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wstępu

Święta, święta i… za 
chwilę już po świętach. 
Czasem przygotowania 
do nich zabierają nam 
tak dużo energii, że 
wpadamy w ten wyjątko-
wy czas wyczerpani i wy-
męczeni tak bardzo, że 

zanim się zatrzymamy, okazuje się, że ów 
szczególny moment w roku właśnie mi-
nął. Dlatego, korzystając z okazji, w imie-
niu całej naszej redakcji, pragnę życzyć 
naszym Czytelnikom przede wszystkim 
odpoczynku od codzienności, czasu na 
refleksję nad życiem i chęci, by na nowo 
poszukać odpowiedzi na fundamentalne 
pytania: po co żyjemy i dokąd zmierzamy? 
Życzymy Państwu dużo miłości, będącej 
paliwem dla konstruktywnego działania; 
wewnętrznego pokoju, który sprawia, iż 
czujemy się bezpieczni oraz wszelkiej po-
myślności, dzięki której uśmiech częściej 
gości na naszych twarzach.

Boże Narodzenie to zdecydowanie ro-
dzinne święta, więc w tym numerze szcze-
gólnie polecam Państwa uwadze wywiad 
ze szczęśliwą mamą siedmiomiesięcznych 
trojaczków: Szymka, Tymka i Jasia, dla 
których ten czas na pewno będzie wyjąt-
kowy. Zachęcam również do lektury arty-
kułu Beaty Szymańskiej z którego dowie-
my się, dlaczego wielu z nas rezygnuje ze 
spędzenia świąt w domu i woli wyjechać, 
by znaleźć moment wytchnienia. Warto 
też zwrócić uwagę na mniej świąteczny 
akcent – kolumnę „artystyczny warsztat 
pracy”, w którym Emilia Antosz prezen-
tuje niezwykłą działalność Mażenny Gru-
szeckiej.

Na koniec chcę serdecznie podzięko-
wać Państwu za wiele ciepłych słów pod 
adresem miesięcznika. Pragnę zapew-
nić, że naszą pracę staramy się wykony-
wać możliwie najlepiej. Liczę, że Nowy 
Rok przyniesie nowe pomysły i nowych 
czytelników.

Renata Karolewska
Redaktor naczelna
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Mikołaj w Zgierzu

Miejskie Mikołajki
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Na lodzie pojawiło się mnóstwo Mikołajów

Zbiórka pieniędzy trwa. Każdy może pomóc

Dzieciaki świetnie bawiły się podczas warsztatów plastycznych oraz chętnie 
odpowiadały na zagadki

Mikołajki w Kolegium Nauczycielskim przyciągnęły setki najmłodszych

Święty Mikołaj pamiętał o wszystkich dzieciach

T
egoroczne miejskie Mikołajki 
cieszyły się nadspodziewanie du-
żym zainteresowaniem. Liczba 
uczestników imprez przekroczyła 
wszelkie oczekiwania. A co działo 

się 6. grudnia w Zgierzu? Na lodowisku przy 
ul. Leśmiana na zwolenników zimowych 
szaleństw na lodzie czekały konkursy, zaba-
wy i upominki, które wprawiły w świąteczny 
nastrój nie tylko najmłodszych, ale także ich 
rodziców. Popołudniu dzieci miały z kolei 
wspaniałą zabawę w Kolegium Nauczyciel-
skim. Po obejrzeniu spektaklu w wykonaniu 
teatru „Akademia Wyobraźni”, milusińskich 
odwiedził Święty Mikołaj z workiem pełnym 
prezentów. Podczas zgierskiej imprezy mi-
kołajkowej odbywały się akcje charytatywne 
sprzedaży cegiełek, z których dochód prze-
znaczony zostanie na pomoc w walce z cho-
robą nowotworową Bożenie Nowińskiej-
-Kosewicz. Chcąc pomóc zgierzance, można 
dokonywać wpłat na konto Fundacji Alivia: 
24 2490 0005 0000 4600 5154 7831. (bs) 
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Z życia miasta

Bal na rzecz hospicjum
Budowa hospicjum stacjonarnego w Zgie-
rzu posuwa się powoli, ale systematycznie. 
23 stycznia 2016 r. po raz kolejny zgierzanie 
będą mogli wesprzeć tę inicjatywę, uczestni-
cząc w II Balu Charytatywnym. W progra-
mie balu znajdzie się między innymi aukcja 
dobroczynna i zabawa fantowa, a czas umi-
lać będzie zespół Magnum.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana 
Pawła II co roku podejmuje różne ini-
cjatywy wspierające inwestycję, takie jak 

licytacje dzieł sztuki czy sprzedaż cegiełek. 
Na początku tego roku do listy akcji do-
łączył bal charytatywny. Udało się zebrać 
około 32 500 złotych. Czy ten wynik zosta-
nie pobity, okaże się już za kilka tygodni. 
Tymczasem stowarzyszenie zbiera rzeczy 
na licytację, zachęcając zgierskie firmy do 
przekazywania bonów lub karnetów na swo-
je usługi czy koszów ze słodyczami. Do akcji 

mogą przyłączyć się również artyści zainte-
resowani przekazaniem swoich prac. Osoby 
i przedsiębiorstwa, które chcą w taki sposób 
wesprzeć zbiórkę pieniędzy mogą kontakto-
wać się z biurem hospicjum w zgierzu, przy 
ul. A. Struga 2-4. (bs)

Kolędy, których nie znacie

Kto był, ten wie, a kto nie był, niech wie, że 
styczniowy koncert „Kolędy świata” w Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgie-
rzu wspominano jeszcze długo po występie 

