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KONDOLENCJE

Rolnicy z terenu gminy Zgierz,
którzy w swoich gospodarstwach
ponieśli straty związane z wystąpie-
niem suszy mogli w dniach od 08
lipca do 19 lipca 2019 r. złożyć
wniosek do Urzędu Gminy o oszaco-
wanie szkód w uprawach. W tym
okresie wpłynęło do Urzędu Gminy
ponad 330 wniosków. Szacowanie
szkód przeprowadzone przez
komisję powołaną zarządzeniem
Wójta Gminy Zgierz obyło się zgod-
nie z wskazaniami monitoringu
suszy prowadzonym przez Instytut
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach oraz wytycznymi Woje-
wody Łódzkiego. Największe straty
wystąpiły w zbożach jarych i ozi-
mych, kukurydzy, trwałych użytkach 

30 lipca 2019 r. świętowaliśmy wojewódzkie obchody Święta Policji
w ramach 100. rocznicy Powstania Policji Państwowej. Uroczystość miała
miejsce na placu przed Bazyliką Archikatedralną w Łodzi.
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi w imieniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji odznaczył wójta gminy Zgierz Barbarę
Kaczmarek medalem "Za Zasługi dla Policji"

Zgierscy funkcjonariusze świętowali 100-lecie powołania Policji Państwo-
wej 7 sierpnia br.. Z tej okazji przed budynkiem Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu zorganizowano "Niebieski Piknik", podczas którego
odsłonięty został pamiątkowy mural. W wydarzeniu wzięła także udział
wójt gminy Zgierz.

Gmina Zgierz zrealizuje zadanie pn.: Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zgierz w 2019 r. 

Ogólna wartość zadania: 44 514,26 zł. Wysokość dotacji uzyskanej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi: 40 000,00 zł. Zakres zadania: usunięcie wyrobów zawie-
rających azbest; demontaż pokrycia dachowego, przygotowanie do trans-
portu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych, z terenu gminy Zgierz w ilości szacunkowej 45,840 ton;
usunięcie wyrobów zawierających azbest; przygotowanie do transportu,
transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
z terenu gminy Zgierz w ilości szacunkowej 41,728 ton.

zielonych, ziemniakach. W skład
komisji oprócz pracowników Urzędu
Gminy Zgierz weszli przedstawiciel
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach oraz
Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego. W oparciu o złożone wnioski,
lustracje w terenie sporządzono
dla każdego z rolników indywi-
dualny protokół z oszacowania
zakresu i wysokości szkód w gospo-
darstwie rolnym spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska  atmosferycznego – suszy. 
Protokoły te zostaną przekazane
do Urzędu Wojewódzkiego w celu
weryfikacji. Na dzień dzisiejszy
nie są znane formy pomocy dla po-
szkodowanych producentów rolnych. 
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Usunięcie azbestu Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi ogłosił nabór wniosków
na dofinansowanie zadań w ramach
„Ogólnopolskiego programu regene-
racji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie”. 

Dofinansowanie w formie dotacji,
udzielane będzie na zakup:
- wapna nawozowego odpowiadają-
cego typom wapna nawozowego,
określonego w załączniku nr 6
do rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawo-
zów mineralnych, umieszczania
informacji o składnikach nawozo-
wych na tych opakowaniach,
sposobu badania nawozów mineral-
nych oraz typów wapna nawozowego
(Dz. U. Nr 183, poz. 122;
- środka wapnującego, o którym
mowa w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 13 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie
nawozów będą mogli ubiegać się po-
siadacze użytków rolnych z terenu
województwa łódzkiego, o pH gleby
poniżej lub równej 5,5 i powierzchni
nie przekraczającej 75 ha.
Poziom dofinansowania:
1) do 300 zł/t czystego składnika

odkwaszającego (CaO oraz MgO)
dla gospodarstw  o powierzchni nie
przekraczającej 25 ha użytków
rolnych; 

2) do 200 zł/t czystego składnika
odkwaszającego (CaO oraz MgO)
dla gospodarstw  o powierzchni nie
przekraczającej 50 ha użytków
rolnych; 
3) do 100 zł/t czystego składnika

odkwaszającego (CaO oraz MgO)
dla gospodarstw  o powierzchni nie
przekraczającej 75 ha użytków
rolnych. 
Kosztami kwalifikowanymi są wy-
łącznie koszty zakupu wapna nawo-
zowego lub środka wapnującego
z wyłączeniem kosztów transportu
i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi
załącznikami (opinia OSChR o zale-
canej dawce CaO lub CaO+MgO;
faktura (oryginał) za wapno nawo-
zowe lub środki wapnujące; wypeł-
nione formularze dotyczące pomocy
de minimis w rolnictwie,) tj.: należy
składać w terminie do 31.12.2019 r.
do Sekretariatu Okręgowej Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Łodzi,
ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź;
Szczegóły udzielania dotacji
dostępne są na stornie internetowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. 
http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-
w n i o s k o w - n a - d o f i n a n s o w a n i e -
zadan-w-ramach-ogolnopolskiego-
programu-regeneracji-srodowisko-
w e j - g l e b - p o p r z e z - i c h -
wapnowanie,49,2277.

Dotacje na wapnowanie gleb
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Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady

Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

Bezpłatne porady
psychologiczne

dla mieszkańców gminy Zgierz
we wrześniu 2019 roku

Grotniki (NZOZ)
11.09  9.30 -13.30, 25.09 13.00-17.00; 

Smardzew (NZOZ)
2.09 13.00-17.00, 10.09 09.00-13.00, 

17.09 13.00-17.00, 24.09 09.00-13.00; 
Słowik

10.09 15.00-19.00, 17.09 15.00-19.00, 
24.09 15.00-19.00; 

Gieczno  (Centrum Aktywizacji  Społecznej)
3.09 10.00-14.00, 11.09 14.00-18.00,

25.09 9.00-13.00 
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16 nowych rowerów typu damka
turystyczna, zostało zakupionych
z dotacji celowej w ramach grantu sołec-
kiego dla mieszkańców wsi Grabiszew,
gmina Zgierz.  Nazwa projektu to:
„Zdrowa wieś Grabiszew – więcej ruchu
dla zdrowia”. Celem projektu była pro-
mocja zdrowego stylu życia poprzez
wykorzystywanie naturalnych środków
komunikacji jakim jest rower. Wspólna
inicjatywa mieszkańców sołectwa przy-
czyniła się do zakupu jednośladów, które
posłużą jako ekologiczny środek komu-
nikacji np. do: urzędu, sklepu, placówek
kulturalnych, sąsiadów, a także podczas
organizowanych wspólnych rajdów
rowerowych czy rodzinnych wycieczek
weekendowych po terenie gminy Zgierz.
Jazda na rowerze wzmacnia aktywność
fizyczną,  poprawia wygląd oraz samo-
poczucie. Poza tym dodaje energii,
dotlenia organizm i sprawia, że czujemy
się lepiej, ma wpływ na poprawę wydol-
ności oraz wytrzymałości naszego
organizmu. To z kolei przyczynia się
do poprawy pracy naszego serca,
co przekłada się na profilaktykę chorób
układu krążenia (zawały, udary, miaż-
dżyce). Każdy ruch nóg na rowerze, to
czynność, która zwiększa wytrzymałość
mięśni i nóg, poprawia sprawność
naszego kręgosłupa oraz kształtuje mięś-
nie brzucha. Dzięki systematycznym
rowerowym wycieczkom siła kończyn
dolnych staje się odczuwalnie większa –
nie będzie już dla nas problemem wcho-
dzenie po schodach, czy spacery piesze.
Wszystko za sprawą wyćwiczonych
mięśni nóg i układu kostnego. Jazda
na jednośladzie nie obciąża stawów,
a poprawia koordynację ruchową
i koncentrację. Regularna jazda umożli-
wia bezpieczne oraz skuteczne spalanie              

