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Odpowiadając na Państwa oczekiwania i prośby o uruchomienie
komunikacji informuję, że gmina Zgierz od połowy listopada

uruchamia linię autobusową
na trasie Zgierz – Jedlicze A– Grotniki – Ustronie.

Usługa będzie świadczona przez Gminny Zakład Komunalny
z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej.

Mam nadzieję, że od teraz dojazdy do pracy, szkoły, lekarza
czy na zakupy, będą dla Państwa łatwiejsze.
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W trzeci weekend października, gmina
Zgierz, gościła na największych targach
turystycznych w Polsce „World Travel
Show”. W hali wystawowej Ptak Warsaw
Expo, promowaliśmy przyrodnicze atrak-
cje naszego regionu, zgodnie z hasłem
„Gmina Zgierz naturalnie bogata”.

Naszych mieszkańców nie trzeba prze-
konywać, że mamy w gminie mnóstwo
ciekawych zakątków, przyciągających
swoim urokiem i niepowtarzalnym
klimatem oraz szlaki turystyczne, które
pozwalają poznawać gminę na rowerze,
pieszo czy konno. Postanowiliśmy więc
poinformować o tym innych i zachęć
do zwiedzania gminy Zgierz. 

Podczas targów nasze stoisko odwie-
dziło wiele osób: z pobliskiej Łodzi,
Łęczycy, Łowicza,   Kutna    oraz   innych
regionów Polski, a także mieszkańcy
gminy Zgierz, m. in. z Samotnika
czy Łagiewnik Nowych. Wśród zwiedza-
jących był również podróżnik Aleksander
Doba, któremu wręczyliśmy naszą promo-
cyjną przypinkę i zaprosiliśmy do odwie-
dzenia gminy. 

Stoisko cieszyło  się dużym zaintereso-
waniem, zwłaszcza osób podróżujących
po Polsce kamperami, rowerami
oraz lubiących biwakowanie, dla których
kontakt z przyrodą jest najważniejszy.
Zwiedzający    pytali    także    o    zabytki

i miejsca związane z lokalną historią,
które warto zobaczyć w okolicy. Wszyst-
kim zainteresowanym odwiedzeniem
gminy Zgierz wręczaliśmy przewodniki
oraz mapę gminy, w których opisane
zostały najciekawsze atrakcje turystyczne.

[JŁ]

Gmina Zgierz na targach turystycznych

Działający w gminie Zgierz Klub Hono-
rowych Dawców Krwi przy Szkole
Podstawowej im. Jana Kasińskiego
w Białej powoli przegotowuje się
do zakończenia kolejnego udanego roku
swojej działalności. Liczący 35 członków
Klub działa od 11 lat. Jego członkowie
to mieszkańcy gminy Zgierz oraz sąsied-
nich miejscowości. 

Działalność Klubu związana jest przede
wszystkim z organizowaniem akcji odda-
wania krwi. W tym roku odbyły się już
cztery akcje oddawania krwi, zaś na
1 grudnia planowana jest ostatnia w tym
roku zbiórka. W tym dniu każdy może
oddać krew, wystarczy wziąć ze sobą
dowód osobisty i w godzinach 9.30 –
12.30 przyjść do Szkoły Podstawowej
w Białej. – Od początku tego roku udało
się zebrać około 36 litrów krwi – mówi
Tomasz Stańczykowski – gminny radny,
a jednocześnie jeden z członków Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Białej. –
Zazwyczaj każda z takich akcji jest typo-
wana, to znaczy, że zbieramy krew
dla konkretnego mieszkańca, który w tym
momencie jej potrzebuje. Jeżeli jednak
zdarzy się, że nie ma takiego człowieka,
to oddajemy krew dla Oddziału Pediatrii,
Onkologii i Hematologii Uniwersytec-
kiego Centrum Pediatrii im. Marii Konop-
nickiej przy ul. Spornej w Łodzi
– tłumaczy pan Tomasz. 
Działalność Klubu to także promocja od-
dawania krwi wśród lokalnej społeczno-
ści, zgodnie z hasłem „Oddaj krew – ocal
życie”  oraz  integracja  członków  Klubu

i wymiana doświadczeń podczas wyjaz-
dów i wycieczek po Polsce. Na początku
czerwca członkowie Klubu zorganizowali
wycieczkę do Torunia. Oprócz zwiedzania
i poznawania historii miasta, był też czas
na promowanie krwiodawstwa. Klubowi-
cze, ubrani w koszulki z logo klubu,
ufundowane przez gminny samorząd,
wzbudzali nie tylko zainteresowanie prze-
chodniów, ale także byli rozpoznawalni
dla innych dawców krwi. W trakcie
rozmów była możliwość wymiany
doświadczeń, poznania nowych osób
czy nawiązania kontaktów z innymi
grupami działającymi w zakresie promocji
krwiodawstwa w Polsce. 

