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GMINA W BUDOWIE

Po zimowej przerwie ruszyły inwestycje budowlane, realizowane przez gminę Zgierz.
Trwa przebudowa ulic Sadowej / Łanowej w obrębie Lućmierza / Rosanowa
(na zdjęciu). Rozpoczęła się budowa drogi gminnej w miejscowości Lorenki.
W kwietniu zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Kwilnie... 

WIĘCEJ - STR. 4

Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń do bezpłatnej publikacji materiału
promocyjnego przedłużony do 30 czerwca br. Specjalny dodatek
„PANORAMA GOSPODARCZA GMINY ZGIERZ” (na łamach „Na Ziemi
Zgierskiej”) z prezentacją wszystkich zgłoszonych firm ukaże się w sierpniu
br. i będzie rozdawany również podczas tegorocznych DOŻYNEK.

Podróż w czasie... - z kroniki OSP Ustronie-Grotniki

50 LAT OSP USTRONIE-GROTNIKI

Z okazji obchodzonego w maju br. jubileuszu
50-lecia

Ochotniczej Straży Pożarnej Ustronie-Grotniki
składam serdeczne podziękowania

za wspaniałą służbę na rzecz społeczności lokalnej
oraz życzę wszelkiej pomyślności

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przypomina: 16 maja upływa
termin składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba
wypełnić wniosek wraz z załącznikami
i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR.
Wniosek można złożyć osobiście lub przez
upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną
przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyzna-
nie płatności bezpośrednich w zeszłym roku,
otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw.
wniosek spersonalizowany. Wniosek o przy-
znanie płatności bezpośrednich za 2016 rok
można pobrać także na stronie internetowej
ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić
e-wniosek.
Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli

na szybką jego ocenę oraz da możliwość
na poprawienie ewentualnych błędów
w terminie umożliwiającym przyznanie
płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się,
że złożony wniosek jest niekompletny,
kierownik Biura Powiatowego ARiMR,
niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje
rolnika    o    stwierdzonych    brakach     

W związku z przypadkami zanieczysz-
czania dróg publicznych w wyniku transportu
nienależycie zabezpieczonych materiałów
(np. żwir, obornik, słoma, ziemia itp.)
prosimy osoby odpowiedzialne za zaistniałe
szkody o niezwłoczne posprzątanie zanie-
czyszczeń z pasa drogowego. Zalegające
zanieczyszczenia mogą stanowić bardzo
poważne zagrożenie dla ruchu drogowego,
powodując utratę przyczepności pojazdów.
Przypominamy  również  o  prawnych  konse-

kwencjach zanieczyszczenia pasa drogo-
wego, które stanowi wykroczenie, ścigane
przez  policję i podlegające karze grzywny
do 1500 zł. W związku z toczącymi się
postępowaniami w tego typu sprawach,
również na terenie gminy Zgierz
- apelujemy o przestrzeganie regulacji
prawnych i zarazem zasad kultury. Troska
o otaczającą nas przestrzeń publiczną
może być wyrazem naszego lokalnego
patriotyzmu.

Bezpłatne porady 
psychologiczne

CENTRUM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE

(ul. Sportowa 3)

MAJ 2016
05.05, godz. 14.00-18.00
16.05, godz. 09.00-13.00
30.05, godz. 14.00-18.00

CZERWIEC 2016
06.06, godz. 15.00-19.00
20.06, godz. 09.00-13.00
27.06, godz. 09.00-13.00

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
W DĄBRÓWCE SOWICE

(ul. Ogrodowa 6)

MAJ 2016
16.05, godz. 14.00-18.00
30.05, godz. 09.00-13.00

CZERWIEC 2016
06.06, godz. 09.00-13.00
20.06, godz. 14.00-18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W SŁOWIKU

(ul. Gdańska 44)

MAJ 2016
04.05, godz. 15.00-19.00
23.05, godz. 15.00-19.00

CZERWIEC 2016
13.06, godz. 15.00-19.00
27.06, godz. 15.00-19.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W SMARDZEWIE
(ul. Podleśna 2)

MAJ 2016
02.05, godz. 14.00-18.00
20.05, godz. 09.00-13.00
23.05, godz. 09.00-13.00

CZERWIEC 2016
10.06, godz. 09.00-13.00
17.06, godz. 09.00-13.00
24.06, godz. 14.00-18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W GROTNIKACH
(ul. Brzozowa 23)

MAJ 2016
04.05, godz. 09.00-13.00
27.05, godz. 14.00-18.00

CZERWIEC 2016
03.06, godz. 14.00-18.00
13.06, godz. 09.00-13.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W BIAŁEJ

(ul. Kościelna)

W każdy poniedziałek w godzinach 
od 12.30 do 15.30.

ORGANIZACJA RUCHU 
3 MAJA W BIAŁEJ

3 maja 2016 r. w związku z organizowanymi
uroczystościami patriotycznymi w Białej
w godzinach od 12.55 do 14.20 ul. Kościelna
zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego
na odcinku od kościoła do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 702. Objazd będzie
możliwy za ośrodkiem zdrowia.

Gmina Zgierz serdecznie zachęca Mieszkańców do korzystania z Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Zgierz, który jest dostępny poprzez stronę internetową gminy i umożli-
wia:
- wyszukanie lokalizacji działki na podstawie jej numeru, wyszukanie adresu itp.
- uzyskanie informacji o rozmieszczeniu ważnych instytucji oraz obiektów takich, jak: szkoły,
przedszkola, kościoły, zabytki, apteki, stacje benzynowe
- wyszukiwanie przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy według nazw branż
lub adresów,
- wykonywanie w celu informacyjnym wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego,
- udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95 – 100 Zgierz, tel.: 42 716 25 15 wew. 103, 104

Projekt „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz”  
współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz o skutkach ich nieusunięcia  w  terminie
do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków
do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie
płatności jest rozpatrywany w zakresie,
w jakim został prawidłowo wypełniony.
Kto złoży wniosek o przyznanie płatności
obszarowych za 2016 r. do 16 maja może
liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości.
Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku
w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse
zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas
za każdy roboczy dzień opóźnienia należne
płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpo-
średnich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4
mld euro.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy
mogą ubiegać się o przyznanie różnych form
pomocy. Agencja przypomina, że rolnicy,
którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów
ornych muszą stosować dywersyfikację
upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15
hektarów gruntów ornych dodatkowo
są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie
obszary proekologiczne (EFA).

