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FERIE!

Nietypowe jak na zimę kaprysy pogody nie przeszkadzają
najmłodszym w radosnym spędzaniu ferii - również w Gminnym
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
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Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Kazimiery
Jóźwiak  

składają
Koło Gospodyń Wiejskich

w Szczawinie, 
Sołtys i Rada Sołecka 

sołectwa Szczawin

Marcie Kińskiej
oraz członkom rodziny

wyrazy współczucia
z powodu śmierci mamy

Hanny
Kińskiej 

składają
Sołtys i Rada Sołecka 

sołectwa Rosanów

Wyrazy współczucia
Pani 

Danucie Kołodziejczak
oraz Rodzinie
z powodu śmierci

ŚP.
Wiesława

Kołodziejczaka 
składają

Sołtys i Rada Sołecka 
sołectwa Ciosny

Radnemu Rady Gminy Zgierz
Marianowi

Jóźwiakowi
najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Zgierskiej

Wyrazy współczucia Panu

Marianowi Jóźwiakowi
Radnemu Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci
MATKI  

składają

Wójt Gminy Zgierz 
Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Zgierz
Pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych

Wyrazy współczucia Pani

Teresie Kuleszy
z powodu śmierci

MATKI  
składają

koleżanki i koledzy 
członkowie Koła Emerytów i Rencistów

Związku Nauczycielstwa Polskiego
z gminy Zgierz

Azbest jest materiałem od dawna
wykorzystywanym w budownictwie. Niska
cena i odpowiednie właściwości mecha-
niczne (ogniotrwałość, odporność
na korozje i gnicie, wytrzymałość na dzia-
łania mechaniczne, trwałość) sprawiały,
że stosowany był jako wzmocnienie w eter-
nicie. Nazwa eternit pochodzi od łaciń-
skiego słowa „aeternum”, czyli wieczność.

Eksperci Instytutu Medycyny Pracy
informują, że wyroby azbestowe nie stano-
wią zagrożenia dla ludzi i środowiska,
gdy są nieuszkodzone i nieskorodowane.
Niebezpieczeństwo uwalniania się do śro-
dowiska włókien azbestu zwiększa
się w wypadku uszkodzenia struktury
zawierających go materiałów lub gdy są one
nieumiejętnie usuwane. Wyroby zawiera-
jące azbest muszą zniknąć do 2032 r.,
tak stanowi rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 23 października 2003 r. 

Wójt Gminy Zgierz w dniach od 29 maja
2017 r. do 23 czerwca 2017 r. przeprowadził
nabór wniosków na finansowanie zadań
związanych z usuwaniem i unieszkodliwia-
niem wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Zgierz. 

W 2017 roku gmina Zgierz zrealizowała
zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie 

W dniu 19 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się uroczystość
podpisania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cztery umowy o przyznanie pomocy finansowej w łącznej wysokości 329 368,19
zł zostały zawarte pomiędzy Województwem Łódzkim a organizacjami pozarządo-
wymi z terenu gminy Zgierz na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie
„Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej otrzymały: 
Ochotnicza Straż Pożarna z Dąbrówki Wielkiej, Ochotnicza Straż Pożarna
z Rogoźna, Ochotnicza Straż Pożarna ze Szczawina oraz Stowarzyszenie Promocji
i Kultury Gminy Zgierz.

Projekty będą realizowane we współpracy z gminą Zgierz do końca 2018 roku,
a  ich celem jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i zwiększenie jej zaanga-
żowania w organizację oddolnych inicjatyw.

wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Zgierz. Ogólna wartość zadania
wyniosła 33 966,66 zł.  Ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
uzyskano dotację w wysokości 24 585,00 zł
tj. 72,38 % wartości zadania.

Zakres wykonanych prac obejmował:
- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
– demontaż pokrycia dachowego, przygoto-
wanie do transportu, transport, unieszkodli-
wienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych, z terenu gminy Zgierz
w ilości 19,143 ton;
- usunięcie wyrobów zawierających azbest
składowanych, wcześniej zdemontowa-
nych– przygotowanie do transportu, trans-
port, unieszkodliwienie na składowisku
odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy
Zgierz w ilości 53,510 ton.

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecz-
nych z 32 posesji ma wpływ na zmniejsze-
nie zagrożenia dla zdrowia ludzi,
wywoływanego przez włókna azbestowe
uwalniane do atmosfery.

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył
się trwający od 2 stycznia 2018 r. nabór
wniosków od mieszkańców naszej gminy
zainteresowanych usunięciem azbestu
w 2018 roku. Wpłynęło 39 wniosków. 

Dofinansowania do eliminacji azbestu

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 

HARMONOGRAM
bezpłatnych porad psychologicznych dla mieszkańców gminy Zgierz 

w punktach konsultacyjnych w lutym i marcu 2018 r.
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ

LUTY 2018 06.02 godz. 10.00 - 14.00, 14.02 godz. 14.00 -18.00
MARZEC 2018  02.03 godz.13.30 - 17.30, 28.03 godz. 10.45 - 14.45

CENTRUM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO – KULTURALNEJ W GIECZNIE 
LUTY 2018 06.02 godz. 09.45 - 13.45, 20.02 godz. 09.45 - 13.45,

28.02 godz. 14.00-18.00
MARZEC 2018 06.03 godz. 09.45 - 13.45, 20.03 godz. 09.45 - 13.45,

28.03 godz. 14.00 -18.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH  

LUTY 2018 05.02 godz. 9.00 - 13.00, 14.02 godz. 13.00 - 17.00
MARZEC 2018 02.03 godz. 9.00 - 13.00, 30.03 godz. 13.00 - 17.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU 
LUTY 2018 09.02 godz.15.00 - 19.00, 23.02 godz. 15.00 - 19.00

MARZEC 2018 14.03 godz. 15.00 - 19.00, 28.03 godz. 15.00 - 19.00
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SMARDZEWIE 

LUTY 2018 08.02 godz. 11.00 - 15.00, 15.02 godz.13.00 - 17.00, 
22.02 godz. 11.00 -15.00

MARZEC 2018 08.03 godz. 11.00 - 15.00, 15.03 godz.13.00 - 17.00,
22.03 godz. 11.00 -15.00

