lewicy, która
o 3 głosy wyprzedziła PiS. Można sądzić, że
sympatie wyborcze mieszkańców są zjawi-
skiem stosunkowo utrwalonym; proporcje
między elektoratem PiS i PO podobnie
ułożyły się bowiem w II turze wyborów pre-
zydenckich.
Nie tylko jedynki

Wybory parlamentarne to nie tylko
głosowanie na listę, ale i na osobę. Świadczą
o tym wysokie wyniki kandydatów spoza
słynnych „jedynek”, czyli czołowych miejsc
na listach. Największą liczbę głosów
w    gminie Zgierz zdobył – po raz kolejny –
Marek Matuszewski, który kreatywnie
wykorzystał piątą lokatę na liście w swojej
kampanii, by  zapisać się w pamięci wybor-
ców jako „poseł na 5”. Wynik parlamenta-
rzysty PiS (1006 głosów) okazał się jeszcze
lepszy niż 4 lata temu. Poproszony o komen-
tarz do tego „rekordu”, Marek Matuszewski
powiedział Redakcji „NZZ”:

55,6�%
- tyle wyniosła
frekwencja 
w gminie Zgierz.
Zagłosowało prawie
6 tysięcy osób.

62,65�%
- rekordowa frekwencja
po raz kolejny 
w obwodzie w Rosano-
wie!

70�%
głosów na jedną listę
oddano w obwodzie
w Giecznie.
To rekordowe poparcie 
dla partii politycznej.

2/3
głosów padło w sumie
na dwie największe
partie.

22,7�%
wyborców w gminie po-
parło debiutantów na
scenie politycznej.

WYBORCZE
LICZBY
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Nowa asfaltowa nawierzchnia na odcinku drogi gminnej
w Besiekierzu Rudnym, prowadzącej w kierunku miejsco-
wości Zagłoba w sąsiedniej gminie Stryków.

Remont nawierzchni ul. Brzozowej w Grotnikach
(na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Rozrywkowej).
Koszt realizacji wyniósł niemal 165 tys. zł.  

Gmina Zgierz współfinansuje przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej w Kaniej Górze. Dofinansowanie z budżetu
gminnego pokryje 60% ogólnych kosztów inwestycji - w sumie ponad 200 tys. zł.

G M I N N E    I N W E S T Y C J E

W przebudowie drogi powiatowej, łączącej Wolę Branicką i Besiekierz Rudny, uczestniczyła finansowo gmina Zgierz.
Z budżetu gminnego dofinansowano inwestycję kwotą niemal 212 tys. zł, co stanowi 40% kosztów przebudowy.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji w obrębie ulic Sadowej (Lućmierz) i Łanowej (Rosanów). Jest to równocześnie wstęp
do rozbudowy drogi gminnej, łączącej Lućmierz Las przez Dąbrówkę Malice z drogą wojewódzką nr 702. Projektowana
rozbudowa ma kosztować ponad 1,5 mln zł. a umowny termin jej zakończenia to listopad 2016 r. Inwestycja będzie służyć
mieszkańcom, a także będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu tego rejonu gminy, którego pierwsze zwiastuny już widać.

Modernizacja sieci wodociągowej w Giecznie. Gminny
Zakład Komunalny dokonał wymiany rur azbestowo-
-cementowych, zastępując je aktualnie stosowaną technolo-
gią: rurami z tworzywa sztucznego. 