Wnioski do 16 maja

Zanieczyszczenie dróg: niebezpieczne i nielegalne!

ŚLISKI PROBLEM

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY ZGIERZ

BEZPŁATNE 
PORADY
PRAWNE

DLA  MIESZKAŃCÓW
GMINY  ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

18 maja 2016 r.
(środa) w godz. 10.00 – 15.00 

Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

ARiMR PRZYPOMINA ROLNIKOM:

Z okazji 15-lecia 
działalności artystycznej

Zespołu Śpiewaczego 
„Giecznianki”

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wielu sukcesów

składają
SOŁTYS, RADA SOŁECKA
I MIESZKAŃCY GIECZNA

Wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy 

Koleżance
Henryce

Świątczak
z powodu śmierci

Mamy
składają 

koleżanki z KGW Rosanów
oraz M-G Rady KGW

KONDOLENCJE

Serdecznie dziękujemy
Pani Barbarze Kaczmarek

Wójtowi Gminy Zgierz
Panu Wiesławowi Olendrowi

Zastępcy Wójta Gminy Zgierz
Państwu Radnym
Rady Gminy Zgierz

za
przychylność, inicjatywę                 

i zaangażowanie w realizację
budowy drogi gminnej w Kwilnie,
o którą zabiegaliśmy od wielu lat.

Sołtys, Rada Sołecka
i Mieszkańcy sołectwa Kwilno

GMINA ZGIERZ ROLNIKOM - str. 8

ZAGINĄŁ
PIESEK

rasy shih tzu
maści rudo-orzechowej.

Piesek w trakcie poważnego leczenia
weterynaryjnego,

wymaga podawania leku 
ratującego życie.

Dla znalazcy NAGRODA!
Prosimy o kontakt telefoniczny:

607 496 691
721 400 514



Na Ziemi Zgierskiej   4 /2016   3A K T U A L N O Ś C I

W dniu 12 IV br. w Urzędzie do Spraw
Cudzoziemców w Warszawie odbyło się
spotkanie delegacji rządowej z przedstawi-
cielami władz samorządowych i mieszkań-
ców gminy Zgierz w sprawie działającego
w Ustroniu od 2010 r. prywatnego ośrodka
dla cudzoziemców ubiegających się o status
uchodźcy. W spotkaniu z ministrem Rafa-
łem Rogalą uczestniczyli m.in. wójt
Barbara Kaczmarek, przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Marek Telenda i radna
Kinga Banasik. W spotkaniu wzięli udział
również: poseł Marek Matuszewski,
od początku zaangażowany w sprawę,
a także dyrektor ZSG w Grotnikach Maria
Teresa Socalska. To ciąg dalszy starań pod-
jętych przez władze gminy na wniosek
mieszkańców, na rzecz optymalnego rozwią-

Rozmowa z nową dyrektorką Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Lindą
Magdoń – absolwentką Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwer-
sytetu Łódzkiego, doświadczoną mena-
dżerką i animatorką kultury.

- Jakie priorytety wyznacza sobie Pani
w kierowaniu Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dzierżąznej?

- Zarządzanie instytucją kultury to koniecz-
ność pogodzenia delikatnej sfery artystycz-
nej z realiami rynku. Kultura – jak każde
dobro wytwarzane przez człowieka –
funkcjonuje w warunkach ekonomii,
ale jednocześnie bardziej niż inne dobra
jest kreowana i napędzana dzięki energii
twórców. Wartość tej aktywności – w ogrom-
nej mierze społecznej, hobbystycznej –
jest nie do przecenienia. Będę wspierać
każdą inicjatywę, która wpisuje się w misję
placówki. Wszystkie dotychczasowe formy
działalności Gminnego Ośrodka Kultury
będą kontynuowane, a nawet – mam taką
nadzieję – rozwijane za sprawą współpracy
z twórcami i animatorami kultury z gminy
Zgierz i spoza jej terenu. Gminna instytucja
kultury z pewnością musi być centrum,
wokół którego powstają i rozwijają
się różnorodne przedsięwzięcia z różnych
dziedzin szeroko pojętej sztuki i aktywności
kulturalnej. Stoimy również przed zadaniem
uatrakcyjnienia oferty.

- Jakie dostrzega Pani plusy i minusy
w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka
Kultury?

- Nie wypada mi oceniać funkcjonowania
ośrodka „wczoraj”, chciałabym się skupić
na planach na „dziś”, a przede wszystkim
na „jutro”. Mogę natomiast podzielić
się  refleksją, że zarówno  wadą,  jak i zaletą
ośrodka   może  być   lokalizacja.   Z  uwagi                

na kształt geograficzny naszej gminy,
odległość wielu miejscowości od Dzierżąz-
nej pozostaje niewątpliwie barierą – zwłasz-
cza dla najmłodszych. Nie są to jednak
przeszkody nie do pokonania. Atrakcyjna
oferta zajęć i repertuar artystycznych
eventów może skutecznie zachęcić do przy-
jazdu. To piękne, urokliwe miejsce
o niezwykłym historycznym klimacie. Dziś
można nawet powiedzieć: egzotyczne,
bo z perspektywy Dzierżąznej widzimy
jakby inny świat, w którym główną rolę
odgrywa przyroda, a nie człowiek i jego
ekspansja technologiczna. Ta zielona oaza
może doskonale sprawdzić się jako miejsce
wypoczynku, relaksu i ekspozycji sztuki.
Ośrodek w Dzierżąznej ma duży potencjał.
Celem jest więc stworzenie wyjątkowego
miejsca spotkań i wydarzeń, bardziej uczęsz-
czanego i bardziej popularnego, w którym
dzieje się coś interesującego. Gminny
Ośrodek Kultury – obok sztandarowej
funkcji kulturotwórczej – powinien również
efektywniej wykorzystać swoją bazę.

- Jakie wydarzenia planuje Pani
na aktualny sezon w Dzierżąznej?