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi należy dokonywać na numer indywidualnego konta
bankowego podanego w wysłanym do Państwa zawiadomieniu.
W przypadku nie otrzymania przedmiotowego zawiadomienia
prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 42 716 25 15 wew. 212
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Redakcja: - Tereny inwestycyjne w naszej gminie
zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie
Dąbrówki Wielkiej, w rejonie drogi wojewódzkiej
nr 702, w niedalekiej odległości od węzła autostrado-
wego. Rośnie zainteresowanie inwestorów tymi
nieruchomościami. Większość mieszkańców gminy
cieszy się z tego faktu, ale są też tacy, którzy się
obawiają...
Adam Kliszewski: - Niepotrzebnie, bo gmina zabezpie-
czyła interes mieszkańców. 
- W jaki sposób?
- Dla terenów inwestycyjnych w Dąbrówce Wielkiej
10 lat temu uchwalono plan zagospodarowania
przestrzennego. W tym akcie prawnym umieściliśmy
zapis, że możliwe tu będą wyłącznie inwestycje, które
nie wpływają negatywnie na środowisko. Inwestycje
niebezpieczne są po prostu niemożliwe na tym terenie -
żaden inwestor, nawet jeśli kupiłby grunt, nie dostałby
zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.
- Jaka jest rola gminy w procesie sprzedaży gruntów
inwestycyjnych i wydawania inwestorom zezwoleń
na budowę?
- Zgodnie z obowiązującym prawem: żadna - gmina
nie uczestniczy ani w sprzedaży, ani w zezwalaniu
na budowę.    Po pierwsze, działki te stanowią własność
osób prywatnych. Nie jest to ziemia gminna. Każdy pry-
watny właściciel sam   decyduje, komu i za ile sprzeda
swój grunt. Gmina o takiej transakcji dowiaduje się już
po jej przeprowadzeniu, kiedy otrzymujemy z kancelarii
notarialnej odpis aktu.  Po drugie,  to nie gmina wydaje 

Coś może się nam nie podobać, ale równocześnie
właściciel ma prawo zagospodarować swoją działkę
w taki sposób, w jaki zechce - oczywiście pod warun-
kiem przestrzegania prawa. W przypadku tej części
naszej gminy wiadomo od ponad 10 lat, że są tu
położone tereny inwestycyjne (ponad sto hektarów),
a zatem - jak sama nazwa wskazuje - przeznaczone
pod inwestycje. Oznacza to, że wcześniej czy później
inwestycje pojawią się. Podkreślam: gmina zadbała o to,
aby były to wyłącznie inwestycje bezpieczne dla miesz-
kańców.
- A czy mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia
się na temat przeznaczenia tych gruntów?
- Oczywiście, ponieważ w opracowaniu planu zagospo-
darowania przestrzennego uczestniczą mieszkańcy,
którzy mogą wnosić uwagi i propozycje. Tak też było 10
lat temu, kiedy Rada Gminy uchwalała plan dla wspom-
nianego obszaru. Uchwałę poprzedził etap konsultacji
społecznych. Nie było żadnych uwag co do terenów
inwestycyjnych w Dąbrówce Wielkiej.
- Jak Pan ocenia reakcje części mieszkańców
Rosanowa, którzy zaniepokoili się budową centrum
naukowo-badawczego w Dąbrówce Wielkiej?
- Rozumiem niepokój mieszkańców, którzy zostali
wprowadzeni w błąd plotką o budowie spalarni opon.
Pogłoski te zostały szybko zdementowane w oświadcze-
niu Wójta Gminy Zgierz z 29 stycznia br., wywieszonym
m.in. na tablicach sołeckich. Dobrze, że zaproszenie
wójta na spotkanie z mieszkańcami przyjął inwestor,
choć nie musiał tego robić. Dzięki temu sobiście mógł
opowiedzieć o inwestycji i odpowiedzieć na nurtujące
mieszkańców pytania. Nie było to zadanie łatwe
w atmosferze tak dużych emocji. Uważam, że lęki
i obawy zostały rozwiane.

pozwolenia na budowę, tylko powiat. Wynika to
z przepisów prawa. Ustawodawca dał inne uprawnienia
gminom, a inne powiatom. Jeśli ktoś nabył grunty
inwestycyjne w gminie Zgierz, objęte planem
zagospodarowania, to występuje z wymaganą dokumen-
tacją do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Starosta
zgierski wydaje ostateczną decyzję. Gmina nie jest
tu stroną.
- I ktoś, kto chciałby uruchomić na tym terenie jakąś
działalność niebezpieczną, typu składowisko
odpadów czy stację demontażu zużytego sprzętu
elektrycznego, nie uzyska zgody na tego typu inwe-
stycję?
- W żadnym wypadku. Starostwo w pierwszej kolejności
sprawdza, czy projektowana działalność może choćby
"potencjalnie" wywierać znaczący wpływ na środowi-
sko, np. poprzez hałas, emisję zanieczyszczeń do atmos-
fery czy ryzyko skażenia wód gruntowych. Jeśli tak,
wniosek jest odrzucany, bo na opisywanych terenach
inwestycyjnych zabrania się jakiejkolwiek działalności
o negatywnych skutkach środowiskowych. 
- A jeśli komuś nie podoba się, że w sąsiedniej
miejscowości powstaną np. duże hale magazynowe,
bo wolałby otoczenie pól? Takie głosy dało się słyszeć
na zebraniu sołeckim w Rosanowie.
- To sytuacja podobna do tej, kiedy komuś może
nie podobać się, że dom sąsiada zasłania zachód słońca
albo na prywatnej posesji zalegają tony gruzu.
Czy mamy na to wpływ? Jeśli nie dochodzi do narusze-
nia przepisów to oczywiście nie mamy żadnego wpływu.

TYLKO BEZPIECZNE INWESTYCJE
Rozmowa z Adamem Kliszewskim, kierownikiem Referatu Urbanistyki Urzędu Gminy

Na terenie gminy Zgierz pojawia się kolejna
inwestycja: firma Cad-Mech z Wrocławia już niebawem
rozpocznie budowę swojego centrum naukowo-badaw-
czego na terenie Dąbrówki Wielkiej. 

Cad-Mech od kilkunastu lat specjalizuje się
w projektowaniu zaawansowanych urządzeń i procesów
technologicznych na potrzeby przemysłu, budownictwa,
gospodarki komunalnej, komunikacji, ochrony
środowiska itp. Firma może pochwalić się prestiżowymi
rekomendacjami i wyróżnieniami, m.in. Polską Nagrodą
Innowacyjności.

- Projektujemy maszyny, linie technologiczne,
automatykę i prototypy dla klientów z różnych branż,
od medycyny po przemysł lotniczy - mówi Grzegorz
Wieczorkiewicz, prezes spółki Cad-Mech - Każdy
z projektów to tysiące godzin pracy specjalistów
z różnych dziedzin. Efektem końcowym jest dokumenta-
cja techniczna, która rozwiązuje określony problem
naszego klienta. Tworzymy również modele trójwymia-
rowe (3D) oraz prototypy urządzeń przyszłości - jesteśmy
dumni ze zbudowanego we współpracy z Politechniką
Wrocławską robota społecznego Flash. Nasza
działalność jest w stu procentach ekologiczna. Jako
firma, korzystająca z dofinansowania e środków
unijnych, podlegamy drobiazgowym kontrolom.

Inwestor wybrał lokalizację w Dąbrówce ze względu
na  położenie  w  centrum  Polski,    i  co  za  tym  idzie      

dogodną komunikację dla specjalistów, pracujących
dla Cad-Mech. Są togłównie pracownicy naukowi kilku
polskich i zagranicznych uczelni. Obiekt pomieści biura
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy
i mikroskopy oraz pracownie dla drukarek 3D i tomo-
grafu komputerowego.

