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KONDOLENCJE

Kolejny etap prac budowlanych - powstaje boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej.

Wyrazy współczucia                
Rodzinie

ŚP.

Teresy 
Karpińskiej 

składają
koleżanki i koledzy - członkowie 

Koła Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia                

Rodzinie 

ŚP. 

Teresy 
Karpińskiej 

składa
Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

ŚP. 

Ilony Rafalskiej
Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Naczelnika Wydziału w Starostwie Powiatowym w Zgierzu,
Działaczki społecznej i samorządowej. 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie.

Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki

Już teraz możesz BEZPŁATNIE zamieścić swoje ogłoszenie
w miesięczniku „Na Ziemi Zgierskiej”. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Czytelników,
tworzymy nową stałą rubrykę – OFERTY PRACY.

Ogłoszenia przyjmuje Redakcja, Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 
budynek B, pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu. 

SZUKASZ PRACOWNIKÓW z terenu gminy Zgierz?

B E Z P Ł AT N E  P O R A D Y  P R A W N E
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz ,ul .  Łęczycka 4
12 czerwca 2019 r.

w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

Bezpłatne porady psychologiczne
dla mieszkańców gminy Zgierz w czerwcu 2019 roku

Grotniki (NZOZ) 12.06 9.30-13.30, 21.06 13.00-17.00; Smardzew
(NZOZ) 04.06 13.00-17.00, 11.06 09.00-13.00, 18.06 13.00-17.00,
25.06 09.00-13.00; Słowik 11.06 15.00-19.00, 18.06 15.00-19.00,
25.06 15.00-19.00; Gieczno (Centrum Aktywizacji Społecznej)
12.06 14.00-18.00, 21.06 9.00-13.00, 28.06 14.00-18.00 

 Punkt informacyjno-konsultacyjny
/porady i konsultacje indywidualne skierowane do  osób
uzależnionych i współuzależnionych/ w NZOZ w Białej,

realizacja programu informacyjno-edukacyjnego:
1. Alkoholizm jako choroba rodziny
2. Dysfunkcja rodziny z problemem alkoholowym
3. Objawy współuzależnienia
4. Objawy uzależnienia
5. Rola dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
czynne : w poniedziałki w godzinach 9:00 – 12:00, a w ostatni poniedziałek miesiąca
w godzinach 12.00-15.00. Konsultacje trwają od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia
24 czerwca 2019 r. /po przerwie wakacyjnej zostanie    wznowiona działalność/

W związku ze zdarzającymi się przypadkami
niewłaściwego wyboru adresata przy składaniu
wniosków o świadczenie 500+ informuje się,
że mieszkańcy miasta Zgierza składający wnioski

o 500+ drogą elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej, wybierają
jako adresata MOPS Zgierz, ul. Długa 56, a nie GOPS Zgierz, ul. Łęczycka 4. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (GOPS) obsługuje
tylko mieszkańców gminy wiejskiej.
Właściwy wybór adresata wniosku jest gwarancją sprawnego załatwienia sprawy.

Kierownik GOPS w Zgierzu Waldemar Gorzak

UWAGA 500+

Powoli dobiegają końca prace budowlane na drodze gminnej 
Kotowice-Bądków.

Gminne inwestycje 
w obiektywie

Z okazji obchodzonego
w dniu 26 maja

Dnia Matki 
samorząd gminy Zgierz

życzy
Wszystkim Mamom

zdrowia, radości 
i samych szczęśliwych dni



Na Ziemi Zgierskiej        5/2019   3A K T U A L N O Ś C I

Obwód nr 9 (głosowanie w Giecznie)
liczba uprawnionych do głosowania: 1316
liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania: 630
frekwencja: 47,87%
liczba ważnie oddanych głosów: 627
najwyższe wyniki: 
1. Prawo i Sprawiedliwość - 78,31%
2. Koalicja Europejska - 11,80%
3. Kukiz'15 - 5,26%

Obwód nr 7 (głosowanie w Białej)
liczba uprawnionych do głosowania:
1271
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 619
frekwencja: 48,70%
liczba ważnie oddanych głosów: 615
najwyższe wyniki: 
1. Prawo i Sprawiedliwość - 52,03%
2. Koalicja Europejska - 33,33%
3. Wiosna - 5,37%

Obwód nr 8 (głosowanie w Besiekierzu
Rudnym)
liczba uprawnionych do głosowania:
876
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 451
frekwencja: 51,48%
liczba ważnie oddanych głosów: 447
najwyższe wyniki: 
1. Prawo i Sprawiedliwość - 62,42%
2. Koalicja Europejska - 23,49%
Inne listy nie uzyskały wyniku powyżej
5%.