informacje na bieżąco

www�gmina�zgierz�pl
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Zakończona inwestycja drogowa w Józefowie. Całkowity
koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł ponad 300 tys. zł,
z czego część - ok. 72 tys. zł - pochodzi z dofinansowania
z budżetu województwa łódzkiego.
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Warto przy okazji wspomnieć, że uchwa-
lony przez Radę Gminy budżet na 2015 r.
przewidywał, że gmina pożyczy w bieżącym
roku nieco ponad 3,3 mln zł, z czego 518 tys.
zł przeznaczono na pokrycie deficytu budże-
towego, zaś resztę – na spłatę zobowiązań
kredytowych, zaciągniętych w poprzednich
latach. Zgodnie z prawem, o zaciągnięciu
kredytu przez gminę decyduje rada gminy
i powierza wykonanie uchwały wójtowi.
Wójt, zgodnie z uchwałą rady gminy, wydaje
zarządzenie w zakresie ściśle wynikającym
z uchwały, w tym przypadku – za zgodą
skarbnika gminy. Następnie ogłaszany jest
przetarg na uzyskanie kredytu, umożliwiający
obiektywny wybór najkorzystniejszej oferty.
Zawarcie umowy kredytowej poprzedza
ekspertyza  Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi, oceniającej zdolności spłaty kre-
dytu.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zgierz,
wójt zarządził ogłoszenie przetargu na uzys-
kanie kredytu. Wbrew wcześniejszym zało-
żeniom, zamiast na 3,3 mln zł, przetarg
opiewa na sumę o ponad milion złotych
mniejszą - to efekt wspomnianych oszczęd-
ności. Co więcej, kwota, określona w postę-
powaniu przetargowym - niemal 2 mln 165
tys. zł - to standardowe zabezpieczenie finan-
sowe gminy. Gmina deklaruje gotowość
pożyczenia takiej sumy, zabezpieczając
źródło finansowania, ale w rzeczywistości
pożycza tylko tyle, ile będzie konieczne.
Według szacunków, gmina Zgierz wyko-
rzysta z zarezerwowanej puli pieniędzy mniej
niż milion złotych - to będzie właśnie tego-
roczny kredyt zamiast zaplanowanych
w budżecie 3,3 mln zł. Dlaczego zatem prze-
targ opiewa nie na milion, lecz na 2,1 mln zł?
To powszechnie praktykowana przez samo-
rządy zasada zabezpieczenia płynności finan-
sowej „na wszelki wypadek” - gdyby
zadziało się coś nieprzewidzianego, np.
na czas nie wpłynęłyby do gminnej kasy
należności z tytułu podatków.

Podsumowując, za sprawą gospodarnej
polityki finansowej w bieżącym roku gmina
zaciągnie zobowiązania nie na 3,3 mln zł,
lecz na ok. 1 mln zł.

Radni uchwalili dotacje przedmiotowe dla
Gminnego Zakładu Komunalnego na rok
2016,  obejmującego zwrot kosztów dowozu
uczniów niepełnosprawnych  do szkół przez  

rodziców lub prawnych opiekunów (przyjęto
stawkę 80 gr za kilometr) oraz dotację
na utrzymanie budynków komunalnych,
administrowanych przez GZK (w kwocie
13,59 zł do każdego metra kwadratowego
powierzchni). Ponadto w planie przychodów
i kosztów GZK dokonano zmiany – przenie-
sienia kwoty 42 tys. zł z działalności bieżącej
na inwestycyjną, w związku z koniecznością
modernizacji kotłowni, zakupu nowego pieca
centralnego ogrzewania i zaadaptowania
instalacji wraz z osprzętem. Planowana inwe-
stycja będzie skutkować obniżeniem kosztów
eksploatacji systemu ogrzewania.

Rada Gminy zatwierdziła taryfy za odpro-
wadzanie ścieków w Łagiewnikach Nowych
zgodnie z wnioskiem GZK. Opłata za metr
sześcienny ścieków wynosić będzie 17,65 zł
(w tej kwocie 8-procentowy podatek VAT),
co oznacza, że mieszkańcy zapłacą niemal
2 zł mniej za każdy metr sześcienny. 
Korzystna dla użytkowników kanalizacji
sanitarnej zmiana to efekt wyliczenia aktua-
lnych kosztów odprowadzenia ścieków
do zgierskiej oczyszczalni, powiększonych
o koszty eksploatacji sieci. 

Radni zaakceptowali wniosek sołectwa
Słowik o przyznanie środków z funduszu
sołeckiego na 2016 rok.  