kalorii co przekłada się na naszą spraw-
ność fizyczną oraz budowanie i kształto-
wanie naszej sylwetki. Projekt miał na
celu pobudzenie aktywności lokalnej
społeczności wsi Grabiszew, jak również
promocję zdrowego trybu życia.
Zakupiono wyposażenie do rowerów
oraz materiały, z których mieszkańcy
Grabiszewa wykonali stojaki na rowery
jako wkład własny pracy do projektu.
Dzięki rowerom zorganizowano rajd
po wsi  Grabiszew i okolicy, który
zakończył się integracyjnym piknikiem
rodzinnym dla mieszkańców sołectwa.
Ciekawym pomysłem było zaproszenie
szkoleniowca i prelekcja z zakresu zdro-
wego stylu życia, w celu uświadomienia
mieszkańcom jak ważne dla naszego
organizmu jest zdrowe odżywianie
i ruch na świeżym powietrzu, a także jak
bezpiecznie korzystać z roweru i jakie
płyną korzyści ekonomiczne i zdrowotne
ze zmiany dotychczasowych nawyków.
Na piknik przybyło wielu mieszkańców,
każdy przyniósł coś dobrego: domowe
przetwory, ciasta, ekologiczne warzywa
i smakowite, zdrowe owoce . Można
było upiec sobie kiełbasę w ognisku,
posłuchać muzyki i potańczyć. Pięknie
prezentowały się przygotowane stoiska
z lokalnym jadłem, a słoneczna letnia
aura sprzyjała miłej atmosferze. Przypo-
mnijmy, że realizacja projektu granto-
wego była możliwa dzięki dotacji
z budżetu Samorządu Województwa
Łódzkiego, którą Gmina Zgierz pozys-
kała w ramach konkursu na realizację
„Grantów sołeckich”, a także wsparciu
ze środków budżetu Gminy Zgierz.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom
za zaangażowanie i nieoceniony wkład
pracy przy realizacji projektu i życzymy
dalszych ciekawych pomysłów.

ZDROWA WIEŚ GRABISZEW
– WIĘCEJ RUCHU DLA ZDROWIA

Trwa końcowy etap prac budowy tężni w Gminnym Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

KOŃCOWY ETAP BUDOWY TĘŻNI
INWESTYCJE W ROZWÓJ

OFERTA MATERIAŁU 
SIEWNEGO

DO WYMIANY 
NA JESIEŃ 2019 r. 

PSZENICA - GALERIST, EMIL, ARTIST,
WILEJKA, ETANA, ARKADIA, JULIUS,
PATRAS, EUFORIA, TYTANIKA
PSZENŻYTO - OCTAWIO, TADEUS,
AVOKADO, MELOMAN
ŻYTO - DAŃKOWSKIE RUBIN, INSPECTOR 
JĘCZMIEŃ- KOMOS, JAKUBUS
JĘCZMIEŃ MIESZAŃCOWY - MERCURIOO
PSZENICA MIESZAŃCOWA - HEBERY  
ŻYTO MIESZAŃCOWE - BERADO,
VINETTO, SERAFINO, PROMOTOR         

PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAMÓWIENIA
NA ZIEMNIAKI 

TRANSPORT DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEJ GMINY

GIECZNO
ul. Główna 25 A

Tel: 601 248 987; 42 717 84 64
E-mail: tabax@tabax.pl

Wójt Gminy Zgierz oraz sołectwo Biała zapraszają
Mieszkańców Białej  i okolic na warsztaty w ramach grantu.

Historia Białej i okolic - 11 września  godz. 10.00
80. rocznica wybuchu II wojny światowej i mord jaki został wtedy
dokonany na mieszkańcach Białej jest ważną historią dla naszej
społeczności. Upamiętniając te wydarzenia i oddając hołd zamor-
dowanym zostanie poprowadzony wykład p. Blanki Hauke. Cała
uroczystość będzie połączona z przygotowanym przez uczniów
szkoły apelem. Będzie również zaprezentowana historia w Izbie
Pamięci na terenie szkoły. Mieszkańcy i goście poznają dokładnie
historię, jaka miała miejsce 80 lat temu na tym terenie.

Tradycje kulinarne - 13 września  godz. 15.00-20.00 
Warsztat poprowadzony będzie przez panie z KGW Biała w sali
OSP w Białej. Panie przedstawią stare receptury kiszenia kapusty,
wypieku chleba, ciast, pierogów. Nauczą jak robić przetwory
z owoców i warzyw, jak zdrowo się odżywiać i jak dbać o kondy-
cję. O dobrej kondycji i sportowym stylu życia opowiedzą biegacze
z Białej biorący udział w biegach krótko i długodystansowych
oraz zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Biegowego Powstaniec
Dobra.  

 Tradycje haftu, wycinanek na polskiej wsi - 13 września
godz. 15.00-20.00 
Warsztat poprowadzą panie z KGW w Sali OSP w Białej. Wiele
rzeczy można kupić, jednak tradycyjne ozdoby na święta czy
obrusy haftowane i serwety nie każdy potrafi wykonać. Dlatego
chcemy pokazać nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również
dorosłym, że można różne ozdoby do domu zrobić własnoręcznie,
tak jak to robiły nasze babcie. Na koniec warsztatów zostanie
zrobiona mini wystawa prac. Każdy uczestnik będzie mógł swoja
pracę zabrać ze sobą.  Warsztaty kulinarne i haftu będą odbywały
się jednocześnie, aby obie grupy mogły wymienić się swoimi
wrażeniami i opowiedzieć o tym co robiły.

Warsztaty w ramach projektu „ Historia i tradycja łączy
pokolenia – warsztaty i rajd integracyjny

dla mieszkańców sołectwa Biała”
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Dobiega końca kadencja parlamentu
2015-2019. Jak Pan ocenia ten czas?