- Wiodącymi imprezami masowymi pozos-
tają noc świętojańska i dożynki, przyciąga-
jące nie tylko mieszkańców gminy,
ale i tysiące gości. Musimy pokazać
się od najlepszej strony. O szczegółach
tych wydarzeń będę mogła powiedzieć
niebawem. Planuję również zupełnie nowe
przedsięwzięcia, poszerzające dotychcza-
sową działalność GOK. Od czasu objęcia
przeze mnie kierownictwa nad ośrodkiem
minęły zaledwie dwa tygodnie – to czas
intensywnej pracy organizacyjnej, zapozna-
nia z dokumentacją i stanem finansów,
a także bardzo ważnych dla mnie spotkań
z ludźmi. Jestem otwarta na współpracę
i gorąco zapraszam do niej. A przede wszyst-
kim – zapraszam do Dzierżąznej!

zania problemów funkcjonowania ośrodka
w niewielkiej miejscowości. Przypomnijmy,
że pod petycją, domagającą się likwidacji
ośrodka, podpisy złożyło ponad 600 osób.
Wójt gminy Zgierz w porozumieniu z rad-
nymi, a także przy poparciu ze strony posła
Marka Matuszewskiego, wystąpiła
do Urzędu do Spraw Cudzoziemców
z prośbą o nieumieszczanie kolejnych obco-
krajowców w ośrodku, a także o relokację
przebywających tam pensjonariuszy. Apel
takiej samej treści uchwaliła Rada Gminy
Zgierz w dniu 25 II br. W sprawie ośrodka
odbyły się publiczne konsultacje, a także
spotkanie z władzami wojewódzkimi. Kon-
ferencja w Warszawie służyła bezpośrednio
przedstawieniu władzom państwowym
stanowiska samorządu i mieszkańców.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców 
o sprawie ośrodka w Ustroniu

ROZMOWY NA ZIEMI ZGIERSKIEJ: LINDA MAGDOŃ

W dniu 24 marca 2016 r. obradowała
Rada Gminy Zgierz. Porządek obrad XIX
sesji zdominowały zagadnienia budżetowe
i prawne.

Radni zdecydowali o przesunięciu środ-
ków budżetowych z dróg publicznych
na infrastrukturę wodociągową; kwotę 45
tysięcy złotych udało się zaoszczędzić
na realizacji zadania budowy drogi gminnej
w miejscowości Lorenki dzięki korzystnym
rozstrzygnięciom przetargowym. Pieniądze
te zasilą zadanie rozbudowy stacji wodocią-
gowej w Skotnikach. 

Rada Gminy Zgierz dokonała przesunięć
w tegorocznym planie wydatków,
przeznaczając m.in. środki w kwocie 100
tys. zł na opracowanie dokumentacji przebu-
dowy drogi dojazdowej do Rosanowa
od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 702. Postanowiono również o aktualizacji
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka
Wielka (zakres terytorialny wyznaczają:
droga wojewódzka nr 702, ul. Kościelna
oraz granice działek od 462/12 na północy –
mapa terenu opublikowana na stronie
internetowej gminy Zgierz – dział BIP,
zakładka Prawo).  

Ważną inwestycją będzie również mo-
dernizacja najwyższej kondygnacji budynku
„B” Urzędu Gminy Zgierz, na którą radni
przeznaczyli 150 tys. zł. Planowany
gruntowny remont obejmie przede wszyst-
kim salę konferencyjną, służącą nie tylko
posiedzeniom Rady Gminy Zgierz i komisji,
ale również okolicznościowym spotkaniom,
organizowanym przez organy samorządu
gminnego, konferencjom i szkoleniom,
na które zapraszani są mieszkańcy gminy.
Sala posiedzeń nie spełnia współcześnie
obowiązujących standardów bezpieczeństwa
(np. ściany są wyłożone materiałami łatwo-
palnymi), a jej małe – liczące zaledwie 20
miejsc – audytorium nie jest w stanie pomie-
ścić zainteresowanych sesjami Rady Gminy
mieszkańców. Prace remontowe obejmą
także m.in. wymianę poszycia ścian, sufitu
i podłogi, montaż nowej instalacji elektrycz-
nej, nagłośnienia (które obecnie jest
niesprawne), projektora multimedialnego itp.
Remont obejmie również zaplecze
techniczne i sanitarne. 
- Projektowana modernizacja powinna być
już dawno przeprowadzona – ocenia wójt
Barbara Kaczmarek - Gospodarność ozna-
cza również dbałość o należyty stan tech-
niczny budynków, stanowiących własność
gminnej wspólnoty. Warto też zaznaczyć, jak
poważnym zadaniem w przyszłości będzie
konieczne dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych, które nie powinny
czuć się wykluczone z życia publicznego
z powodu barier architektonicznych. Tym-
czasem w przypadku Urzędu Gminy Zgierz
to przedsięwzięcie nader trudne i kosztowne
z uwagi na architekturę budynku.

Radni przyjęli zmiany w statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(zapis o komórce organizacyjnej, zajmującej
się obsługą świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych, funduszu alimentacyjnego
i Karty Dużej Rodziny) oraz regulaminie
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów (doprecyzowano
okresy rozliczeniowe). I tak stypendium
szkolne może być przyznane na okres
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
niż  od września do czerwca w danym roku
szkolnych (od października – w przypadku
kolegiów nauczycielskich i kolegiów
pracowników służb społecznych), w dwóch
częściach (datę graniczną stanowi koniec
roku kalendarzowego).

Rada Gminy uchwaliła Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gminy
Zgierz w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt z 2013 r., gminy muszą
corocznie uchwalać tego rodzaju dokumenty.
Warto dodać, że zgodnie z prawem, odło-
wione na terenie danej gminy bezdomne
zwierzęta są hotelowane na jej koszt. Schro-
nisko świadczące takie usługi jest wyłaniane
w drodze przetargu. W skali roku wydatki
na wspomniany cel sięgają zazwyczaj kilku-
set tysięcy złotych. Jedynym sposobem
na ich obniżenie jest skuteczność akcji
adopcyjnej. Przypomnijmy, że gmina Zgierz
systematycznie publikuje na swojej stronie
internetowej zdjęcia zwierząt, odłowionych
jako bezdomne. Osoby zainteresowane
przygarnięciem czekających na nowy dom
zwierząt mogą kontaktować się bezpośred-
nio ze schroniskiem (zlokalizowanym
w miejscowości Wojtyszki, gm. Brąsze-
wice); warto również odwiedzić stronę inter-
netową www.hotelzwierzat.com. Z kolei
całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt domowych sprawuje gabinet wete-
rynaryjny Longina Siemińskiego w Łodzi
(ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, tel. 501 066 519
lub punkt w Wojtyszkach, tel. 509 706 610);
w przypadku udziału w zdarzeniach
drogowych dzikich zwierząt opiekę wetery-
naryjną sprawuje specjalistyczny gabinet
weterynaryjny „Zwierzyniec” w Glinniku
(ul. Słoneczna 1, tel. 605 405 431).