ewangelickiego chóru parafialnego i łódzko-
-warszawskiego chóru żydowskiego „Clil”, 
szczególnie kompilację pieśni z repertuaru 
obydwu grup, której podjął się znakomity 
skrzypek i dyrygent, Wojciech Pławner. Dlate-
go, idąc za ciosem, 6 stycznia 2016 r. o godz. 
17.00 po raz drugi w kościele przy ul. Space-
rowej 2 odbędzie się wspólne kolędowanie. 
Tym razem gościem tutejszego chóru będzie 
Zespół Muzyki Dawnej „Ars Temporis”. Oby-
dwie grupy prowadzone są przez Magdalenę 
Szymańską. Koncert będzie znakomitą okazją 
do poznania mało znanych kolęd i pastorałek 
z różnych krajów i z różnych okresów histo-
rycznych, głównie z XVI, XVII i XVIII wie-
ku. Możemy zdradzić, że obydwie formacje, 
podobnie jak podczas tegorocznego koncertu, 
przygotowują wspólną muzyczną niespodzian-
kę, stworzoną wyłącznie z myślą o koncercie 
w Zgierzu. Wstęp bezpłatny. (erka)
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Rowerowa wyprawa do Czech
Okazuje się, że recepta na dobrą wycieczkę 
wcale nie musi być wyszukana i droga. Wy-
starczy 220 zł, 6 dni wolnego i determinacja, 
by przejechać bez mała 500 km na rowerze. 
Dwoje zdeterminowanych rowerzystów, Ka-
sia Półkotycka i Przemek Kryściak, udało się 
do Czech. Tam między innymi wjechali na 
Pradziada, z którego roztacza się piękny wi-
dok na Sudety Wschodnie. Ponadto zwiedzili 

niezwykłe Skalne Miasto w Adrspach. Pozna-
li też codzienność ludzi, którzy udzielali im 
gościny. – Dobrze, że nasze języki są takie po-
dobne i udało się nam porozumieć. Zobaczyli-
śmy jak wygląda życie u Czechów, którym In-
ternet i telewizja nie jest potrzebna do szczęścia, 
tylko to co daje im przyroda – mówi Kasia.

Katarzyna Półkotycka, Przemek Kryściak

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaśpiewa kolędy 
wspólnie z Zespołem Muzyki Dawnej Ars Temporis

Gdzieś w Kotlinie Kłodzkiej
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„Świąteczna 
paczka”  
w MOPS
Jest dobra wiadomość dla 240. zgierskich 
dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS 
w Zgierzu. Mikołaj w tym roku na pewno 
do nich zapuka. 21 grudnia 2015 r. w ra-
mach projektu „Świąteczna paczka” po raz 
drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zgierzu wraz z Kołem Zgierskiego To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
organizuje imprezę choinkową. W tym 
roku paczki dostaną także dzieci wskazane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz dzieci z rodzin zastępczych.  Wi-
zycie Mikołaja towarzyszyć będą „Jasełka”  
przygotowane przez dzieciaki z Przedszko-
la Nr 12 wspólnie z zespołem tanecznym 
„Topolinki”. (erka)
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Każdy adres jest ważny 

Dwóch zgierzan: Dariusz Wójcik, Komendant 
Hufca ZHP w Zgierzu, a do niedawna szef 
Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Adrena-
lina” oraz Tomasz Matusiak, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Zgierzu wzięli udział w ogólnopolskiej 

kampanii społecznej „Każdy 
adres jest ważny”. Obydwaj pa-
nowie są bardzo zaangażowani 
w pracę na rzecz środowiska 
zgierskiego. 

Od niedawna w Internecie 
możemy oglądać ich w spocie 
promującym dobre oznako-
wanie ulic, tak aby dotarcie 
ratowników pod wskazany ad-
res nie stanowiło problemu. 
Pomysłodawcy akcji reprezen-
tujący Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii chcą w ten sposób 
uświadamiać społeczeństwo, 

jak ważne jest rzetelne podanie danych adre-
sowych i jakie ma to znaczenie dla niesienia 
pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest 
nasze życie, zdrowie czy mienie. Od czasu 
dotarcia na miejsce zdarzenia niejednokrot-
nie zależy wszystko. (rk)

Z życia miasta

„Zielona flaga” dla najbardziej  
ekologicznego przedszkola w Zgierzu
Już po raz drugi Przedszkole Miejskiej nr 3 
otrzymało prestiżowy międzynarodowy 
certyfikat „Zielonej Flagi” za swoje pro-
ekologiczne działania, nadawany szkołom 
i przedszkolom na całym świecie w ramach 
programu Eco-Schools. „Zielona flaga” 
przy znawana jest za akcje na rzecz podno-
szenia świadomości ekologicznej podopiecz-
nych poprzez działania na rzecz efektywnego 
wykorzystania energii i surowców oraz zrów-
noważonej gospodarki odpadami (w tym re-
cyklingu). Zgierskie przedszkolaki w ramach 
prowadzonych zajęć zapoznały się między 

innymi z piramidą żywienia, wspólnie z rodzi-
cami przygotowały domki dla ptaków i wzię-
ły udział w akcji „Sprzątnie świata”. Wśród 
wszystkich przeprowadzonych zadań na 
szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie 
ekologicznego balu oraz zamontowanie ro-
werowych stojaków przed budynkiem przed-
szkola, aby zachęcić rodziców do rezygnacji 
z samochodu na rzecz roweru. Przedszkole 
od 2011 r. bierze udział w programie „Szkoły 
dla ekorozwoju” i już wcześniej otrzymywało 
wyróżnienia za swoją aktywność ekologiczną. 
Certyfikat ważny jest tylko przez rok. (ea)

Mali Ratownicy
Blisko 550 przedszkolaków z terenu Zgierza 
wzięło udział w nieodpłatnym projekcie pt. 
„Mały Ratownik” realizowanym przez Har-
cerską Grupę Ratowniczą „Adrenalina”. 
W ramach projektu maluchy uczestniczyły 
w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Koncepcją projektu była nauka 
poprzez zabawę. Najmłodszych odwiedzał 
Jeż ze Zgierza, który razem z nimi chciał 
nauczyć się zasad pierwszej pomocy. Dzie-
ci podczas zajęć oswajały się z ważnymi 
zagadnieniami, ratownicy kształcili w nich 
właściwe nawyki. – Przedszkolaki ćwiczyły 
udzielanie pierwszej pomocy na pluszowych 
zabawkach, uczyły się jak wygląda pozycja 
bezpieczna boczna, poznawały schemat dzia-
łania w przypadku konieczności resuscytacji – 
mówi Łukasz Zmyj, szef Harcerskiego Klu-
bu Ratowniczego „Adrenalina”.