26 maja br. wybieraliśmy reprezentan-
tów naszego kraju do Parlamentu Euro-
pejskiego. Według danych Państwowej
Komisji Wyborczej frekwencja w gminie
Zgierz wyniosła 52,25%, co stanowi naj-
wyższy wskaźnik w powiecie zgierskim
(średnia frekwencja w powiecie
to 48,19%, w województwie łódzkim -
46,92%, a w skali kraju - 45,68%).
Są zatem powody do dumy - wyborcza
frekwencja to swoisty wskaźnik obywa-
telskiej odpowiedzialności i zaangażowa-
nia w sprawy publiczne.
Bezprecedensowa w swojej skali mobili-
zacja Polaków na okoliczność wyborów
do europarlamentu pokazuje, że sprawa
obecności Polski w Unii Europejskiej
oraz przyszłość organizacji międzynaro-
dowej, którą współtworzymy, nie jest
nam obojętna. Nic dziwnego - fundusze
unijne wydatnie wspierają inwestycje
samorządowe i projekty prospołeczne,
a ich beneficjentem jest również gmina
Zgierz, o czym przypomniała wójt
Barbara Kaczmarek w opublikowanym
przed wyborami materiale, zachęcającym
mieszkańców do udziału w głosowaniu:
"oddając głos w wyborach - zgodnie
ze swoimi przekonaniami i sumieniem
- dajemy silny mandat naszym rodakom
do reprezentowania interesów Polski
w tym ważnym gremium decyzyjnym Unii
Europejskiej. Dzięki przynależności
do UE nasza gmina w ciągu ostatnich
pięciu lat pozyskała dofinansowanie
ze środków zewnętrznych na kwotę
ok. 14 milionów złotych".

W gminie Zgierz wydano 6001 kart
do głosowania, zaś głosy ważne oddało
5960 wyborców (dla porównania,
w ostatnich wyborach do Sejmu - 5959).
Najwięcej głosów uzyskały listy Komi-
tetu Wyborczego Prawo i Sprawiedli-
wość - 2639 (44,28%) oraz Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego Koalicja Europej-
ska (utworzonego przez Platformę
Obywatelską, Polskie Stronnictwo
Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej, Nowoczesną i Zielonych) - 2426
(40,70%). Na Komitet Wyborczy Wiosna
Roberta Biedronia głosowało 334 wybor-
ców (5,60%), na Komitet Wyborczy
Wyborców Kukiz'15 - 232 (3,89%),
na Komitet Wyborczy Wyborców Konfe-
deracja Korwin Braun Leroy Narodowcy
- 219 (3,67%), na Koalicyjny Komitet
Wyborczy Lewica Razem - 110 (1,85%).

Największą liczbę głosów w gminie
Zgierz uzyskali: Marek Belka (Koalicja
Europejska) - 1440, Joanna Kopcińska
(Prawo i Sprawiedliwość) - 1139, Witold
Waszczykowski (Prawo i Sprawiedli-
wość) - 1044 oraz Joanna Skrzydlewska
(Koalicja Europejska) - 681. Po podlicze-
niu przez Państwową Komisję Wyborczą
wyników w skali kraju mandaty posłów
Parlamentu Europejskiego, wybranych
w województwie łódzkim, będą sprawo-
wać: Marek Belka (premier w latach
2004-2005, były prezes Narodowego
Banku Polskiego, który otrzymał 182,5
tys. głosów), Witold Waszczykowski
(minister spraw zagranicznych RP
w latach 2015-2018; otrzymał 168 tys.
głosów) oraz Joanna Kopcińska (rzecz-
nik prasowy rządu od 2017 r.; uzyskała
ponad 130 tys. głosów).

Poniżej przedstawiamy zestawienia
dotyczące frekwencji oraz wyników w po-
szczególnych obwodach na terenie gminy
Zgierz. Wyniki uwzględniają listy wybor-
cze, na które oddano ponad 5% głosów
(próg wyborczy w skali kraju), oraz infor-
mują o odsetku ważnie oddanych głosów.

Obwód nr 1 (głosowanie w Grotnikach)
liczba uprawnionych do głosowania: 1766 
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 954
frekwencja: 54,02%
liczba ważnie oddanych głosów: 950
najwyższe wyniki:
1. Koalicja Europejska - 53,89%;
2. Prawo i Sprawiedliwość - 30,11%
3. Wiosna - 6,42%

Obwód nr 2 (głosowanie w Słowiku)
liczba uprawnionych do głosowania:
1622
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 770
frekwencja: 47,47%
liczba ważnie oddanych głosów: 767
najwyższe wyniki:
1. Koalicja Europejska - 42,50%
2. Prawo i Sprawiedliwość - 40,16%
3. Wiosna - 6,65%

Obwód nr 3 (głosowanie w Rosanowie)
liczba uprawnionych do głosowania: 927
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 538
frekwencja: 58,04%
liczba ważnie oddanych głosów: 531
najwyższe wyniki:
1. Koalicja Europejska - 54,99%
2. Prawo i Sprawiedliwość - 29,94%
3. Wiosna - 5,65%

Obwód nr 4 (głosowanie w Dąbrówce
Wielkiej)
liczba uprawnionych do głosowania: 965
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 503
frekwencja: 52,12%
liczba ważnie oddanych głosów: 499
najwyższe wyniki:
1. Prawo i Sprawiedliwość - 44,09%
2. Koalicja Europejska - 41,48%
3. Wiosna - 5,41%