Radni upoważnili wójta gminy
do wystąpienia do wojewody z wnioskiem
w sprawie komunalizacji (przekazania przez
Skarb Państwa gminie) 2 działek, na których
znajdują się drogi gminne (w obrębie:
Szczawin Mały i Szczawin Kolonia).
Uporządkowanie kwestii własności gruntów,
służących jako drogi publiczne, jest ważne
z punktu widzenia zarządzania gminną infra-
strukturą drogową oraz utrzymaniem należy-
tego stanu technicznego.

Nastąpiła zmiana na stanowisku
przewodniczącego Komisji Infrastruktury
Społecznej: dotychczasową przewodniczącą
Gabrielę Skopiak zastąpiła Kinga Banasik.

Jednocześnie przypominamy Czytelni-
kom, że projekty procedowanych uchwał
są publikowane przed każdą sesją na stronie
internetowej gminy Zgierz (w dziale Aktual-
ności), zaś uchwały – w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka
Prawo).

XIX sesja Rady Gminy Zgierz  



4 Na Ziemi Zgierskiej  4 /2016  A K T U A L N O Ś C I          

DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE

Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa drogi gminnej w Lorenkach. Wyłoniona w przetargu firma wykonuje kompleksowe prace, których uwieńczeniem będzie asfal-
towa nawierzchnia, wyczekiwana od...kliludziesięciu lat! Na fot.: podbudowa z kruszywa, na której położone zostaną warstwy bitumiczne.

Tymczasem w Kwilnie prace na kolejnym odcinku drogi gminnej niedawno zostały zakończone. Budowa drogi gruntownie przeobraziła wygląd miejscowości, położonej
w północnej części gminy (na styku granic gminy Zgierz z gminami Piątek i Głowno). Bezpośrednie sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego oraz atuty przyrodniczo-
krajobrazowe tego miejsca skusiły niemałą liczbę zgierzan i łodzian - od lat 90. rozwija się „osiedle” działek rekreacyjnych, położone w północnej części sołectwa,
na obszarze dawnego Zdzisławowa. Mieszkańcom Kwilna trudno uwierzyć, że jeszcze kilka tygodni temu w miejscu asfaltowej nawierzchni rozpościerał się trakt, jakby
żywcem wyjęty z XIX stulecia. Choć historia ma swoje uroki, nie we wszystkich dziedzinach życia sentymenty się sprawdzają... Skalę zmian ilustrują zdjęcia powyżej:
pierwsze wykonane przed tegoroczną budową, i kolejne - już po jej zakończeniu. Mieszkańcy z własnej inicjatywy planują zorganizowanie uroczystości otwarcia drogi.
- Chcemy w ten spobób wyrazic wdzięczność władzom gminy Zgierz - mówi sołtys Kwilna Teresa Kacprzak, przypominając bogatą historię starań mieszkańców o zmoder-
nizowanie drogi - W końcu doczekaliśmy porządnej drogi, jaką wiele podobnych miejscowości otrzymało już 30 czy 40 lat temu.

Samorząd gminy Zgierz obecnej kadencji nadrabia wieloletnie zaległości w dziedzinie infrastruktury drogowej. Mieszkańcy nawet tych dotąd „zapomnianych” pod względem
inwestycji rejonów mogą poczuć się sprawiedliwie traktowani. Widać to chociażby na przykładzie inwestycji zrealizowanych w Grabiszewie, Besiekierzu czy Kwilnie. Sieć
drogowa to podstawa rozwoju każdej gminy, to zachęta dla osiedlania się, dla inwestowania. 

24 IV 2016 r. w Dąbrówce Sowice odbyły się ćwiczenia jednostek Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zgierz: włączonych do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego jednostek z Kaniej Góry, Białej, Dzierżąznej, Ustronia-Grotnik,
Skotnik oraz z Dąbrówki Wielkiej jako gospodarza terenu. Scenariusz ćwiczeń, opracowany
przez Komendę Powiatową PSP w Zgierzu, obejmował  zadania  związane z ratownictwem
drogowym, ratownictwem medycznym i gaszeniem pożarów. Cykliczne szkolenia umożli-
wiają systematyczne doskonalenie umiejętności i utrzymanie wysokiej sprawności organiza-
cyjnej jednostek w każdej chwili gotowych do udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej.
Całodniowe ćwiczenia polowe obserwowali wójt Barbara Kaczmarek, zastępca komendanta
powiatowego PSP Waldemar Mrulewicz oraz komendant gminny OSP Stanisław Stańczyk.

Ćwiczenia jednostek straży pożarnych

W dniu 14 kwietnia 2016 r. przedstawiciele
administracji państwowej i władz samorządo-
wych uroczyście pożegnali przechodzącego
na emeryturę komendanta powiatowego policji
inspektora Andrzeja Wolaka. Wójt Barbara
Kaczmarek i zastępca wójta Wiesław
Olender w imieniu samorządu i mieszkańców
gminy Zgierz podziękowali szefowi zgierskiej
policji za owocną współpracę i zaangażowanie
w sprawy bezpieczeństwa lokalnej wspólnoty.
Inspektor Andrzej Wolak służył w szeregach
policji 34 lata; od marca ubiegłego roku kierował
zgierską Komendą Powiatową.