- W budynku nie będzie żadnej produkcji przemysłowej,
niebezpiecznych dla ludzi czy środowiska naturalnego
doświadczeń lub procesów technologicznych. Wbrew
obawom, o jakich słyszymy, nie będzie też spalania
żadnych odpadów, opon, tworzyw sztucznych
czy biomasy - wyjaśnia Grzegorz Wieczorkiewicz -
Jedynym źródłem emisji do atmosfery będzie piec
centralnego ogrzewania, zasilany zwykłym gazem -
takim, jak w naszych domach. Nasz obiekt będzie
dostępny dla wycieczek szkolnych i zorganizowanych
grup zwiedzających - chcemy dzięki temu pokazać,
jak wygląda proces projektowania, jak przy pomocy
drukarek 3D możemy tworzyć różnego rodzaju prototypy
potrzebne do badań. Stawiamy na rozwój technologii
proekologicznych, ponieważ będzie to wiodący kierunek
zmian we wszystkich gałęziach gospodarki i życia
człowieka w najbliższej przyszłości.

Na życzenie uczestników zebrania w Rosanowie
w dniu 31 stycznia br. zamieszczamy wizualizację
architektoniczną obiektu, który ma być oddany
do użytku w ciągu najbliższego roku.

NOWA INWESTYCJA 

Rusza program „Karta Seniora Gminy Zgierz”,
realizowany przez samorząd gminny w porozumieniu
z partnerami: przedsiębiorcami i instytucjami.
Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, mogą wystąpić
o wydanie karty, uprawniającej do zniżek w wybranych
sklepach, punktach usługowych, instytucjach kultury.
Ich wykaz wraz ze szczegółowymi informacjami
o oferowanych rabatach i ulgach opublikujemy
w następnym numerze „NZZ”; będzie on też dostępny
na stronie internetowej www.gminazgierz.pl. Lista
podmiotów, z którymi władze gminy zawarły stosowne
porozumienie, systematycznie się wydłuża.    

Na obecną chwilę współpracę w ramach programu
podjęły m.in. centra sportowe i kluby fitness, sklep
ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym, optyk,
gabinet stomatologiczny, zakład fryzjerski, kwiaciarnia,
zakład kamieniarski, hotele, Bank Spółdzielczy w Zgie-
rzu, Teatr Muzyczny i Teatr Nowy w Łodzi oraz sanato-
rium ZNP w Ciechocinku. Wysokość zniżek waha się
przeciętnie od 5 do 20 % regularnych cen. Posiadacze
karty mogą liczyć na konkretne oszczędności przy okazji
zakupów lub korzystania z usług partnerów programu.

Aby otrzymać Kartę Seniora Gminy Zgierz, wystarczy
wypełnić formularz (dostępny na stronie internetowej
gminy oraz w urzędzie - w Biurze Obsługi Klienta)
i złożyć w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej
(budynek B, pokój nr 13). Wydanie karty jest bezpłatne.

GMINA SENIOROM

W dniu 29 stycznia br. zostało przywrócone
połączenie autobusowe między Zgierzem, Dąbrówką
i Rosanowem - na ostatnim odcinku, po przerwie
spowodowanej pracami drogowym na ul. Spółdziel-
czej, prowadzącej do Rosanowa. Linia jest obsługi-
wana przez Gminny Zakład Komunalny. Rozkład
jazdy autobusu publikujemy na stronie 7.

Autobusem znowu
do Rosanowa

KOMUNIKACJA GMINNA
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W ostatnim tygodniu stycznia Rosanów i okoliczne
miejscowości zelektryzowała sensacyjna plotka:
w sąsiedztwie budują spalarnię opon! Uspokajamy:
to tylko plotka, chociaż lepiej powiedzieć: kłamstwo. 

Fałszywa informacja o spalarni opon, wywołała
zrozumiałe emocje. Rzekoma spalarnia miała być
budowana na działce inwestycyjnej na terenie Dąbrówki
Wielkiej, gdzie kilka dni wcześniej rozpoczęły się
pierwsze działania na placu budowy. W rzeczywistości
powstanie tutaj - jak wynika z dokumentacji - obiekt
biurowy, a nie żadna infrastruktura przemysłowa.  Burza
wokół tej inwestycji to pierwsza na tak dużą skalę
manipulacja, wymyślona przez kogoś, kto chce
realizować swoje osobiste cele.

EREWAŃ INFO
Żeby pokazać mechanizm manipulacji, przypomnijmy

popularny niegdyś dowcip o Radio Erewań. Radio
podało, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdają
samochody. Później trzeba było sprostować, że
nie samochody, a rowery, nie na Placu Czerwonym,
tylko w okolicach dworca kolejowego, i nie rozdają,
tylko kradną. Podobnie rzecz ma się z absurdalną
histerią wokół najnowszej inwestycji w Dąbrówce
Wielkiej. Zaczęło się od tego, że pewna osoba
z Rosanowa na facebook'u napisała, że w Dąbrówce
budują spalarnię opon. Teraz trzeba prostować, że żadnej
spalarni nikt nie buduje, że władze gminy nigdy
nie pozwoliłyby na tego typu przedsięwzięcie, że nie ma
powodów do jakichkolwiek obaw. Jednak inaczej niż
w dowcipie, sytuacja śmieszna nie jest. Szkoda,
że autorów fałszywych informacji nie stać na przyznanie
się do błędu.                 

JAK POWSTAJE KŁAMSTWO
Panikę wokół inwestycji w Dąbrówce wywołało

zaledwie kilkoro internautów. Z uporem godnym
obrońców ciemnogrodu i wbrew faktom twierdzili, że
w centrum badawczym naukowcy będą spalać śmieci.
Trudno uwierzyć, aby kierowała nimi wyłącznie niewie-
dza, nieświadomość i niekompetencja. A może działali
na czyjeś zlecenie? Nieoficjalnie mówi się przecież
o chętnych na konkretne działki inwestycyjne
w   okolicach   Zgierza,   ale   niektórym   bardzo   zależy                 

na zbiciu cen... Są i tacy, którym nie na rękę jest budowa
nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego w sercu
Polski, który będziekonkurencją dla zagranicznych firm. 

A może ktoś chciał po prostu wypromować swoje
nazwisko, żeby zdążyć zaistnieć jeszcze przed wyborami
samorządowymi? Nie byłoby w tym nic specjalnie
złego, gdyby nie posługiwanie się kłamstwem i agresyw-
nym językiem nienawiści. A twórcy tej manipulacji
rozpowszechniali kłamstwa i z rozmysłem wprowadzali
w błąd setki mieszkańców. Zależało im wyłącznie
na sianiu paniki i zamieszania; nikt z nich nie zapytał
w urzędzie: co się dzieje, co z tą inwestycją? Zamiast
rozwiać wątpliwości na początku, starali się jedynie
szerzyć zamęt w umysłach.

