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Archeolodzy ze zgierskiego
Muzeum znów w terenie

Bezpieczna droga

W pierwszej połowie września br.
Muzeum Miasta Zgierza pod kierownictwem
dr. Piotra Świątkiewicza prowadziło badania
archeologiczne w Lesie Szczawińskim
na stanowisku kultury przeworskiej, datowa-
nym wstępnie na pierwsze stulecia naszej ery.

A wszystko to dzięki staraniom Pana
Krzysztofa Wołowskiego, historyka szcza-
wińskiego gimnazjum. Wiosną tego roku
do zgierskiego Muzeum  trafiły bardzo cenne
zabytki, odkryte przypadkowo w miejscowo-
ści Szczawin Duży. Były to elementy uzbro-
jenia i wyposażenia wojownika, w tym grot
włóczni, okucia tarczy i sprzączka pasa
z pierwszych wieków naszej ery, a więc
z czasów cywilizacyjnego wpływu Imperium
Rzymskiego na ziemie dzisiejszej Polski.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogły pochodzić one z ciałopalnego grobu,
w którym chowano doczesne szczątki ludz-
kie, zgodnie z ówcześnie panującym kultem,
spalonych na stosie pogrzebowym. Zabytki
te zostały odkryte przez anonimowego poszu-
kiwacza posługującego się wykrywaczem
metali. Na marginesie, tego typu niezareje-
strowana i amatorska działalność nie tylko
łamie prawo i podlega odpowiednim sank-
cjom, ale przeważnie jest szkodliwa. Szkod-
liwość ta polega głównie na niszczeniu
miejsc i zabytków stanowiących dziedzictwo
narodowe. W tym jednak przypadku ów
znalazca okazał się względnie rozważny,
gdyż wskazał miejsce, w którym dokonał
swego odkrycia. O sprawie natychmiast
został powiadomiony Łódzki Wojewódzki
Konserwator Zabytków, a miejsce odkrycia
zostało zarejestrowane, jako stanowisko
nr 8 w tej miejscowości.

W związku z tym zaszła konieczność
przeprowadzenia weryfikacyjnych badań
archeologicznych. Okoliczność ta stanowiła
podstawę do sprawdzenia hipotezy o faktycz-
nym istnieniu grobu, a więc cmentarzyska.
Ekspedycja Muzeum uzyskała pozwolenie
na prowadzenie badań w Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków oraz Nadleśni-

Jak co roku na terenie gminy Zgierz w dniach 19 - 23 września 2016 roku,
odbyła się akcja "Bezpieczna droga do szkoły". We wszystkich szkołach, wśród dzieci
z klas 0-3, przeprowadzane były zajęcia, by uświadomić najmłodszym, z jakimi zagroże-
niami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły oraz wyrobić w nich prawidłowe
nawyki. Bardzo ważnym elementem akcji jest uświadomienie dzieciom jak ważne
jest posiadanie elementów odblaskowych na plecaku czy odzieży. Każde dziecko otrzymało
taki odblask w kształcie misia, ufundowany przez gminę Zgierz.

W dniach 3-4 września odbyła się doroczna impreza organizowana przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi, na której 130 wystawców ze wszystkich gmin i powiatów woje-
wództwa łódzkiego oraz z regionów partnerskich prezentowało różnorodne, bogate
i oryginalne wyroby twórców ludowych oraz tradycyjne dania regionalne.

Gminę Zgierz reprezentowała piekarnia Naturex PPHU z Białej oferująca na stoisku
degustację przepysznego pieczywa, wypiekanego według tradycyjnej receptury w piecu
ceglanym, opalanym drewnem liściastym.

Kolejną atrakcją stoiska była ekspozycja rękodzieła artystycznego autorstwa pani
Teresy Włodarek, której pięknie wykonane, niepowtarzalne wyroby z włóczki ukazują
wielki kunszt szydełkowania.
Dzięki tak wspaniałym ludziom, którzy kultywują dawne tradycje i obyczaje, łącząc
przeszłość ze współczesnością, nasze stoisko cieszyło się niesłabnącą popularnością.
Odwiedzający chętnie sięgali po foldery i przewodniki turystyczne zachęcające
do odwiedzenia urokliwych miejsc w gminie Zgierz.

ctwie Grotniki, zaś wsparcie od Wójt Gminy
Zgierz Barbary Kaczmarek,
  jak i Prezydenta Zgierza Przemysława
Staniszewskiego.

Po niespełna dwóch tygodniach prac
terenowych, wspieranych przez młodzież
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ze Szcza-
wina oraz jego absolwentów, przebadano ok.
50 m2 powierzchni. W rezultacie tych badań
można już teraz stwierdzić, że zabytki
opisane we wstępie do niniejszego tekstu
rzeczywiście pochodziły z grobu ciałopal-
nego, niestety w znacznym stopniu zniszczo-
nego pracami leśnymi. Odkryto liczne
fragmenty popielnicy, ozdobnie czernionego,
cienkościennego naczynia, do którego
włożono liczne fragmenty przepalonych
kości, najprawdopodobniej mężczyzny.
Razem z nimi do grobu włożono części jego
osobistego wyposażenia do których należały
– poza już opisanymi – m.in. brązowa
zapinka ubrania, żelazny nóż, brzytwa
i sprzączka pasa oraz gliniany przęślik. Poza
popielnicą w grobie tym znajdowały się także
inne naczynia, tzw. przystawki, do których
w trakcie ceremonii pogrzebowej wkładano
potrawy i napoje służące zmarłemu do dal-
szego życia w zaświatach. Wszystkie
elementy składają się na obraz grobu popiel-
nicowego ludności tzw. kultury przeworskiej,
osiedlonej na terenie dzisiejszej gminy Zgierz
w I – III w. n.e. Nie znaleziono jednak
miecza, rytualnie zgiętego, który dopełniałby
wyposażenie standardowego pochówki
z okresu rzymskiego.