Pożegnanie komendanta powiatowego policji

Z okazji jubileuszu 15-lecia
ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „GIECZNIANKI”

w uznaniu dla zasług na rzecz kultury i promocji gminy
serdeczne życzenia

dalszej owocnej działalności artystycznej
składa

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek
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Od kwietnia br. Gminny Zakład
Komunalny obsługuje połączenie
autobusowe na linii Zgierz –
Rosanów – Dąbrówka. Wcześniej
linię obsługiwał prywatny
przewoźnik. Władze gminy urucho-
miły komunikację gminną od 1 IV,
by zapewnić ciągłość transportu lo-
kalnego. O obawach,    dotyczących
kursowania autobusu między
Zgierzem, Rosanowem i Dąbrówką,
mówiło się od dłuższego czasu.
- Aby uniknąć sytuacji, że po pasaże-
rów oczekujących na przystanku
autobus nie przyjedzie, gmina
zatroszczyła się odpowiednio
wcześniej – mówi wójt Barbara
Kaczmarek – Mając na względzie
dobro podróżnych, zdołaliśmy bardzo
sprawnie zorganizować transport
we własnym zakresie.
Gminny Zakład Komunalny zakupił
nowoczesny pojazd - prezentowa-
nego na zdjęciu mercedesa.               
- Bus na tej linii sprawdza się lepiej

niż klasyczny, duży autobus – wyjaś-
nia    dyrektor    Gminnego   Zakładu             

1 maja - Święto Pracy albo inaczej
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy. W Polsce od 1950 r. jest to święto
państwowe - dzień wolny od pracy. W okre-
sie Polski Ludowej 1 maja - podobnie
jak i w innych "demoludach" (krajach "
demokracji ludowej", rządzonych przez
reżimy komunistyczne) należał do najważ-
niejszych świąt. Fakt ten zaszkodził niewąt-
pliwie współczesnej reputacji Święta Pracy
o genezie niesłusznie kojarzonej z ideologią
komunistyczną. Dzień ten bowiem upamięt-
nia ofiary protestów robotniczych w amery-
kańskim Chicago z 1886 roku. Robotnicy
wyszli wówczas na ulice, domagając
się takich praw socjalnych, takich jak 8-go-
dzinny dzień pracy. Ubezpieczenia zdro-
wotne czy emerytury pozostawały wówczas
w sferze najśmielszych marzeń. Fala
strajków przeciw wyzyskowi ze strony
fabrykantów zakończyła się tragicznie:
otwarciem ognia przez policję do protestują-
cych. Rozlew krwi - po obydwu stronach -
odbił się szerokim echem po świecie, podob-
nie jak proces przywódców demonstracji,
zakończony wyrokami śmierci. Niebawem,
na znak solidarności z amerykańskimi robot-
nikami oraz ofiarami zajść w Chicago,
w różnych krajach świata zaczęto urządzać
spontaniczne manifestacje. Tak narodziła
się tradycja robotniczych pochodów, w wielu
państwach uznawanych za nielegalne
i surowo karanych. Warto również przypo-
mnieć, że od 1955 r. 1 maja jest obchodzony
w Kościele katolickim jako dzień wspomnie-
nia św. Józefa - patrona ludzi pracy.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej, ustanowiony 12 lat temu. Wywie-
szenie biało-czerwonej flagi to wiadomy
znak patriotycznej identyfikacji, uniwersalny
i jednoczący Polaków symbol poczucia
wspólnoty narodowej oraz państwowej.
Jeszcze sto lat temu na ziemiach polskich,
ogarniętych wielką wojną światową, taki
gest wydawał się aktem brawurowej odwagi.
Jeszcze gorzej bywało w czasach zaborów,
kiedy to wyeksponowanie polskich barw
narodowych narażało na najsurowsze
konsekwencje.  

Niech zatem dziś, w wolnej Ojczyźnie,
biało-czerwona flaga na naszych domach
będzie wyrazem naszej tożsamości i hołdem
dla przodków, którym jej zachowanie
zawdzięczamy.

3 maja to święto, którego historii
- po ćwierćwieczu od oficjalnej reaktywacji
- przedstawiać nie trzeba. Akt uchwalenia
konstytucji w 1791 r. był świadectwem
dojrzałości państwowej i naprawy Rzeczy-
pospolitej, która jednakowoż - za sprawą
dużo silniejszych i zdecydowanie wrogich
sąsiadów - nie powiodła się. Mimo smutnego
epilogu ostatnich lat panowania króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, mamy
nie tylko pełne prawo, ale i obowiązek
odczuwania dumy z faktu, że jako pierwszy
kraj w nowożytnej Europie stworzyliśmy
podwaliny konstytucyjnego systemu organi-
zacji państwa. Tradycje konstytucji majowej
to ważny element historycznego dziedzictwa
Polski jako państwa prawa. Jedyną rysą
na tym chwalebnym obrazie pozostaje
nierozwiązany wówczas problem doli
chłopów, których faktyczny status wciąż
bardziej przypominał niewolników. Mimo
to już sam fakt deklaracji konstytucyjnej
opieki nad najliczniejszym stanem społecz-
nym w XVIII-wiecznej Polsce można
określić mianem przełomu w myśleniu elit
o rzeszy chłopów.

Na koniec jeszcze jedno - ostatnimi czasy
jakby bardziej zapomniane w europejskiej
wspólnocie święto - Dzień Europy, obcho-
dzony 9 maja. Upamiętnia on ogłoszenie
w 1950 r. planu Roberta Schumana,
od którego zaczął się proces integracji kra-
jów Europy w postaci Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali. Dziś, po kilkudziesięciu
latach od tamtych epokowych wydarzeń,
koncepcja integracji europejskiej - jakby
nieco inna od pierwowzoru - przeżywa
wyraźny międzynarodowy kryzys.
Być może warto zatem wrócić do źródeł,
do "Ojców Założycieli" wspólnoty europej-
skiej z Robertem Schumanem na czele,
by uczynić tę wspólnotę mniej zbiurokraty-
zowaną i hegemoniczną, a bardziej humanis-
tyczną i partnerską.        /Dariusz Szlawski/

W dawnych czasach historia żyła
tak długo jak ludzie, którzy ją przekazywali
z pokolenia na pokolenie. Kiedy ludzie
zaczęli posługiwać się pismem, z mozołem
notowali to, co chcieli uchronić od zapom-
nienia. Wynalazek druku uczynił słowo
pisane bardziej przystępnym, choć musiały
jeszcze upłynąć wieki, zanim książka trafiła
pod strzechy, a znajomość pisma przestała
być domeną wybrańców losu. Książka stała
się źródłem informacji, narzędziem edukacji
i... niezwykłą formą unieśmiertelnienia
opowieści, które przemijają wraz z ludźmi.

Ocalmy od zapomnienia losy naszych
przodków, wspomnienia naszego dzieciń-
stwa, unikalne świadectwa przeszłości
zapisanej w starych dokumentach i fotogra-
fiach, a czasami - jedynie ludzkiej pamięci.