Dotychczas przeszkolono dzieci w wie-
ku w wieku 5-6 lat, uczęszczające do 

publicznych przedszkoli na terenie Zgierza.  
Już wiadomo, że w przyszłym roku projekt 
będzie kontynuowany (bs)

Maluchom towarzyszył Jeż ze Zgierza
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Czwarty Łódzki 
Konkurs Wiedzy 
o Podatkach 
„W życiu pewne są tylko śmierć i podatki” 
– można dyskutować z tym znanym powie-
dzeniem Benjamina Franklina, ale niewąt-
pliwie wiedza o podatkach bardzo się przy-
daje w życiu. Dlatego doradcy z Łódzkiego 
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podat-
kowych po raz kolejny inicjują konkurs ad-
resowany do młodzieży ze szkół średnich, 
który ma na celu podniesienie wiedzy w tym 
zakresie oraz promocję zawodu. Zadaniem 
licealistów jest napisanie do końca stycznia 
2016 r. pracy na jeden z czterech zadanych 
tematów, które są udostępnione na stro-
nie organizacji www.lodzki.kidp.pl. Najlepsi 
z najlepszych wezmą udział w zmaganiach 
ogólnopolskich. Do konkursu można zgła-
szać się jedynie do 16 stycznia 2016 r. (rk)

Spotkanie 
wigilijne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej orga-
nizuje 24 grudnia o godz. 11.15 spotkanie 
opłatkowe dla najbardziej potrzebujących 
oraz dla samotnych, bezdomnych i dotk-
niętych uzależnieniami mieszkańców Zgie-
rza. Uczestnicy spotkania, które odbędzie 
się w hali MOSiR będą mogli podzielić się 
opłatkiem, skosztować tradycyjnych, pol-
skich dań wigilijnych oraz wspólnie zaśpie-
wać kolędy i posłuchać repertuaru przy-
gotowanego przez chóry działające przy 
Dziennym Domu „Senior-Wigor”. Zgodnie 
z tradycją i wyjątkowym charakterem tego 
dnia, każdy uczestnik spotkania otrzyma 
upominek przygotowany przez św. Mikoła-
ja. Uroczystość zaszczycą swoją obecnością 
przedstawiciele władz miasta, zaprzyjaź-
nionych organizacji pozarządowych oraz 
ksiądz. (erka)

Dumne przedszkolaki z „Zieloną Flagą”

Kadr ze spotu kampanii społecznej „Każdy adres jest ważny”
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Rodzina

Bywa, że 
jesteśmy sensacją
Zgierskie trojaczki, które przyszły na świat w maju tego roku, właśnie skończyły 7 miesięcy. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak się mają maluchy, a o rozmowę poprosiliśmy ich mamę, Katarzynę Tworek.

Jak to jest być mamą trojaczków?
Cudownie! Tego nie da się opisać. Przy 
każdym dziecku powstają emocje, a u mnie 
trzeba je pomnożyć przez trzy. Jest napraw-
dę cudownie, bo każdy z chłopców jest inny, 
więc łączą nas zupełnie inne emocje. Każdy 
powtarza, że bliźniaki czy trojaki są zwykle 
podobne do siebie. Ja odpowiadam, że fak-
tycznie są podobni, ale nie identyczni. Bez 
problemów ich rozróżniam. Ludzie pytają, 
czy nie jestem zmęczona. Nie jestem. Co 
więcej, myślę, że z jednym dzieckiem to bym 
się chyba nudziła. A przy trójce widzę, że 
każdy synek ma inne potrzeby, lubi różne 
zabawki, ma inny charakter, który z każdym 
dniem staje się coraz wyraźniejszy.

To czym chłopcy różnią się 
od siebie?
Najstarszy, Szymon, to myśliciel, który 
wszystko analizuje, patrzy w przestrzeń i po 
jakimś czasie oddaje emocje rozmawiając ze 
wszystkim wokół, nawet z zabawkami. Może 
kiedyś zostanie wynalazcą. Minutę młodszy 
jest najmniejszy z chłopców, Tymon. I pew-
nie dlatego musi być bardziej zdecydowany 
niż bracia. On jeśli czegoś chce, to na już. 
Nie na za chwilę, tylko teraz. Jest bardzo 
asertywny i walczący o swoje. Kolejne dwie 
minuty młodszy jest Jaś – mężczyzna do rany 
przyłóż. Jest bardzo, ale to bardzo pogod-
nym dzieckiem. Działa jak balsam. Zresztą 
oni wszyscy są bardzo pogodni, o płaczu nie 
ma mowy.

Jak zareagowali państwo 
na wieść, że wkrótce zostaniecie 
rodzicami trojaczków?
Spodziewałam się ciąży bliźniaczej, bo 
w mojej rodzinie wcześniej były bliźnięta. 
Do trzeciego miesiąca wiedzieliśmy o dwój-
ce dzieci, ale podczas któregoś kolejnego 
badania okazało się, że jest i trzecie. Jakie 
mi towarzyszyły emocje? To było zaskocze-
nie i wzruszenie, a jednocześnie pojawiła się 
obawa, co zrobić, by chłopcy urodzili się jak 
najpóźniej. Miałam to szczęście, że udało mi 
się donosić ich do 33.tygodnia, a chłopcy po 
porodzie oddychali samodzielnie i żaden nie 
potrzebował respiratora.

No, ale co konkretnie  
pani robiła?
Zaczęłam o siebie jeszcze bardziej dbać. 
Pomogła mi mama, która przejęła wiele 
obowiązków w moim domu, codziennie mi 
gotowała, za co jestem jej bardzo wdzięcz-
na. Włączyłam w dietę gigantyczną ilość 
buraków. Codziennie piłam szklankę soku 
z buraków. Miałam taką morfologię, że mój 
lekarz prowadzący powiedział, że nigdy nie 
widział tak dobrych wyników. Gdyby nie 
ciąża, mogłam iść oddawać krew. Pytał, 
co ja robię, a ja mu na to, że piję te buraki 
(śmiech). Do dziś moja dieta ciążowa koja-
rzy mi się z burakami.
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Szymek, Tymek i Jaś z rodzicami



7

Rodzina

Mówi się, że jedno dziecko to 
szczęście, no a troje, to potrójne. 
Nie mają państwo obaw, że może 
jednak być trudno?
Wiele osób o to pyta. No, ale czego miałabym 
się bać? Ktoś gdzieś na górze chciał, żebym 
nosiła pod sercem trójkę dzieci. Ja nawet 
czułam się niejako wybrana, bo przecież tro-
jaczki nie rodzą się codziennie. A skoro tak, 
to ktoś musi nade mną czuwać. A jeśli czuwa, 
to ja mogę być spokojna. I byłam do samego 
końca. Poza tym wiadomo, że gdy rodzi się 
jedno dziecko, to też bywa różnie, czasem 
jest trudno. A co się zmienia przy trójce? Jest 
tak samo. To chyba jest nasza mentalność, że 
szukamy dziury w całym. Ja z natury jestem 
pogodna, więc nie widzę problemu. Może 
dzięki temu moje dzieciaki też są radosne.