HEJTERZY WYKORZYSTUJĄ DZIECI?
"Hejt" to występujące w internecie zjawisko ataków

nienawiści na kogoś: ordynarne wyzwiska, oszczerstwa,
pomówienia, ośmieszanie - słowem szeroki katalog
przemocy słownej. I tym razem nie obyło się bez takich
tekstów, pisanych przez kilka osób. W swoim wąskim
gronie miłośników internetowego "hejtu" poczuli
się nieco osamotnieni, więc w ruch poszedł tradycyjny
papier. Wydrukowane zostały ulotki, donoszące
o budowie spalarni i rzekomej umowie "wójtostwa",
jak napisali, z inwestorem. Papiery te były rozdawane
w różnorodny sposób; w Rosanowie rozwoziła je
od domu do domu dziewczynka na rowerze.
To smutne, że pozbawieni skrupułów sprawcy manipu-
lacji zasłaniają się nawet dziećmi, nie mając odwagi
pokazać swojej twarzy... A co by było, gdyby pokazali?
Puentę tej historii stanowiłby wyrok sądu.

MEDAL Z BŁOTA
Autorzy anonimowej (lub raczej: jeszcze anonimo-

wej) ulotki, zawierającej kłamliwe stwierdzenia o budo-
wie spalarni opon i udziale samorządu gminnego w tej
rzekomej inwestycji to prawdziwi mistrzowie...
w obrzucaniu błotem. Babranie się w błocie kłamstwa
nie jest im straszne. Wierzą, że zawsze trochę błota
do kogoś się przyklei. Pytanie tylko, czy po tej zabawie
błotem uda się im umyć ręce równie skutecznie,
co Piłatowi... Czy ktoś da się nabrać po raz kolejny
na   takie   prymitywne   sztuczki,   na   fałszywe   alarmy                         

i pokątnie rozdawane karteczki z wypisanymi bzdurami?
Jak długo można opowiadać bajki i zachowywać wiary-
godność? Znając determinację tropicieli nieistniejących
afer, jeszcze nie raz usłyszymy absurdalne teorie
spiskowe. Dlaczego? Wygląda na to, że autorzy ulotki
i oszczerczych wpisów mają taką metodę autoprezenta-
cji na okoliczność wyborów samorządowych, które
odbędą się jesienią. Trudno stworzyć "pozytywny"
program, jeśli się nie ma pomysłu i kompetencji, dlatego
w ruch idą kłamstwa i pomówienia.

OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE?       
Chcąc zrozumieć pobudki, którymi kierowali się

autorzy kłamliwych ulotek, warto wskazać na okolicz-
ności minimalnie łagodzące. Wszak w poprzedniej
kadencji zdarzały się takie "perełki" jak sprawa Jasionki,
gdzie newralgiczną decyzję o lokalizacji schroniska
dla zwierząt odchodzący wójt podpisał nazajutrz
po przegranych wyborach, czy też słynne "uzdrowisko
story", latami mamiące mieszkańców fantastycznymi
wizjami. Nic dziwnego, że ludzie "po przejściach" stali
się podejrzliwi, a niektórzy być może doświadczają fobii
nie na żarty. Czasy jednak się zmieniają, a wraz z nimi -
ludzie. Można być nieufnym, ale nic nie usprawiedliwia
cynicznego kłamstwa. Chyba, że... niepoczytalność.

SPIRALA PRZEMOCY
Od przemocy słownej już tylko krok do agresji

fizycznej. Jeden z internetowych hejterów, mieszkaniec
Rosanowa, proponował, aby pod domem wójta palić
opony. Mowa nienawiści i nawoływanie do łamania
prawa nie mieszczą się w pojęciu wolności słowa.
Z kolei "nieznany sprawca" zniszczył tablicę informa-
cyjną na placu budowy nowej inwestycji w Dąbrówce
Wielkiej. Tego typu bandyckie metody to owoc kampa-
nii nienawiści, która zaczęła się od kłamstwa. Moralną
odpowiedzialność za spiralę przemocy słownej
(i nie tylko słownej) ponoszą ci właśnie autorzy ulotki
nienawiści, nienawistnych komentarzy i wpisów
w internecie. Oni będą kłamać nadal, będą oszukiwać
ludzi mniej lub bardziej wiarygodnie brzmiącymi
"sensacjami", będą rzucać błotem, będą ukradkiem,
po nocy, przez podstawionych ludzi, wciskać nowe
ulotki nienawiści. Nie dajmy się nabierać.

POTĘGA PLOTKI

Z dniem 4 lutego br. zawieszone zostają linie
tramwajowe 45 (Łódź-Zgierz) i 46 (Łódź-Ozorków).
Łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
które obsługuje wspomniane linie, zdecydowało się
na ten krok z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych.
Stan infrastruktury technicznej w ocenie specjalistów
jest na tyle zły, że dalsza jej eksploatacja stanowi
poważne zagrożenie. Zamiast tramwajów będą jeździły
autobusy komunikacji zastępczej, dowożąc pasażerów
do Helenówka.

Linia 46, licząca ok. 29 km, to najdłuższa podmiejska
linia tramwajowa w Polsce i druga co do długości
w Europie. Została uruchomiona w 1922 r. Szyny
przebiegają przez 5 gmin: Łódź, miasto Zgierz, gminę
Zgierz, gminę Ozorków i miasto Ozorków. Te właśnie
samorządy wspólnie utrzymują linię, a teraz stanęły
przed koniecznością jej kompleksowej modernizacji.  

Wstępne szacunki kosztów tej skomplikowanej
operacji mówią nawet o zawrotnej kwocie ponad 160
milionów złotych! W najmniejszym stopniu problem
dotyczy Łodzi ze względu na bardzo krótki odcinek
trakcji i toru. Ponad 8 kilometrów linii przebiega
przez teren gminy Zgierz; na jej  terenie, w Emilii,
znajduje się też podstacja - newralgiczny element sieci
zasilania. Prognozowany koszt remontu tego odcinka
przekracza 60 milionów złotych (najdroższym elemen                

"46" Jacka Foty, pochodzącego z Trójmiasta artysty
fotografa, stypendysty Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Magnetyzujące osobliwą
mieszanką realizmu i poetyki kadry uwieczniły codzien-
ność wnętrza tramwajowego wagonu i życia, które toczy
się za jego oknami. Życie toczyć się będzie dalej,
choć jego obserwacja z perspektywy wnętrza tramwaju
46 tymczasowo nie będzie możliwa.

Jak wspomnieliśmy, MPK doraźnie zastępuje tramwaj
46 linią autobusową Z46. W ciągu godziny planowane
są dwa kursy do Ozorkowa. Przewoźnik wyliczył,
że czas przejazdu odcinka z Ozorkowa do krańca trasy
w Łodzi (ul. Zgierska - osiedle Radogoszcz-Wschód)
wyniesie ok. 40 minut, podczas gdy tramwaj jechał
ponad 70. Lokalizacja przystanków na trasie
podmiejskiej pozostaje bez zmian. 

tem są urządzenia w podstacji). Trzeba zaznaczyć,
że przywołane szacunki mają charakter wstępny
- szczegółowe wyliczenia zostaną przedstawione
samorządowcom 13 lutego. Wtedy też poznamy zakres
niezbędnych prac i wycenę ich kosztów dla naszego
gminnego odcinka linii.     