Ostanie dni ciepłej pogody pozwoliły
na zorganizowanie integracyjnego
ogniska, na którym była możliwość
podsumowania mijającego roku oraz
zaplanowania działań na kolejny.
Nie zabrakło także pieczenia kiełbasek,
wspólnego śpiewania i dobrej zabawy. –
Taka integracja jest ważna, zwłaszcza
dla nowych członków Klubu. W tym roku
przyjęliśmy dwóch nowych członków.
Mamy nadzieję, że orgaznizowane przez
nas akcje, zachęcą mieszkańców do odda-
wania krwi, a także do przyłączenia się
do Klubu i wspierania naszych działań
– mówi Tomasz Stańczykowski. 

Na kolejny rok zaplanowano organiza-
cję 5 zbiórek krwi, kilka wycieczek
krajoznawczo – rowerowych po najbliż-
szej okolicy oraz wyjazd integracyjny,
połączony ze zwiedzaniem. 

[JŁ na podst. info KHDK w Białej]

Klub honorowych dawców krwi
podsumowuje rok

W sobotę, 12 października, w Białej,
odbył się integracyjny rajd pieszy realizo-
wany w ramach trzeciego etapu projektu
grantowego pn.: „Historia i tradycja
łączy pokolenia – warsztaty i rajd
integracyjny dla mieszkańców sołectwa
Biała”.  

Nie był to jednak zwykły spacer, gdyż
połączony został z pracami porządko-
wymi. Uprzątnięto wyznaczoną trasę
przemarszu, a także mogiłę żołnierzy
28. Pułku Strzelców Kaniowskich
na cmentarzu parafialnym w Białej
oraz dawny cmentarz w lesie w Jeżewie.  

Na uczestników czekały również zada-
nia specjalne. Jednym z nich było poszu-
kiwanie listów z zagadkami, ukrytych
w brzozowym zagajniku, gdzie trzeba
było wykazać się wiedzą i umiejętno-
ściami, żeby zdobyć punkty. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Białej przygotowało
kapuśniak z kapusty ukiszonej podczas
wcześniejszych warsztatów, organizowa-
nych w ramach drugiego etapu projektu
grantowego, oraz słodki poczęstunek.

Na zakończenie organizatorzy (sołec-
two Biała) oraz Jacek Stańczyk – gminny
radny, wręczyli uczestnikom medale
za udział w rajdzie oraz pamiątkowe
tabliczki, a także podsumowali dotychcza-
sowe działania – warsztaty „Historia
Białej i okolic”, „Tradycje haftu i wycina-

nek na polskiej wsi” oraz „Tradycje
kulinarne”.

Projekt rozpoczął się 11 września
od uroczystości w Szkole Podstawowej
im. Jana Kasińskiego w Białej, w trakcie
których władze gminy Zgierz, społecz-
ność szkolna i mieszkańcy, oddali hołd
Polakom zamordowanym przez Niemców
w Białej 11 września 1939 roku. Po uro-
czystym apelu oraz zwiedzaniu szkolnej
izby pamięci, odbył się wykład Magda-
leny Hauke – historyka i byłej dyrektor
Szkoły Podstawowej w Białej, na temat
wydarzeń, które miały miejsce w Białej
i okolicach w 1939 roku. Dwa dni później
odbyły się warsztaty zatytułowane „Tra-
dycje haftu i wycinanek na polskiej wsi”.
Zajęcia zgromadziły całe rodziny: dzieci,
ich rodziców oraz babcie. Gospodynie
z KGW w Białej, w ramach „Warsztatów
kulinarnych”, podzieliły się swoją wiedzą
i doświadczeniem w zakresie przygoto-
wywania przetworów z owoców, kiszenia
kapusty i ogórków, wypieku chleba i ciast,
czy lepienia pierogów. Ostatnim etapem
projektu był rajd integracyjny. 

Organizacja warsztatów była możliwa
dzięki pozyskaniu środków z tzw. grantów
sołeckich z budżetu samorządu
województwa łódzkiego oraz gminy
Zgierz, na łączną kwotę 11 tys. zł.   

[MM/JŁ/KL]

W Białej historia i tradycja połączyła pokolenia 
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Bezpłatneporadypsychologiczne
dla mieszkańców gminy Zgierz 

w listopadzie i grudniu 2019 roku
Grotniki (NZOZ) 15.11  9.00 -13.00, 27.11 13.00-17.00, 4.12 9.30-13.30, 

23.12 13.00-17.00
Smardzew (NZOZ) 12.11 9.00-13.00, 19.11 10.30-14.30, 28.11 10.30-14.30; 2.12

9.00-13.00, 10.12  9.00-13.00, 17.12 13.00-17.00
Słowik 12.11 15.00-19.00, 21.11 15,00-19.00, 28.11 15.00-19.00, 3.12 15.00-19.00,

10.12 15.00-19.00, 20.12 15.00-19.00
Gieczno  (Centrum Aktywizacji  Społecznej) 8.11 9.00-13.00, 15.11 13.30-17.30,

27.11 9.00-13.00, 4.12 14.00-18.00, 12.12 14.00-18.00, 23.12 9.00-13.00
Biała 14.11 14.00-18.00, 29.11 9.00-13.00, 2.12 13.30-17.30, 20.12 10.30-14.30

Wybory do Sejmu i Senatu RP już za nami!