Stwórzmy wspólnie opowieść o historii
naszych rodzin i miejscowości - Małych
Ojczyzn. Napiszmy razem książkę! Jak to
zrobić? Najważniejsze są chęci. Idąc krok
dalej, spisujemy - tak jak potrafimy - opo-
wieść o wydarzeniu lub ludziach, których
sylwetki warto upamiętnić, o miejscach
i historiach z nimi związanych.

Jeśli dysponujemy dokumentami
lub zdjęciami - warto je wykorzystać.
Wystarczy skontaktować się z redakcją
"Na Ziemi Zgierskiej" - telefonicznie
(42 716 25 15 w. 113), mailowo
(gazeta@gmina.zgierz.pl), listownie
lub osobiście (Urząd Gminy Zgierz,
95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4). Odpowiemy
na wszystkie pytania, pomożemy
w skopiowaniu dokumentów i fotografii,
opracujemy tekst. Każdy współautor
tej wyjątkowej, niepowtarzalnej publikacji
z satysfakcją będzie mógł poczuć się kroni-
karzem dziejów ojczystych - tym bliższych,
że opisujących naszą zgierską ziemię i ludzi,
którzy na przestrzeni wieków na niej żyli. 

Akcja gromadzenia materiałów trwa.
Redakcja otrzymała już pierwsze teksty
i fotografie. Czekamy na kolejne. Mamy
nadzieję, że w kronice dziejów gminy Zgierz
będą reprezentowane wszystkie jej zakątki.
Gorąco zachęcamy Państwa do przyłączenia
się do naszej akcji, której ukoronowaniem
stanie się książka, po którą sięgać
będą następne pokolenia.

[DS]

Komunalnego Mirosław Burzyński,
prezentując najnowszy nabytek – Jest
zdecydowanie ekonomiczniejszy,
dzięki czemu koszty przewozu pasaże-
rów są niższe. Silnik spełniający
normy emisji spalin Euro6 emituje
również mniej zanieczyszczeń
do atmosfery. Zakup ten to pierwszy
krok ku modernizacji gminnej floty
autobusowej, która z czasem  stanie
się koniecznością.

Komfort podróży klimatyzowanym
busem w charakterystycznym,
żywym zielonym kolorze, chwalą
również pasażerowie.
- Jak wiadomo, rentowność każdej
linii zależy od liczby pasażerów,
korzystających z połączenia – Mamy
nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy
chętnie wybiorą komunikację
publiczną - przekonuje Marek
Telenda, przewodniczący Rady
Gminy Zgierz - To rozwiązanie
przyjazne i dla środowiska,
i dla kieszeni. Częstotliwość kursów
zapewnia wygodny transport
do szkoły czy do pracy.

Gminnym busem
z Rosanowa i Dąbrówek do Zgierza

MAJOWE ŚWIĘTA OCALMY OD ZAPOMNIENIA

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi informuje o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci
rolników. 21-dniowe turnusy odbywają się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:
• w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci
z chorobami układu oddechowego)
• w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu
ruchu).
Z oferty mogą skorzystać dzieci:
- w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001–2009) z problemami zdrowotnymi wymagającymi
rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego lub wad i chorób układu
ruchu;
- których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie
nieprzerwanie przez co najmniej rok;
- samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie,
mycie itp.
Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice
dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br. Odpłatność za pobyt dziecka wynosi
200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka
transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty te w całości pokrywają rodzice lub opieku-
nowie prawni dzieci. Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS
a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

WAKACYJNA REHABILITACJA DLA DZIECI ROLNIKÓW

Rozkład jazdy dostępny również na www.gmina.zgierz.pl
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku w ramach projektu „Wielokulturowy
Zgierz” zorganizowano Święto Różnorodności. Oryginalna impreza wprowadziła uczniów
w różne kręgi kulturowe. Każda klasa przybliżała kulturę innego kraju: Polski, Brazylii,
Włoch, Niemiec, USA, Grecji, Japonii itd. Kolorowe przebrania i elementy dekoracji
zachęcały do obejrzenia przedstawienia. W salach lekcyjnych każda klasa przygotowała
stoiska wybranego przez siebie kraju, gdzie dzieci prezentowały narodowe potrawy,
ciekawe albumy, zdjęcia. Swoistym hymnem imprezy stał się cover przeboju Michaela
Jacksona "Bo świat to my" („We are the World”).

Alicja Nyczaj-Matusiak

W dniach 23 i 24 kwietnia br. grupy uczniów z Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych
z gminy Zgierz obserwowały na żywo rozgrywane w Katowicach Mistrzostwa Świata
w hokeju. Organizatorami wyjazdu na niezwykłe, pełne emocji widowisko sportowe byli
wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek i poseł na Sejm RP Marek Matuszewski.
Wypełnione miłośnikami hokeja trybuny katowickiego "Spodka" szczególnie gorąco
kibicowały występom reprezentacji Polski. Wycieczki z gminy Zgierz wspierały
biało-czerwonych żywiołowym dopingiem w zmaganiach z Włochami i Koreańczykami. 

Nasi w Spodku!Święto Różnorodności w Słowiku

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, zamieszkałych lub uczących się w gminie Zgierz, do udziału w konkursie
plastycznym HISTORIA POLSKI W OBRAZACH. Prace plastyczne, wykonane dowolną
techniką, w formacie A4, A3 lub A2, muszą - zgodnie z nazwą konkursu - ilustrować wybrane
wydarzenie z 1050-letnich dziejów Polski. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyek-
sponowane w polowej Galerii Mistrzów podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zgierz (Biuro Obsługi Klienta
lub bezpośrednio do Redakcji) w terminie do 31 lipca 2016 r. Każdy uczestnik konkursu może
złożyć 1, 2 lub 3 prace plastyczne - które oceni profesjonalne jury.

8 kwietnia w Łodzi odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów wojewódzkich
konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów, nadzorowanych przez łódzkiego kuratora
oświaty. W gronie bohaterów okazałej gali znalazł się również uczeń ZSG w Słowiku
- z II klasy gimnazjum Jakub Krupiński. Tytuł laureata Jakub uzyskał w konkursie języka
angielskiego, a jego opiekunem w drodze po laury był nauczyciel j. angielskiego Ireneusz
Sołek. Laureaci mają prawo wyboru dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej.  