To okres dobry dla Polski i Polaków.
Dokonałasięwtymczasiezmiana-po-
wiedziałbym-cywilizacyjna,którapopra-
wiła sytuację milionów rodzin - mam
tunamyśliświadczenie"500+".Tosuk-
ces,któryzapiszesięwhistoriinaszego
kraju jakonajwiększy programprospo-
łeczny. Dotrzymaliśmy słowa, danego
Polakom przed wyborami, choć wielu
krytykówpowątpiewało,żemożnatakie
środkiwbudżeciepaństwaznaleźć.Ostat-
nie cztery lata to także wiele ważnych
ioczekiwanychreform,aprzedewszyst-
kim dobre gospodarowanie krajem.
Tosąobiektywnefakty.

W jaki sposób wybory parlamentarne
wpływają na działalność samorządu?

Parlament tworzy i systematycznie
udoskonala prawo,mając nawzględzie
poprawęjakościżyciaPolaków-wtym
równieżtakieregulacje,któreusprawniają
funkcjonowanieadministracjipublicznej
na poziomie gmin, powiatów i woje-
wództw, a przede wszystkim ułatwiają
życiemieszkańcom.Wnastępstwiewybo-
rówparlamentarnychwyłanianyjestrząd,
a współpraca rządu z samorządami
makluczoweznaczeniedlaskutecznych
działańnarzeczlokalnychwspólnot.

Poseł jest reprezentantem lokalnej
społeczności - mieszkańców okręgu,
zktóregozostajewybrany,itonaturalne,
żestarasiędlaswojegookręguuzyskać
możliwie najwięcej środków budżeto-
wychorazzabiegaorealizacjęważnych
zpunktuwidzeniapotrzeb społecznych
inwestycji.

Wśród posłów województwa łódzkiego
wyróżnia się Pan pod względem zaan-
gażowania na rzecz mieszkańców
gminy Zgierz. Które ze swoich działań
uważa Pan za najważniejsze sukcesy
mijającej kadencji?

Dziękiharmonijnej,wieloletniejwspół-
pracy z samorządem gminy Zgierz,
za sprawą dofinansowania z budżetu
państwa udało się zrealizować wiele
projektów, jakchociażbybudowaboisk
wielofunkcyjnychwSłowikuiDąbrówce
Wielkiej, modernizacja sieci drogowej,
zakup strażackiego wozu bojowego
dlaOSPKaniaGóra.Udałosięzorgani-
zować wyprawki szkolne dla dzieci
zrodzinobjętychpomocąGOPSiszereg
innychdziałań.Oskaliefektównaszych
wspólnychdziałańświadcząliczby:wtej
kadencji udało się pozyskać z budżetu
państwa dofinansowanie dla infrastruk-
tury drogowej na terenie gminy Zgierz
w kwocie ponad 6 milionów złotych.
GminaZgierzjestdlamnieszczególnie
ważna,botużyłymojebabcieidziadko-
wieorazwychowywalisięmoirodzice.

Jakie ma Pan plany na kolejną kaden-
cję? 

Jeślizwoliwyborcównaszegoregionu
będziemidanewdalszymciągusłużyć
mieszkańcomziemizgierskiejwSejmie
RzeczypospolitejPolskiej,będęzabiegał
okolejneważneinwestycje:winfrastruk-
turędrogową,wrozwójnaszychmiejsco-
wości,wdalszepodnoszeniestandardów
strategicznych dziedzin życia, przede
wszystkim opieki zdrowotnej. I w dal-
szym ciągu chciałbym, jak to mam
miejscewobecnejkadencji,nacodzień
rozmawiaćzmieszkańcamioproblemach
iindywidualniepomagaćwichrozwiązy-
waniu.

Poseł na Sejm RP 
Marek Matuszewski

ROZMOWY "NA ZIEMI ZGIERSKIEJ"

Wrzesieńzobowiązujenasdoprzywołania
tragicznychzdarzeńzpierwszychdniIIwojny
światowej. Mija 80. rocznica bestialstwa
dokonanego przez Niemców „mających
emblematyztrupimiczaszkami”(cytatzre-
lacji świadków) na  mieszkańcach wiosek
znajdującychsięobecniewgranicachgminy
Zgierz.Śmierćzrąkokupantadopadłacywi-
lów,ludziniewinnychiniezaangażowanych
wbezpośredniąwalkę–gospodarzy,którzy,
niechcieliopuścićswegoobejścia,dobytku,
rodziny. Siłą zmuszeni do pozostawienia
bliskich - stracili życie. Tragediadotknęła
wielu znanych nam miejscowości.
Są wśród nich m. in. : Biała, Gieczno,
Rogóźno,WolaBranicka,Kębliny,Besiekierz,
Jasionka, Katarzynów, Kwilno, Dąbrówka,
Swoboda,Warszyce.
Terror ze strony żołnierzy niemieckich
odczuli także w sposób szczególny miesz-
kańcy Bądkowa. Niemcy weszli do wsi
9września,mężczyznwyprowadzalizgospo-
darstwigromadziliwbudynkuszkoły,która
stała się niemym świadkiem tragedii tych,
którzy ją budowali lub uczyli się w niej.
Wieczorem nakazano kobietom przynieść
jedzeniedlazamkniętych.Te,któredostar-
czyłyzupę,porazostatniwidziałybliskich
isąsiadów.NastępnegodniaNiemcyrozdzie-
liliaresztowanychikilkurozstrzelaliwWoli
Branickiej, jednego z mężczyzn na polu
w Bądkowie.  Większość pognali do wsi
Swoboda,przemocązamknęliwmurowanym
budynkumieszkalnymmiejscowegoNiemca
Tyszlera.Onsam,wedługrelacjimieszkań-
ców,uciekłwpole,abyniebyćświadkiem
zbrodni. Budynek został obłożony słomą.
Obokoprawcyustawilikarabinmaszynowy.
Dośrodkawrzuciligranaty.Gdywszystkoza-
częłopłonąć,niektórzyzuwięzionychpróbo-
wali  ratowaćsięucieczką.Wyskakujących
przez okna dosięgały śmiertelne strzały
zkarabinu.Niektóreciałamężczyznznale-

zionych na zewnątrz były nadpalone
zobrażeniamiwskazującymi,żezostalizabici
kolbą karabinu. Inni uwięzieni w środku
wpadlidopiwnicyiżywcemspłonęli.Ofia-
ramibylimężczyźniwwiekuod16do90lat.
Wśródzabitychbyłowieluspokrewnionych
ze sobą: ojciec, syn, brat, stryj,
teść.Jednoznazwisk(Słowiński)powtarza
sięażczterokrotnie.
Wkwestionariuszuoegzekucjachmaso-