Obwód nr 5 (głosowanie w Łagiewnikach
Nowych)
liczba uprawnionych do głosowania:
1990
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 1142
frekwencja: 57,39%
liczba ważnie oddanych głosów: 1134
najwyższe wyniki:
1. Koalicja Europejska - 50,00%
2. Prawo i Sprawiedliwość - 34,48%
3. Wiosna - 7,14%

Obwód nr 6 (głosowanie w Szczawinie
Kościelnym)
liczba uprawnionych do głosowania: 751
liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania: 394
frekwencja: 52,46%
liczba ważnie oddanych głosów: 390
najwyższe wyniki:
1. Prawo i Sprawiedliwość - 47,44%
2. Koalicja Europejska - 35,38%
3. Wiosna - 5,64%
4. Kukiz'15 - 5,13%

Rekordowa frekwencja: 
sześć tysięcy głosów!

Tabor Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej powiększył się
o najnowszy zakup - autobus marki Mercedes-Benz. To kolejna ważna inwestycja
w programie modernizacji bazy transportowej i maszynowej GZK: wysłużone
pojazdy zastepują nowsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne i bezpieczniejsze
dla środowiska. Autobus będzie obsługiwał linię komunikacji gminnej
oraz dowozy dzieci do szkół.

NOWO ZAKUPIONY AUTOBUS
NA DROGACH GMINY ZGIERZ

Analiza: wybory do Parlamentu Europejskiego w gminie Zgierz

Składam serdeczne
PODZIĘKOWANIA

Mieszkańcom gminy Zgierz,
którzy wzięli udział w wyborach

do Parlamentu Europejskiego,
przyczyniając się do rekordowej

- najwyższej w powiecie zgierskim -
frekwencji wyborczej.
Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW
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Czym jest tężnia solankowa?
Tężnie, doskonale znane z krajobrazu

uzdrowisk takich jak Ciechocinek, to drew-
niane konstrukcje, wypełnione gałęziami
tarniny, brzozy lub drzew iglastych, pod
którymi znajduje się zbiornik z solanką.
Powietrze wokół tężni zostaje nasycone
aerozolem bogatym w sole, który
ma właściwości lecznicze. W ten sposób
powstaje inhalatorium - przestrzeń,
w której oddychamy powietrzem o szcze-
gólnych walorach i doskonałym wpływie
na nasz organizm. Tężnie  wykorzystuje się
w profilaktyce i leczeniu chorób górnych
dróg oddechowych, zapalenia zatok,
rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego,
alergii i wielu innych dolegliwości.
Nasycone solanką powietrze sprzyja
regeneracji śluzówki oraz pozytywnie
oddziaływuje na układ odpornościowy.

Mikroklimat, jaki tworzy się za sprawą
tężni, przypomina pod wzgledem
mikroelementów zawartych w powietrzu
klimat nadmorski. Najbardziej intensywne
parowanie solanki w obrębie tężni
następuje w czasie słonecznego i wietrz-
nego dnia, podczas gdy nocą zanika niemal
zupełnie. 

W dniu 8 maja br. została podpisana
umowa na wykonanie robót budowla-
nych w ramach projektu pn. „Budowa
obiektu małej architektury o charak-
terze rekreacyjnym w miejscowości
Dzierżązna”. Inwestycja jest dofinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”  i obejmuje budowę
tężni terenowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. 
Tężnia solankowa powstanie na wolnym

powietrzu i będzie stanowiła część kom-
pleksu rekreacyjnego Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej. Zakres robót
prowadzonych przez wykonawcę będzie
obejmował w szczególności przygotowa-
nie terenu wraz z fundamentowaniem,
roboty wodno-kanalizacyjne i elek-
tryczne, wykonanie konstrukcji tężni
wolnostojącej wraz z więźbą i pokryciem
dachu, budowę placu i chodników,
dostawę i montaż elementów małej archi-
tektury. Zakończenie zadania przewi-
dziano na koniec lipca br.                  EW

W Dzierżąznej rusza budowa tężni solankowej

12 maja br. obchodziliśmy 50-lecie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wypy-
chowie. 
Jednostka OSP w Wypychowie została

założona w 1968 roku. Założycielami
byli: Stanisław Leszczak, Tadeusz
Błaszczyk, Stanisław Błaszczyk,
Leon Przybysz, Stanisław Manista,
Stanisław Szcześniak, Henryk
Leszczak, Edward Adamski, Bogdan
Barylski, Zenon Tomczak, Józef
Biadała.

Pierwszym prezesem został wybrany
Stanisław Manista. Przy następnych
wyborach prezesem został Stanisław
Szcześniak, który pełni tę funkcję
po dzień dzisiejszy.

Pierwszą motopompę M300 jednostka
otrzymała od komendy powiatowej
straży pożarnej w Łęczycy. W roku 1978
jednostka otrzymała pierwszy wóz
bojowy STAR 25, który garażowany był
w części budynku przekazanego
wcześniej od Narodowego Funduszu
Ziemi. Kolejnym  lokalem otrzymanym
tym razem od gminy Zgierz był budynek
po Gminnej Radzie Narodowej. W 1987 

założono Komitet Budowy Strażnicy,
który po wielu   staraniach uzyskał
pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1989
roku, a inwestycję ukończono w roku
1998 - na obchody 30-lecia istnienia
jednostki.