Gminę Zgierz będzie reprezentował jeden Senator RP Maciej Łuczak,
zaś w Sejmie RP zasiądzie dwunastu Posłów z naszego okręgu:
Paweł Bejda, Joanna Lichocka, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak,

Beata Mateusiak - Pielucha, Tomasz Rzymkowski, Paweł Rychlik,
Marek Matuszewski, Paulina Matysiak, Cezary Tomczyk,

Dariusz Joński oraz Agnieszka Hanajczyk.

Serdecznie Państwu gratuluję oraz życzę samych sukcesów,
jednocześnie licząc na dobrą współpracę w kadencji 2019 - 2023.

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z 13 października 2019 r. przechodzą do historii
za sprawą rekordowej mobilizacji wyborców, wyrażonej
frekwencją 61,74% w skali kraju. W województwie
łódzkim głosowało 63,51% uprawnionych, w powiecie
zgierskim - 64,94%, natomiast w gminie Zgierz
aż 67,91%. Oznacza to, że pobiliśmy rekord - po raz
drugi w tym roku! W 9 lokalach wyborczych na terenie
naszej gminy wydano 7880 kart do głosowania - najwię-
cej w historii wolnych wyborów i aż o 1879 więcej niż
w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach do Sejmu w gminie Zgierz najwięcej
głosów uzyskała lista Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość - 3415 (43,74%), z której mandaty
poselskie otrzymali: Joanna Lichocka, Beata Mateusiak-
Pielucha, Marek Matuszewski, Piotr Polak, Paweł Rych-
lik, Tomasz Rzymkowski i Tadeusz Woźniak.
Na drugim miejscu uplasowała się lista Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska (Platforma
Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni)
- 2121 głosów (27,17%) - jej reprezentantami w Sejmie
zostali Cezary Tomczyk, Dariusz Joński i Agnieszka
Hanajczyk. Na Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej oddano 1240 głosów (15,88%), zaś
do Sejmu z okręgu nr 11 dostała się tylko liderka listy
Paulina Matysiak. W ławach sejmowych zasiądzie rów-
nież lider listy Komitetu Wyborczego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego Paweł Bejda - lista ta uzyskała
poparcie 425 wyborców z gminy Zgierz (5,44%).
Bez mandatów w okręgu nr 11 pozostały Komitet
Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
(z poparciem 367 osób, tj. 4,70% wyborców) oraz
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni
i Samorządowcy (239 głosów - 3,06%). 

Po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą
wyników wyborów wójt gminy Zgierz Barbara Kaczma-
rek pogratulowała wszystkim parlamentarzystom wybra-
nym na IX kadencję (2019-2023) werdyktu wyborców
i wyraziła nadzieję na dobrą współpracę na rzecz
dalszego rozwoju ziemi zgierskiej.

Warto odnotować, że najlepszy wynik wyborczy spoś-
ród wszystkich kandydatów w gminie Zgierz osiągnął
poseł Marek Matuszewski (Prawo i Sprawiedliwość;
parlamentarzysta od 2005 r.) - 989 głosów - to więcej,
niż otwierająca listę Prawa i Sprawiedliwości Joanna
Lichocka (765).
Lista PiS triumfowała w sześciu obwodach; w dwóch
zwyciężyła Koalicja Obywatelska, a w jednym miał
miejsce niebywały remis: w Łagiewnikach Nowych
na listy PiS i KO głosowało dokładnie po 490 wyborców.
Największy odsetek wyborców poparł listę PiS
w Giecznie - niemal trzy czwarte głosujących.

Mandat senatora z okręgu sieradzkiego przypadł
kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości Maciejowi
Łuczakowi, który zdobył w gminie Zgierz 3379 głosów
(Krzysztof Habura z KO - 2971, a Jakub Filipowicz
z Bezpartyjnych i Samorządowców - 1385).

[DS]

Wybory2019:
pobiliśmyrekord!

Analiza: wybory parlamentarne w gminie Zgierz

Poniżej przedstawiamy zestawienia dotyczące
frekwencji oraz wyników (zaokrąglonych do dziesięt-
nych części procenta) w poszczególnych obwodach    

na terenie gminy Zgierz. 