wychigrobachmasowychdotyczącychmiejs-
cowości Bądków podano, że 10 września
1939r.zamordowanotam22osoby,zczego
pięćspalonożywcem.Zabicizostalizakopani
koło budynku.Pokilkudniach członkowie
rodzin wykopywali zwłoki najbliższych
iwywozilinacmentarzdoBiałej.Nieziden-
tyfikowanych pochowano na wojskowym
cmentarzuzIwojnyświatowejwDzierżąz-
nej.Należyuzupełnić,żewlesiezgierskim,
podmostem,wnieustalonymdniu,wewrześ-
niu1939r.Niemcyzabilitrzechmężczyzn,
którzymieszkańcamiBądkowa.
Oto łączna lista ofiar: Stefan Banasiak,
WładysławBaranowski,JózefBednarski,Jan
Jagiełło,JanFandrych,StanisławFandrych,
MarcinJagiełło,TomaszJędrzejczak,Stani-
sław Krysicki, Jan Michalak, Franciszek
Michalak, Paweł Olejniczak, Szczepan
Ostrowski,KazimierzPabiańczyk,Stanisław
Palmowski, Józef Sęczkowski, Bolesław
Słowiński, Bronisław Słowiński, Ignacy
Słowiński, Wojciech Słowiński, Stefan
Świderski, Stanisław Witczak, Stanisław
Witczak,StanisławWłodarski.
Wświetlezebranegowśledztwiemateriału

dowodowegoniewątpliwymjest,żedokona-
niazabójstwdopuścilisięnieustaleniżołnie-
rzeWehrmachtu.Sprawcyniezostaliukarani.
(Opracowano na podstawie materiałów
Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
NarodowiPolskiemuwŁodzi).

MagdalenaHauke

O Nich trzeba pamiętać

Serdeczne podziękowania
dla Pana Doktora Stanisława Błaszczyka

za wieloletnią ofiarną pracę w ośrodku zdrowia w Giecznie,
sumienne, profesjonalne i wzorowe wykonywanie zadań 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
za wielkie serce, troskę i opiekę 

nad kolejnymi pokoleniami mieszkańców,
niezwykłą empatię i przykładną służbę drugiemu człowiekowi

wdzięczni pacjenci NZOZ w Giecznie

Z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020
składam najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim członkom społeczności szkół 
prowadzonych przez gminę Zgierz

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi,
Uczniom szkół podstawowych, Przedszkolakom i Rodzicom:

życzę wspólnych sukcesów w edukacji, wielu radości oraz satysfakcji

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

ZbioryplonówwBesiekierzuRudnym,foto:A. Pokrzywiński.
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Mieszkańcy i zaproszeni goście,
uczestniczyli 15 sierpnia br. w obcho-
dach z okazji Święta Wojska
Polskiego. Po uroczystej mszy
świętej w kościele pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła, uczestnicy przemasze-
rowali przed pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się
część oficjalna  uroczystości. 

Głos zabrali m.in. starosta zgierski
Bogdan Jarota, zastępca wójta
gminy Zgierz Wiesław Olender,
poseł na Sejm RM Marek Matu-
szewski i członek Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego Robert Baryła.
Następnie odczytano apel pamięci
i odbyła się salwa honorowa.
Uczestnicy  wydarzenia złożyli także
kwiaty pod pomnikiem Marszałka
J. Piłsudskiego. Po części oficjalnej
odbył się Piknik  Rodzinny "Służymy
Niepodległej" - na mieszkańców
czekały m.in.  konkursy z nagrodami,
strzelnica sportowa ASG, pokaz
broni, szpital polowy z punktem
poboru do wojska czy grochówka
wojskowa. 

A K T U A L N O Ś C I 

ŚWIĘTO 
WOJSKA 
POLSKIEGO

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 to dobra
okazja, aby zasygnalizować zbliżające się kolejne
edycje konkursów historycznych i zachęcić uczniów
do udziału w tych wartościowych przedsięwzięciach
edukacyjnych. Warto przy tej okazji wspomnieć
o sukcesach uczniów ze szkół z terenu gminy Zgierz,
jakie miały miejsce tuż przed wakacjami.

W dniu 29 maja odbył się - już po raz osiemnasty -
finał konkursu "Moje miasto, moja rodzina", organizo-
wanego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu
we współpracy z Urzędem Miasta Zgierza, Urzędem
Gminy Zgierz, Towarzystwem Przyjaciół Zgierza
i Muzeum Miasta Zgierza. Pomysłodawcą turnieju jest
nauczyciel historii Dominik Kaźmierski. W jury zasia-
dali: Adam Zamojski, Justyna Chmielecka, Dariusz
Szlawski i Mariusz Świątczak. Jak co roku, i tym
razem nie zabrakło akcentów gminnych - zarówno
za sprawą udziału uczniów ze szkół w Dąbrówce
Wielkiej i Szczawinie, jak i nawiązań do historii miesz-
kańców gminy Zgierz w prezentacjach uczniów
zgierskich szkół.

W kategorii wiekowej juniorów na podium znaleźli
się: Antonina Sencerek i Zuzanna Skowrońska (SP
nr 10), które zajęły ex aequo miejsce I, Dominik For-
tuniak (SP nr 10) i Karolina Jurek (SP w Dąbrówce
Wielkiej). Karolina Jurek, uczennica klasy IV, zapre-
zentowała "Słowo o Zaworze" - barwną biografię swo-
jego dziadka Józefa Jurka "Zawora" (1939-1993),
znanego sportowca, pływaka i żeglarza. Jego kariera
sportowa rozpoczynała się w latach 50. ubiegłego wieku
w klubie Włókniarz, w barwach którego zdobywał
pierwsze mistrzowskie tytuły. Później legendarny
"Zawór" był m.in. trenerem sekcji pływackiej w klubie
Boruta oraz liderem klubu płetwonurkowego "Kalmar". 

Basia Heftowicz ze Szkoły Podstawowej w Dąb-
rówce Wielkiej przygotowała ilustrowaną plakatem
z drzewem genealogicznym opowieść o swoich
pradziadkach: Józefie, żołnierzu Wojska Polskiego,
uczestniku bitwy nad Bzurą w 1939 roku, więzionym
następnie w obozie jenieckim, oraz Henryku - jednym
z pierwszych narciarzy w Zgierzu. Z kolei Bartłomie-
Rogulski (SP  w  Dąbrówce  Wielkiej)  w  swojej  pracy
konkursowej w formie albumu zachęcał do odwiedzenia
Muzeum  Miasta  Zgierza,  co  zostało  docenione  przez   

jurorów specjalnym wyróżnieniem. Warto podkreślić,
że uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej - jako czwartoklasi-
ści - należeli do najmłodszych uczestników konkursu.
Mimo, że dopiero rozpoczęli edukację historyczną,
wykazali się wiedzą, sumiennym przygotowaniem
i odwagą w publicznym zabraniu głosu, dlatego komisja
konkursowa z uznaniem oceniała ich zaangażowanie
i prezentowane projekty.