W ten sposób nasza wiedza o przeszłości
powiatu zgierskiego została wzbogacona
o dodatkową informację. Otwiera ona jednak
dalsze możliwe zapytania badawcze. Przede
wszystkim o zasięg cmentarzyska porośnię-
tego obecnie lasem. I po drugie,  o wieś –
osadę, która przecież musiała istnieć
w sąsiedztwie cmentarza. Na te pytanie
odpowiedzieć mogą tylko dalsze ewentualne
odkrycia i badania.

Robert Starzyński

Mikser Regionalny 2016

fot. M. Kochanowska
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Bezpłatne porady  
psychologiczne

dla mieszkańców gminy Zgierz we wrześniu 2016 r. 

DĄBRÓWKA SOWICE (Klub Integracji Spo-
łecznej): 03.10 godz. 09.00-13.00; 17.10 godz.
14.00-18.00. GIECZNO (Centrum Aktywizacji
Społeczno-Kulturalnej): 03.10 godz. 14.00-
18.00, 17.10 godz. 09.00-13.00, 31.10 godz.
09.00-13.00. GROTNIKI (Ośrodek Zdrowia):
21.10 godz. 9.00-13.00, 28.10 godz. 14.00-18.00.
SŁOWIK (Ośrodek Zdrowia): 24.10 godz. 14.30-
18.30, 31.10 godz. 14.30-18.30. SMARDZEW
(Ośrodek Zdrowia): 07.10 godz. 9.00-13.00,
14.10 godz. 14.00-18.00, 24.10 godz. 09.00-
13.00. BIAŁA (Ośrodek Zdrowia): każdy
poniedziałek w godz. 12.30-15.30.

Wyrazy współczucia
dla

Rodziny i Bliskich

ŚP.
Antoniego

Andrysiaka

składa
Stowarzyszenie 

Rozwoju Ziemi Zgierskiej

Wyrazy współczucia

Rodzinie
Dworczaków

z powodu śmierci

CÓRKI, SIOSTRY

składają

Sołtys Sołectwa Brachowice
oraz

Rada Sołecka i mieszkańcy

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.
Antoniego

Andrysiaka
 

składa

Ochotnicza Straż Pożarna
Ustronie-Grotniki

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia
Pani 

Mariannie Andrysiak

z powodu śmierci
MĘŻA

ŚP.
Antoniego

Andrysiaka
składają

KGW Grotniki-Ustronie
i M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Pani 
Mariannie Andrysiak

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani 
Mariannie Andrysiak

z powodu śmierci

MĘŻA

składają 

Sołtys
oraz 

Rada Sołecka Grotnik

Wyrazy  współczucia 
Przewodniczącej

KGW w Szczawinie
Pani 

Barbarze Majchrzak
z powodu śmierci

MĘŻA
ŚP.

Franciszka
Majchrzaka

składa
M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Przewodniczącej

KGW w Szczawinie
Koleżance

Barbarze Majchrzak
z powodu śmierci

MĘŻA
ŚP.

Franciszka
Majchrzaka

składają
Koło Gospodyń Wiejskich 

oraz
Ochotnicza Straż Pożarna

w Szczawinie

Wyrazy współczucia

Pani 
Janinie Dworczak

z powodu śmierci

CÓRKI
składa

Sołtys Śladkowa Górnego

Wyrazy współczucia 

Pani 
Barbarze Majchrzak

PRZEWODNICZĄCEJ 
KGW SZCZAWIN

z powodu śmierci

MĘŻA 
składają

Wójt Gminy Zgierz
Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy głębokiego
współczucia

Panu 
Andrzejowi 

Dworczakowi

z powodu śmierci

SIOSTRY
składa

Sołtys Śladkowa Górnego

NEKROLOGI I KONDOLENCJE
są publikowane bezpłatnie.

Zlecenie publikacji należy złożyć osobiście
w siedzibie Redakcji 

(Urząd Gminy Zgierz, budynek B, pokój nr 13).

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA

dla
Wójta Gminy Zgierz
Barbary Kaczmarek
za zorganizowanie 
i dofinansowanie

wycieczki 

składają
Soł tysi Gminy Zgierz

BEZPŁATNE 
PORADY
PRAWNE

D L A   M I E S Z K A Ń C Ó W
G M I N Y   Z G I E R Z

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

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

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

26
października

Przyłącza wodociągowe, wykonane bez wymaganej dokumentacji oraz nieobjęte umową z Gminnym
Zakładem Komunalnym na dostawy wody, są NIELEGALNE. Każdy, kto korzysta nielegalnie z gmin-
nej sieci wodociągowej, łamie prawo i naraża się na bardzo wysokie kary finansowe. Analiza wielkości
produkcji wody na terenie gminy Zgierz, wielkości poboru według wodomierzy oraz parametrów
ciśnienia w sieci prowadzi do wniosku, że w obrębie poszczególnych odcinków wodociągu występują
nielegalne przyłącza. Z tego powodu planowane są wzmożone akcje kontrolne, mające na celu
wyeliminowanie procederu szkodliwego nie tylko dla gminy, ale wszystkich jej mieszkańców,
którzy uczciwie płacą rachunki za wodę. 

Gminny Zakład Komunalny umożliwia zalegalizowanie przyłączy, na które ich użytkownicy
nie mają umów i tym samym nie płacą za wodę. W przypadku osób, które w terminie do 31 grudnia
2016 r. dobrowolnie zgłoszą się do GZK, aby zalegalizować swoje przyłącze i zawrzeć umowę
na dostawy wody, nie będą zastosowane żadne konsekwencje prawne. 