Jak co roku, uczniowie SP w Białej (5) i ZSG w Szczawinie (2) wzięli udział w kolejnej
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W eliminacjach miejsko-gminnych reprezentanci szkół z gminy Zgierz zajęli wysokie lokaty
- w kategorii szkół podstawowych Ola Boruta - I miejsce, Alicja Szafarz - II miejsce, Klaudia
Żelewska - IV miejsce, Mateusz Modrak - VI miejsce, Miłosz Dobrzelewski - VII miejsce.
W kategorii szkół gimnazjalnych Daniel Boruta - I miejsce, Piotr Florczak - IV miejsce.
Tym samym rodzeństwo Aleksandra i Daniel Boruta zakwalifikowało się do etapu powiato-
wego. W etapie tym uzyskali IV miejsca w swoich kategoriach. 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięć, imponującej wiedzy i umiejętności
oraz pasji do specyficznej dziedziny, jaką jest pożarnictwo. Dziękujemy za zaangażowanie.
Jesteśmy niezmiernie dumne z naszych niezwykłych uczniów. 

Agata Barzyńska (SP w Białej)
Wioletta Plich-Patora (ZSG w Szczawinie)

We are the champions...

Reprezentanci gminy na turnieju pożarniczym

LISTY DO REDAKCJI
Jakiś czas temu na łamach jednej z lokalnych gazet pojawiły się sensacyjnie brzmiące

doniesienia o… kościach w gminie Zgierz. „Kościach niezgody”, ściślej rzecz biorąc i artykuł
cytując. Z tekstu wynikało, że pewne stowarzyszenie ma trudności z dostępem do gminnej
świetlicy, że toczy „ciężkie boje” (cytat) i w ogóle musi nieźle przebierać nogami,
aby nie potykać się o rzucane przez urzędników „kłody” (cytat). Tyle sensacyjny tabloid.
A jaka jest prawda? Świetlice gminne są udostępniane w oparciu o jawny, ogólnie dostępny
regulamin, a nie na zasadzie uznaniowości. Ale komu chciałoby się o tym pisać. To wcale
nie brzmi tak sensacyjnie, jak ludzka krzywda! A że ta sama organizacja od kilku miesięcy
systematycznie korzysta ze świetlicy - po co pisać? Przecież to nie pasuje do sensacyjnego
tematu!!!

Jako mieszkaniec uważam, że świetlice powinny być udostępniane na potrzeby gminy
(a gmina to ludzie!), jednak sprzeciwiam się zawłaszczaniu lokali przez taką czy inną orga-
nizację. Niepokoi mnie perspektywa zamiany świetlic w stałe siedziby organizacji X, Y, Z.
Apeluję do władz gminy, aby miały na uwadze, że organizacji społecznych jest wiele
– w tym również takich, które nie uprawiają kampanii politycznych pod społecznymi szyl-
dami, które nie prowadzą dialogu za pomocą tabloidów, które działają na rzecz wspólnoty
bezinteresownie i bez awantur. Nie zamieniajmy świetlic w prywatne folwarki organizacji
czy też „partyjek”!!!

Mieszkaniec

Pragnę zapewnić, że kwestie udostępniania świetlic uprawnionym podmiotom są ściśle
uregulowane w prawie, stanowionym przez Radę Gminy Zgierz. Świetlice jako obiekty
użyteczności publicznej służą i będą służyły wszystkim mieszkańcom gminy. Władze gminy
gwarantują bezpłatny, sprawiedliwy i równy dostęp do obiektów wszystkim uprawnionym
podmiotom na warunkach określonych we wspomnianej uchwale Rady Gminy Zgierz.
Jednocześnie władze gminy Zgierz zdementowały nieprawdziwe informacje w sprawie,
żądając publikacji sprostowania.

Sekretarz gminy Zgierz
Mirosława Maciak

NAGRODY ZA WYKREŚLANKI ROZLOSOWANE!!!
WYKREŚLANKA WIELKANOCNA (NZZ 2016 nr 3)

Ksenia Olejniczak (Besiekierz N.), Ewa Sadowska (Szczawin), 
Beata Zasada (Kębliny)

WYREŚLANKA WIOSENNA (NZZ 2016 nr 2)
Stanisława Michalska (Dąbrówka Wlk.)

Zapraszamy po odbiór do siedziby Redakcji (w terminie do końca 2016 roku).
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2 kwietnia 2016 r. Oddział Regionalny
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie świętował
15-lecie działalności. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz samorządo-
wych, delegaci poszczególnych oddziałów
z całego kraju oraz członkowie lokalnych
struktur organizacji. Gminę Zgierz reprezen-
towali przewodniczący Rady Gminy Marek
Telenda oraz – w imieniu wójta Barbary
Kaczmarek – Mariusz Świątczak, redaktor
naczelny „Na Ziemi Zgierskiej”. Gospoda-
rzem spotkania był prezes Zarządu Oddziału
Cezary Piotrowski.              

Jubileusz był okazją do podsumowania
dotychczasowej pracy kulturalno-oświato-
wej, odznaczenia aktywnych działaczy
lokalnych, wspomnień o zasłużonych anima-
torach ruchu uniwersytetów ludowych oraz
prezentacji planów na przyszłość.
Nie zabrakło również akcentów folklory-
stycznych; imprezę uświetnił wspaniały popis
artystyczny młodzieżowego zespołu
„Szczawiniacy”. Wsparcia organizatorom
uroczystej sesji rocznicowej udzieliła gmina
Zgierz, fundując pakiety pamiątkowe
dla kilkudziesięciu gości honorowych
i członków władz Towarzystwa.

Choć śmiałe, wizjonerskie pomysły zwykło
się określać mianem „nie z tej ziemi”,
prezentowany Czytelnikom pomysł
jest jak najbardziej z naszej – zgierskiej –
ziemi. Pochodzący z Cyprianowa w gminie
Zgierz młody reżyser Kamil Siuda przykuł
uwagę ogólnopolskich mediów ambitnym
projektem produkcji krótkometrażowego
filmu fabularnego „Siódma podróż”. Film
ma być pierwszą od lat ekranizacją prozy
Stanisława Lema – najwybitniejszego
polskiego twórcy science fiction, zmarłego
10 lat temu. Po twórczość polskiego pisarza
z powodzeniem sięgają największe
amerykańskie wytwórnie filmowe, czego
przykładem jest m.in. adaptacja powieści
„Solaris” z George’m Clooney’em w roli
głównej. 
- Niestety, w ślad za zainteresowaniem
Hollywood tracimy element narodowego
dziedzictwa – mówi Kamil Siuda w rozmo-
wie z redakcją „Na Ziemi Zgierskiej” -
Koncerny medialne wykupują bowiem
wyłączne prawa do utworu, co oznacza,
że nigdy nie powstanie polska wersja zaku-
pionego przez Amerykanów tytułu z biblio-
teki Stanisława Lema.