W kategorii seniorów (uczniów klas VIII i gimnaz-
jalnych) I miejsce zajęła Martyna Janiszewska (SP nr
1 w Zgierzu), II miejsce - Julia Łatecka (SP w Szcza-
winie) i Maciej Bury (SP nr 8 w Zgierzu), zaś III -
Juliusz Gajda (SP nr 8). Martyna Janiszewska przybli-
żyła sylwetkę swojego dziadka Edwarda Jóźwiaka
(1924-2005). Urodzony w Borowcu Edward Jóźwiak
w czasie II wojny światowej wstąpił w szeregi Armii
Krajowej, gdzie walcząc - pod pseudonimem Dąb
- w oddziale Eugeniusza Kokolskiego ps. Groźny
i Stanisława Budy ps. Orzeł dosłużył się stopnia kap-
rala. W podziemiu  niepodległościowym pozostał
do 1947 roku. Później osiedlił się w Giecznie, gdzie
prowadził gospodarstwo rolne. Jako żołnierz niezłomny
- uczestnik antykomunistycznej konspiracji niepodle-
głościowej - w wolnej Polsce po 1989 roku był wielo-
krotnie odznaczany przez Prezydenta RP. Zmarł
w 2005 r. - został pochowany na
cmentarzu parafialnym w Giecznie.
Julia Łatecka, absolwentka ostat-
niego rocznika gimnazjum, zapre-
zentowała niezwykłą historię
"magicznego tableau" - fotografii
zgierskiego Cechu Piekarniczego
z 1930 roku, wspominanego jako
rodzinna pamiątka, zaginiona
w wojennej zawierusze w dalekim
Mariampolu, a odnaleziona po la-
tach w zbiorach zgierskiego
muzeum. Julii za sprawą historycz-
nego "śledztwa" udało się zidenty-
fikować poszczególne postaci
na fotografii i ich losy - w tym
przodków z różnych stron jej
rodziny  - Władysława Łateckiego                   

(ur. 1890) i Ignacego Tomaszewskiego (ur. 1895).
Na koniec uczennica ze wzruszeniem podziękowała
opiekunowi merytorycznemu - nauczycielowi historii
w Szkole Podstawowej w Szczawinie Krzysztofowi
Wołowskiemu, dzięki któremu - jak sama powiedziała
- "pokochała historię". To wymowne świadectwo,
jak wielki wpływ na kształtowanie świadomości mło-
dych ludzi mają pedagodzy  z pasją, o czym warto
pamiętać w kontekście rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję kon-
kursu, więc warto poszukać rodzinnych historii,
relacji, pamiątek, by ocalić je od zapomnienia, opowia-
dając o najbliższej nam historii - historii naszych rodzin.

W czerwcu 2019 r. odbył się po raz pierwszy gminny
konkurs historyczny "Z kart historii na ziemi zgier-
skiej", zorganizowany przez redakcję "Na Ziemi Zgier-
skiej" pod patronatem Wójta Gminy Zgierz. Miło nam
poinformować, że podium zajęli: Martyna Widawska
(I miejsce), Joanna Sobolewska (II miejsce) i Hubert
Marynowicz (III miejsce) - wszyscy ze Szkoły Podsta-
wowej w Słowiku. Serdecznie gratulujemy laureatom
i już dziś zapraszamy uczniów szkół z gminy Zgierz
do udziału w drugiej edycji konkursu, w którym uczest-
nicy wykazują się znajomością artykułów o tematyce
historycznej, publikowanych na łamach naszego
miesięcznika.

Podsumowanie konkursów historycznych 2019
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Mija osiemdziesiąt lat od wybuchu II wojny światowej.
Trauma, jakiej doznali jej świadkowie, tracąc osoby najbliż-
sze, sąsiadów i znajomych, jest trudna do opisania. Dziś
pozostaje nam pamięć, modlitwa, chwila ciszy. Na liście jakże
bolesnych strat wojennych, obejmujących nazwiska
cywilnych ofiar niemieckich najeźdźców, wielu Czytelników
znajdzie swoich krewnych. Miejsc kaźni na terenie naszej
gminy było wiele: zarówno masowych mordów,
jak i zabójstw pojedynczych osób. Jedyną ich "winą" była
przynależność do narodu polskiego. Niemcy, mordując
Polaków - zazwyczaj mężczyzn w sile wieku - chcieli z jednej
strony wyeliminować tych, którzy mogli stanowić dla nich
potencjalne zagrożenie, którzy mogli podjąć walkę partyzan-
cką, z drugiej zaś strony w warunkach wojny totalnej, a więc
wojny wymierzonej również w ludność cywilną, chcieli
złamać ducha jakiegokolwiek oporu ze strony ludności pol-
skiej, sterroryzować ją przy pomocy niespotykanego okrucień-
stwa. Zdarzało się, że w zbrodniach popełnianych przez
żołnierzy Wehrmachtu i esesmanów uczestniczyli również
niektórzy miejscowi Niemcy - fanatycy narodowego
socjalizmu.

Publikowana poniżej lista ofiar z września 1939 roku,
w układzie chronologicznym według miejscowości, pochodzi
z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi.
Kębliny 7 września 1939
Franciszek Modliński
Bądków 10 września 1939
Stanisław Palmowski 
Besiekierz 10 września 1939
Stefan Świderski
Swoboda 10 września 1939

Władysław Baranowski, Tomasz Jędrzejczak, Stanisław
Krysicki, Jan Michalak, Paweł Olejniczak, Szczepan
Ostrowski, Kazimierz Pabiańczyk, Józef Sęczkowski,
Ignacy Słowiński, Bolesław Słowiński, Bronisław
Słowiński, Wojciech Słowiński, Stanisław Włodarski
Warszyce 10 września 1939
Kazimierz Kowalski, Eleonora Kuzańska, Antoni Kuzań-
ski, Bolesław Kuzański, Wiktor Kuzański, Anna i Andrzej
Szczepaniakowie, Stanisław Szczepaniak, Jakub Witczak
Biała 11 września 1939
Feliks Adamczewski, Stanisław Gabryelski, Józef
Kaczmarek, Kazimierz Klimkiewicz, Tomasz Królikowski,
Zygmunt Królikowski, Stanisław Lewandowski, ks. Leon
Lipiński, [?] Matuszewski (kościelny), Adam Olczak,
Franciszek Olesienkiewicz, Jan Olesienkiewicz, Aleksy
Pijanowski, Feliks Pijanowski, NN
Wola Branicka 11 września 1939
Franciszek Bartczak, Feliks Chudzicki
Besiekierz (Kolonia) 12 września 1939
Ignacy Jóźwiak, Adam Kierzkowski, Tomasz Modliński,
[?] Olejniczak, Antoni Palmowski, Adam Wojtczak, NN,
NN, NN
Wola Branicka 12 września 1939
Jan Fandrych, Stanisław Fandrych, Marcin Jagiełło,
Franciszek Michalak, Stanisław Witczak, [?] Witczak (stryj
Stanisława)
Jasionka 14 września 1939
Adam Kujawa, Józef Kujawa, Walenty Nejman, Michał
Szumski
Besiekierz Rudny, wrzesień 1939 (data dzienna nieustalona)
[?] Adamczewski, Bolesław Bakalarski, [?] Górski, Feliks
Jabłoński, Marian Pawlak, Stefan Pawlak, Tadeusz
Wolanowski, NN