Władze wszystkich zainteresowanych gmin są
za utrzymaniem linii. Problem stanowią oczywiście
astronomiczne koszty modernizacji. Samorządowcy
zwrócili się z prośbą o pomoc m.in. do Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Łódzkiego. Z inicjatywy wójta
Barbary Kaczmarek samorządy Zgierza i Ozorkowa
wystąpiły również do Wiceprezesa Rady Ministrów
prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, wskazując na ważne znaczenie
historyczne najdłuższej w kraju podmiejskiej linii
tramwajowej oraz fakt, że jako świadectwo kultury
materialnej i myśli inżynieryjnej Drugiej Rzeczypospo-
litej zasługuje ona na rewitalizację.

Dla wielu pasażerów, korzystających z połączenia
tramwajowego z Łodzią, jest ono dogodnym środkiem
lokomocji - mimo wolnego tempa przejazdu.
Ale to nie wszystko. Linia 46 przyciąga również
miłośników starych tramwajów, turystów i twórców.
Na Fotofestiwalu 2016 zaprezentowana została wystawa            

TRAMWAJ 46 W ZAWIESZENIU

OD REDAKCJI
Trwają prace nad publikacją poświęconą dziejom
ziemi zgierskiej. Zachęcamy Państwa do dzielenia się
wspomnieniami utrwalonymi na piśmie, dokumentami
i starymi zdjęciami z rodzinnych zbiorów.
To znakomita okazja, by ocalić od zapomnienia
historię naszych rodzin i miejsc tak drogich naszym
sercom. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.
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W dniu 16 stycznia  br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniej Górze profesjonalny zestaw ratowniczy
- torbę ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy.

Gmina Zgierz pozyskała środki
na szkolne gabinety profilaktyki

Już nie tylko wyłudzanie pieniędzy metodą
"na wnuczka" zagraża naszym seniorom. Jak wynika
z naszych informacji, na początku stycznia w niektórych
miejscowościach gminy Zgierz pojawili się oszuści,
podający się za pracowników firmy energetycznej. Dwaj
młodzi mężczyźni podróżowali skodą fabią na łódzkich
numerach rejestracyjnych. Nie chodzili "od domu
do domu", ale wybierali tylko niektóre posesje, sprawia-
jące wrażenie zamieszkałych przez osoby starsze.
Swoich rozmówców przekonywali, że należą im się ulgi
za korzystanie z energii elektrycznej, że będą płacić
niższe rachunki. Warunkiem "załatwienia" sprawy było
okazanie dowodu osobistego i złożenie kilku podpisów
na dokumentach. Opornych straszyli, że bez podpisu
może nastąpić odcięcie prądu. Nie po raz pierwszy prze-
strzegamy naszych Czytelników: uważajmy na oszustów
i złodziei, podszywających się pod pracowników
różnych instytucji!

Na czym polega przestępczy "przekręt"? Przede
wszystkim przestępcy usiłują dostać się bezpośrednio
do mieszkań, przedstawiając się jako pracownicy
elektrowni, gazowni, urzędu itp. Zdarzały się w kraju
nawet przypadki, kiedy oszuści podawali się za policjan-
tów. Złodzieje - mężczyźni i kobiety - działają zwykle
w grupach 2-3 osobowych, aby zająć ofiarę rozmową
i wypełnianiem "dokumentów" oraz jednocześnie
dokonać pospiesznego przeszukania domu. Nie stosują
przemocy fizycznej, zdając sobie sprawę z surowszych
konsekwencji takiego rodzaju przestępstwa - starają się
natomiast odwrócić uwagę. Ale złodzieje nie zawsze
zabierają gotówkę czy wartościowe przedmioty. Bywa,
że najcenniejszym łupem przestępcy są wyłudzone
podstępem dane osobowe i podpis ofiary. Oznacza to,
że osoba może zawrzeć kosztowną w skutkach umowę
prawną, kupić na raty niepotrzebne i drogie rzeczy
(np. zestaw garnków za 6 tysięcy złotych) lub zaciągnąć
kredyt-chwilówkę, który pokrzywdzony będzie musiał
spłacać, mimo że żadnych pieniędzy nie otrzymał.
Aby ustrzec się od katastrofalnych skutków działań
przestępczych szajek wystarczy pamiętać o kilku
prostych zasadach.

1. Nie wpuszczajmy nieznajomych do naszych
mieszkań. Nie otwierajmy pochopnie drzwi. Jeśli ktoś 

chce wejść na teren naszej posesji upewnijmy się, że jest
do tego upoważniony. Jeśli nie spodziewamy się
pracowników elektrowni czy wodociągów upewnijmy
się, czy są tymi, za których się podają. Poprośmy o legi-
tymację służbową, zapiszmy nazwisko. Możemy
zadzwonić do instytucji, która osoby te oddelegowała,
by upewnić się, czy aby na pewno tak jest. W takich
sytuacjach korzystajmy z własnego spisu telefonów
a nie numeru podawanego przez tę osobę.

2. Nie wierzmy, że ktoś przyjechał do nas, bo należą
się nam jakieś pieniądze, zniżki, ulgi itp. Instytucje
posługują się niemal zawsze korespondencją listowną
- nie wysyłają pracowników, aby podpisać z nami
korzystniejszą dla nas umowę.

3. Pod żadnym pozorem nie udostępniajmy obcym
osobom swoich dokumentów tożsamości, a zwłaszcza
dowodu osobistego! Wylegitymować nas może
policjant, ale i w tym przypadku upewnijmy się,
czy na pewno mamy do czynienia z funkcjonariuszem
policji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu mamy wątpliwo-
ści (np. ubiór cywilny zamiast munduru, nieoznakowany
samochód) - zadzwońmy na komendę policji. Mamy
do tego pełne prawo i nie spotkają nas z tego powodu
żadne przykre konsekwencje.

4. Nie podpisujmy dokumentów podsuniętych
przez nieznane nam osoby. Zanim złożymy podpis
na jakimkolwiek dokumencie - przeczytajmy
go uważnie! Nie spieszmy się z lekturą - mamy do tego
prawo. Odłóżmy podpis na inny dzień - abyśmy mogli
przeanalizować dokument i skonsultować się z krew-
nymi, znajomymi, urzędnikami. Jeśli ktoś nie chce nam
udostępnić dokumentu to powinno już wzbudzić podej-
rzenia co do nieuczciwych zamiarów osoby nalegającej
na podpis. Jeśli składamy kilka podpisów upewnijmy
się, że wszystkie egzemplarze mają dokładnie tę samą
treść. Nie wierzmy, że dokument trzeba podpisać
"natychmiast", a następnego dnia już nie będzie
takiej możliwości - to znak, że mamy do czynienia
z nieuczciwymi praktykami.