Czego najbardziej potrzebuje tak 
liczna rodzina?
Chyba więcej życzliwości, bo ludzie nie zawsze 
potrafią pozytywnie reagować. Bywa, że jeste-
śmy sensacją. A my mamy po prostu trójkę 
dzieci. Jeśli chodzi o budżet domowy, to wia-
domo, że muszę liczyć wszystko razy trzy, ale 
ja przechodzę nad tym do porządku dzienne-
go. Nie siedzę i nie zastanawiam się nad tym.

Na jaką pomoc może liczyć 
małżeństwo, które z dnia na dzień 
staje się tak dużą rodziną?
Kiedy byłam jeszcze w ciąży przyszłam 
z tym pytaniem do pana prezydenta? 
Efektem rozmowy było podjęcie uchwały, 

zgodnie z którą każda rodzina, w której 
urodzi się troje lub więcej dzieci, otrzy-
muje jednorazową zapomogę w wysokości 
2000 zł na dziecko. Myśmy taką zapomogę 
już odebrali. Dzięki niej stać nas było mię-
dzy innymi na płatne szczepienia przeciw-
ko rotawirusom. Poza tym pan prezydent 
przekazał nam szybkowar i sokowirówkę, 
które nam się naprawdę bardzo przydają. 
I to była ta pomoc, za którą bardzo, bardzo 
dziękujemy.

Idą święta. Na pewno będą inne 
od poprzednich. Czego państwu 
życzyć?
Na pewno ciepła, chociaż jego jest bardzo 
dużo. Na pewno zdrowia. Nam, rodzicom, 
żebyśmy dali radę, żebyśmy mieli dużo siły 
i chęci. Chłopcom też zdrowia, by byli silni. 
I jeszcze radości z życia i bycia wśród ludzi, 
dla których dzieci nie zawsze są darem. l

Rozmawiała Renata Karolewska
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Z okazji Bożego Narodzenia  
życzymy Państwu spędzenia świąt 

w atmosferze spokoju  
i w otoczeniu najbliższych.  

Niech pod choinką znajdą Państwo 
szczęście, życzliwość i wzajemne 

zrozumienie, a świąteczny klimat 
napełni Wasze domy radością 

oraz motywacją do realizacji wszelkich 
planów w nowym 2016 roku.

Drodzy Mieszkańcy 
Zgierza, 
z okazji 

nadchodzącego 
Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 
Klub Radnych 
Przemysława 

Staniszewskiego 
składa Państwu 

serdeczne 
życzenia miłości 

na co dzień; wiary, 
która zawsze 
rodzi nadzieję 

i optymizmu, mimo 
wszystko.

Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Radosław Gajda

Trojaczki, podobnie jak ich mama, są bardzo pogodne
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MAŁGORZATA HLEBOWICZ

W
nowym roku, chcąc zapłacić 
podatek od nieruchomości, 
rolny lub leśny nieprzekracza-
jący 100 zł, trzeba będzie za-
płacić go jednorazowo w ter-

minie płatności pierwszej raty. Wpłaty będzie 
mogła dokonać nie tak jak dotychczas osoba 
obciążona podatkiem, ale także jej współmał-
żonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, 
ojczym i macocha. Do zapłaty podatku upraw-
niony został także właściciel przedmiotu hi-
poteki przymusowej lub zastawu skarbowego. 
Gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł, 
zapłaty może dokonać każdy inny podmiot.

Kolejna zmiana polega na tym, że decyzje 
ustalające zobowiązanie podatkowe sporzą-
dzone z wykorzystaniem systemu teleinfor-
matycznego zamiast podpisu własnoręcz-
nego osoby upoważnionej do jej wydania 
będą mogły zawierać podpis mechanicznie 

odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia 
i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym 
osoby upoważnionej do jej wydania.

Następna istotna zmiana dotyczy stawek 
podatku od nieruchomości, podatku od 
środków transportowych i opłaty targowej. 
Przykładowo, w podatku od nieruchomości 
stawka dla budynków mieszkalnych będzie 
wynosić 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej (poprzednio 0,59 zł), stawka dla gruntów 
pozostałych - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni (po-
przednio 0,22 zł). W miejsce dwóch stawek 
dla budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, tj. 19,88 zł dla bu-
dynków o powierzchni do 300 m2 i 20,07 zł 
dla budynków o powierzchni powyżej 300 m2 
wprowadzono jedną stawkę 20,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej. Stawka podatku dla 
gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej będzie wynosić 0,80 zł od 
1 m2 powierzchni (poprzednio 0,76 zł).

Wzory nowych formularzy można zna-
leźć na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Zgierza www.umz.zgierz.pl (Jak załatwić 
sprawę – Procedury i druki – Podatki). Na 
tej samej stronie publikowane są uchwały 
w sprawie stawek podatkowych. l

(autorka artykułu jest p.o. Naczelnika Wydziału 
Finansowo-Budżetowego UMZ)

Pieniądze

Zmiany w lokalnych 
podatkach
Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają między innymi stawki podatków od nieruchomości, od środków 
transportowych i opłaty targowej. Zmieniają się również zasady płatności podatków. Ponadto będziemy korzystać 
z innych wzorów formularzy deklaracji i informacji. Wszystko to efekt istotnych zmian w ustawie Ordynacja 
podatkowa, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym.

GMINA MIASTO ZGIERZ
sprzedaje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

atrakcyjne nieruchomości gruntowe, położone w Zgierzu przy ulicach:

Piątkowska 83n, 83k
teren dawnej jednostki wojskowej z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg odbędzie się 14.01.2016r., wadium płatne do 08.01.2016r.

Jaśminowa 4 Radosna 14, 16, 20i
dla nieruchomości wydano indywidualne decyzje o warunkach zabudowy

Przetarg odbędzie się 14.01.2016r., wadium płatne do 08.01.2016r.

Stępowizna 71 i 72
nieruchomości z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

Przetarg odbędzie się 20.01.2016r., wadium płatne do 14.01.2016r.

Wiejska 20-28
teren inwestycyjne o powierzchni łącznej 12 184 m

Przetarg odbędzie się 08.02.2016r., wadium płatne do 02.02.2016r.