Obwód nr 5 (głosowanie w Łagiewnikach Nowych)
liczba uprawnionych do głosowania: 2006

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1431
frekwencja: 71,34%

liczba ważnie oddanych głosów: 1423
1./2. KW Prawo i Sprawiedliwość - 34,4%
1./2. KKW Koalicja Obywatelska - 34,4%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 18,1%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,3%

5. KW Konfederacja - 4,8%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 2,9%

Obwód nr 1 (głosowanie w Grotnikach)
liczba uprawnionych do głosowania: 1788 

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1185
frekwencja: 66,28%

liczba ważnie oddanych głosów: 1175
1. KKW Koalicja Obywatelska - 36,4%,  
2. KW Prawo i Sprawiedliwość - 33,1%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 16,5%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 6,3%

5. KW Konfederacja - 4,6%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 3,1%

Obwód nr 6 (głosowanie w Szczawinie)
liczba uprawnionych do głosowania: 752

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 507
frekwencja: 67,42%

liczba ważnie oddanych głosów: 501
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 42,5%

2. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 33,9%
3. KKW Koalicja Obywatelska - 13,8%

4. KW Konfederacja - 4,6%
5. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,2%

6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 1,0%

Obwód nr 2 (głosowanie w Słowiku) 
liczba uprawnionych do głosowania: 1636

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1091
frekwencja: 66,69%

liczba ważnie oddanych głosów: 1086
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 41,5%
2. KKW Koalicja Obywatelska - 30,4%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 13,6%
4./5. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,6%

4./5. KW Konfederacja - 5,6%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 3,0%

Obwód nr 7 (głosowanie w Białej)
liczba uprawnionych do głosowania: 1290

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 876
frekwencja: 67,44%

liczba ważnie oddanych głosów: 866
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 50,0%
2. KKW Koalicja Obywatelska - 26,5%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 14,3%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,1%

5. KW Konfederacja - 4,7%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 2,5%

Obwód nr 3 (głosowanie w Rosanowie)
liczba uprawnionych do głosowania: 943

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 687
frekwencja: 72,85%

liczba ważnie oddanych głosów: 682
1. KKW Koalicja Obywatelska - 37,2%
2. KW Prawo i Sprawiedliwość - 29,3%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 19,4%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 6,0%

5. KW Konfederacja - 5,1%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 2,9%

Obwód nr 8 (głosowanie w Besiekierzu Rudnym)
liczba uprawnionych do głosowania: 895

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 586
frekwencja: 65,47%

liczba ważnie oddanych głosów: 581
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 59,2%
2. KKW Koalicja Obywatelska - 16,4%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 10,8%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,9%

5. KW Konfederacja - 4,6%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 3,1%

Obwód nr 4 (głosowanie w Dąbrówce Wielkiej)
liczba uprawnionych do głosowania: 976

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 660
frekwencja: 67,62%

liczba ważnie oddanych głosów: 654
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 42,5%
2. KKW Koalicja Obywatelska - 26,5%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 14,8%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 6,3%

5. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 6,1%
6. KW Konfederacja - 3,8%

Obwód nr 9 (głosowanie w Giecznie)
liczba uprawnionych do głosowania: 1305

liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 857
frekwencja: 65,52%

liczba ważnie oddanych głosów: 849
1. KW Prawo i Sprawiedliwość - 72,7%
2. KKW Koalicja Obywatelska - 10,2%

3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,4%
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,0%

5. KW Konfederacja - 3,8%
6. KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 3,1%

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych w gminie Zgierz do wzięcia udziału 
w konkursie na najpiękniejszy KALENDARZ ADWENTOWY!!! 

Szczegóły na stronie i portalach społecznościowych Gminy Zgierz 
i Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej!

gminazgierz.pl , dzierzazna.pl
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Niektóre szkoły świętowanie Dnia Eduka-
cji Narodowej rozpoczęły już w piątek
11 października. Wśród nich była Szkoła
Podstawowa im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie. Z kolei 14 października
uroczyste obchody zorganizowały: Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Słowiku oraz Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Grotnikach.  

Tego dnia, uczniowie, przygotowali wyjąt-
kowe programy artystyczne dla nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców, kolegów
oraz zaproszonych gości, wśród których nie
zabrakło również przedstawicieli gminnego
samorządu. Były także życzenia oraz głośno
odśpiewane „Sto lat…”.  Uroczystości były
również okazją do wręczenia nagród dyrek-
torów szkół dla swoich pracowników,
rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
na najładniejszą pracę przedstawiającą nau-
czyciela oraz nadania uczniowskich tytułów
„Słowik 2019” dla nauczycieli i pracowni-
ków szkoły np. za najładniejszy uśmiech
(w SP w Słowiku), czy złożenia ślubowania
uczniów klasy I (ZS-P w Grotnikach). 

Podczas obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej trzech nauczycieli otrzymało Nagrodę
Wójta Gminy Zgierz za szczególne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Cezary Piotrowski jest nauczycielem wiedzy
o społeczeństwie w Szkole Podstawowej
w Szczawinie, a jednocześnie pełni funkcję
wicedyrektora tej placówki. Alicja Nyczaj –
Matusiak jest nauczycielem edukacji wczes-
noszkolnej w Szkole Podstawowej
w Słowiku, zaś Beata Wojakowska uczy
muzyki oraz pracuje z przedszkolakami
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Grotnikach.  