W 2003 r. jednostka otrzymała
pozwolenie na rozbudowę strażnicy. 
Następcą wysłużonego samochodu
pożarniczego STAR był Jelcz GCBA6/32
otrzymany w roku 1998. Obecny
samochód posiadany przez jednostkę
to Jelcz GCBA 5/32. Posiadany przez
jednostkę sprzęt pozwala na udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 43
członków. Druhny i druhowie aktywnie
uczestniczą w uroczystościach państwo-
wych, powiatowych, gminnych
oraz kościelnych.

Jednostka bierze czynny udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych
oraz zawodach sportowo-pożarniczych
w których to przez kilka lat zajmowała
pierwsze miejsce.

OSP w Wypychowie

50  LAT  OSP  W  WYPYCHOWIE

12 maja br. Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie świętowało jubileusz 50-lecia
powstania i działalności na rzecz społeczności lokalnej. Jego założycielkami były Jadwiga
Barylska i Halina Manista. Przewodniczącymi były kolejno: Jadwiga Barylska,
Stanisława Adamska, Anna Tomera; od 1981 r. kołem kieruje Marianna Sobczak,
odznaczona w 2017 r. odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Od początku
działalności członkinie koła rozprowadzały pisklęta i paszę, brały udział w dożynkach
gminnych i kościelnych, wyplatały wieńce dożynkowe, uczestniczyły w imprezach
okolicznościowych; współorganizowały z GCKSTiR Andrzejki Gminne (2008, 2016),
Dzień Dziecka i Gminne Święto Kobiet (1999, 2004). KGW otrzymało za pracę społeczną
wiele świdectw wdzięczności i uznania; pięć członkiń koła zostało odznaczonych
w 2005 r. „Orderem Serca - Matkom Wsi”. Dziś Koło Gospodyń Wiejskich w Wypychowie
liczy 25 członkiń.

Jubileusz Koła Gospodyń
Wiejskich w Wypychowie
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Gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Białej br. rozpoczęła tradycyjnie msza święta
w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. Mariusza Lampę,
po której uczestnicy uroczystości w asyście pocztów
sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół,
przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali
przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Po wystąpieniach gospodarza uroczystości - wójta gminy
Zgierz Barbary Kaczmarek oraz posła na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Marka Matuszewskiego, delegacje władz, służb
mundurowych, instytucji, szkół, organizacji społecznych
i sołectw złożyły kwiaty przed pomnikiem.   

PATRIOTYZM DAWNIEJ I DZIŚ
Fragment przemówienia 

Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek
z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

"Patriotyzm czasów niewoli narodowej, jakiej doświadczyło
pięć pokoleń naszych przodków, wymagał ofiarności, poświę-
cenia, przedłożenia spraw Ojczyzny nad własne, osobiste,
a nawet rodzinne. Z poczucia patriotycznego obowiązku
wielu ojców pozostawiało w domach rodziny, aby walczyć
o wolność - wolność swoich bliskich, wolność przyszłych
pokoleń. Patriotyzm doby powstań narodowych zapisywał
krwią bohaterów naszą świadomość, naszą tożsamość.

Patriotyzm roku 1918 kształtował proces odrodzenia
niepodległej Polski, a wśród wielu epokowych przemian -
również i początków powszechnej edukacji, zapoczątkowanej
dokładnie sto lat temu. Polska szkoła kształciła dzieci
i młodzież na obywateli odpowiedzialnych za los wspólnego
dziedzictwa, któremu na imię Ojczyzna.

To patriotyczne wychowanie w szkołach i rodzinach
sprawiło, że Polska przetrwała kataklizm II wojny światowej,
którego tu, na ziemi zgierskiej, doświadczyliśmy ze zdwojoną
siłą za sprawą zbrodni dokonanych przez hitlerowców, o czym
przypominają nam miejsca pamięci na terenie naszej gminy. 

Dziełem patriotów był wreszcie przełom roku 1989,
a przede wszystkim pierwsze częściowo wolne wybory,
których 30. rocznicę będziemy obchodzić za miesiąc.
Pokojowa transformacja w Polsce, mimo różnych
niedoskonałości, zapoczątkowała upadek totalitarnych
reżimów w Europie Wschodniej i sprawiła, że możemy dziś
być częścią wolnego świata.

Miarą tej wolności jest chociażby możliwość patriotycznej
manifestacji w dniu 3 maja czy też udział w demokratycznym
akcie wyborczym, decydującym o naszej przyszłości. (...)
Warto z tych wolności korzystać.