2

Przyjdź, zapytaj, zainwestuj
Urząd Miasta Zgierza plac Jana Pawła II 16

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, pok. 02A
tel. +42 714 31 84, +42 714 31 83

Pełna treść ogłoszeń dostępna pod adresem:
www.umz.zgierz.pl/bip

(Przetargi i Konkursy > Sprzedaż Nieruchomości >Nieruchomości Gruntowe)

Małgorzata Hlebowicz przekonuje, że już teraz warto zainteresować się zmianami
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D
iamentową Statuetkę ŁIPH, którą 
otrzymał Powiatowy Urząd Pracy, 
przyjęła dyrektor Marta Pietrak-
Kędzierawska. Podobne wyróżnie-
nia odebrali również przedsiębior-

cy: Kazimierz Kubiak (Kobo Konsultant) 
i Józef Bereżewski (Securus). W gronie 
laureatów znalazł się również wiceprezydent 
Zgierza Bohdan Bączak, który będąc przez 
wiele lat członkiem Łódzkiej Izby Przemysło-
wo Handlowej, został doceniony za działal-
ność na rzecz wspierania przedsiębiorców. – 
Obecnie wspólnie z Izbą realizujemy rozmaite 
szkolenia i wydarzenia, jak choćby „Uprzątnij 
swój strych”. Zależy nam na rozwoju zgier-
skiej przedsiębiorczości, dlatego powołaliśmy 
Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Radę 
Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zgierza. 
W najbliższej przyszłości planujemy szkolenia 
z możliwości zdobycia dofinansowania ze środ-
ków unijnych przyznanych Polsce, co może być 
interesujące dla zgierskiego biznesu – relacjo-
nuje wiceprezydent Bączak.

Gala była okazją do wręczenia Odzna-
czenia za Zasługi na Rzecz Rozwoju Go-
spodarki RP. W tej kategorii dostrzeżono: 
Kazimierza Kubiaka (Kobo Konsultant) 
i  Karola Pruskiego (Skomur). Przyznano 
również Odznaczenia oraz Medale Krajo-
wej Izby Gospodarczej(KIG). Złotą Hono-
rową Odznakę KIG odebrali: Małgorzata 
Rosołowska-Pomorska (Fabryka Rajstop 
ADRIAN) oraz Karol Pruski (Skomur). 
Medal 25-lecia KIG otrzymali: Kazimierz 
Kubiak (Kobo Konsultant) i Mieczysław 
Witczak (Prezes Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Zgierzu). Ponadto wśród 
wyróżnionych przedsiębiorców zgierskich 
znaleźli się: Paweł Sarba (Sapo Precision sp 
z o.o. sp. k.), Anna Idczak (MPGM w Zgie-
rzu), Anna Mundzia (TBS w Zgierzu) oraz 
Andrzej Piaskowski (Falkopia).

Natomiast w tegorocznej gali „Przedsię-
biorstwo Fair Play” jedną z 9. osób z całej 
Polski uhonorowanych medalem KIG zo-
stał Wiceprezes ŁIPH, Józef Bereżewski. 
Oprócz tego, nagrodzone zostały również 
firmy członkowskie. MILMA Zygmunt 
Matusiak, Andrzej Milczarek Spółka Jaw-
na oraz TBS w Zgierzu otrzymały Srebrny 
Laur, natomiast Biznes Plus – Grupa Łu-
kasz Kuciński oraz PAFANA S.A. dostały 
Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play.

ŁIPH jest platformą wymiany wiedzy, 
doświadczeń i kontaktów między przed-
siębiorcami a  władzami samorządowymi 
i administracją państwową. Łódzka or-
ganizacja ma oddziały w Aleksandrowie 
Łódzkim, Pabianicach, a także w Zgierzu. 
Od ponad 15 lat jej członkami są zgierskie 
firmy Sapo Precision Sp. z o.o. S.k., Kobo 
Konsultant, Markab Sp. Z o.o. Zgier-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 
Securus Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 
i Handlowe Józef Bereżewski oraz Sko-
mur S.C.. Firmy te zostały uhonorowane 
listem gratulacyjnym za najdłuższy staż 
członkowski w Izbie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy następnych suk-
cesów w rozwoju zgierskiej przedsiębior-
czości.  (ea)

Przedsiębiorczy 
zgierzanie nagrodzeni
7 zgierskich firm oraz 2 przedstawicieli instytucji publicznych otrzymało wyróżnienia Łódzkiej Izby Przemysłowo-
Handlowej (ŁIPH), które zostały im wręczone podczas uroczystej gali z okazji 25-lecia tej organizacji.

A
RC

H
IW

U
M

 Ł
IP

H
 

Kilkunastu przedsiębiorców ze Zgierza zostało nagrodzonych z okazji 25-lecia ŁIPH

Zależy nam na 
rozwoju zgierskiej 
przedsiębiorczości, 
dlatego powołaliśmy 
Centrum Obsługi 
Przedsiębiorców oraz 
Radę Gospodarczą przy 
Prezydencie Miasta 
Zgierza.

Moja firma
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Świąteczny czas

BEATA SZYMAŃSKA

Głównym powodem jest 
po prostu chęć odpoczyn-
ku i wykorzystania urlopu. 
Niekiedy jednak decyzja 
o spędzeniu świąt w nieco 
inny sposób od powszech-
nie przyjętego zapada pod 
wpływem głębszych reflek-

sji. – Powodem jest chęć odpoczynku od ko-
lejnych obowiązków, ponieważ przygotowanie 
rodzinnej wieczerzy to niemały wysiłek zarów-
no fizyczny, jak i psychiczny. W pensjonacie 
czy hotelu ktoś nas obsłuży, więc można odpo-
cząć – mówi psycholog, Katarzyna Cypryń-
ska. Dla wielu z nas święta to czas zadumy 
i rozmyślań, a żyjąc w biegu i nieustannie 
podejmując trudne decyzje, trudno znaleźć 
wolną chwilę. Stąd decyzje o oderwaniu się 
od codzienności.

Święta to wydatek
W tym roku polski konsument planuje wy-
dać na święta około 1282 zł, czyli o 11% 
więcej niż w roku ubiegłym - wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez Deloitte Pol-
ska. To niemały wydatek, dlatego niektórzy 
wolą przeznaczyć te pieniądze na wyjazdy 
w okresie świąteczno-noworocznym. Wigilię 
pod palmami albo w górach wybierają także 
zgierzanie – Przybywa osób zainteresowanych 
spędzeniem okresu świątecznego poza do-
mem. Co roku odnotowujemy przyrost od 10 
do 20 % klientów zdecydowanych na wyjazd 
w tym okresie – stwierdza Piotr Piestrzyński, 
właściciel biura podróży „Ready To Go” 
w Zgierzu.