Termin abolicji w gminie Zgierz upływa z końcem 2016 r. Od początku przyszłego roku każde ujaw-
nione nielegalne przyłącze spowoduje zawiadomienie właściwych organów oraz nałożenie dotkliwych
kar finansowych, jakie przewiduje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (grzywna 5 tys. za nielegalne przyłącze wodociągowe i 10 tys. zł za przyłącze kanali-
zacyjne, nawiązka na rzecz dostawcy wody - 1 tys. zł za każdy miesiąc bezumownego korzystania
z wodociągu). W praktyce może to oznaczać kary rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Identyczne rozwiązanie - ścieżkę legalizacji przyłączy - z powodzeniem wdrożyło wiele gmin
w kraju, dzięki czemu umożliwiono tysiącom ludzi wyjście z "szarej strefy" bez konsekwencji finan-
sowych.  Posiadacze takich przyłączy bez umów znaleźli się bowiem w swoistej pułapce - strach przed
gigantycznymi karami finansowymi powodował, że bez abolicji praktycznie nikt nie odważył
się uregulować swojej sytuacji. Wszyscy zainteresowani legalizacją przyłączy proszeni są o kontakt
z Gminnym Zakładem Komunalnym w Dąbrówce Wielkiej.

GIGANTYCZNE KARY ZA NIELEGALNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE: 
DO KOŃCA ROKU MOŻNA ICH UNIKNĄĆ! 
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Aktywność 
społeczno – zawodowa                                                                                                      

Inwestycje   
     Trwa remont boiska przy Szkole Podstawowej
w Białej, polegający na wymianie nawierzchni ze sztucz-
nej trawy na poliuretanową oraz wymianie wyposażenia
na nowe. Zakończenie prac planowane jest na 30 wrześ-
nia. Wyremontowano w szkole korytarz szkolny .

Do końca miesiąca ma się zakończyć również remont
nawierzchni drogi gminnej ul. Letniskowej w miejsco-
wości Jedlicze B. Niebawem rozpoczną się prace
związane z budową parkingu przy ZSG w Giecznie
(część I obejmująca wjazd centralny, drogę pożarową
i remont chodnika) oraz boiska przy ZSG w Słowiku.
Planowany termin wykonania prac to listopad 2016 r.
Kolejną z inwestycji jest przebudowa drogi gminnej
12/367/E ul. Pogodnej w Dąbrówce Strumiany i przebu-
dowa krańcówki, która ma się zakończyć
31 października. Rozpoczął się także remont chodnika
w miejscowości Grotniki przy ul. Brzozowej. 
     Końcowy etap prac drogowych dobiega w obrębie
ulic Sadowej i Łanowej w Rosanowie, inwestycja będzie
służyć mieszkańcom, a także sprzyjać rozwojowi
gospodarczemu tego rejonu gminy.

Projekt  pn. „Aktywność społeczno –
zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszło-
ści” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej , Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020    realizowany  przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgierzu nabiera rozpędu, trwają  inten-
sywne  zajęcia w ramach projektu.
10  uczestników i uczestniczek zdobywa
wiedzę  z zakresu prawa drogowego
w ramach kursu prawa jazdy kat. B.
Po zapoznaniu sie z przepisami kodeksu
drogowego rozpoczną  praktyczną  naukę
jazdy.

10 uczestniczek projektu będzie
realizowało zajęcia w ramach tzw. "Szkoły
dla rodziców".  W czasie  zajęć grupowych
i indywidualnych będą  doskonalić  wiedzę
na temat roli matki w życiu rodziny.
Jak prawidłowo wykonywać obowiązki
wynikające z  roli matki. Jak  budować rela-
cje i  więzi rodzinne, a zwłaszcza relacje
z dzieckiem. Metody wychowania i  komu-
nikacji z dzieckiem, zapobieganie agresji
u dzieci i budowanie poczucia własnej
wartości.  Uczestniczki projektu  posiadające
małe dzieci mają zapewnioną opiekę nad
dziećmi w czasie zajęć grupowych,  finanso-
waną                ze  środków  projektu.

Natomiast  5 osobowa grupa uczestników 

projektu będzie realizowała  zajęcia  terapeu-
tyczne z zakresu różnego rodzaju uzależnień.
Będą zdobywać wiedzę teoretyczną,
jak postępować,  co robić by nie popaść
w sidła  złych nawyków, nałogów i uzależ-
nień.  

Od miesiąca września ruszyły również
zajęcia  z logopedą  oraz korepetycje z infor-
matyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym Nr 1 w Łodzi   dla dwóch
niepełnosprawnych uczestniczek projektu
finansowane ze środków  Unii Europejskiej.
Jedna z uczestniczek  uczęszcza również
na kurs prawa jazdy kat. B , a w zajęciach
uczestniczy wraz z tłumaczem języka
migowego.

Wszystkie spotkania uczestników projektu
mają również na celu   integrację   społeczną
mieszkańców Gminy Zgierz. Na wszystkich
zajęciach grupowych zapewniony
jest catering dla uczestników projektu.