Dziś miejsce patriotyzmu walki o wolną Polskę zajmuje
patriotyzm pracy na rzecz jej pomyślnego rozwoju,
patriotyzm czuwania nad bezpieczeństwem naszej Ojczyzny,
patriotyzm wyborów dokonywanych nie tylko na karcie
do głosowania, ale wyborów dokonywanych każdego dnia,
kiedy możemy wspierać rodzimy handel, polskie rolnictwo
i przemysł. Żyjemy w państwie, o którym marzyli twórcy
konstytucji 3 maja - państwie zbudowanym na idei wolności.
Fundamentem tej budowli jest patriotyzm, który zaczyna
się w rodzinie, w szkole, w społeczności lokalnej. Niezależnie
od czasem różnych poglądów na poszczególne sprawy
i problemy współczesności, jest to spoiwo, które łączy nas
wszystkich - Polaków dumnych z wolności. Manifestujmy
patriotyzm nie tylko od święta, nie wstydźmy się tego,
bo to emocje zupełnie rzeczywiste, tak jak więzi, które łączą
rodzinę. Nie dajmy sobie wmówić, że "patriotyzm" to słowo
nazbyt patetyczne i górnolotne, bo o rzeczach wielkich
nie godzi się mówić małymi słowami. Niech więc Święto
Narodowe Trzeciego Maja będzie wyrazem jedności
i solidarności Polaków, źródłem radości i dumy,
a dla młodego pokolenia - lekcją żywego patriotyzmu, pięknie
nazwanego przez Ignacego Krasickiego "świętą miłością
kochanej Ojczyzny".

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA W GMINIE ZGIERZ
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23 maja br. już po raz dwunasty odbył
się Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc
Pamięci Narodowej, organizowany przez
Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej
Oddziału Zgierskiego Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza,
Muzeum Miasta Zgierza, Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej, Wydział
Sportu Urzędu Miasta Zgierza oraz
Referat Promocji i Pozyskiwania Środ-
ków Zewnętrznych Urzędu Gminy
Zgierz. Patronat nad wydarzeniem, które
na trwałe wpisało się do kalendarza
przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
objęli Prezydent Miasta Zgierza Przemy-
sław Staniszewski i Wójt Gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek.
W tym roku blisko stu uczestników
pokonało jedną z trzech tras (ze startem
w Szczawinie, Lućmierzu i Zgierzu),
aby dotrzeć do celu - świetlicy wiejskiej
w Kaniej Górze. W drodze do mety
drużyny odwiedziły miejsca ważne
dla historii ziemi zgierskiej, a wśród nich
cmentarz w Białej, na którym spoczy-
wają polegli we wrześniu 1939 r. żołnie-
rze Wojska Polskiego, mogiłę Stu
Straconych w Lesie Lućmierskim oraz
teren byłego niemieckiego obozu dla
dzieci w Dzierżąznej. Tegoroczny rajd - 

jak co roku - okazał się cenną lekcją
historii oraz świadectwem pamięci
o losach narodu polskiego. Była to rów-
nież okazja do popularyzacji wśród
dzieci i młodzieży aktywnego stylu życia,
krajoznawstwa i turystyki kwalifikowa-
nej, a także umiejętności poruszania
się po szlakach turystycznych, czytania
map i znaków

W rajdzie uczestniczyli uczniowie ze
szkół podstawowych z Dąbrówki Wiel-
kiej, Słowika i Zgierza (nr 5 i 6). Po dro-
dze należało zmierzyć się z zadaniami,
związanymi z trasą marszu. Na mecie
na wędrowców czekało tradycyjne ogni-
sko, a także dodatkowa atrakcja - spotka-
nie z żołnierzami 9 Łódzkiej Brygady
Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława
Sojczyńskiego ps. Warszyc, którzy zapre-
zentowali m.in. uzbrojenie formacji oraz
zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Wójt Gminy Zgierz kieruje serdeczne
podziękowania do wszystkich osób, za-
angażowanych w organizację corocznego
rajdu edukacyjnego - w szczególności
jego kierownictwa: Michała Grzelązki
(PTTK), Adama Zamojskiego (TPZ),
Mariusza Głowińskiego (UMZ), Beaty
Stawskiej (MMZ), Krzysztofa Wołow-
skiego (SP w Szczawinie) i Roberta
Starzyńskiego (MMZ), a także wszyst-
kich uczestników wraz z opiekunami.

Na szlakach miejsc pamięci 
narodowej na ziemi zgierskiej

Doroczny rajd edukacyjny

16 maja br. odbył się Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Sami o Sobie - wkład osób niepełnospraw-
nych w kulturę regionu” w ramach obchodów
Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Patronat nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Łódzkiego
pan Grzegorz Schreiber, Starosta Zgierski
pan Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgie-
rza pan Przemysław Staniszewski, Wójt
Gminy Zgierz pani Barbara Kaczmarek, 
Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON pan
Władysław Skwarka oraz Prezes Banku
Spółdzielczego w Zgierzu pani Elżbieta
Zytek. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że kolejny
raz swoją obecnością zaszczyciło nas tak
wielu przychylnych nam osób, w tym przed-
stawiciele lokalnych władz, instytucji
oraz organizacji pozarządowych. Jest to
święto osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, i to właśnie oni otworzyli i rozpoczęli
obchody przez Urzędem Miasta. Grupa zgier-
skich Self-Adwokatów reprezentowała
wszystkie osoby niepełnosprawne i w formie
teatralnej przekazała zgromadzonym
na Placu Jana Pawła II gościom najważniejsze
założenia Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych. Następnie wszyscy,
przy eskorcie policji w marszu godności,                     