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę podziękować wszystkim nauczycie-
lom, wychowawcom oraz pracownikom
szkoły, za Waszą codzienną pracę.
Ten zawód wymaga od Was nie tylko
ogromnej wiedzy, ale także cierpliwości,
wytrwałości, wrażliwości oraz otwarcia
na potrzeby innego człowieka, a zwłaszcza
dziecka. W tym uroczystym dniu życzę
Państwu dużo zdrowia, energii i wytrwało-
ści, aby praca sprawiała Wam radość
i dawała satysfakcję – życzyła Wójt Gminy
Zgierz – Barbara Kaczmarek. Wraz z życze-
niami, na ręce dyrektorów szkół zostały
przekazane kwiaty, jako symboliczne
podziękowanie dla wszystkich nauczycieli
oraz pracowników obsługi i administracji,
pracujących placówkach edukacyjnych
gminy Zgierz.                                        [JŁ]

W dniu 23 października delegacje szkół z gminy
Zgierz wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział
w zgierskich obchodach 80. rocznicy powstania Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej, zorganizowanych przez
miejscowy oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza we współpracy
z władzami samorządowymi. Gminę Zgierz reprezento-
wała sekretarz gminy Mirosława Maciak. 

Uroczystości rozpoczęła sesja popularno-naukowa
w Urzędzie Miasta Zgierza; historię tajnego nauczania
dzieci i młodzieży w czasie II wojny światowej na tere-
nie Zgierza i okolicznych miejscowości przybliżyli
historycy Dariusz Szlawski i Krzysztof Wołowski.
Nie wszyscy pamiętają, że w czasie okupacji wielu nau-
czycieli z narażeniem życia zajmowało się konspira
cyjną edukacją młodych Polaków. Było to szczególnie
ważne w warunkach panujących w tzw. Kraju Warty,
na obszarze którego znalazł się Zgierz w 1939 r.
- tu miejsce normalnych szkół zajęły instytucje, przy-
sposabiające polskie dzieci do pracy fizycznej i posłu-
szeństwa wobec "niemieckich panów". Ludność polska
z terenu Kraju Warty miała zostać docelowo usunięta,
a wszelkie ślady polskości zatarte. W tej ponurej rzeczy-

wistości, przepełnionej traumatycznymi doświadcze-
niami okupacji, atmosferą strachu i niepewności, docie-
rającymi informacjami o eksterminacji narodu
polskiego, tajne zajęcia nabrały charakteru formy oporu
wobec polityki okupantów. Co więcej, nauczyciele jako
najliczniejsza grupa zawodowa polskiej inteligencji,
krzewiciele patriotyzmu i liderzy lokalnych społeczno-
ści, stali się zarówno dla Niemców, jak i Rosjan,
celem przeznaczonym do fizycznej eliminacji.

W czasie II wojny światowej życie straciło ponad
osiem tysięcy polskich nauczycieli. Głównym organiza-
torem tajnego nauczania w ramach Polskiego Państwa
Podziemnego była Tajna Organizacja Nauczycielska.
Pod tym kryptonimem w latach 1939-1945 działał
Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Po zakończeniu konferencji uczestnicy uroczystości
przemaszerowali za kolumną pocztów sztandarowych
szkół z miasta i gminy Zgierz przed pomnik przy siedzi-
bie zgierskiego oddziału ZNP, upamiętniający nauczy-
cieli tajnego nauczania. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego, delegacje nauczycieli i uczniów złożyły
kwiaty i zapaliły znicze, wyrażając w ten sposób hołd
dla bohaterów historii Polski.                                  [DS]

Dzień Edukacji Narodowej w gminnych szkołach

Społeczności szkół oddały hołd bohaterom tajnego nauczania
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Coraz większa fascynacja drukiem 3D powoduje, że tego
typu drukarki znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach.
W ramach projektu „Gmina Zgierz stawia na edukację”
do Szkoły Podstawowej w Szczawinie została zakupiona
drukarka 3D XYZ printing da Vinci 1.0 Pro. 
–  Korzystanie z takiej drukarki to świetny sposób, aby uczyć
o tym, w jakich dziedzinach takie wydruki znajdują zastoso-
wanie. Drukarka 3D będzie miała zastosowanie w wielu
przedmiotach, stanowiąc niejako łącznik pomiędzy nimi.
Dzięki wielu gotowym modelom, dostępnym w sieci, nauczy-
ciele będą mogli szybko przygotować ciekawe i niestandar-
dowe pomoce szkolne. A na razie uczymy się wspólnie
z uczniami obsługi drukarki i modelowania w przestrzeni
trójwymiarowej – mówi Krzysztof Skolik nauczyciel
informatyki ze szkoły w Szczawinie.                                     