Kolejnym etapem projektu po aktywizacji
społecznej i edukacyjnej będzie  aktywizacja
zawodowa     - 20 uczestników projektu,
która rozpocznie sie  od listopada  2016 r.
Programem Aktywizacja i Integracja.
W ramach Programu PAI, uczestnicy
projektu  będą realizowali prace społecznie
użyteczne  u pracodawców  oraz zajęcia
integracyjne w Klubie Integracji Społecznej
w Dąbrówce.                                                                                           

Koordynator projektu
Małgorzata Bibel

fot. boisko SP w Białej

fot. SP w Białej fot. Jedlicze B

fot. przebudowa krańcówki 
w Dąbrówce Strumiany

w gminie Zgierz

fot. Grotniki
fot. ulica Sadowa / Łanowa
w obrębie Lućmierza / Rosanowa fot. nowa hala logistyczna
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III już Bazar Jedlicki staje się coraz
bardziej popularny wśród mieszkańców
naszej gminy. Było tym razem znacznie
więcej osób sprzedających i odwiedzających
naszą świetlicę. Pogoda oczywiście dopisała,
jak zwykle, humory także.  Doskonały bufet
ze słynnymi pierogami jedlickimi
oraz wyśmienitymi ciastami radował podnie-
bienia gości. W ramach symbolicznej sprze-
daży sąsiedzkiej były zabawki, odzież,
starocie (wiele z nich to unikalne cudeńka),
wózki dla dzieci, chodziki, kojce, książki,
obrazy, ładne drobiazgi dekoracyjne, a nawet
dorodne dynie czy kabaczki z własnego
ogródka. Sznur samochodów wzdłuż obu
stron ulicy dojazdowej do świetlicy ciągnął
się momentami kilkaset metrów, a  poza tym
ileż się spotkało starych znajomych!  Ile było
miłych spotkań sąsiedzkich! Ile pogaduszek
przy kawie czy herbacie! Radością   było
patrzeć    na    te    "obrazki"  przez   cały  czas

W dniu 21 września 2016 roku na terenie
Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej  odbyła
się konferencja „SMAK WSI przetrwał
w naszych produktach” zorganizowana przez
Lokalną Grupę Działania „PRYM”.
Uczestników spotkania powitały wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek oraz prezes
Zarządu LGD PRYM Jolanta Pęgowska. 
Krzysztof Zieliński ze Stowarzyszenia
Pro Carpathia wygłosił prelekcję o szlakach
kulinarnych, turystyce wiejskiej i zagrodach
edukacyjnych jako pomyśle na promocję,
rozwój i współpracę społeczności lokalnej
LGD.

Poruszono również tematy produktów
ekologicznych i ich wykorzystanie w gastro-
nomii, możliwościach i doświadczeniach
w produkcji oraz przetwórstwie
ekologicznym. 

Konferencji towarzyszyły pokazy,
a także warsztaty animacyjne w kuchni
i przy ognisku. Na specjalnie przygotowa-
nych stanowiskach, szefowie kuchni przyrzą-
dzali pyszne dania z ryb słodkowodnych.
Goście mogli zobaczyć wszystkie etapy
tworzenia potrawy – od oprawiania ryby
do prezentacji gotowego dania i degustacji.                

Uczestnicy warsztatów mogli także
wysłuchać porad ekspertów kulinarnych. 
Na jednym ze stanowisk odbywała
się prezentacja pieca konwekcyjno-parowego
do suszenia owoców i warzyw oraz pastery-
zacji. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
przy wykorzystaniu takiego pieca piekły
ciasta według swoich receptur, wypiekano
również chleb z wykorzystaniem bio
zakwasu. Jedną z atrakcji było przygotowy-
wanie mamałygi z bryndzą. Goście mogli
spróbować również świeżo wyciskanych
soków z owoców i warzyw przy użyciu
nowoczesnych urządzeń kuchennych. 

Głównym punktem warsztatów kulinar-
nych  było pieczenie ekologicznego prosiaka
na ruszcie.

Nie zabrakło również występów artystycz-
nych zespołów działających przy GCKSTiR
w Dzierżąznej -  Szczawinianek , zespołu
tańca mażoretkowego YOLO Kadetki
i Seniorki oraz zespołu tańca nowoczesnego
Raindrops Junior. 

Wieczorem przy ognisku bawiono
się w rytm piosenek biesiadnych śpiewanych
przez Giecznianki wraz z kapelą Zenona
Rudnickiego.

21 września 2016 roku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2016
pod patronatem Wójta Gminy Zgierz. Organizatorem zawodów był Ludowy Klub Sportowy
„Czerniawka” z siedzibą w Łagiewnikach Nowych.    Zawody zostały rozegrane na boisku LKS
"START" Szczawin. W imprezie uczestniczyli czołowi młodzi zawodnicy z województwa
świętokrzyskiego i łódzkiego, łącznie około 100 osób.

trwania bazaru! Organizatorzy po raz kolejny
mieli wiele satysfakcji ze stworzenia
tak sympatycznej okazji do spotkań z sąsia-
dami bliższymi i dalszymi. No i każdy
wyszedł z bazaru choć z jednym udanym
zakupem oraz wielu z ciastami i pierogami
"na wynos".

Zbieraliśmy także podpisy pod wnioskiem
do Marszałka Województwa w sprawie
zorganizowania w Jedliczu A (przy stacji
paliw) przystanku kolejowego, który znacz-
nie ułatwiłby mieszkańcom naszych miejsco-
wości dotarcie Łódzką Koleją Aglomeracyjną
do Łodzi i Zgierza. Mnóstwo osób zachwy-
conych tym pomysłem poparło nasz wniosek
z wielkim entuzjazmem.

Szanowni Państwo! Następny bazar
4 czerwca 2017 r.! I już dziś serdecznie
zapraszamy! 

Iwona Ambroziak

III Bazar Jedlicki

Łucznicy w Szczawinie

PRYM w Dzierżąznej

Jeśli chcesz zostać członkiem zespołów:
• tańca nowoczesnego Raindrops – junior
(dziewczynki i chłopcy od 7 roku życia)

• tańca mażoretkowego YOLO – kadetki
(dziewczynki do 12 roku życia)

• tańca mażoretkowego YOLO – seniorki
(dziewczynki powyżej 12 roku życia)

• zespołu śpiewaczego Gieczniaki 
• kapeli ludowej
• zespołu śpiewaczego Szczawinianki
• orkiestry dętej

prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 

tel. 717 84 66, 663 919 045
www.dzierzazna.pl
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W dniu 12 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej władze gminy Zgierz,
społeczność szkolna i mieszkańcy oddali hołd Polakom zamordowanym przez nazistów w Białej
w dniu 11 września 1939 r.