udali się do Parku Miejskiego, gdzie odby-
wała się dalsza część uroczystości. Każda
z placówek mogła zaprezentować swój doro-
bek artystyczny i rękodzielniczy oraz lite-
racki, gdyż w ramach Przeglądu osoby
niepełnosprawne nadsyłały swoje wiersze,
które zostały zebrane w tomiku poezji pt.
„Mój Świat w poezji”. Podczas Przeglądu
odbywał się również plener plastyczny, zgro-
madzeni przy sztalugach artyści inspirowali
się widokiem stawu i jego otoczenia. Jak
zwykle atmosfera w trakcie takiej uroczysto-
ści była niepowtarzalna, a nad prawidłowym
jej przebiegiem z pewnością czuwała z góry
pani Bożenna Piotrowicz, której obecność
czuliśmy i która zapewne specjalnie dla nas
wstrzymała deszcz. Dziękujemy wszystkim
osobom, które dołożyły do organizacji Dnia
Godności swoją cegiełkę, które w tym dniu
były z nami i działają na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami. O podmiotowe traktowanie
osób z niepełnosprawnościami, świadomość
ich potrzeb i możliwości oraz szacunek wobec
ich działań walczymy przez cały rok, ale
w  Dniu Godności szczególnie podkreślamy
fakt, że są pełnowartościowymi członkami
społeczeństwa oraz mają takie same prawa,
jak osoby w pełni sprawne. 

Alicja Szpak

SAMI O SOBIE 2019

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu

10 V br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu świętowaliśmy Złote Gody
Małżeńskie trzech par z gminy Zgierz - Państwa: Janiny i Jana Kowalskich,
Zenobii i Czesława Tomczaków oraz Haliny i Franciszka Wojakowskich.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczyła wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, życząc jubilatom długich lat życia w miłości, szczęściu i zdrowiu.                

W środę 19 czerwca zakończą się zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.
W tym dniu szkoły ukończą uczniowie klas VIII oraz III gimnazjalnych, a do historii
przejdą gimnazja - po 20 latach istnienia. Ostatni rocznik gimnazjalistów - uczniów
szkół prowadzonych przez gminę Zgierz w Giecznie, Grotnikach, Słowiku
i Szczawinie - liczy 129 osób; dokładnie taka sama jest liczebność uczniów klas VIII
we wszystkich 7 szkołach podstawowych (stan z 31 XII 2018). Tegorocznym
absolwentom - uczniom klas VIII i III gimnazjalnych - życzymy najlepszych
wyników na świadectwach, kontynuacji nauki w wybranej szkole, wielu sukcesów,
a przede wszystkim spełnienia marzeń! Na zdj.: bal gimnazjalny w Szczawinie 11 maja
2019 r. Na zaproszenie młodzieży i rodziców w wydarzeniu tym uczestniczyła wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek /fot. Grzegorz Rosiński/.

ŻEGNAMY GIMNAZJA

Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka

najserdeczniejsze życzenia dla najmłodszych Mieszkańców
naszej gminy: niech się spełniają Wasze marzenia,
niech na Waszych buziach zawsze gości uśmiech, 
niech Wam nie zabraknie pomysłów i przyjaciół 

do radosnej zabawy!
Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Dariusz Sędzicki
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Maj – miesiąc Maryjny. Przydrożne krzyże i kapliczki
przybrały odświętny wygląd.  Spotykają się w tych
miejscach mieszkańcy podtrzymujący tradycję
majowych nabożeństw. Warto poznawać historię takich
miejsc.

Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że na terenie majątku
ziemskiego w Dzierżąznej stała kapliczka. Znajdowała
się w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi Dzie-
rżążna – Biała, po jej lewej stronie, w miejscu widocz-
nym dla przechodzących. Była tam niewielka sadzawka,
czy też glinianka, wypełniona wodą. Pomysłodawca
wykorzystał to naturalne zagłębienie. Na środku usypane
zostało wzniesienie otoczone dookoła wodą, co przypo-
minało miniaturową fosę, przez którą przerzucony został
drewniany mostek wiodący do murowanej kapliczki.
W środku znajdowała się figura św. Antoniego.
Podczas II wojny światowej Niemcy zburzyli
tę urokliwą kapliczkę i zniszczyli figurkę
św. Antoniego, a na jej miejsce postawili symbol III Rze-
szy przedstawiający czarnego orła z rozłożonymi
skrzydłami, nazywany potocznie przez okupowanych
Polaków „gapą”. Czarny orzeł dzierżył w szponach
wieniec, wewnątrz którego znajdowała się swastyka.
W czasie wojny taki znak pojawiał się na dokumentach
państwowych i na murach urzędów.   