Rada Gminy zajęła się również petycją
w sprawie rozszerzenia działalności punktu
przedszkolnego w Szczawinie. Wniosek w tej
sprawie został odrzucony z uzasadnieniem,
iż w miejscowym Zespole Szkolno-Gimnaz-
jalnym funkcjonują dwa oddziały przed-
szkolne (jeden dla czterolatków, drugi dla
pięciolatków), realizujące podstawę
programową wychowania przedszkolnego
w wymiarze 5 godzin dziennie; dla dzieci
wymagających opieki dłużej, dostępne są
zajęcia świetlicowe (codziennie do godziny
17.30).    

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, radni przyjęli Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na przyszły rok. Warto przy
tej okazji podkreślić: uzależnienie od alko-
holu można skutecznie leczyć. Na szczęście
zmienia się mentalność naszego społeczeń-
stwa i o problemach alkoholowych, które kie-
dyś były traktowane jako powód do wstydu,
mówi się coraz otwarciej – z pozytywnym
skutkiem dla diagnozowania i leczenia.
Specjalistyczna pomoc w walce z nałogiem
jest po prostu konieczna. Celem pomocy
psychologicznej jest zarówno zmotywowanie
osoby borykającej się z uzależnieniem
do podjęcia leczenia, jak i wsparcie rodziny,
która cierpi na równi z uzależnionym – często
nawet bardziej, ponieważ przeżywa problemy
w sposób w pełni świadomy. Nie zawsze
bliscy mają wystarczająco silny wpływ
na osobę uzależnioną, by skłonić do walki
z nałogiem; bywa tak, że rozmowa
z psychologiem staje się pierwszym krokiem
do wyjścia z „zaklętego rewiru”. Tym pierw-
szym krokiem może być udanie się
do punktów konsultacyjnych, gdzie świad-
czona jest bezpłatna pomoc psychologiczna
dla mieszkańców gminy Zgierz. Organem
koordynującym opisywany program jest
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Zawiadomienia o terminach i programie
posiedzeń komisji Rady Gminy Zgierz,
a także zapowiedź porządku obrad sesji Rady
wraz z projektami uchwał są publikowane
z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie
internetowej: www�gmina�zgierz�pl

W dniu 27 października 2015 r. Rada
Gminy Zgierz obradowała na XIII w tym
roku sesji. Tradycyjnie streszczamy Czytel-
nikom problematykę przyjętych uchwał,
przypominając jednocześnie, że z wszystkimi
dokumentami można zapoznać się na stronie
internetowej gminy Zgierz:
www.gmina.zgierz.pl.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach radni
uchwalili skorygowany wzór deklaracji
o   wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że
właściciele nieruchomości są zobowiązani
do złożenia deklaracji w urzędzie w terminie
14 dni od zamieszkania na terenie nierucho-
mości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia
zmian, skutkujących zmianą wysokości
wspomnianej opłaty. Deklarację można
złożyć osobiście, korespondencyjnie
lub przez internet.

W ramach przeniesień budżetowych
przeznaczono 5 600 zł na zakup motopompy
do szlamu dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczawinie. O ponad 15 tysięcy
złotych zwiększono środki na rzecz uczniów
w ramach pomocy społecznej. Wygospodaro-
wano również 20 tysięcy złotych na rozpo-
częcie prac w zakresie przebudowy II piętra
w budynku „B” Urzędu Gminy, gdzie znaj-
duje się sala konferencyjna, służąca jako 

miejsce obrad Rady Gminy, posiedzeń
komisji, a także spotkań dla mieszkańców.
Celem modernizacji jest przede wszystkim
powiększenie kubatury sali, która podczas
sesji Rady Gminy nie jest w stanie pomieścić
wszystkich przybyłych mieszkańców.
W efekcie niektórym uczestnikom pozostaje
przysłuchiwanie się obradom z korytarza,
co po prostu nie przystoi standardom demo-
kracji lokalnej. Przeniesienia w budżecie do-
tyczyły również przebudowy dróg
gminnych i infrastruktury urzędu.