Gmina Zgierz uczciła pamięć mieszkańców pomordowanych w Rogóźnie dnia 10 wrześ-
nia 1939 r. Mord na cywilnej ludności, dokonany tu 77 lat temu, to jedno z najbardziej
dramatycznych wydarzeń wojny i okupacji na ziemi zgierskiej.

30 lat Izby Pamięci NarodowejW hołdzie pomordowanym

Tornistry pełne energii
30 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zgierz  odbyło się uroczyste spotkanie z dziećmi  z terenu

gminy, które wybierają się do pierwszej klasy. W ramach akcji” Energetyczny tornister” organizo-
wanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, najmłodsi uczniowie otrzymali  pełne wyprawki
szkolne. Dzięki dobrej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy
Zgierz, czterdzieści kolorowych tornistrów wyposażonych w przybory szkolne trafiło do dzieci
objętych pomocą społeczną.

Wyprawki szkolne oraz upominki wręczali: Piotr Jóźwiak - zastępca Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Barbara Kaczmarek - wójt gminy Zgierz, Marek
 Matuszewski - poseł na Sejm RP oraz Małgorzata Bibel – kierownik GOPS.
Pani Anna Chwiejczak - starszy specjalista ds. komunikacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź,
przy okazji spotkania przeprowadziła  „energetyczną lekcję”, dzięki której dzieci dowiedziały się,
czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw związanych z prądem. 

1 września minęła 77. rocznica wybuchu II
wojny światowej. Ziemia zgierska, w szcze-
gólności gmina Zgierz dotknięta została
zbrodniami Wehrmachtu na ludności cywil-
nej już w pierwszych dniach września.
Natomiast  na początku 1943 roku miesz-
kańcy wsi Dzierżązna byli świadkami po-
wstania obozu pracy dla polskich dzieci. Filię
obozu w Dzierżąznej utworzono na polecenie
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy
w dniu 7 XII  1942 r. Jej głównym zadaniem
było zapewnienie wyżywienia dla obozu ma-
cierzystego przy ul. Przemysłowej w Łodzi.
Filię zlokalizowano w folwarku, który
powstał w wyniku połączenia trzech
przedwojennych majątków ziemskich.
W celu upamiętnienia dziejów filii niemiec-
kiego podobozu dla polskich dziewcząt
w Dzierżąznej w 1986 roku powstała Izba
Pamięci Narodowej. Była to inicjatywa Spo-
łecznego Komitetu, który tworzyli: Jan
Jarota, Józef Sadowski, Magdalena
Hauke. Pierwsza siedziba Izby znajdowała
się w budynku szkoły w Dzierżąznej. Otwar-
cie poprzedzały wyjazdy M. Hauke i Józefa
Witkowskiego ( autora monografii o obozie)
do Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Warszawie, także  w Łodzi
i pozyskiwanie eksponatów w postaci
dokumentów, zdjęć i obozowych listów.

Otwarcie Izby 31 maja 1986 roku miało
uroczysty charakter. Wzięli w nim udział
harcerze z hufca ZHP Zgierz-gmina, władze
administracyjne gminy, mieszkańcy okolicz-
nych wsi, byłe więźniarki, Józef
Witkowski. Spotkanie i obozowe wspomnie-
nia były tym bardziej wymowne,
   że  odbywały się w przeddzień Dnia Dziecka.
W roku 1994 ekspozycja pamiątek została
zlikwidowana z powodu bardzo złego stanu
technicznego budynku po byłej szkole.
Nieremontowany obiekt  ulegał stałej degra-
dacji i zniszczeniu. Zawalony strop zagrażał
bezpieczeństwu zbiorów. Zostały one zabez-
pieczone, przechowane w domu prywatnym
i w nienaruszonym stanie przetrwały do 2002
roku, gdy 18 czerwca nastąpiło otwarcie Izby
w nowej siedzibie - w budynku szkoły
w Białej. Współpraca z Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi pozwoliła
na odnowienie starej ekspozycji.                                                                                                                                                           

Kilkuletni brak stałej wystawy nie stanowił
jednak przeszkody w systematycznym orga-
nizowaniu zjazdów byłych więźniarek.
Do 2002 roku siedmiokrotnie spotykały
się z mieszkańcami gminy Zgierz, z dziećmi,
młodzieżą, żołnierzami. Spotkaniom towa-
rzyszyła okolicznościowa wystawa.
Zbiory Izby cieszą się nadal niesłabnącym za-
interesowaniem. Dzięki księdze pamiątkowej
możemy stwierdzić, że Izbę zwiedziły liczne
grupy turystów indywidualnych i grupowych
z terenu gminy Zgierz, z Łodzi, Aleksand-
rowa, Ozorkowa, Poddębic, Głowna,
Warszawy, Żagania, Krakowa, Wrocławia,
USA, Anglii. Wśród zwiedzających byli
uczniowie, zuchy, harcerze, studenci,
emeryci, turyści z Finlandii, młodzież
w Włoch i z Niemiec, z Rosji, Ukrainy,
Białorusi, delegacje władz z Łotwy, Węgier,
Litwy i naturalnie więźniarki obozu, które
pochodzą z różnych stron Polski. Ostatni,
ósmy zjazd byłych więźniarek miał miejsce
w 2009 r. W efekcie remontu części budynku
szkoły w 2010 r. pomieszczenie Izby powięk-
szyło się, a i tak nie wszystkie pamiątki
są eksponowane z powodu braku miejsca.
Po uroczystym posadzeniu na terenie szkoły
Katyńskiego Dębu Pamięci w 2012 r. Izba
wzbogaciła się o wystawę dotyczącą mjr
Jana Czecha, a nadanie szkole imienia
w 2014 r. poprzedzone było otwarciem
wystawy poświęconej losom
Patrona – Jana   Kasińkiego.
Pamiątki eksponowane w Izbie zaspokajają
potrzeby edukacyjne, są przedmiotem prac
konkursowych, publikacji, filmów dokumen-
talnych. Ostatnia wizyta telewizji TRWAM
miała miejsce w lipcu bieżącego roku.  Izba
dysponuje nagraniami wspomnień obozo-
wych, wyposażona jest w sprzęt audiowi-
zualny. Położona jest przy szlakach
turystycznych, informacje o niej znajdą
turyści w przewodnikach i folderach.
Od 30 lat służy kolejnym pokoleniom
Polaków. Przypomina, że podczas  okupacji
niemieckiej w centrum obecnych granic
gminy Zgierz przebywały pod przymusem
polskie dziewczęta brutalnie wyrwane
z domu rodzinnego, pracowały ponad siły
przez 12-14 godzin dziennie. Tęskniły
do rodziców, były głodne, bite, poniżane.
Najmłodsza miała zaledwie 8 lat.