Prowadzone po wojnie przez polskie organy ścigania śledz-
twa w sprawie mordów, dokonanych przez żołnierzy
niemieckich na ludności cywilnej we wrześniu 1939 roku,
nie doprowadziły do ustalenia nazwisk sprawców. Zbrodnie
nie doczekały się kary. Zdaniem śledczych, w pierwszej
połowie września 1939 r. Niemcy zamordowali co najmniej
75 cywilów - mieszkańców miejscowości, położonych dziś
w granicach gminy Zgierz. Nie wszystkie ofiary udało się
zidentyfikować. Możliwe, że lista nazwisk osób zamordowa-
nych przez okupantów jest dłuższa - nie zawsze zbrodnia
rozgrywała się na oczach świadków. Wszystkie zdarzenia
zostały zakwalifikowane jako zabójstwa. W wielu przypad-
kach dochodziło również do zbezczeszczenia zwłok:
niemieccy żołnierze wywlekali ciała zabitych przy pomocy
wideł i haków, ciągnąc je po ziemi - tak było w Białej. Świad-
kowie zeznawali, że oprawcy ściągali z palców ofiar obrączki
i zabierali cenne przedmioty, uprzednio dobijając rannych
strzałami z pistoletu. Większość mężczyzn zamordowanych
w Białej   zginęła w wyniku detonacji granatu. W Swobodzie
(sołectwo Dzierżązna) Niemcy ulokowali więźniów w jednym
z domów, a następnie budynek podpalili; do próbujących
uciekać strzelali, nie dając im żadnych szans na przeżycie.
W Leonowie dziewięciu gospodarzom z okolicznych miejs-
cowości nakazano wejść do wykopanego grobu, do którego
następnie wrzucono granaty. To pokazuje bestialskie metody
nie tyle walki, co eksterminacji bezbronnej ludności cywilnej.

W 80. rocznicę tamtych tragicznych zdarzeń okażmy
wyjątkową pamięć o ofiarach niemieckiego najazdu
na Polskę. Niech symbolem naszego hołdu dla ofiar września
1939 r. będzie zapalona w oknie świeca. Niech na mogiłach
ofiar na cmentarzach zapłoną w tym dniu znicze. To światełko
będzie świadectwem naszej pamięci. 

LISTA OFIAR ZBRODNI NIEMIECKICH NA TERENIE GMINY ZGIERZ   

w nocy i rano nasze wojsko wycofało się
w stronę Piątku. W środę wojsko już uciekło
i z nim cywile ze strachu przed Niemcami.
Mieliśmy i my uciekać, ale jak i dokąd? Koni
nie było, poszły z polskim wojskiem i już się
nie znalazły. Ja byłam najstarsza, miałam trzy-
nasty rok, brat 10 lat, sios- tra 5 lat, a naj-
młodszy brat jeszcze nie miał 3 miesięcy.
Mieliśmy jeszcze ciocię, co miała 75 lat.
Mamusia mówi: musimy zostać, co będzie
to będzie. (...) Po niedługim czasie słyszymy
samolot i straszny huk - zrzucił bombę zapa-
lającą, ale spadła niecałe sto metrów
od budynków. (...) Siedzimy w domu
ze strachem, wchodzi trzech Niemców: jeden
z bagnetem na karabinie, drugi z pistoletem
gotowym do strzału, trzeci z kilofem - co było
zamknięte to zaraz otworzył. Obszukali
wszystkie mieszkania. Pytają mamusię, gdzie
jest mąż. Popatrzyli na nas, ale nam nic nie
mówili. Poszli dalej. Potem jechało niemiec-
kie wojsko, samochody i czołgi, ale już do nas
nie strzelali. Pamiętam, jak może za dwa dni
prowadzili całą kolumnę naszych żołnierzy
i cywilów w stronę Zgierza. Wynosiliśmy
im, co było można, chleb - dokąd był, owoce
z ogrodu, nawet wiadra z mlekiem. Do dzisiaj
widzę, jak wygląda wojna i niewola.
Na Rogóźniu zabili Edwarda Banasiaka,
Pawła Kajszczaka, Antoniego Sieradz-
kiego, Stanisława Kolasę, naszego tatusia
Jana Kociaka (miał 43 lata, był weteranem
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku),
Józefa Szymczaka, Stanisława Grzelaka,
Jana Janiszewskiego, Józefa Łuchniaka,
Wawrzyńca Urbaniaka, Józefa Gałeckiego,
Józefa Stępniaka, Antoniego Chajdysa,
Józefa Galińskiego, Michała Szymańskiego,
i Józefa Matusiaka (w drodze w Rogóźna
do Lorenek). Było spalonych doszczętnie
8 gospodarstw, w 10 były spalone zabudowa-
nia gospodarcze, a domy ocalały". 

Zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny
światowej, która naznaczyła polską ziemię
krwią bohaterskich obrońców Ojczyzny
w szeregach Wojska Polskiego oraz cywil-
nych, bezbronnych ofiar barbarzyńskiego
najazdu z Zachodu (1 września 1939)
i Wschodu (17 września 1939). Przypomi-
namy o cierpieniach, jakie dotknęły mieszkań-
ców ziemi zgierskiej - dziesiątki rodzin, które
utraciły swoich bliskich w egzekucjach
w Bądkowie, Białej, Rogóźnie i innych miejs-
cowościach na terenie obecnej gminy Zgierz.
O tych tragicznych wydarzeniach wiele
już napisano, ale w trosce o pamięć i histo-
ryczną świadomość warto przypominać karty
historii sprzed 80 lat. Dziś przedstawiamy
Państwu niepublikowaną dotąd relację Pani
Marianny Wojciechowskiej (z domu
Kociak) z Rogóźna, wspominającej wrzesień
1939 roku. Relacja ta została udostępniona
w postaci rękopisu przez syna Pani Marianny
- Pana Jana Wojciechowskiego, za co
składamy podziękowania. Jednocześnie
zachęcamy Państwa do utrwalania wspomnień
w formie pisanej lub nagrania audiowizual-
nego - to nieoceniony skarb o znaczeniu
historycznym, dokumentujący nasze dzieje.

W czwartek 7 września 1939 r. przed
 wieczorem oddziały niemieckie - piechota
i kawaleria - wkroczyły do Rogóźna, położo-
nego na trasie przemarszu wojsk najeźdźczych
z rejonu Ozorkowa w stronę Piątku. Tej nocy
niemieccy żołnierze zabili Stanisława
Przychodniego z Astachowic.