Źródłem poważnych zmian w tegorocz-
nym budżecie jest zmniejszenie wcześniej
planowanych wydatków dzięki korzystnym
rozstrzygnięciom postępowań przetargo-
wych. Gmina zaoszczędzi prawie milion
złotych za sprawą atrakcyjniejszych, niż pier-
wotnie zakładano, ofert na budowę drogi
w Kwilnie oraz budowę kanalizacji w Rosa-
nowie i Lućmierzu, warunkowego umorzenia
trzech pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także wygospodarowania środków
w ramach realizowanych w tym roku zadań
budżetowych na blisko 350 tys. zł. W prak-
tyce oznacza to, że gmina nie będzie musiała
wydać niemal miliona złotych, który należa-
łoby – zgodnie z założeniami styczniowej
uchwały budżetowej – pozyskać w formie
kredytu.    

W budzącej duże kontrowersje sprawie
budowy schroniska dla zwierząt w Jasionce
pojawiły się nowe rozstrzygnięcia. Wojewoda
łódzki w dniu 15 października 2015 r. uchylił
decyzję starosty zgierskiego z maja br.,
zatwierdzającą projekt budowlany i udziela-
jącą pozwolenia na budowę obiektu.
W uzasadnieniu czytamy m.in.: „inwestor
rozpoczął roboty budowlane zanim zaska-
rżona decyzja organu pierwszej instancji
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna,
co powoduje, iż dalsze postępowanie (…)
staje się bezprzedmiotowe”. 

Decyzja wojewody została wydana na
skutek zabiegów prawnych ze strony gminy
Zgierz i grupy mieszkańców Jasionki. Należy
podkreślić, że choć odwołania w sprawie
złożyło więcej osób, to wojewoda łódzki nie
uznał wszystkich za strony w postępowaniu,
a zatem skarg tych nie można było uwzględ-     

nić. Przepisy stanowią bowiem, że stroną  
w tego rodzaju postępowaniu może być
właściciel nieruchomości, zlokalizowanej
w  odległości nie większej niż 150 metrów
od miejsca projektowanego schroniska.
Za stronę w postępowaniu została natomiast
uznana m.in. gmina Zgierz. Dzięki odwoła-
niom można było skutecznie przeprowadzić
procedurę,  zmierzającą  do  korzystnych dla
mieszkańców rozstrzygnięć. 

Przypomnijmy, że w numerze 5 „Na Ziemi
Zgierskiej” opisywaliśmy kulisy sprawy
Jasionki w artykule pt. „Pożegnalna decyzja”
(wszystkie numery gazety dostępne są
w internecie: www.gmina.zgierz.pl).
Pisaliśmy wówczas: „Wójt Barbara Kaczma-
rek zapowiedziała, że wykorzysta wszelkie
możliwości, jakie daje prawo, by bronić inte-
resów mieszkańców i uchronić ich od skut-
ków feralnej decyzji poprzednika”.      

Zapowiedzi te zostały spełnione. Czy przy-
chylna dla gminy Zgierz decyzja wojewody
zostanie zaskar-żona do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego – czas pokaże. 

Sprawa Jasionki pokazuje, jak trudno
„odkręcić” złe decyzje administracyjne.
Prawo nie działa wstecz – niezależnie od woli
obywateli. Trudno obwiniać inwestora, który
- chcąc zrealizować swój pomysł biznesowy
- poprosił władze gminy o zgodę. Trudniej
zrozumieć natomiast, że władze te stosowną
decyzję wydały – nazajutrz po przegranych
ubiegłorocznych wyborach i w atmosferze
pożegnania z urzędem... 

W gąszczu przepisów czasem udaje się
znaleźć ścieżkę, prowadzącą do szczęśliwego
finału. Na takie właśnie rozwiązanie czekają
mieszkańcy. 

XIII�sesja�Rady�Gminy�Zgierz

Jasionka

Przedwczesna inwestycja?

www.gmina.zgierz.pl
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O mediach lokalnych
w Warszawie

W dniach 8-9 X 2015 r. w Warszawie
odbyła się ogólnopolska konferencja
poświęcona tematyce mediów regionalnych
oraz internetowych serwisów informacyj-
nych. Gminę Zgierz reprezentował redaktor
naczelny miesięcznika „Na Ziemi Zgier-
skiej” Mariusz Świątczak. Organizatorem
spotkania przedstawicieli mediów lokalnych
z      całego kraju był Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego, zaś patronat
nad konferencją objęły: Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, Polska Agencja
Prasowa oraz media publiczne: TVP
i Polskie Radio. W programie konferencji
znalazło się 28 wykładów, prelekcji i poka-
zów, przygotowanych przez naukowców
z ośrodków akademickich, ekspertów
z  zakresu środków masowego przekazu,
dziennikarzy o uznanym dorobku zawodo-
wym. Wiele uwagi poświęcono zagadnie-
niom budowania nowoczesnych
i efektywnych systemów informacji, adreso-
wanych do społeczności lokalnych i opar-
tych na nowoczesnych technologiach
multimedialnych. 