Magdalena Hauke

fot. otwarcie Izby w pierwszej siedzibie w budynku szkoły
w Dzierżąznej - rok 1986, przemawia Józef Witkowski

fot. wnętrze Izby w Szkole Podstawowej 
im. Jana Kasińskiego w Białej

fot. tablica z szyldem podobozu w Dzierżąznej
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Tegoroczne Dożynki w gminie Zgierz już za nami.
Piękna pogoda - jak na zamówienie, tradycyjne obrzędy
święta plonów oraz moc atrakcji dla dużych i małych
spowodowały, że ośrodek w Dzierżąznej 28 sierpnia
2016 odwiedziły tysiące gości.
Dożynki rozpoczęły się od tradycyjnego korowodu.
Następnie wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
która była gospodarzem gminnego święta plonów,
powitała zgromadzonych gości. Starostami Dożynek
zostali Maria Kacela i Marek Potakowski, a dzięk-
czynną mszę świętą odprawił proboszcz parafii Gieczno
ks. Mirosław Wojturski. Część obrzędową poprowa-
dziła  Magdalena Michalak z TVP3 Łódź.
Dożynkowy wieniec złożyły  na ręce wójta panie
z zespołu Giecznianki, zaś przewodniczący Rady
Gminy Marek Telenda otrzymał wieniec
od Koła Gospodyń Wiejskich z Rosanowa.

Wspaniałą oprawę artystyczną  Dożynek,  odwołu-
jącą się do dziedzictwa folklorystycznego naszego
regionu, stanowiły występy zespołów śpiewaczych
Szczawinianek i Giecznianek z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego.

Nie mogło też zabraknąć występów zespołu tańca
mażoretkowego YOLO kadetki i seniorki oraz zespołu
tańca nowoczesnego Raindrops Junior, działających
przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej.
Jednym z punktów części oficjalnej było uhonorowanie
tytułem „Przyjaciel Gminy Zgierz” Anny Dąbrowskiej
- kierownika  Rejonowego Zespołu Doradców Zgierz
ŁODR, Jana Manisty – sołtysa sołectwa Lorenki oraz
Waldemara Mrulewicza – zastępcy komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
Pamiątkowe statuetki wręczyła wójt Barbara
Kaczmarek wraz z przewodniczącym Rady Gminy
Zgierz Markiem Telendą. 

Przybyli goście tłumnie odwiedzali pięknie
ozdobione stoiska sołectw gminy Zgierz oraz stoisko
Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich,
na których mogli skosztować pysznych,  tradycyjnych
potraw wykonanych przez mieszkańców gminy i  panie
z kół gospodyń wiejskich. Licznie zaprezentowali
się również twórcy ludowi ze swoimi wyrobami. 

Specjalnie dla  naszych milusińskich przygotowano
wiele atrakcji, m.in. miasteczko strażackie, wodny
i bajkowy świat dziecka,  konkursy plastyczne, malo-
wanie buziek oraz wesołe miasteczko. Na stoisku
Rycerstwa Ziemi Zgierskiej można było zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie w zbroi rycerskiej.

Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły
się jednorożce,  rozdawane na stoisku gminy Zgierz,
nawiązujące do herbu gminy.

Wyczekiwaną przez wielu uczetników atrakcją
Dożynek  były  koncerty zespołów  Jorrgus, Maxx
Dance, E-Maill, Claudi, Top Girls i Redox, które
sprawiły publiczności niezapomniany, pełen pozytyw-
nej energii festiwal disco-polo, relacjonowany bezpo-
średnio na  fanpage’u telewizji  Polo TV. Pomiędzy
występami odbyło się losowanie nagrody głównej –
weekendu dla dwóch osób w czterogwiazdkowym
hotelu w Krynicy Zdrój, którą wręczył poseł na Sejm
RP Marek Matuszewski.  

Zwieńczeniem wieczoru był pokaz sztucznych ogni
oraz dyskoteka z Radiem Łódź.   

Podczas tegorocznych Dożynek w Dzierżąznej każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, a cała impreza zapewne
pozostanie w pamięci  na długo.