[na podst. inf. SP w Szczawinie JŁ] 

10 października, dla zawodowych strażaków, pracujących w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zgierzu, zapisał się wyjątkowo. Tego dnia odbyła się uroczystość przekazania dwóch
samochodów: ratowniczo – gaśniczego marki Man oraz lekkiego samochodu specjalnego marki Renault
oraz oddania do użytku części pomieszczeń w jednostce, które zostały wyremontowane. Gmina Zgierz
miała także swój udział w tym sukcesie. Dzięki wsparciu finansowemu, przekazanemu na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zgierscy strażacy będą mogli pracować
w lepszych warunkach i z nowym sprzętem.

W obecności Sanatora RP – Macieja Łuczaka, Posła na Sejm RP – Marka Matuszewskiego, Łódzkiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego, samo-
rządowców z terenu powiatu zgierskiego oraz prywatnych sponsorów, samochody oraz zmodernizowane
pomieszczenia komendy zostały poświęcone oraz przekazane do użytku. Za okazaną pomoc i wsparcie
komendant powiatowy – st. bryg. Paweł Malinowski wręczył podziękowania, m. in. dla Wójt Gminy
Zgierz – Barbary Kaczmarek.

Uroczystość była również okazją do wręczenia grantów dla ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu zgierskiego, na zadania realizowane zgodnie z tzw. ustawą 5000 +. Takie dofinansowanie
jednostki OSP mogą przeznaczyć na organizację przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury
fizycznej, oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Dotację otrzymało m. in. osiem
jednostek OSP z terenu gminy Zgierz: Biała, Dąbrówka Strumiany, Kania Góra, Rogóźno, Skotniki,
Szczawin, Ustronie – Grotniki i Wypychów.                                                                                        [JŁ]

Młodzi Szczawiniacy
tworzą trójwymiarowe 
wydruki

Zawodowi strażacy
z nowymi samochdami
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NiewielumieszkańcówgminyZgierz
wie, żeparkwokółdworku,wktórym
obecnie mieści się Gminne Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
wDzierżąznej,jestzabytkowy,arosnące
tamdrzewamogą„opowiedzieć”blisko
stuletniąhistoriętegomiejsca.
Parkpołożonyjestnadbrzegiemstawu,
w dolinie rzeki Ciosenki. Powstawał
onw latach 1924-1926 r. wg projektu
J.Szenfelda.Dojegostworzeniawyko-
rzystano około 80 gatunków krzewów
orazdrzewarodzimegoiobcegopocho-
dzenia.Zbudowanotakżepergole,stano-
wiące zakończenie dwóch perspektyw
parkowych.
Pierwszymwłaścicielemparku,wraz
zznajdującymsiętamdworemizabudo-
waniami,byłłódzkiadwokatA.Słomiń-
ski. W czasie wojny na tym terenie
zostałaulokowanafiliałódzkiegoobozu
pracydladzieci.W1956r.obiektzostał
sprzedany Izbie Rzemieślniczej
wWarszawie i pełnił funkcję ośrodka
kolonijnego. Od 1971 r. teren należał
do Cechu Rzemiosł Różnych
wOtwocku.Przeprowadzonowtedymo-
dernizacjęobiektu,skupiającsięgłównie
napracachwbudynkachW1976r.Cech
RzemiosłsprzedałobiektZjednoczeniu
Budownictwa Komunalnego w Łodzi,
któryużytkowałośrodeknaceleszkole-
niowo-rekreacyjne. W latach 90-tych,
zadecydowano,żewtymmiejscubędzie
mieścił się Gminny Ośrodek Kultury,
którydzisiaj,podnazwąGminneCen-
trumKultury,Sportu,TurystykiiRekrea-
cji–funkcjonujejakojedyna,naterenie
gminy Zgierz, placówka o tak bogatej
ofercie kulturalno – rekreacyjnej dla
mieszkańców.W1983rokuparkzostał
wpisany jest do rejestru zabytków.
Naterenieok.3,2haparku,przetrwało

wieleokazałychdrzewm.in.zgatunku:

lipadrobnolistna,dąbszypułkowy,grab
pospolity, robinia akacjowa, klon
srebrzystyizwyczajnyorazróżnorodne
krzewy. Park jest również miejscem
bytowania zwierząt, głównie ptaków,
owadów oraz nielicznych małych
ssaków. Spacerując między drzewami
w parku w Dzierżąznej najczęściej
można spotkać wiewiórki, wesoło
„buszujące”wlistowiu.
ParkwDzierżąznejw2019rokuzostał
poddany gruntownej rewaloryzacji,
dziękidofinansowaniuzWojewódzkiego
FunduszuOchronyŚrodowiskaiGospo-
darkiWodnejwramachrealizowanego
przez gminę Zgierz projektu pn.:
„Rewaloryzacja parku zabytkowego
w Dzierżąznej”.
Na terenie objętym inwestycją zaszły
zmiany,którekompozycyjnieuporządko-
wałyprzestrzeń.Najciekawszymelemen-
temjestgłównaoświdokowabiegnąca
od dworku w stronę stawu obsadzona
różnymi gatunkami róż otoczona licz-
nymialejkami.Abyprzywrócićwalory
użytkoweiwizualnezabytkowegoparku
oraz wyeksponować jego cechy nasa-
dzonodrzewaikrzewywilościponad
5000 szt. oraz rośliny zadarniające
tworząceozdobnekobierce.
Park, choć zabytkowy, dostosowano
dowspółczesnychstandardów–wymie-
niono oświetlenie oraz wzbogacono
onowefunkcje,zestrefąfitnesszurzą-
dzeniamisiłownizewnętrznejitrampoli-
nami. Nad brzegiem stawu wykonano
plażę z leżakami tzw. mieżakami.
Ponadto, aby teren w pełni służył
zarównomieszkańcomgminyjakiturys-
tom, zamontowano altanę parkową
orazszeregelementówtzw.małejarchi-
tektury:ławki,kosze,stojakinarowery,
tabliceedukacyjne.

[JŁ/KL]

REWALORYZACJA PARKU ZABYTKOWEGO W DZIERŻĄZNEJ

www.zainwestujwekologie.pl                       www.gminazgierz.pl                       www.dzierzazna.pl* *



KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia Pani

Gabrieli Skopiak
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci

TATY
składają

Sołtysi Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia Pani

Gabrieli Skopiak
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci

TATY
składa

Koło Gospodyń Wiejskich
w Wypychowie

Wyrazy współczucia Pani

Gabrieli Skopiak
Radnej Rady Gminy Zgierz

z powodu śmierci

TATY
składją

mieszkańcy wsi Gieczno

Wyrazy współczucia Pani
Irenie Stolarskiej
z powodu śmierci męża

ŚP.

Mariana 
Stolarskiego

składa
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wypychowie

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 
otuchy i wsparcia dla Rodziny

   ŚP

Izabeli Karolak
Wieloletniego pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach,

nauczycielka języka rosyjskiego, nauczania początkowego i plastyki
oraz żony pierwszego dyrektora placowki śp. Stanisława Karolaka.

składają
  Wójt Gminy Zgierz

Dyrektor i pracownicy ZSP w Grotnikach

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniego Radnego Rady Powiatu Zgierskiego, 

byłego Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego 

Tomasza Jędrzejczaka
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają 

Wójt Gminy Zgierz oraz Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
wraz z Radnymi 
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Fantastyczna sunia, bardzo kontaktowa,
grzeczna, miła. Bardzo lubi towarzystwo ludzi,
jest pozytywnie nastawiona do innych psiaków.
Potrafi chodzić na smyczy (odrobinę się ciągnie,
także przyszły właściciel musiałby nad nią
popracować). Może zostać towarzyszką
dla rodziny z dziećmi. Samica ma 10 lat.
W schronisku od 11.08.2010 r., odłowiona
w miejscowości Biała. 

Mały,   ułożony   piesek,   grzeczny,   spokojny. 
W boksie bardzo cichy, nie szczeka bez potrzeby.
Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Nie przepada
za zgiełkiem i hałasem, nie lubi nagłego dotyku
- najlepiej czułby się u boku spokojnych,
dorosłych osób. 
Pies ma 5 lat. W schronisku od 27.07.2019 r.,
odłowiony   w miejscowości Cyprianów. 

Średnio - mały, starszy psiak, pewny siebie,
przebojowy. Jest spokojny i grzeczny, ale
nie przepada za zabiegami pielęgnacyjnymi
i weterynaryjnymi. Ładnie chodzi na smyczy.
Lubi towarzystwo psów, które są większe
od niego, przy mniejszych psiakach bywa domi-
nujący. Najlepiej czułby się u boku dorosłych,
starszych osób nie posiadających małych dzieci.
Pies ma 11 lat. W schronisku od 08.06.2011 r.,
odłowiony w miejscowości Ustronie. 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. 

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

Urząd Gminy Zgierz  ul .  Łęczycka 4

20 listopada 2019 
w godz. 10.00 – 15.00 
Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady

Gminy Zgierz
tel. 42 716 25 15 w. 116

Masz psa lub kota i chcesz, żeby był bezpieczny?
Możesz go bezpłatnie zaczipować! Zwierzę posiadające czip, jest zarejestrowane w bazie
danych i w przypadku gdy się zgubi, łatwo ustalić jego właściciela i powiadomić go,
gdzie można je odebrać. Akcja bezpłatnego czipowania trwa do końca roku
lub do wyczerpania środków na ten cel. 
Co trzeba zrobić? Każdy kto jest mieszkańcem gminy Zgierz, powinien zgłosić się do Urzędu
Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4 w Zgierzu, w godzinach pracy urzędu, aby wypełnić prosty
wniosek. Po zweryfikowaniu informacji, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa wystawiają skierowanie na zabieg czipowania do przychodni weterynaryjnej
„Zwierzyniec” w Glinniku, gdzie po ustaleniu terminu wizyty, pies lub kot zostanie
zaczipowany. Zabieg jest praktycznie bezbolesny dla zwierzęcia i trwa tyle co wykonanie
zastrzyku z czipem. 