Nasi strażacy na Dolnym Śląsku

Od Dzierżąznej do Czantorii

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Zgierz należą do najaktywniejszych
organizacji społecznych. Ich działalność koncentruje się wokół zadań ratowniczo-
gaśniczych oraz niesienia pomocy ludziom i ich dobytkowi w sytuacji zagrożenia.
Obok tego najważniejszego wymiaru ochotniczej służby, jest jeszcze szereg innych
działań na rzecz wspólnoty lokalnej.

Z inicjatywy władz gminy Zgierz we współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dniach 16-18 października 2015 r. zorgani-
zowany został wyjazd integracyjny reprezentantów wszystkich OSP z terenu gminy
Zgierz. Celem podróży był Dolny Śląsk i jego liczne atrakcje turystyczne – przede
wszystkim szlak zamków i kompleksów pałacowych. Ogromne wrażenie na uczest-
nikach wyjazdu wywarły niesamowite pejzaże Gór Stołowych i wiodące przez nie
szlaki wśród skał. Strażacy z gminy Zgierz podziwiali również zamek Książ
i okolicę, rozsławioną w ostatnich tygodniach poszukiwaniami legendarnego
„złotego pociągu”. Choć rozpalającego wyobraźnię turystów z całego świata skarbu
nie znaleźli, i tak wyjazd okazał się bardzo udany. Była to znakomita okazja
do integracji środowiska strażackiego, co przekłada się na efektywność współpracy
przy realizacji codziennych, ale jakże odpowiedzialnych zadań.

W dniach 2-4 października odbył się
wyjazd studyjny dla grupy animatorów
społecznych z naszej gminy, zorganizowany
i dofinansowany przez Urząd Gminy Zgierz.
W wycieczce, której puntem docelowym był
Beskid Śląski, uczestniczyły osoby, wytypo-
wane przez organizatorów stoisk sołeckich
na tegorocznych Dożynkach Powiatowo-
Gminnych w Dzierżąznej: sołtysów, rady so-
łeckie oraz koła gospodyń wiejskich.
Głównym zamysłem organizatorów wyjazdu
była aktywizacja i doskonalenie kompetencji
lokalnych liderów przedsięwzięć społeczno-
kulturalnych, do jakich należy m.in. udział
w prezentacjach dożynkowych. Przypo-
mnijmy, że w tym roku na gminnym święcie
plonów zaprezentowały się sołectwa:
Besiekierz Rudny, Biała, Ciosny, Czaplinek,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka,
Dzierżązna, Jedlicze A, Jedlicze B, Kębliny,
Kwilno,  Łagiewniki Nowe, Rosanów
i Szczawin. Aranżacje stoisk prezentowa-
liśmy na stronie internetowej gminy Zgierz
w fotograficznych relacjach z imprezy.

- Na wielkie uznanie zasługuje wspaniała
aktywność i pomysłowość twórców tegorocz
nych stoisk dożynkowych. Mamy nadzieję, że
grono sołectw, uczestniczących w prezentacji

w przyszłym roku znacząco się powiększy –
podsumowuje wójt Barbara Kaczmarek.

- Staraliśmy się połączyć walory poznaw-
czo-edukacyjne podróży na południe Polski
z odpowiednią dozą wrażeń estartystycznych,
a to wszystko w warunkach ograniczonego
czasu i napiętego harmonogramu, pełnego
turystycznych atrakcji – mówi Mariusz
Świątczak, koordynator wyjazdu z ramienia
Urzędu Gminy Zgierz i autor scenariusza
imprezy.