5. Jeśli ktoś nieznajomy nachalnie próbuje dostać się
na naszą posesję - zadzwońmy do kogoś z krewnych,
znajomych lub sąsiadów, powiedzmy o sytuacji,
starajmy się zapamiętać możliwie najwięcej szczegółów 

(marka i kolor pojazdu, numer rejestracyjny,
wygląd osoby). Dobrze, jeśli "intruz" zobaczy,
że rozmawiamy telefonicznie na jego temat - to często
skutecznie go zniechęci lub przestraszy. Jeśli ktoś
wszedł wbrew woli właściciela lub mieszkańca posesji
na jej teren - powinniśmy poprosić o natychmiastowe
jej opuszczenie. Jeśli mimo to osoba nie posłucha
- nie wahajmy się przed wezwaniem policji, ponieważ
taka osoba dopuszcza się naruszenia miru domowego -
czynu zabronionego.

6. Jeśli sami nie daliśmy się oszukać - pomyślmy
o losie innych osób. Jeśli odwiedzili nas fałszywi
"pracownicy" elektrowni, wodociągów czy innej
instytucji - niezwłocznie zadzwońmy z taką informacją
na policję, podając możliwie najwięcej szczegółów.
Nawet jeśli są to tylko nasze podejrzenia - warto zadbać
o bezpieczeństwo własne i innych osób. Nie pozostańmy
obojętni! Każdy z nas lub naszych bliskich może paść
ofiarą oszustów. Najskuteczniejszy sposób to szybkie
reagowanie na takie sytuacje.

Jeśli zawarliśmy w naszym domu jakąkolwiek umowę
z firmą, która coś przedaje lub świadczy określone
usługi, pamiętajmy: mamy 14 dni na rozwiązanie takiej
umowy bez konsekwencji w postaci kar finansowych.
Jest to ważne wówczas, gdy po fakcie zorientowaliśmy
się, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, przez co
np. zmieniliśmy dostawcę prądu lub operatora telefonii.
Ważne jednak, byśmy mieli dokumenty - jeśli już
decydujemy się podpisać jakąś umowę, koniecznie żą-
dajmy należnego nam egzemplarza - nie wierzmy, że zo-
stanie on przysłany pocztą! Przysłany być może
zostanie, ale często dopiero po 14 dniach, aby celowo
uniemożliwić nam wycofanie się z umowy bez dodatko-
wych kosztów.

Ostrzegajmy przed oszustami w szczególności osoby
starsze - to one są głównym celem przestępców. 

PRZYDATNE TELEFONY
POLICJA  997;  Komenda w Zgierzu  42 714 22 00
Urząd Gminy Zgierz 42 716 25 15
Gminny Zakład Komunalny 42 717 80 76
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42 716 65 53
PGE (infolinia dostawcy prądu) 42 222 22 22

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO

21 LUTEGO 2018

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE
dla mieszkańców gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4
Rezerwacja: 

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

Najbliższy termin:

NAGRANIA 
AUDIOWIZUALNE

SESJI
RADY GMINY ZGIERZ,

UCHWAŁY, KOMUNIKATY 
I AKTUALNOŚCI

gminazgierz.pl
facebook.com/gminazgierz/

Urząd Gminy Zgierz zaprasza rolników
na  szkolenie organizowane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na temat zmian w sposobie wypełniania
wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku
za pośrednictwem nowej aplikacji
e-WniosekPlus, które odbędzie się w dniu
12 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz. 

SZKOLENIE: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2018

Gmina Zgierz uzyskała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie
szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wniosek w tej sprawie złożony
do Wojewody Łódzkiego został pozytynie rozpatrzony i w efekcie gmina otrzymała
ponad 42,5 tys. złotych. Środki te zostały przeznaczone na na wyposażenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich szkołach gminy Zgierz w sprzęt,
aparaturę medyczną i produkty lecznicze. 

Profilaktyka w szkołach to nie tylko dorażne działania pielęgniarek i higienistek,
ale ważny element edukacji i wychowania. Kształcenie postaw prozdrowotnych
dzieci i młodzieży przynosi wymierne efekty w ich dorosłym życiu. Zapobieganie
problemom zdrowotnym jest nie tylko tańsze niż ich leczenie, ale przede wszyst-
kim pozwala cieszyć się dobrą kondycją, jakością i komfortem życia, a to bezcenne
dobro.

EDUKACJA I ZDROWIE
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PHU CATERING
L O R E N K I

ORGANIZUJEMY:
WESELA,

KOMUNIE, CHRZCINY, 
BANKIETY, PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE

95-100 BIAŁA, LORENKI 6
tel. 661 046 184

tel. 726 772 948* 
*(kontakt po południu)

M  E  B  L  E
NA WYMIAR

PAWEŁ WRÓŻ
KUCHNIE, ZABUDOWY, SZAFY, BIURA,

LAKIEROWANIE
NA ZLECENIE I INNE...
BEZPLATNA WYCENA!

PROJEKT NA ŻYCZENIE KLIENTA

tel. 515 188 904
facebook.com/MEBLE.PawelWroz

STRUMYK
Dąbrówka Strumiany

- urządzanie zieleni
- instalacje nawadniające

- układanie kostki granitowej
i brukowej

- ogrodzenia z kamienia 
i galanterii betonowej

tel. 505 072 614

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.

Gospodarstwo Pasieczne
PSZCZELI GAJ

Sprzedaż: miodu, pyłku pszczelego,
matek pszczelich, odkładów.