Ilu klientów, tyle pomysłów
Niektórzy szukają hoteli w centrum miast, 
inni wybierają obiekty położone na uboczu. 
Równym powodzeniem cieszą się wyjazdy 
na terenie Polski, jak i za granicę, np. na 
Słowację, do Czech, Włoch oraz Austrii. Nie 
brakuje także amatorów cieplejszych klima-
tów, którzy pragnąc wygrzać się w słońcu, 
wybierają takie kierunki, jak Wyspy Kanaryj-
skie, Cypr czy Wyspy Zielonego Przylądka. 

Decyzję o wyjazdach świątecznych klienci 
coraz częściej podejmują z wyprzedzeniem 
2-3 miesięcy, kiedy wybór atrakcyjnych ofert 
jest najszerszy. Koszt siedmiodniowego 
pobytu w Polsce, w zależności od standar-
du i wyżywienia, wynosi od 800 do 1500 zł. 
W Czechach i na Słowacji jest taniej, kosz-
ty sięgają od 500 do 1400 zł. Za wycieczki 

lotnicze na Wyspy Kanaryjskie zapłacić trze-
ba więcej, od 1900 do 3200 zł.

Warto jednak podkreślić, że choć podejście 
do Świąt Bożego Narodzenia ulega zmianie, 
a pomysły na spędzanie tych dni bywają kon-
trowersyjne, to jednak wciąż w większości 
domów w wigilijny wieczór palą się światła, 
a domownicy dzielą się opłatkiem. l

Święta w domu, 
czy poza domem?
Nie da się ukryć, że dzisiejsze podejście wielu Polaków do Świąt Bożego Narodzenia różni się od kultywowanego 
przez naszych rodziców i dziadków. Choć wciąż nie brak osób dbających o najstarsze tradycje, to jednak coraz 
częściej da się słyszeć o rodzinach, które decydują się na spędzanie świąt poza domem.

Plaża Hadaba w Sharm El Sheikh urzeka o każdej porze roku
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EMILIA ANTOSZ

Prezenty możemy podzie-
lić na oficjalne, skierowa-
ne do osób, z którymi nie 
mamy bliskich relacji. Są 
to na przykład osoby z pra-
cy, partnerzy biznesowi czy 
dalsi krewni oraz na poda-
runki dla najbliższej rodzi-

ny i przyjaciół. Trzeba wiedzieć, że każdy 
upominek jest jakimś komunikatem o więzi 
istniejącej pomiędzy darującym a obdaro-
wywanym. – W dawaniu prezentów chodzi 
o sprawienie przyjemności komuś rzeczą, 
którą dla tej osoby wybieramy, kupujemy lub 
wykonujemy samodzielnie – mówi psycholog, 
Sylwia Głuszek-Woźniakowska.

Przygotowanie niespodzianki jest 
wyzwaniem
Prezenty kupowane na ostatnią chwilę zwy-
kle są nietrafione, bo pod presją czasu wy-
bieramy cokolwiek bez dokładnego przemy-
ślenia. – Niestety, często to rynek dyktuje nam, 
co i w jakiej cenie mamy kupić. Dając sobie 
mało czasu na wybór, zaczynamy robić zakupy 
impulsywnie – mówi psycholog. Dlatego skra-
cając sobie czas na decyzję, minimalizujemy 
szanse na dobry wybór. Zupełnie inaczej 
działamy natomiast w sytuacji, gdy do szu-
kania upominku zabieramy się odpowiednio 
wcześniej i z dużą dbałością o gust obdarowy-
wanego. Wówczas nie tylko czerpiemy satys-
fakcję z wręczenia czegoś, co symbolizuje na-
sze uczucia, ale przede wszystkim wyrażamy 
naszą miłość i szacunek.

Jest jeszcze jedna grupa ludzi, która ma 
inne, chciałby się powiedzieć, nieco bezo-
sobowe podejście do prezentów. Robią je 
przy okazji innych zakupów, jakby na zapas, 
a gdy pojawia się niezaplanowana okazja, 
wyciągają z szuflady podarunek gotowy do 
wręczenia. – Mam wrażenie, że taki prezent 
to bardziej radość dla kupującego – twierdzi 
Głuszek-Woźniakowska.

Sztuka bycia obdarowywanym
Eksperci od savoir vivre dopuszczają możli-
wość odmowy przyjęcia prezentu. Kiedy? Po 
pierwsze, gdy jest on obraźliwy lub naruszający 
czyjąś godność osobistą oraz w przypadku, gdy 
jego cena jest – w odczuciu otrzymującego – 
za wysoka. Dlaczego? Bo taka sytuacja może 
powodować u obdarowywanego poczucie, że 
za upominek, który otrzymał, musi się od-
wdzięczyć. Wówczas to, co otrzymał przesta-
je być prezentem, a staje się raczej swoistym 
zobowiązaniem. Co gorsza, w przypadku 
drogich, oficjalnych prezentów obdarowujący 
może być na przykład posądzony o przekup-
stwo. A tego na pewno nikt sobie nie życzy.

Idealny prezent to taki,
który nie ma podtekstu „daje tobie i oczekuję 
od ciebie”. Podarunek powinien być komuni-
katem: „daję ci prezent, bo cię kocham i szanu-
ję”. Dlatego przy jego zakupie kierowanie się 
ceną nie jest najlepszą zasadą. Lepiej jest roz-
poznać gust i potrzeby tego, dla kogo prezent 
jest przygotowywany. Przecież chodzi o to, aby 
sprawić nim radość komuś, a nie sobie. l

Trudna sztuka  
kupowania prezentów
Gary D. Chapman w książce „Pięć języków miłości” przestawia przykłady 
okazywania przez nas miłości na pięć sposobów. Są to: czas, aktywność, 
słowo, dotyk i prezent. W naszym prywatnym życiu używamy zazwyczaj 
jednego z nich, aby komunikować naszym najbliższym, że ich kochamy. 
W grudniowej gorączce obdarowywania warto zastanowić się nad tym, 
co mówią nasze prezenty.