Wkrótce po tej dewastacji mawiano w okolicy,
że św. Antoni ukazywał się w zniszczonym lub przypa-
lonym habicie. Kapliczka nie została już nigdy odbudo-

Dnia 13 maja 2019 roku społeczność  Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana
Batorego w Szczawinie odwiedzili wyjątkowi goście. Pan Akos Engelmayer – dzien-
nikarz, historyk, wykładowca, dyplomata, pierwszy ambasador Republiki Węgierskiej
w Polsce po upadku komunizmu i Pan dr Janos Tischler – dyrektor Węgierskiego
Instytutu Kultury w Warszawie. Delegacji węgierskiej towarzyszyli członkowie
Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Łodzi – Pani Hanna
Studzińska i Pan Eugeniusz Mrowca.

Nasi goście spotkali się z uczniami klas trzecich gimnazjum. Opowiadali o historii
przyjaźni między naszymi narodami na przestrzeni wieków. Mówili także o historii
najnowszej. Uczniowie w skupieniu słuchali interesującego wykładu, ubarwionego
licznymi anegdotami. 

SP Szczawin

Obraz Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności, namalowany
przez zgierskiego artystę malarza Mariusza Świątczaka został przekazany
przez autora w darze parafii w Białej. Uroczyste poświęcenie obrazu miało
miejsce w dniu 3 maja br. podczas mszy świętej w intencji Ojczyzny, sprawowanej
w związku z gminnymi obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Artysta, tworząc swoje dzieło w ciągu trzech miesięcy, inspirował się
wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej - słynącym łaskami obrazem z bazyliki
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obraz N.M.P. Matki Bożej Opatrzności zachowuje
wymiary XVII-wiecznego pierwowzoru i stylizację zgodnie z kanonami sztuki
barokowej. Obraz jest posadowiony w zabytkowej drewnianej ramie. „Autor
zadedykował swoje dzieło Wspólnocie parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Białej oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Zgierz, żywiąc
nadzieję, że wizerunek Bożej Rodzicielki - naszej Orędowniczki, Pośredniczki
i Pocieszycielki - będzie natchnieniem do modlitwy, za pośrednictwem Maryi
zanoszonej przed tron Boży” - mówił ks. Mariusz Lampa w świątecznej homilii,
prezentując obraz wiernym.                                                           Dariusz Szlawski

w której umieszczono napis  „Na pamiątkę odzyskania
ziemi rodzinnej”. Gdy stara grusza powalona wichurą
zakończyła swój żywot, zdjęto także kapliczkę.
W 1945 r. ludzie wracali okrutnie doświadczeni działa-
niami wojennymi, wśród nich Kazimierz Michalak
(spowinowacony z rodziną Biernaciaków), członek
komendy Armii Krajowej w Zgierzu, pełniący w niej
funkcję szefa wywiadu. Aresztowany jesienią 1944 r.
osadzony najpierw w Łodzi przy ul. Sterlinga w więzie-
niu łódzkiego gestapo, potem w więzieniu policyjnym
w Radogoszczu, przeszedł straszliwą kaźnię i udręcze-
nie. Modlitwa na różańcu zrobionym z chleba była sku-
teczną bronią uwięzionych przed utratą nadziei
na powrót do domu. K. Michalak obiecał Matce Bożej,
że za ocalenie życia będzie codziennie odmawiał róża-
niec do końca swoich dni. W styczniu 1945r. udało mu
się odłączyć od konwoju więźniów pędzonych z Rado-
goszcza w kierunku Kalisza i szczęśliwie wrócił
do domu. Specjalnym kultem otaczał Matkę Bożą,
wspierał powstawanie nowej parafii NMP Różańcowej
w Zgierzu i budowę kościoła, często bywał w Licheniu.
Intencją K. Michalaka było ufundowanie kapliczki jako
wotum za uratowanie życia. Ten swoisty testament
wykonali członkowie rodziny, gdy osiedlili się w Woli
Branickiej na rodzinnej ziemi. Osobliwością jest, że
figurka w nowej kapliczce, przywieziona z Węgier,
przedstawia  Matkę  Bożą trzymającą  krzyż. Na tej posesji
znalazła też swoje miejsce kapliczka ze starej gruszy.

Magdalena Hauke

wana, ale glinianka jest do dzisiaj.
1-go maja minie rok od uroczystego poświęcenia

nowej kapliczki we wsi Wola Branicka w parafii Biała.
Niezwykła jest historia tego miejsca i kultu Maryjnego,
bowiem sięga czasów dawnych, gdy opodal stała stara,

murowana figurka, przy której gromadzili się miesz-
kańcy okolicznych wsi, aby modlitwą i śpiewem odda-
wać cześć Matce Bożej. Po II wojnie światowej ziemię
wraz z kapliczką przyłączono do PGR, a nieremonto-
wana i zaniedbana figurka rozsypała się. Dopiero około
1980 r. po długoletnich staraniach rodzina Biernaciaków
- prawowitych właścicieli - odzyskała swoją ojcowiznę.
Wówczas z inicjatywy Jana Czecha i jego syna Pawła
na polnej, samotnej gruszy zawisła niewielka kapliczka, 

Kapliczki stare, kapliczki nowe…

Węgrzy w Szczawinie 
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Do 3 czerwca przyjmujemy zgłoszenia uczniów klas VII, VIII oraz III gimnazjalnych
w konkursie historycznym "Z kart historii na ziemi zgierskiej", organizowanym przez naszą
redakcję pod patronatem Wójta Gminy Zgierz. Szczegółowy regulamin opublikowaliśmy
w poprzednim numerze miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej" (dostępny online na stronie:
www.gminazgierz.pl) - nr 4, str. 7.