Usługi z zakresu: 
apitoksynoterapia, uloterapia zajęcia

edukacyjne dla uczniów szkół oraz przed-
szkoli, doractwo z zakresu gospodarki

pasiecznej
Rosanów, ul. Szafirowa 6

tel. 698 648 823
www.pszczeligaj.pl

SKŁAD WĘGLA
ART-GLOBAL
Biała, ul. Zgierska 3

tel. 604 793 144
Oferujemy polski węgiel i brykiet 

w przystępnych cenach.
BEZPŁATNY TRANSPORT 

PRZY ZAKUPIE MIN. 1 TONY
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

SME 
Bartosz Wojtysiak

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, PARKIN-
GÓW, ULIC WEWNĘTRZNYCH,
DOJAZDÓW, WYWÓZ ŚNIEGU,

POSYPYWANIE PIASKIEM I SOLĄ

tel. 508 232 154
sme1@wp.pl

DACH64.PL
Sikora Włodzimierz
Dąbrówka Wielka 
ul. Dąbrowska 132

tel. 510 060 886
biuro@dach64.pl

producent; 
obróbki blacharskie do 6,4 mb, odwodnie-

nia liniowe, rynny stalowe i plastikowe

www.dach64.pl

KROMAC 
SERWIS

Maciej Królikowski
MECHANIKA SAMOCHODOWA

czynne  pn-pt w godz. 10-18
sob w godz. 10-13

obsługa mechaniczna pojazdów do 3,5 t
Szczawin Kościelny

ul. Kościelna 30

tel. 519 170 096
kromacserwis@wp.pl

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 ciężarowych. Przewozimy

maszyny rolnicze i budowlane. 
Jesteśmy do dyspozycji 24/7

www.pomoc-drogowa-a1-a2-holowa-

nie.pl

MIR
Ubezpieczenia majątkowe, firmowe,

komunikacyjne,rolne, życiowe
w 30 towarzystwach 
ubezpieczeniowych

505 441 714
Grotniki, Ustronie i okolice

dojazd do klienta

PANORAMA  GOSPODARCZA
NIERUCHOMOŚCI 

ZGIERSKIE

SKŁAD OPAŁU
OFERUJE

WĘGIEL I EKOGROSZEK
WORKOWANY POLSKI I CZESKI

DOWÓZ DO KLIENTA
NA TERENIE CAŁEGO POWIATU

GIECZNO, UL. GŁÓWNA 25 A

tel. 601 248 987
42 717 84 64

tabax@tabax.pl

CAR-MAR
Marta Swęd

AUTOKOMIS, KREDYTY, LEASING,
UBEZPIECZENIA

NOWE SAMOCHODY 
TRANSPORT

godziny otwarcia Pn - Ndz 8-20
Biała, Kolonia Głowa 7B
tel. 783 444 071

carmar.martaswed@gmail.com
facebook.com/carmar.martaswed

STUDIO
PACYKARNIA

Studio makijażu profesjonalnego,
charakteryzacji, kosmetyki

pielęgnacyjnej i upiększającej.
Studio prowadzi również Makeup

Academy - warsztaty makijażu
dla osób pragnących poznać 

tajniki makijażu i triki makijażystów.

tel. 790 333 503
Zgierz, ul. Witkacego 2 lok. 5

Centrum Opieki Seniora 
Usługi opiekuńcze w domu

dla osób starszych,
zapewniamy każdy wariant opieki: 

godzinowa, dzienna, nocna, 
całodobowa.

Gwarantujemy: ciąglość opieki, wykfali-
kowną kadrę opiekunów,bezpieczeństwo.

Zgierz, ul. A. Struga 23 lok. 710
tel. 663 003 372

biuro@uslugiopiekunczewdomu.pl
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Ciekawych aranżacji
kolęd mogli posłu-
chać mieszkańcy
naszej gminy na kon-
certach bożonarodze-
niowo-noworocznych
7 I br. w kościele pw.
Wszystkich Świętych
i św. Jakuba w Giecz-
nie i tydzień później
w kościele pw. Świę-
tych Apostołów
Piotra i Pawła
w Białej. Koncerty
wykonali:  orkiestra
dęta działająca pod
patronatem GCSTiR
w Dzierżąznej
i zespoły śpiewacze
Szczawinianki  i
Giecznianki. 

Miło nam poinformować, że dzięki
zaangażowaniu wychowawców, rodzi-
ców i dzieci uczęszczających do klasy
pierwszej, Szkoła Podstawowa
w Słowiku otrzymała wartościowe na-
grody. 

Przez cały adwent pierwszaki brały
udział w ogólnopolskim projekcie
„Czekając na święta uczymy się progra-
mować". Wykonywaliśmy różne zadania
związane z programowaniem i udało się.
Za udział w konkursie organizowanym
przez Edu Sense wygraliśmy pakiet
edukacyjny Edukacja wczesnoszkolna
1,2 oraz  ozobota- robota służącego
do nauki programowania.

Rozwijanie logicznego myślenia, prze-
widywanie, integracja zespołu klaso-
wego – to tylko niektóre z korzyści, jakie
można było dostrzec podczas realizacji
tego projektu.

Nasze zajęcia z programowania, kodo-
wania można obserwować na stronie in-
ternetowej szkoły. 

Alicja Nyczaj - Matusiak

Wygraliśmy ozobota
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22 stycznia br. obchodziliśmy 155. rocznicę wybuchu
powstania styczniowego - jednego z największych
zrywów zbrojnych w historii narodu polskiego. Władze
samorządowe gminy Zgierz uczciły w tym dniu pamięć
uczestników walk 1863 roku, które objęły również
ziemię zgierską. Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła
znicze na mogile powstańców w Białej oraz na grobach
powstańczych na cmentarzu w Zgierzu.

Powstanie Polaków przeciw rosyjskim zaborcom
rozpoczęło się w styczniu 1863 roku - z tego powodu
nazywane jest styczniowym, choć walki trwały aż
do jesieni 1864 r. Wybuch powstania poprzedziło szereg
wydarzeń, które wywarły silne wrażenie na ludności
polskiej, pozostającej od kilkudziesięciu lat pod obcym
panowaniem. W lutym 1861 r. w czasie demonstracji
w Warszawie, domagającej się respektowania przez
władze carskie praw obywatelskich i uwolnienia więź-
niów politycznych, rosyjskie wojsko otworzyło ogień,
w wyniku czego zginęło 5 osób: uczeń gimnazjum,
robotnik, rzemieślnik i dwóch właścicieli ziemskich.
Pamięci poległych dedykowano kolejne akcje protesta-
cyjne na terenie Królestwa Polskiego (przypomnijmy,
że ta nazwa - swoista drwina Polski - oznaczała ziemie
zaboru rosyjskiego). W dniu 8 kwietnia 1861 r. na Placu
Zamkowym w Warszawie rosyjscy żołnierze ostrzelali
bezbronnych ludzi maszerujących w pokojowej mani-
festacji. Zginęło stu uczestników demonstracji, a kilku-
set zostało rannych. Od tej pory narastał w Polakach
gniew i determinacja, aby czynem zbrojnym odzyskać
wolność. Żałobie narodowej towarzyszyły represje
ze strony władz zaborczych. Równocześnie
w konspiracji przygotowywano się do walki.

Środek zimy nie był najlepszym czasem na rozpoczę-
cie walk, jednak nie było innego wyjścia. Służby rosyj-
skie tropiły spiskowców i przewidywały,
że przygotowują oni powstanie. Aby przeszkodzić tym
planom, w styczniu 1863 roku Rosjanie rozpoczęli tzw.
brankę, czyli przymusowy pobór rekrutów do armii
carskiej. Na listach poborowych znalazły
się nazwiska młodych mężczyzn, dla których 25-letnia
służba w wojsku carskim oznaczała przekreślenie wszel-
kich życiowych planów i perspektyw. Ratując się przed
wcieleniem do armii, uciekali z domów i szukali schro-
nienia w lasach. W ten sposób powstawały oddziały, na-
zywane wówczas "partiami". Tworzyli je młodzi ludzie
z różnych stanów społecznych, którzy nie mieli nic
do stracenia, ponieważ powrót do domu oznaczał
dla nich utratę resztek wolności. 

 Działający w konspiracji Tymczasowy Rząd Naro-
dowy wyznaczył na początek akcji powstańczej noc
z 22 na 23 stycznia: wtedy to oddziały polskie zaatako-
wały garnizony  rosyjskie, stacjonujące w ponad 140
miejscach na terenie całego kraju. Dysproporcje sił były
ogromne: wojska rosyjskie, stacjonujące na terenie
Królestwa Polskiego, liczyły 100 tys. żołnierzy - dobrze
uzbrojonych i wyćwiczonych, podczas gdy w spisek
powstańczy nocy styczniowej zaangażowanych było
nieco ponad 7 tysięcy Polaków. Dlaczego tylko tylu?
W warunkach konspiracji trudno było o skuteczną łącz-
ność. Akcja mogła być skuteczna tylko pod warunkiem
zaskoczenia przeciwnika, dlatego mobilizację oddziałów
przeprowadzano w warunkach najwyższej ostrożności.
Największym problemem był jednak brak należytego
uzbrojenia powstańców, którzy dysponowali  głównie  

bronią  myśliwską. Dla wielu w ogóle zabrakło broni
palnej - pozostała jedynie broń biała, i to "własnej
roboty" - kosy osadzane na sztorc, wzorem wcześniej-
szej o 70 lat insurekcji kościuszkowskiej...