W bogatym programie weekendowego
wyjazdu znalazło się m.in. zwiedzanie
Muzeum Domu Rodzinnego Ojca
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
oraz zabytkowych obiektów sakralnych,
wyprawa kolejką linową na Czantorię
oraz wizyta w Chacie Kawuloka w Istebnej,
gdzie można podziwiać unikalną kolekcję
ludowych instrumentów muzycznych. Podróż
była również okazją do bliskiego spotkania
z folklorem  góralskim, miejscową kuchnią,
bazą agroturystyczną oraz sztuką ludową.
Pomysły na ich zaprezentowanie okażą się
bez wątpienia udaną inspiracją do przyszłych
działań i lokalnych przedsięwzięć w naszej
gminie.

PRZETARG
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości
11 grudnia 2015 godz. 10.00

Urząd Gminy Zgierz, pokój nr 7

ŁAGIEWNIKI NOWE
działka nr 230/3

powierzchnia: 1 898 m. kw.
Cena wywoławcza: 15 000 zł

wadium: 750 zł
BESIEKIERZ RUDNY

działka nr 57
powierzchnia: 5 359 m. kw. 

Cena wywoławcza: 72 000 zł
wadium: 3 800 zł

KOLONIA GŁOWA
działka nr 142/2

powierzchnia: 2 322 m. kw.
Cena wywoławcza: 38 000 zł

wadium: 1 900 zł
BIAŁA

działka nr 722
powierzchnia: 3502 m. kw.

Cena wywoławcza: 77 000 zł
wadium: 3 850 zł

Bliższe informacje:
www.gmina.zgierz.pl (OFERTY)
tel. 42 716 25 15 w. 107 lub 127

WYJAZD STUDYJNY PRZEDSTAWICIELI SOŁECTW
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Słowo za słowem...

Chór szkolny Leśne Nutki z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Pawła II
w Grotnikach pod batutą nauczycielki
muzyki Beaty Wojakowskiej uświetnił
swoim występem uroczystość nadania
Orderu Uśmiechu poetce Barbarze Kaszyń-
skiej.   Wydarzenie to miało miejsce 11 X
2015 r. w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.
Związki laureatki jedynego w swoim rodzaju
wyróżnienia, przyznawanego przez dzieci 

W dniu 9 października 2015 r. w Grotni-
kach odbyły się Mistrzostwa Gminy Zgierz
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w sztafe-
towych biegach przełajowych o Puchar Wójta
Gminy Zgierz. Wyniki zawodów przedsta-
wiają się następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE
W kategorii dziewcząt: 1. miejsce - SP w Bia-
łej; 2. miejsce – ZSG w Słowiku; 3. miejsce
– ZSG w Giecznie. W kategorii chłopców:
1. miejsce – ZSG w Giecznie; 2. miejsce –
ZSG w Szczawinie; 3. miejsce – ZSG
w Słowiku.

GIMNAZJA
W kategorii dziewcząt: 1. miejsce – ZSG
w Giecznie; 2. miejsce – ZSG w Szczawinie;
3. miejsce – ZSG w Grotnikach. W kategorii
chłopców: 1. miejsce – ZSG w Giecznie;
2. miejsce – ZSG w Grotnikach; 3. miejsce –
ZSG w Szczawinie.

Puchary i dyplomy wręczyła zwycięzcom
sportowych zmagań wójt Barbara
Kaczmarek w asyście wiceprzewodniczącej
Rady Gminy Zgierz Zuzanny Marchewy
oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Grotnikach Marii Teresy Socalskiej. 

osobom dorosłym, ze szkołą z gminy Zgierz 
mają już wieloletnią tradycję. Przypomnijmy,
że autorka 20 książek dla dzieci napisała
wiersz „Młodzież – Papieżowi” z okazji na-
dania imienia grotnickiej szkole w 2006 r.,
który stał się mottem społeczności szkolnej.
Od tego czasu odbywają się cyklicznie spot-
kania poetki z najmłodszymi czytelnikami,
którzy chętnie sięgają po twórczość Barbary
Kaszyńskiej.