W piątek, 8 września, w święto Matki
Bożej, "było dość cicho, ale wszędzie pełno
Niemców i wielki strach". Następnego dnia
mieszkańcy Rogóźna obserwowali przemiesz-
czające się wojska niemieckie - głównie
ciężarówki, które jechały szosą od strony
Piątku i skręcały na końcu wsi w kierunku
Władysławowa.   W   niedzielę   10   września 

znowu panował na drodze wzmożony ruch,
a w godzinach popołudniowych "zaczęła się
strzelanina". Zdezorientowani ludzie w panice
starali się schronić w budynkach, zasłaniać
okna, zabarykadować. Słyszeli odgłosy
wystrzałów i widzieli wybuchające w obrębie
Gieczna i Rogóźna pożary. Gospodarze
wypuszczali z obór i stajni zwierzęta, wypy-
chali z drewnianych stodół wozy i maszyny
rolnicze. Niemcy wjeżdżali motocyklami
na podwórka i ostrzeliwali domy mieszkalne,
kierując ogień w okna. "Wpadło dwóch Nie-
mców do mieszkania i najpierw wyprowadzili
naszego tatusia i zaraz przed domem zabili,
potem Józefa Szymczaka, który był u nas
z żoną i trójką dzieci. Szymczak miał trzylet-
niego synka i wyszedł z nim na rękach -
dziecko wepchnęli z powrotem do sieni, a jego
zabili. Było trzech chłopaków służących
w gospodarstwie; oni uciekli po schodach na
górę i schowali się w kącie, gdzie były różne
rzeczy, żeby nie było ich widać. Ale Niemiec
wleciał na górę,  jednego wyciągnął na środek
i zaraz zabił. Był to Stanisław Grzelak, miał
18 lat. A jego brat Felek miał 16 lat, a
Wojciech Błaszczyk miał 20 lat - oni zostali,
musiał ich nie widzieć. I byli tam do rana,
dopiero jak się rozwidniało to uciekli. Opo-
wiadał to Felek, bo Wojtka zabrało polskie
wojsko na podwodę i Niemcy zabili go
w Piątku, jak weszli tam drugi raz.

11 września, poniedziałek. Po południu
przyszło polskie wojsko. Była wielka radość
i płacz, że przyszli za późno. Front był
za Wolą Rogozińską, u nas były pod drzewami
armaty i w ogrodzie okopy tych, co strzelali
z armat. 12 września - cały dzień wojna,
a wieczorem zwozili rannych - u nas nie było
spalone, to do mieszkania, nanosili słomy
i opatrywali rannych. Już w nocy przyjechały
furmanki i tych rannych zabrały; dokąd - nie
wiem,  może  do  szpitala  w  Łęczycy.  I  już                   

Pamiętamy: wrzesień 1939

NASZEGO TATUSIA ZABILI PRZED DOMEM
Wspomnienie o wrześniu 1939

Wędrując po drogach naszej gminy często
mijamy miejsca, które mają szczególne,
niekiedy nieco zapomniane znaczenie histo-
ryczne. Przydrożne krzyże i kapliczki, obok
pierwszorzędnego znaczenia religijnego,
stanowią również świadectwa historii naszych
przodków, niekiedy wydarzeń szczególnie
dramatycznych. Do takich należy geneza
widocznego na fotografii krzyża w Kęblinach,
posadowionego jako znak pamięci o męczeń-
skiej śmierci Franciszka Modlińskiego.
Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej,
zginął on z rąk niemieckich żołnierzy w dniu
7 września 1939 roku, jeszcze przed krwawą
bitwą, do której doszło tej samej nocy (7/8
IX). Okoliczności bestialskiego zabójstwa,
jakiego dopuścili się Niemcy, są znane
z rodzinnego przekazu, udostępnionego przez
Pana Sławomira Modlińskiego. Otóż feral-
nego dnia jego dziadek, Franciszek, stał przed
domem wraz z kolegą o nazwisku Olczak,
gdy nadjechał motocyklem niemiecki patrol.
Żołnierze zrewidowali obydwu mężczyzn;
w kieszeni Franciszka znaleźli brzytwę.
Przedmiot ten uznano za potencjalną broń.
Franciszek Modliński został wprowadzony
do własnego podwórka i tam rozstrzelany.
Był jedną z pierwszych ofiar cywilnych
II wojny światowej wśród mieszkańców
miejscowości, położonych w granicach
dzisiejszej gminy Zgierz. 

Dariusz Szlawski

Krzyż męczeń-
stwa i pamięci
w Kęblinach

Szlakiem martyrologii 
mieszkańców ziemi zgierskiej
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Średni, wesoły psiak, bardzo żywiołowy, wesoły,
kontaktowy. Bardzo lubi towarzystwo ludzi,
będzie fajnym towarzyszem dla rodziny
z dziećmi w wieku szkolnym. Potrafi chodzić
na smyczy, akceptuje inne psiaki. Samiec ma
3 lata.
W schronisku od 12.05.2017 r., odłowiony
w miejscowości Kwilno. 

Duża, urocza sunia o specyficznej, krzywej
mordce, bardzo grzeczna, spokojna. Ma dobry
kontakt z człowiekiem, jest łagodna, ale nie nad-
miernie wylewna w okazywaniu uczuć. Bardzo
ładnie chodzi na smyczy, jest zgodna z innymi
psiakami. Samieca - 9,5 roku.
W schronisku od 10.02.2018 r., odłowiona  
w miejscowości Rosanów. 

W dniach 13-14 lipca br. w Besiekierzu
Rudnym odbyły się Zawody Regionalne
w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta
Gminy Zgierz. Organizatorem zawodów był
Jeździecki Klub Sportowy "SALIO". Zwycięzcy
niedzielnego Konkursu o Puchar Wójta Gminy
Zgierz: 1 miejsce zajął - Krzysztof Kulpa,
2 - Ewelina Szczepaniak, 3 - Grzegorz Andrzej
Kubiak. Kalendarz pozostałych zawodów
w 2019 roku:  Zawody Regionalne 28-
29.09.2019, Halowe Zawody Okręgowe DiM 18-
20.10.2019, Halowe Zawody Regionalne
9-10.11.2019, HZR 23-24.11.2019, HZR
14-15.12.2019. 
Klub Jeździecki Salio został  założony w 2011
roku. Obiekt położony jest 20 kilometrów na pół-
noc od Łodzi w Besiekierzu Rudnym, gmina
Zgierz. Stajnie Klubu oraz miejsca hotelowe
zostały  uruchomione w lipcu 2012. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych
sportem jeździeckim, rekreacją oraz czynnym
wypoczynkiem na łonie natury. Więcej o ośrodku
na stronie: www. salio.eu

Ludowe zespoły śpiewacze
pracują cały rok, spotykając się
na próbach i występach. Wakacje
to czas występów dla naszych
zespołów, a w szczegolności
miesiąc sierpień.
Giecznianki z kapelą ludową
reprezentowały naszą gminę
na Przeglądzie Zespołów Ludo-
wych i Stołów Regionalnych
w Wolborzu. 
Kolejny eksportowy zespół
z naszej gminy podbił serca
publiczności. Brawo!