Przypominamy najważniejsze zasady. Konkurs sprawdza znajomość wybranych tekstów,
publikowanych na łamach "Na Ziemi Zgierskiej". Lektura obejmuje 11 artykułów o tematyce
historycznej. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej gminy Zgierz. Uczestnicy konkursu
piszą test, składający się z pytań zamkniętych (test wyboru odpowiedzi spośród 3 wariantów)
oraz otwartych (zwięzłe odpowiedzi na kilka pytań). Po sprawdzeniu prac przez Komisję
Konkursową pod kierunkiem dr. Dariusza Szlawskiego (Towarzystwo Przyjaciół Zgierza)
ogłosimy listę laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci - interesujące
i atrakcyjne nagrody książkowe. Termin konkursu: piątek 7 czerwca, godz. 12.00 - Urząd Gminy
Zgierz.

Jak zgłosić udział w konkursie? W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją "Na Ziemi Zgier-
skiej" (Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz - pokój nr 13; e-mail:
gazeta@gmina.zgierz.pl). Zgłoszenia osobiste, listowne lub mailowe muszą zawierać następu-
jące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły, oznaczenie klasy, imię i nazwisko
prawnego opiekuna wraz z kontaktem - numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej.
Każde zgłoszenie potwierdzamy. Jeśli z jakiegoś powodu potwierdzenie do Państwa nie dotrze
w ciągu 2 dni roboczych - prosimy o kontakt. Uwaga - ze względów organizacyjnych
do konkursu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 40 uczestników - decyduje kolejność
zgłoszeń. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań młodzieży historią lokalną - dziejami
miejscowości, położonych w granicach administracyjnych gminy Zgierz, a także rozwijanie
czytelnictwa. Mamy nadzieję, że tegoroczny konkurs da początek cyklicznemu turniejowi
wiedzy o naszej gminie i jej bogatej przeszłości. Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII, VIII
i III gimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji "Z kart historii na ziemi zgierskiej"!

Ostatni dzwonek na zgłoszenia uczniów
KONKURS: Z KART HISTORII NA ZIEMI ZGIERSKIEJWyjątkowy

dar
dla parafii
w Białej:

obraz Maryi
dedykowany
Ochotniczym

Strażom 
Pożarnym
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Kochana, śliczna kotka. Jest czuła i deli-
katna w okazywaniu uczuć. Ma pozytywne
relacje z innymi kotkami, potrafi załatwiać
się do kuwety. Będzie wspaniałą kompanką
dla osób szukających subtelnego kota
do towarzystwa. Samica - 3,5 roku.
W schronisku od 14.01.2017 r., odłowiona
w miejscowości Ciosny. 

Śliczna bura kotka, jest bardzo miła, wesoła,
zabawowa. Ma świetny kontakt z innymi
kotkami. Potrafi kuwetować. Będzie wspa-
niałym kompanem dla osób szukających
przyjaciela. Samica - 1,5 roku.
W schronisku od 9.10. 2017 r., odłowiona
w miejscowości Dąbrówka Wielka. 

Urocza, młoda, bardzo towarzyska kotka.
Ma pozytywne relacje z opiekunem, szybko
zaprzyjaźnia się z nowymi osobami.
Jest psotna, wesoła i rezolutna. Kotka
toleruje inne koty, potrafi kuwetować.
Będzie wspaniałą kompanką dla rodziny
szukającej miłego mruczka na kanapę.
Samica - 2,5 roku.
W schronisku od 8.09.2016 r., odłowiona w
miejscowości Słowik. 

www.hotelzwierzat.com

ZWIERZAK DO ADOPCJI

***

***

Gmina Zgierz zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w akcji ADOPTUJ
ZWIERZAKA. Bezdomne i porzucone zwierzęta (głównie psy i koty) odłowione
z terenu naszej gminy są przekazywane do wyłonionego w drodze przetargu schroniska
w Wojtyszkach (gmina Brąszewice, Wojtyszki 18). Tam również realizowane są adopcje
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.hotelzwierzat.com.
Kontakt w sprawie adopcji zwierząt: tel. 512-324-940; 505-541-103. Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00 (przerwa 13:00 – 13:30), sobota 9:00 – 13:00 (dwie soboty
w miesiącu). W niedzielę i święta biuro adopcyjne jest nieczynne. 

8.06.2019
sobota

godz. 12.00 - 18.00

W programie - kiermasz rozmaitości
i sąsiedzka wymiana książek:

przynieś przeczytane, weź pożyczone!
Jedlicze A, ul. Długa 36 (ŚWIETLICA)

Rezerwacja miejsc dla sprzedających:
tel. 508 915 510; 692 409 367