W poszukiwaniu 
idealnego 
prezentu
Szukając prezentu, pierwszym, co przy-

chodzi na myśl jest biżuteria, lepszy 
kosmetyk, perfumy, dobra książka czy 
też droga bielizna. Odwiedziliśmy zatem 
miejsca, gdzie takie podarunki możemy 
kupić, by sprawdzić u źródeł, czy rzeczy-
wiście klienci szukają tego rodzaju upo-
minków. 

Jolanta Mączewska, Kocie oko
Biżuteria może być ide-
alnym prezentem. Jest 
bardzo duży wybór, więc 
łatwo znaleźć  coś, co się 
może spodobać. Oczywi-
ście zdarza się, że ktoś 
przychodzi po konkretną 
rzecz, zdając  się na wła-
sny gust, ale są też osoby, 
które proszą nas o po-
moc.    

Patrycja Mokosa, Mydlarnia
Sprzedajemy bardzo dużo kosmetyków 
na prezenty. Wybór prezentu jest trudną 

sztuką, bo 
każdy chce 
podarować 
obdarowy-
wanemu coś 
s z c z e g ó l -
nego i spe-
c j a l n e g o . 
Jest bardzo 

dużo klientów, którzy nie mając pomysłu 
na prezent, wybierają produkty z naszego 
sklepu. To są często praktyczne upominki. 
My służymy radą i pomagamy wybrać coś, 
co może sprawić komuś przyjemność.

Marta Graf, Bieliźniany Luxus
Bielizna jest znako-
mitym pomysłem na 
prezent. Mężczyźni 
kupują bieliznę dla 
kobiet, ale często 
też kobiety, wybie-
rając bieliznę dla 
siebie, tym samym 
robią prezent swo-
im partnerom. Jest 
to taki podwójny 
upominek dla obda-
rowującego i obda-

rowywanego. A osoby, które mają problem 
z podjęciem decyzji zawsze mogą kupić 
bony podarunkowe.

Agnieszka Rząb,  
Perfumeria Natalia

Perfumy są 
i d e a l n y m 
prezentem, 
szczególnie 
gdy trosz-
kę znamy 
osobę, któ-
rą chcemy 

obdarować i wiemy coś o jej guście. Wiele 
osób ma swoje ulubione zapachy. Jest dużo 
czynników, którymi powinniśmy kierować 
się przy wyborze idealnych perfum. Przede 
wszystkm powinniśmy znać preferencje 
osoby, dla której kupujemy i wiedzieć, czy 
woli słodkie, czy świeże zapachy. Ważny 
jest również typ urody, wiek i osobowość. 

Jagoda Wojtaszczyk,  
Księgarnia Słowosfera

Książka zawsze jest 
doskonałym prezen-
tem. Niezależnie od 
okazji, a na święta 
wydaje mi się, że tym 
bardziej. Jest to bar-
dzo uniwersalny po-
darunek. Dobry księ-
garz zawsze potrafi 
doradzić coś dobrego 
i interesującego. 

Świąteczny czas
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Nowy Rok

Mirosław Łuczak
artysta, grafik i instruktor zajęć plastycznych  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu

Nigdy w życiu nie robiłem posta-
nowień noworocznych, nie było 
to dla mnie istotne. Myślę jednak, 
że komuś może to być potrzebne. 
Obecnie mnóstwo ludzi tak wła-
śnie żyje. Taki dzień jak Nowy Rok 
może dać czas do namysłu. Każdy 

z nas planuje różne rzeczy i to jest naturalne, bo inaczej wstalibyśmy 
rano i nie wiedzielibyśmy, co mamy robić. Postanowienia noworoczne 
często kojarzą nam się z narzuceniem sobie dyscypliny, np. z rzucaniem 
palenia papierosów czy rezygnowaniem z jedzenia ciastek. Nie spotka-
łem się jeszcze z takim podejściem, że ktoś decyduje się od 1 stycznia 
zacząć palić papierosy albo jeść więcej ciastek. A może ludzie się z tym 
kryją (śmiech). Myślę, że postanowienia zmian wynikają z rytmu nasze-
go życia, a nie są związane z konkretną datą. (ea)

Bohdan Bączak
Zastępca  
Prezydenta Miasta Zgierza

Z  całą pewnością chciałbym 
w  Nowy Roku znaleźć więcej 
czasu dla swojej rodziny. A przy 
tempie pracy, jakie mam obec-
nie i przy wyzwaniach, jakie nas 
(władze miasta – przyp. red) cze-
kają w przyszłym roku, to będzie 

trudne do zrealizowania. Zwłaszcza, że praca i to, co obecnie robimy 
dla Zgierza sprawia mi naprawdę dużą przyjemność. Będę się jednak 
starał jakość łączyć potrzeby zawodowe i osobiste. Spróbuję wypra-
cować kompromis. Moim drugim postanowieniem noworocznym 
jest powrót do tężyzny fizycznej, jaką miałem jeszcze kilka lat temu, 
bo musze przyznać, że trochę się zaniedbałem, a to, niestety, odbija 
się na zdrowiu.(ea)

Beata Świątczak
kierownik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Zgierzu

Nigdy nie miewałam postano-
wień noworocznych. Jestem 
zdania, że należy stawiać czo-
ła temu, co przynosi życie. Los 
może nas tak zaskoczyć, że 
wszelkie plany legną w gruzach. 
Mimo, że nie mam postanowień, 

to mam marzenia. Nowy Rok cieszy mnie ze względu na nowe przy-
gody, które ze sobą przyniesie. Chciałabym, by ludzie z każdym ko-
lejnym rokiem byli w stosunku do siebie lepsi i bardziej mili. I abyśmy 
kolejny rok przeżyli w zdrowiu, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak ma 
się zdrowie, można osiągnąć naprawdę wiele. (bs)

Witold Królewiak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Zgierzu

Przed laty miewałem postano-
wienia noworoczne, ale choć ze 
wszystkich sił starałem się ich 
dotrzymywać, to różnie z  tym 
wychodziło. Teraz nie mam już 
konkretnych postanowień. Cele 
i  zadania wyznaczam sobie 

na bieżąco i starannie je realizuję. Miejsce postanowień zajęły pra-
gnienia, zarówno zawodowe, jak i prywatne, do których chcę dążyć. 
W Nowy Rok zamiast stawiać sobie postanowienia, wolę dobrze się 
bawić. Przecież właśnie po to jest noc sylwestrowa. (bs)