SZTAFETĄ PO PUCHAR

LEŚNE NUTKI W PAŁACU POZNAŃSKIEGO

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Zgierz

W dniu 15 października 2015 r. wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek uczestniczyła
w uroczystej inauguracji działalności Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Zgierzu, połączonej  z otwarciem ekopracowni. „Pracownia     przyjaciół
przyrody” została przygotowana    i wyposażona dzięki środkom z   Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanym w ramach konkursu „Moja
wymarzona ekopracownia  2015”. Zmodernizowana baza dydaktyczna już służy podopiecz-
nym placówki,  w  tym  także   dzieciom  z terenu gminy Zgierz.  Z okazji niecodziennej
uroczystości, towarzyszącej obchodom Dnia Edukacji Narodowej, wójt Barabara Kaczmarek
wręczyła podopiecznym Ośrodka  upominki: maskotki, puzzle edukacyjne i słodycze.

14 października - Dzień Edukacji Narodo-
wej - to tradycyjne święto polskiej oświaty.
W jego przededniu spotkali się emerytowani
nauczyciele z terenu gminy Zgierz, zrzeszeni
w Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W tym spotkaniu - na zaproszenie organiza-
torów - uczestniczyła wójt Barbara
Kaczmarek, która przy tej okazji wyraziła
uznanie dla pracy pedagogicznej, jakże waż-
nej dla wychowania kolejnych pokoleń.

Jak co roku, społeczności szkolne celebro-
wały Dzień Edukacji Narodowej uroczystymi
apelami i pragramami artystycznymi.
Przypominano karty z dziejów edukacji
na ziemiach polskich, nagradzano nauczycieli
i pracowników, podziwiano występy
artystyczne uczniów. W szkolnych uroczys-
tościach uczestniczyli również:  wójt  gminy 

Zgierz Barbara Kaczmarek, zastępca wójta
Wiesław Olender, kierownik Referatu
Edukacji i Spraw Społecznych Bożena
Frank oraz radni Rady Gminy Zgierz.  

Spotkania z uczniami, nauczycielami
i  pracownikami szkół oraz przedstawicielami
rad rodziców były okazją do składania
życzeń. Wójt Barbara Kaczmarek wręczyła
również nagrody za wyróżniającą pracę
organizacyjną i pedagogiczną. I tak doroczne
Nagrody Wójta Gminy Zgierz otrzymały
panie: Anna Kulik - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej,
Sabina Szymańska - zastępca dyrektora
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie
i Anna Ślęzowska - zastępca dyrektora
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku.
Gratulujemy!

Opracowanie: Katarzyna Ambrożkiewicz
KONKURS TRWA!
Kontynuujemy nasz „łamigłówkowy” konkurs. W kolejnych numerach „NZZ” (od 9 do 11)
publikujemy kupony konkursowe.  Każdy, kto zgromadzi kupony nr 1, 2 i 3 oraz wypełni je
prawidłowo, a nastepnie dostarczy (osobiście lub pocztą) do Urzędu Gminy Zgierz, weźmie
udział w losowaniu wartościowych nagród książkowych. Losowanie już w grudniu!
������������������������������������������������������������������������������������������������

KUPON KONKURSOWY NR 2
Rozwiązenie krzyżówki: .........................................................................................
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Tematyka dzisiejszej „łamigłówki” nawiązuje do Narodowego Święta Niepodległości.
Do podanego diagramu należy wpisać odpowiedzi na umieszczone poniżej hasła. Ostatnia litera
danego wyrazu jest jednocześnie literą początkową następnego słowa. Pola zaznaczone       ko-
lorem żółtym zawierają litery niezbędne do ułożenia hasła. Litery te trzeba ułożyć
we właściwej kolejności.
1. W Polsce - Mazurek Dąbrowskiego.   2. Grób ….. Żołnierza.   3. Czasowe zajęcie obcego
terytorium przy użyciu siły zbrojnej.  4. Inaczej niezależność.  5. Nagłe, zorganizowane,
zaczepne działanie przeciwko siłom nieprzyjacielskim.
6. Wynik I wojny światowej
dla Niemców.
7. ….. Poległych – uroczyste
odczytanie nazwisk żołnierzy
poległych za ojczyznę w celu
uczczenia ich pamięci.
8. ... Puławski - polska
ochotnicza formacja zbrojna,
utworzona w czasie I wojny
światowej przez Komitet Na-
rodowy Polski, walcząca z
Niemcami po stronie Rosji.
9. Grupa ludzi, których łączy
wspólna kultura, język,
religia, historia lub pocho-
dzenie etniczne.
10. Rodzaj parady wojskowej,
przemarsz oddziałów wojska,
a także przejazd pojazdów
i broni zmechanizowanych,
w szyku paradnym przed dowódcą lub ważnymi osobistościami. 