W kolejnych dniach powstania do walczących oddzia-
łów zgłaszali się licznie kolejni ochotnicy. Powstanie
miało charakter wojny partyzanckiej, w której szybko
przemieszczające się oddziały polskie atakowały siły
rosyjskie, aby zadać przeciwnikowi możliwie najwięk-
sze straty, a następnie błyskawicznie rozproszyć się
i "zniknąć" w okolicznych lasach. W czasie 20 miesięcy
walk stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Wojna
nie ominęła ziemi zgierskiej. 

Jak wspominał Wiktor Jaworski - przedstawiciel
Tymczasowego Rządu Narodowego w Łęczyckie
- w początkach powstania "w parę tygodni oddział
z kilkuset ludzi sformowany został w okolicach Łodzi
i Zgierza". Powstańcy z tego oddziału działali na obsza-
rze między Łęczycą, Strykowem a Zgierzem, chroniąc
się w okolicznych lasach. Dowódcą oddziału był począt-
kowo Józef Sawicki - postać otoczona aurą tajemniczo-
ści, budzący skrajne oceny i emocje. Według niektórych
źródeł, Sawicki przyjechał z Wielkopolski, gdzie służył
w armii pruskiej, by... wstąpić do zakonu franciszkanów.
Powstanie zastało go w klasztorze w Łagiewnikach
Sawicki natychmiast zamienił habit na mundur powstań-
czy i organizował "partię" w lasach koło Strykowa.
Niestety, szybko naraził się zwierzchnikom; pojawiły
się zarzuty malwersacji finansowych i przywłaszczenia
kasy powstańczej z Brzezin. Według Jaworskiego,
Sawicki zaufał kilku niewłaściwym "młodym ludziom",
którzy trwonili fundusze oddziału na rozmaite przyjem-
ności. To sprawiło, że okoliczna ludność - inaczej niż
w początkach powstania - nie chciała już dawać pienię-
dzy na walkę niepodległościową, mając świadomość,
że zostaną one wydane niezgodnie z przeznaczeniem.

Największym ciosem dla oddziału była bitwa pod
Dobrą w dniu 24 lutego 1863 r., w wyniku której zginęło
co najmniej 70 powstańców. Pod trudną do wytłumacze-
nia nieobecność dowódcy Józefa Sawickiego, oddziałem
dowodził lekarz z Łęczycy Józef Dworzaczek - nie miał
on predyspozycji do tej roli ani też umiejętności strate-
gicznych. W relacji Wiktora Jaworskiego czytamy, że na
pobojowisku znaleziono zmasakrowane ciała Polaków,
nad którymi pastwili się pijani rosyjscy żołnierze. Wśród
zabitych była 23-letnia Maria Piotrowiczowa,
która do końca pozostała przy swoim mężu - także
poległym - nauczycielu wiejskiej szkoły elementarnej.
Stojąc przy zwłokach małżonka, przed Rosjanami
broniła się jedynie kosą osadzoną na sztorc. Na ciele
Marii doliczono się 250 ran kłutych. 

Być może uczestnikami tej tragicznej bitwy
byli również trzej nieznani z nazwiska powstańcy, po-
chowani obok kościoła w Białej. Możliwe, że ciężko
rannym udało się ujść z pola walki, jednak niebawem
zmarli z powodu odniesionych ran. Wiadomo, że ten los
spotkał siedmiu innych bojowników, którzy z Dobrej
dotarli do Łodzi. Przypomnijmy, że w czasie powstania
styczniowego Biała należała do parafii w Giecznie, jed-
nak przy tamtejszym barokowym kościele filialnym
mieszkał duchowny - franciszkanin z Łagiewnik.
Decyzja o pochówku powstańców przy kościele była
aktem dużej odwagi - w tamtych czasach niejednokrot-
nie tuszowano prawdziwe powody zgonu           

powstańców poległych w walce, aby ustrzec ich bliskich
od surowych represji. W tym kontekście nie może
dziwić anonimowość mogiły z 1863 roku.

Niestety, mimo poświęcenia i determinacji, powstańcy
styczniowi nie byli w stanie zyskać przewagi w starciu
z armią jednego z najpotężniejszych mocarstw Europy.
Brak pomocy z Zachodu sprawił, że nadzieje na odzys-
kanie wolności zgasły na długie lata - lata okrutnych
represji, prześladowań i rusy-fikacji. Blisko siedmiuset
uczestników powstania zostało skazanych na karę
śmierci i straconych w pokazowych egzekucjach
na szubienicach. W tym gronie byli również mieszkańcy
ziemi    zgierskiej,    m.   in.    Leopold    Jurczykowski
ze Skotnik, Michał Błaszczyk ze Smardzewa, Piotr
Janiszewski i Walenty Sztember z Dąbrówki. Ich winą
było to, że walczyli o wolną Polskę. Rosjanie zamknęli
klasztor w Łagiewnikach. Nastały mroczne czasy
beznadziei. Na upragnioną wolność przyszło czekać
jeszcze ponad 50 lat... Powstanie, choć zakończone
militarną klęską i dotkliwymi konsekwencjami, ugrun-
towało w narodzie ducha polskości i patriotyzmu.
"Gloria victis" - po łacinie: chwała zwyciężonym...
Te słowa, którymi Eliza Orzeszkowa zatytułowała opo-
wiadanie o powstaniu, dobitnie oddają uczucia tamtych
czasów: narodową żałobę i szacunek dla bohaterów
niepodległościowego zrywu.

Już w wolnej Polsce, w 1928 roku uczniowie i absol-
wenci Publicznej Szkoły Powszechnej w Białej z inicja-
tywy nauczyciela Jana Kasińskiego odnowili mogiłę
powstańczą; na ścianie kościoła zawieszono tablicę:
" W 10. rocznicę niepodległości trzem nieznanym
bohaterom z 1863 r. młodzież szkolna i koło młodzieży
w Białej". W miejscu brzozowego krzyża znalazł
się kamienny nagrobek - godny znak pamięci o powstań-
cach, którzy za wolność Ojczyzny zapłacili najwyższą
cenę. Warto przypominać historię walki o wolność
szczególnie dziś - w roku jubileuszu Niepodległości.
Pamięć to najpiękniejszy sposób okazania wdzięczności
naszym przodkom za to, że wbrew wszelkim przeciw-
nościom ocalili narodową tożsamość. Kiedyś skazani
na zapomnienie w bezimiennych mogiłach, dziś powra-
cają jako bohaterowie naszej historii.

dr Dariusz Szlawski

Śladami powstańców 
styczniowych 
na ziemi zgierskiej

POLSKIE DROGI
DO NIEPODLEGŁOŚCI