Kamil Siuda w podwójnej roli – reżysera
i producenta filmu – właśnie gromadzi
fundusze na realizację swojego obrazu, który
ma być ambitnym przedsięwzięciem
artystycznym i trafić na ekrany kin.
Pierwszym krokiem była internetowa zbiórka
pieniędzy za pośrednictwem portalu Polak-
Potrafi.pl, gdzie w ciągu miesiąca udało się
zebrać ponad 7 tys. zł. Jak na filmowy budżet,
to kropla w morzu. Współcześnie produko-
wane w Polsce filmy kosztują przeciętnie
od 5 do 10 milionów złotych. O pomyślności 
ekranizacji       „Siódmej podróży”       może                  

zdecydować kwota wielokrotnie niższa – ok. 
350 - 400 tys. zł. Media z zainteresowaniem
podchwyciły temat: nic dziwnego – pomysł
jest oryginalny, a ekranizacja science fiction
to w polskiej kinematografii zjawisko nader
rzadkie. Reportaż Dariusza Szlawskiego
o artystycznym projekcie Kamila Siudy
i zaprzyjaźnionej ekipy młodych twórców
z kręgu łódzkiej „Filmówki” można przeczy-
tać w najnowszym numerze dwumiesięcznika
„Do Rzeczy” (dostępnym również w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
www.lgdprym.pl). My natomiast gorąco
kibicujemy Panu Kamilowi w realizacji filmu
i życzymy, by odniósł nieziemski sukces!

Pomysł (nie) z tej ziemi!

Zgierski oddział TUL świętował 15-lecie

Jubileusz „Giecznianek”

1 kwietnia 2016 roku minęło 15 lat
od czasu, kiedy to członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Giecznie postanowiły zawiązać
zespół śpiewaczy „Giecznianki”.

Przez te wszystkie lata panie starały
się zachować od zapomnienia stare, ludowe
piosenki, głównie z regionu łowicko-łęczyc-
kiego, prezentując je na licznych imprezach
okolicznościowych najczęściej na terenie
gminy i powiatu, ale także na scenach ogól-
nopolskich i poza granicami kraju. Obecnie 

zespół liczy 8 pań: pani Irena Stolarska,
pani Teresa Kuzańska, pani Kazimiera
Okońska, pani Zofia Piotrowska, pani
Jolanta Turek, pani Gabriela Skopiak, pani
Teresa Szczepaniak i pani Elżbieta
Rogalska. Zespołowi niestrudzenie towarzy-
szy kapela ludowa Zenona Rudnickiego
z Głowna w składzie: pan Marek Ubysz, pan
Andrzej Gawroński oraz pan Zenon
Rudnicki, który jest jednocześnie instrukto-
rem zespołu.

Gabriela Skopiak

W dniu 8 kwietniaa 2016 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej uczczono
jubileusz 50. rocznicy ślubu pięciu par
małżeńskich z terenu gminy Zgierz.
Organizatorami uroczystości byli Wójt
Gminy Zgierz i Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zgierzu. Złote gody małżeń-
skie świętowali Państwo: Stanisława
i Wacław Chrabańscy, Stanisława
i  Henryk  Gołkowie,  Janina   i   Wojciech

Palmowscy, Władysława i Andrzej
Potakowscy oraz Halina i Stefan
Wójcikowie. Ceremonia dostarczyła
dostojnym jubilatom i ich bliskim wielu
wzruszeń. Wójt Barbara Kaczmarek
wręczyła jubilatom Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz pamiątkowe listy gratulacyjne. 

Złoty jubileusz małżeński

LUDZIE Z PASJĄ: KAMIL SIUDA

Ruszył konkurs 
„Nestle porusza Polskę” 

- w głosowaniu internautów 
wybierana jest lokalizacja, 
w której organizator akcji 

zbuduje zewnętrzną siłownię.
Gmina Zgierz zgłosiła 

Rosanów 
– teren przy boisku sportowym.

Głosy można oddawać 
do 6 lipca br. 
bezpośrednio 

na stronie internetowej:          
NestlePorusza.pl

Zachęcamy Państwa do udziału 
z plebiscycie!

Zagrali o puchar Wójta

17 kwietnia 2016 r. w hali MOSiR
w Zgierzu odbył się Turniej Drużyn
Abstynenckich Gry w Piłkę Siatkową
o Puchar Wójta Gminy Zgierz, zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie
Abstynentów Klubu "STOP". Miło
nam odnotować, że drużyna Klubu,
obejmującego swoim zasięgiem
również gminę Zgierz, zajęła miejsce
na podium, uzyskując III lokatę w tur-
nieju. Puchar tym razem trafił w ręce
zwycięskiego zespołu z Bełchatowa.
Prawdziwymi zwycięzcami są jednak
wszyscy uczestnicy zawodów -
radosnego święta sportu, rozwijający
ruch abstynencki w naszym regionie.
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WYKREŚLANKA

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Wystarczy przesłać na adres Urzędu Gminy Zgierz
lub dostarczyć  do Biura Obsługi Klienta 
wypełniony KUPON, aby wziąć udział w losowaniu 
2 nagród: kubeczka „Na Ziemi Zgierskiej” oraz książki.

KUPON KONKURSOWY
hasło: ..........................................................................................
imię i nazwisko: .........................................................................
adres: ..........................................................................................
kontakt (nr telefonu lub e-mail):
....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Urząd Gminy Zgierz -Redakcję „Na Ziemi Zgierskiej” 
na potrzeby organizowanego konkursu dla Czytelników. 
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska
oraz nazwy miejscowości w przypadku wylosowania nagrody.

podpis: .............................................

Z podanego diagramu należy wykreślić słowa umiesz-
czone poniżej: poziomo, pionowo, ukośnie i wspak.
Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
OJCZYZNA, FLAGA, HERB, HYMN, BIEL,
CZERWIEŃ, GODŁO, ORZEŁ, HONOR, MARSZ,
ROCZNICE, PATRIOTYZM, GNIEZNO, ZABORY,
PAMIĘĆ, POWSTANIA, WOLNOŚĆ, WALKA. 
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