Dożynki 
 2016

Sponsor Główny: TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. Sponsorzy: DIESEL TRUCK Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Pojazdów
Użytkowych Mercedes-Benz www.dieseltruck.mercedes-benz.pl, RSII Sp. z o.o. www.rs2.pl, Polski Związek Hokeja na Lodzie -
www.pzhl.org.pl, EURFOAM POLSKA Sp.z o.o. - www.eurofoam.pl, JUNIKOST T.A.A. Jóźwiccy Dąbrówka Wielka producent betonu,
szamb i bloczków, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Łodzi, DACH 64 Włodzimierz Sikora Dąbrówka
Wielka producent obróbek blacharskich do 6,4 metra, Kancelaria Notarialna Barbara Jeziorska, Kancelaria Notarialna Waldemar
Jeziorski Zgierz, ul. Piotra Skargi 2 (róg Łęczyckiej)  www.jeziorscy.com.pl, POLSKA WODA Sp.z o.o. w Aleksandrii producent wod y
PRIMAVERA, BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu, AGROL S.C. Tomasz Marchwiany, Rafał Marchwiany - Biała importer i dystrybutor
ciągników i maszyn rolniczych, FIRMA LIS z Łodzi – producent kołder i poduszek - www.firmalis.pl, Agencja Reklamowa GALART
Michał Toma Zgierz, ul. Długa 7 www.galart.com.pl, MAGNESOWO magnesy dekoracyjne Zgierz, ul. Długa 7 www.magnesowo.pl,
STACJA NOWA GDYNIA Centrum sportu, fitness & Aquapark Zgierz, ul. Sosnowa 1 www.stacjanowagdynia.pl, Salon Fryzjerski
„NIE ZADZIERAJ Z FRYZJEREM” Zgierz, ul. Łęczycka 2 Patronat Medialny: TVP3 Łódź, POLO TV, Radio Parada, Radio Łódź.
Za   otrzymane wsparcie  przy Dożynkach 2016 gorąco dziękujemy.
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STRUMYK
Dąbrówka Strumiany

- urządzanie zieleni
- instalacje nawadniające

- układanie kostki granitowej
i brukowej

- ogrodzenia z kamienia 
i galanterii betonowej

tel. 505 072 614

NIERUCHOMOŚCI 
ZGIERSKIE

Barbara Strzyżewska
Zgierz, ul. Długa 44/46 lok. 11

tel. 518 110 108
www.nieruchomosci-zgierskie.pl

biuro@nieruchomosci-zgierskie.pl

Specjalizacja: pośrednictwo w sprzedaży
i zakupie działek pod budowę domu, analizy

terenu i opłacalności zakupu, doradztwo
w zakresie wyceny i procedur, uzyskanie

warunków zabudowy.

Centrum 
Akrobatyki i Tańca

AKADI
Łódź, ul. Aleksandrowska 38

(DH TEOFIL, II piętro)

668 714 744
akadi.cat@gmail.com

- zespół taneczny KIKI-DANCE
- rock’n’roll akrobatyczny, hip-hop, 

jazz, balet, break dance
- akrobatyka

- kursy tańca użytkowego

SKŁAD WĘGLA
ART-GLOBAL
Biała, ul. Zgierska 3

tel. 604 793 144
Oferujemy polski węgiel 
w przystępnych cenach.

BEZPŁATNY TRANSPORT
na terenie gminy Zgierz

hurt - detal

godziny otwarcia: 7.30-16.30

 

NIWATECH
AUTORYZOWANY
SERWIS I SKLEP

SPRZĘTU OGRODNICZEGO 

Biała, ul. Zgierska 3

tel. 732 815 916

www.niwatech.pl

AUTO-SZKOŁA

SZYMON
KURSY NA PRAWO JAZDY

KAT. A, B
POJAZDY IDENTYCZNE 

JAK NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM

Biała, ul. Zgierska 31
Zgierz, ul. Bazylijska 39 L

Facebook: Auto-Szkoła Szymon

600 931 475

DACH64.PL
Sikora Włodzimierz
Dąbrówka Wielka 
ul. Dąbrowska 132
tel. 510 060 886
biuro@dach64.pl

producent; 
obróbki blacharskie do 6,4 mb

odwodnienia liniowe
www.stora-drain.pl

rynny stalowe i plastikowe

www.dach64.pl

WALL-DECORS
Sebastian Wilk

trawertyny – stiuki 
betony dekoracyjne

wykończenia wnętrz – remonty
meble na wymiar

Zgierz, ul. Bazylijska 39a
504 134 587

www.wall-decors.com

SNEKKER 
MEBLE     

Producent mebli na wymiar 
do domu i biura

Od początku działalności firma zajmuje się
wyposażeniem i wystrojem wnętrz. 

Produkujemy meble kuchenne, biurowe,
do sypialni, jadalni, szafy przesuwane, 
lakierowane, na stelażu metalowym.

Rosanów, ul. Rzemieślnicza 13
509 839 839

sekker.meble@interia.pl
www.meble-snekker.pl

  
ŁUKASZ 

KLESZCZYŃSKI
usługi asenizacyjne

wywóz nieczystości płynnych
atrakcyjne ceny
krótkie terminy

czynne w godz. 6-18

Łagiewniki Nowe 
ul. Smardzewska 148a

tel. 508 309 508

Piotr Adamczewski

LOCZEK
Dąbrówka Wielka 

profesjonalna wycinka drzew
usługi podnośnikiem koszowym

tel. 661 72 14 26
biuro@podnosnikloczek.pl

www.podnosnikloczek.pl

ART-MED    
Wiesław Pawlak

MASAŻ LECZNICZY
RELAKSACYJNY

AKUPRESURA STÓP

Biała, ul. Zgierska 38
tel. (42) 716 47 04

607 774 942

POMOC DROGOWA
POTAKOWSKI

721 499 515

Świadczymy profesjonalne usługi
dla kierowców samochodów

osobowych, dostawczych i cięża-
rowych. Przewozimy maszyny

rolnicze i budowlane. 
Jesteśmy do dyspozycji 24/7

www.pomoc-drogowa-a1-a2-holowanie.pl

MIR
Ubezpieczenia 

majątkowe, firmowe,
komunikacyjne,
rolne, życiowe

w
30 towarzystwach 

ubezpieczeniowych-  

505 441 714
Grotniki, Ustronie i okolice

dojazd do klienta

PANORAMA
GOSPODARCZA
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KREDYT
GOTÓWKOWY 