Przedszkole i ekopracownia 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu
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Kwatery poległych w I wojnie światowej na cmentarzu w Szczawinie. Los
tragicznie połączył tych żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej w śmiertelnym
boju na zgierskiej ziemi jesienią 1914 roku. Nieznanego z imienia i nazwiska
żołnierza  rosyjskiego Niemcy pochowali wśród „swoich”, oznaczając grób taką
samą tablicą inskrypcyjną, z umieszczonym na niej prawosławnym
krzyżem. Na tle okrucieństw wojny – gest zdumiewający, przypominający
o równości wobec śmierci. Podobnie pogrzebano innych poległych  w rosyjskich
mundurach. Wielu z nich to z pewnością Polacy, wcielani przymusem do armii
zaborczej i wysyłani na front. Polacy walczyli też po drugiej stronie – w armii
niemieckiej. Jednym z nich był prawdopodobnie żołnierz, pochowany
na niewielkim cmentarzu wojennym pośród drzew w Dzierżąznej, na którego
nagrobku wyryto imię „Stanisław”.

Płaskorzeźba nieznanego autora
na nagrobku z 1902 roku w Giecznie.
Surowy kamień, zwieńczony stalowym
krzyżem, ozdabia mosiężny medalion,
przedstawiający profil młodej kobiety –
zmarłej dziewiętnastoletniej Haliny
Brochwicz Ogrodowicz.

Kamienna płyta nagrobna na cmentarzu w Giecznie skrywa
rodzinną tragedię sprzed 117 lat. W odstępie 3 dni zmarło –
-zapewne z powodu choroby zakaźnej - rodzeństwo Kaweckich:
trzyletnia Joachna i półtoraroczny Michaś. Na płycie widnieje
epitafium: „Gdy śmierć serca rodziców rozpaczą rozdarła /A
mogiła ich szczęście, nadzieje zawarła / Jedną tylko pociechą
te słowa, o Panie / Nie nasza, ale Twoja wola niech się staje”.

Fotografia na nagrobku
u p a m i ę t n i a j ą c y m
ks. Leona Lipińskiego,
proboszcza parafii
w Białej, zamordowanego
- wraz z szesnastoma
innymi mieszkańcami
tejże miejscowości - przez
hitlerowców we wrześniu
1939 r. 
Duchowny miał 39 lat.

Najstarszy z zachowanych
nagrobków na cmentarzu
parafialnym w Giecznie –
kamienna stela z 1871 roku,
niegdyś zwieńczona kutym
krzyżem.

Strzępy historii, opowiedziane przez nagrobki na nekropoliach,
to mikroskopijny fragment dziejów naszych przodków. Ocalmy ich
historie od zapomnienia. Pomnikiem trwalszym niż te kamienne
okaże się książka. Rozpoczynamy gromadzenie materiałów
do pierwszej tego rodzaju publikacji o zapomnianych historiach
z terenu gminy Zgierz. Każdy dokument, każda fotografia, każda
opowieść uczestnika wydarzeń lub relacja przekazywana z poko-
lenia na pokolenie to cenne świadectwo przeszłości, które posłuży
do naszej historycznej rekonstrukcji. Przedmiotem naszych zainte-
resowań jest pierwsza połowa XX wieku, a – jeśli to tylko możliwe
– również czasy wcześniejsze. Zachęcamy Państwa do podzielenia
się swoimi rodzinnymi historiami z redakcją miesięcznika
„Na Ziemi Zgierskiej”. Więcej na temat naszej akcji w następnym
numerze.