Tatrzańskie Wici już na stałe wpisały
się w kalendarz imprez, są nieod-
zownym elementem kultury
Powiatu Tatrzańskiego. Tatrzańskie
Wici to idealna okazja na spotkanie
z żywą kulturą i tradycją Podtatrza.
Zespół Śpiewaczy Szczawinianki
reprezentowały gminę Zgierz
w Białym Dunajcu w ramach XVIII
Tatrzańskich Wici w dniach 3 i 4
sierpnia 2019 roku.
Występ rewelacyjny, burza okla-
sków, autografy i zdjęcia z publicz-
nością. 

Żywiołowy i energiczny pies średniej wielkości.
Jest bardzo radosnym, aktywnym i towarzyskim
psem. Kocha ludzi, ma z nimi świetny kontakt.
W boksie jest bardzo grzeczny, natomiast na spa-
cerze, gdy się oddalamy od niego  - popiskuje
(możliwy lęk separacyjny).  Ładnie chodzi
na smyczy i lince treningowej. Samiec - 6,5 roku.
W schronisku od 29.10.2012 r., odłowiony
w miejscowości Józefów. 

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. 

ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Giecznianki i Szczawinianki promują folklor
ziemi zgierskiej
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PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów  

serdecznie dziękuję
za wsparcie finansowe

Dożynek Gminnych
Szczawin 2019,

które odbyły się 25 sierpnia 2019 r. w Szczawinie.

Dzięki Państwa udziałowi
impreza stała się uroczystością wyjątkową.

Za otrzymane wsparcie gorąco dziękuję 
oraz przekazuję najserdeczniejsze życzenia 

dużo szczęścia oraz sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym.

Licząc na dalszą współpracę,
pozostaję z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

SPONSORZY

W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy
gminne Dożynki. Tegoroczne święto plonów
odbyło się w nietypowej lokalizacji - w Szczawinie,
ponieważ na terenie Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej trwają
zaawansowane prace remontowo-rewitalizacyjne.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta
celebrowana przez księdza Ryszarda Szymachę,
proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Szczawinie, po czym uczestnicy święta
w tradycyjnym korowodzie udali się przed scenę
plenerową. W części oficjalnej głos zabrali
przedstawiciele władz samorządowych i goście.

Wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek, przy-
witawszy mieszkańców gminy i gości licznie zebra-
nych na terenie przy OSP Szczawin, w swoim
wystąpieniu mówiła m.in.: "spotykamy się
w wyjątkowym miejscu: w Szczawinie, uważanym
za najstarszą miejscowość naszej gminy. To właśnie
na tej gościnnej, urodzajnej ziemi za sprawą wielo-
wiekowych tradycji rolnictwa, powstała osada,
która trwa i rozwija się od ponad siedmiuset lat.
Kolejne pokolenia rodzin tę ziemię czyniły sobie
poddaną i najlepiej jak potrafiły wykorzystywały jej
potencjał. Tak wyglądała codzienna historia miejs-
cowości, tworzących dziś w sercu Polski gminę
Zgierz, wypełniona pracą naszych przodków. Naj-
cenniejszym dziedzictwem, przekazywanym z poko-
lenia na pokolenie, obok wymiaru duchowego,
wartości rodzinnych i patriotycznych, była właśnie
ziemia - źródło utrzymania, dający chleb powszedni
warsztat pracy, wreszcie miejsce, które nazywamy
domem, mając na myśli coś więcej niż tylko 

budynek mieszkalny. Na tej ziemi przyszło naszym
przodkom nie tylko w wielkim trudzie pracować -
każdy, kto doświadczył troski wyhodowania rośliny
od ziarna do plonu wie, jaki to mozolny trud.
O tę ziemię trzeba było również walczyć, aby mogła
nad nią powiewać biało-czerwona flaga, aby ci,
którzy po niej stąpają, mogli czuć się prawdziwie
wolni, a przez to szczęśliwi. I mimo wielu proble-
mów codzienności, mimo przeciwności losu, mimo
kaprysów pogody, właśnie ta ziemia od wieków
pozostaje najcenniejszym skarbem, który nas żywi.
Jej owoce słusznie uchodzą za jedne z najwyższej
jakości na świecie, a to za sprawą wiedzy, umiejęt-
ności i serca wkładanego w codzienną pracę
na polu, w sadzie, w ogrodzie. W imieniu samo-
rządu i społeczności gminnej składam najserdecz-
niejsze podziękowania bohaterom dzisiejszego
święta plonów - rolnikom, wytwórcom żywności,
za codzienny trud, z którego wszyscy korzystamy,
życząc wszelkiej pomyślności, godnej gratyfikacji
za ciężką pracę i satysfakcji z doniosłej roli społecz-
nej".

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz
Sędzicki mówił: "W imieniu Rady Gminy Zgierz,
którą mam zaszczyt reprezentować, pragnę złożyć
serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
naszej gminy zaangażowanym w pracę na roli,
w produkcję żywności i przetwórstwo spożywcze.
Symbolem Państwa całorocznej pracy jest okazały
dożynkowy wieniec, prezentujący bogactwo ziemi
i jej plonów. Ale musimy pamiętać, że pod tą piękną
oprawą kryje się codzienny trud i obowiązek,
duży nakład sił, determinacja i profesjonalizm.

Dziś właśnie za to dziękujemy. Dożynkowy wieniec
przypomina nam, jak wiele dóbr na naszych rodzin-
nych stołach zawdzięczamy polskiemu rolnictwu.
Jego wytwory słyną z walorów zdrowotnych, ekolo-
gicznych i smakowych, dlatego warto wybierać
polską żywność i wspierać rodzimych producentów,
do czego gorąco Państwa zachęcam. Życzę wszyst-
kim dostatku na stołach i udanych plonów".
Starostami dożynek Anno Domini 2019 byli:
Małgorzata Kosiewicz i Marian Jóźwiak.

Nie zabrakło jak co roku licznych atrakcji: strefy
animacji i zabaw dla najmłodszych, wesołego mias-
teczka, punktów gastronomicznych, barwnych i bo-
gatych stoisk sołectw, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych, twórców ludowych i artystów
amatorów. W części artystycznej, obok zespołów
ludowych, wystąpili: Julia Szwajcer z Zespołem,
Nipperboy i Talent Kolektyw. Imprezę zakończył
pokaz laserowy. Nowym przedsięwzięciem towa-
rzyszącym programowi dorocznego święta plonów
w gminie Zgierz były konsultacje z lekarzami
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgie-
rzu - z kardiologiem, neurologiem i diabetologiem,
zorganizowane na terenie Szkoły Podstawowej
im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.
Tego rodzaju akcja ma zachęcić mieszkańców
do większej troski o stan zdrowia.

Fotorelację z uroczystości dożynkowych w Szczawinie
zamieszczamy na pierwszej stronie bieżącego numeru
"Na Ziemi Zgierskiej"; obszerną galerię zdjęć autorstwa
redaktora Mariusza Świątczaka znajdą Państwo
na oficjalnym profilu gminy Zgierz w portalu społeczno-
ściowym Facebook.

Gminne święto plonów gościnnie w Szczawinie
Dożynki 2019 już za nami!