ZA ZERO
O szczegóły pytajcie Państwo w naszych placówkach:
Centrala ul. Długa 62A                         tel. 42 716 66 00 
Filia w Zgierzu ul. Parzęczewska 21         tel. 42 716 36 53
POB Nr 1 ul. Długa 16                          tel. 42 715 42 73
POB Nr 3 ul. Łęczycka 4                      tel. 42 718 25 38
POB Nr 4 ul. T. Boya-Żeleńskiego 45       tel. 42 715 10 50
POB Nr 5 Pl. Jana Pawła II 17                tel. 42 716 20 66
Filia w Łodzi, ul. Zachodnia 21              tel. 42 611 24 54
Filia w Głownie, ul. Młynarska 1             tel. 42 718 25 75
Filia w Strykowie, ul. Targowa 12           tel. 42 719 50 50
POB w Giecznie, ul. Główna 25              tel. 42 717 83 30

OPROCENTOWANIE

w skali roku 0%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego ZA ZERO wynosi 10,49% dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów
kredytu) 6 411,94 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 6 989,01 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 577,07 zł (w tym: prowizja 577,07
zł, odsetki 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł – nie jest wymagane posiadanie przez Konsumenta rachunku osobistego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu), 22 miesięczne raty (w
tym 21 rat w wysokości 291,45 zł i ostania 22 rata w wysokości 291,49 zł). Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Konsumenta, daty
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Kalkulacja została dokonana na dzień 16 czerwca 2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pełna oferta na www.bszgierz.pl

W imieniu Urzędu Gminy Zgierz oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji przekazujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli
się w przygotowania tegorocznych Dożynek Gminnych w Dzierżąznej. 
Dzięki wsparciu naszych Partnerów impreza stała się uroczystością wyjątkową. 
Była ona nie tylko prezentacją dorobku  kulturalnego, rękodzieła artystycznego i kuchni
regionalnej ale szansą na promocję naszej gminy. Dziękujemy za owocną współpracę.

Wójt Gminy  Zgierz
Barbara Kaczmarek

Podczas zbiórki odbierane są:
1. zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny: lodówki, pralki, kuchenki, mikrofa-
lówki, piecyki, odkurzacze, telewizory, radia, komputery, monitory, laptopy, aparaty
telefoniczne, żarówki, świetlówki, żyrandole.
2. odpady wielkogabarytowe: meble (t.j. m.in. wersalki, fotele, sofy, kanapy, biurka,
meble, ogrodowe); elementy wyposażenia mieszkań (t.j. m.in. dywany, wykładziny,
materace, kołdry, walizki).
3. zużyte opony 

S P R Z E D  P O S E S J I N I E  B Ę D Ą  O D B I E R A N E :
wełna mineralna, odpady budowlane w tym styropian, okna, drzwi, piasek, żwir, gruz,
armatura sanitarna m.in.: muszle klozetowe, prysznice, wanny. Taki rodzaj odpadu właści-
ciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, który mieści się w Zgierzu, przy ul. Balickiego 3a, czynny
od pniedziałku do piątku w godz: 7:00 -15:00 i sob. 8:00 -12:00

WSZYSTKIE ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 
6:00 RANO W DNIU ZBIÓRKI 

22 października 2016 r. - rejon I, 15 października 2016 r. - rejon II, 
8 października 2016 r.- rejon III, 1 pażdziernika 2016 r. - rejon IV 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON

Z okazji  zbl iżającego s ię  
Dnia Edukacji  Narodowej

Dyrektorom, Nauczycielom i  Pracownikom
szkół  i  placówek oświatowych 

w naszej  gminie
oraz Członkom społeczności  szkolnych

życzę edukacyjnych osiągnięć 
i  osobistych sukcesów

Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek

ZDROWY UŚMIECH

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowiku został utworzony gabinet stomatologiczny, 
w którym uczniowie i absolwenci szkoły będą leczeni bezpłatnie.
W dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 przyjmuje asystent stomatologa.
Lekarz stomatolog przyjmuje w dniach : wtorki, środy, czwartki w godz.. 10.00-15.00.

W dniu 23 września w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym obchodzono
Europejski Dzień Języków Obcych. Za jego organizację odpowiadała nauczycielka języka
angielskiego pani Justyna Kraszewska. To święto ustanowione zostało w 2001 roku z inicja-
tywy Rady Europy. W ramach obchodów podjęto różnorodne działania. Dzieci rysowały
plakaty promujące znajomość języków obcych, malowały flagi na twarzach czy ubierały
tradycyjne stroje mieszkańców różnych krajów. Ponadto uczniowie śpiewali piosenki
w języku angielskim oraz rozwiązywali zadania w kilkuosobowych drużynach; ich zadaniem
było m.in. rozpoznawanie flag, języków, w których śpiewane są piosenki i powitania
czy łamańce językowe. Na koniec przyszedł czas na prezentację i degustację potraw
z różnych stron świata, przygotowane przez dzieci. Celem Europejskiego Dnia Języków
jest ukazanie znaczenia uczenia się języków oraz promowanie różnorodności kulturowej
i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować.

Justyna Kraszewska

Europejski Dzień Języków Obcych

Wójt Gminy Zgierz zaprasza na Rajd Rodzinny
8 października 2016 roku (sobota)

start: Świetlica Wiejska w Jedliczu A godz. 11.00
dwie trasy: piesza i rowerowa prowadzące m. in. przez rezerwat Grądy nad Lindą

organizator: Gminne Centrum, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
więcej informacji na:  www.dzierzazna.pl