Czipujemy nasze czworonogi

Pierwszy dzień października, na boisku Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rosanowie, upływał
pod znakiem sportowej rywalizacji, podczas Turnieju
piłkarskiego im. Leszka Jezierskiego pod patronatem
Wójt Gminy Zgierz – Barbary Kaczmarek. 

Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa
w Słowiku, która zadbała nie tylko o dobrą atmosferę,
ale także o to, aby nikt z turnieju nie wyszedł z pustymi
rękoma. Oprócz pucharów i pamiątkowych medali,
na każdego uczestnika czekał słodki poczęstunek. 

W zawodach wzięły udział 15-osobowe reprezentacje
czterech szkół. Drużyny, w skład których wchodzili
uczniowie i uczennice klas VI – VIII, grali systemem
„każdy z każdym”. Zawodnicy rozegrali sześć zaciętych
i wyrównanych spotkań: SP Słowik – SP Szczawin  1:0,
SP Besiekierz – SP Gieczno  1:2, SP Słowik – SP
Besiekierz  1:0, SP Gieczno – SP Szczawin  0:1, SP Sło-
wik – SP Gieczno  0:0, SP Szczawin – SP Besiekierz
5:0. Ostatecznie zwycięskie I miejsce przypadło
drużynie ze Słowika, II miejsce uczniom ze Szczawina,
III miejsce szkole z Gieczna, a IV miejsce drużynie
z Besiekierza.

Wybrano także najlepszego bramkarza i zawodnika
turnieju, których uhonorowano pamiątkowymi
statuetkami. Najlepszym zawodnikiem został Kacper
Adamczewski z Gieczna, zaś tytuł najlepszego bramka-
rza trafił do reprezentanta organizatora turnieju – Karola
Karolaka.                                                                      

[JŁ]

16 października, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zgierzu, już po raz piętnasty, odbył
się Miting Lekkoatletyczny Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. Miting został zorganizowany przez
zgierskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, a dzięki sponso-
rom, m. in. Wójt Gminy Zgierz – Barbarze Kaczmarek,
każdy uczestnik otrzymał upominek. 

W zawodach wzięły udział osoby niepełnosprawne
intelektualnie z placówek edukacyjnych i terapeutycz-
nych z terenu województwa łódzkiego. Łącznie 10
zespołów składających sięz 10 zawodników każdy,
rywalizowało w duchu fair play, ciesząc się z każdego
zdobytego punktu. Uczestnicy Mitingu mogli sprawdzić
swoje umiejętności m. in. rzucając piłką lekarską,
woreczkami do celu, pokonując slalom pomiędzy
pachołkami z piłką futbolową, czy skacząc
w dal z miejsca. 

Oprócz sportowej rywalizacji, dla uczestników
Mitingu, o wiele ważniejsze było  pokonanie własnych
barier, sprawdzenie swoich możliwości oraz dobra
zabawa i integracja.                               

[JŁ]

W środę 23 października, w ramach XX edycji
Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”,
chłopcy z rocznika 2012, rywalizowali między sobą
o miano najlepszej drużyny w powiecie. W zmaganiach
wystartowały cztery drużyny: LKS Rosanów, Zjedno-
czeni Stryków, Stal Głowno oraz Sokół Aleksandrów
Łódzki, które zagrały systemem „każdy z każdym”.
Pierwsze starcie drużyna LKS Rosanów wygrała 3:1
ze Stalą Głowno. W kolejnym meczu, ze Zjednoczo-
nymi Stryków, chłopcy z Rosanowa nie oddali żadnego
punktu, wygrywając 3:0. W ostatnim meczu, Rosano-
wiacy stracili tylko jedną bramkę na rzecz chłopców
z Sokoła Aleksandrów Łódzki, wygrywając 3:1. 

Reprezentujący gminę Zgierz chłopcy z LKS Rosa-
nów, pod okiem trenera Krzysztofa Wojtczaka, okazali
się najlepsi i wiosną zagrają w finale wojewódzkim
Turnieju. 

Zawodnicy z LKS Rosanów wystąpili w następują-
cym składzie: Jakub Wojtczak, Ksawery Wiciński,
Jakub Dorcz, Błażej Modrzejewski, Dominik Pawlak,
Kajetan Graczyk, Aleksander Kaczmarek, Marcel
Krzysztofik, Maciej Mazur. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

[JŁ, na podst. info LKS Rosanów]

Bo w sporcie liczą się 
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