Noworoczne 
postanowienia
Święta czy Nowy Rok to taki moment, kiedy wielu z nas, chcąc nie chcąc, łapie trochę wolnych chwil 
od codzienności. A dużo wolnego czasu zwykle oznacza więcej myślenia. Dlatego ten czas dla niejednego z nas 
bywa przyczyną głębszych refleksji, podsumowań, pomysłów i decyzji. Sprawdziliśmy, czy i jakie postanowienia 
mają osoby, których znamy z pracy na rzecz zgierskiej społeczności.
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Dzieli się pan swoją wiedzą i doświadcze-
niem motoryzacyjnym z  tysiącami Pola-
ków. Dlaczego?
Od początku mojej kariery zawodowej by-
łem związany z salonami samochodowymi. 
Lubiłem swoją pracę, ale nie do końca mo-
głem nazwać ją pasją. Firmy wymagają od nas 
pewnych zachowań, czasami pracy odtwór-
czej. Odkąd zacząłem prowadzić kanał Moto 
Doradca na Youtube, mogę wyrażać poglądy 
zgodnie z własnym sumieniem. Często ludzie 
są mi wdzięczni, że dzięki moim poradom nie 
kupili jakiegoś auta, bo udało im się zwrócić 
uwagę na ukryte wady pojazdu. Moto edu-
kacja w Polsce nie jest najlepsza. Ani szkoła, 
ani kurs na prawo jazdy nie uczy nas, na co 
zwrócić uwagę przy zakupie auta. A cena nie 
zawsze idzie w parze z jakością.

Jak narodził się pomysł kanału 
Moto Doradca?
Pierwszy materiał, który opublikowałem w ze-
szłym roku był totalnym przypadkiem. Wybra-
łam się na giełdę samochodową z miernikiem 
lakieru i ukrytą kamerą. Jednemu ze sprzeda-
jących zwróciłem uwagę, że samochód, który 
proponuje był już przemalowany, co prawdo-
podobnie świadczy o udziale w kolizji. W kilka 
sekund z przemiłego człowieka przeobraził 
się w kogoś zupełnie innego. Po powrocie do 
domu, umieściłem film z wyprawy w Inter-
necie i zapomniałem o nim. Po kilku dniach 
miał 70 tysięcy wyświetleń i pojawiły się prośby 
o podobne materiały. Od roku systematycznie 
umieszczam nowe porady i będę to robił, do-
póki będzie taka potrzeba.

Co sądzi pan o zmianach 
dotyczących egzaminów na prawo 
jazdy w nadchodzącym roku?
Z jednej strony nie podobają mi się ze 
względu na koszty, jak i samą formułę kur-
su doszkalającego. W założeniu kurs w cią-
gu dwóch godzin teoretycznych i jednej 
praktycznej ma nauczyć jazdy w poślizgu. 
To mało prawdopodobne. Uważam, że ta-
kie szkolenie powinno być realizowane 
w czasie kursu podstawowego. Może lepiej 
zrezygnować ze społecznych kampanii na 
rzecz bezpieczeństwa drogowego, które nie 

przynoszą większego efektu, a zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze przeznaczyć na 
praktyczną edukację początkujących kie-
rowców. Choć z drugiej strony, wjeżdżając 
na płytę poślizgową, można realnie ocenić 
swoje umiejętności.

A co myśli pan o sprawdzaniu 
umiejętności eko jazdy 
na egzaminach?
Ustawodawca określa, że należy jeździć 
w konkretnym zakresie obrotu silnika, ale 
jest to uczenie uniwersalizmu i jazdy od-
twórczej, która nie sprawdza się przy każ-
dym silniku. Obrotomierz jest tylko dodat-
kiem, a jeździmy, słuchając pracy silnika. 
Jazda eko to w 70% myślenie, a reszta to 
technika. Zajmuję się eco driving’iem i pro-
muję go od lat. Dlatego jestem przeciwny 
egzaminowaniu w ten sposób. Oczywiście 
eko jazda traktowana jest jako element do-
datkowy i nie można przez nią nie zdać eg-
zaminu.

Co radziłby pan młodemu 
kierowcy, który zamierza kupić 
pierwsze auto?
Na początku zawsze przeceniamy swoje 
umiejętności. Dlatego nie polecam żadne-
go mocnego auta z napędem na tył. Ono na 
pewno fajnie wygląda, ale początkującemu 

kierowcy trudno nad nim zapanować. Poza 
tym samochody z początku lat 90-tych nie 
posiadają kontrolowanej strefy zgniotu. 
Przez to są dużo mniej bezpieczne niż now-
sze auta kompaktowe. Radziłbym zatem wy-
bierać samochody kompaktowe o niedużej 
mocy silnika.

Jakie ma pan plany na przyszłość?
U mnie plany często się zmieniają. Mam 
dużo pomysłów związanych z motoryzacją. 
Nieraz się zdarza, że rano się budzę i coś 
fajnego wchodzi mi do głowy. Po kilku tygo-
dniach to realizuję, z małego pomysłu robi 
się duża akcja. Zobaczymy co czas pokaże, 
ale na pewno będzie się działo. l

Rozmawiała Emilia Antosz

Pasja

Moto Doradca 
służy radą
Co tydzień testuje inny samochód. W roku przejeżdża ponad 50 tysięcy kilometrów. Na kanale Yotube Moto 
Doradca zdradza, jak kupić bezwypadkowe auto. O przepisach drogowych i egzaminach na prawo jazdy 
rozmawiamy z Waldemarem Florkowskim.

ZMIANY W PRZEPISACH 
DLA KIEROWCÓW
Od 4 stycznia miały wjeść w życie nowe 
przepisy dotyczące osób, które po raz 
pierwszy otrzymałyby prawo jazdy ka-
tegorii B. Jak się jednak okazuje, termin 
obowiązywania nowych zasad został 
przesunięty i  jeszcze nie ustalono nowej 
daty.
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Waldemar Florkowski zna się na samochodach, jak mało kto
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O tym się mówi

Może to niepoprawne, ale zacznijmy od 
podsumowania. Co już mamy, a co się szy-
kuje?
Pierwszym projektem były bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców. Od maja tego roku 
każdy mieszkaniec, który potrzebuje pomocy 
może skorzystać z takiej formy pomocy. Na 
spotkania, które odbywają się raz w miesiącu 
przychodzi zwykle 5. adwokatów. Obsługują 
oni około 50. mieszkańców. Później zrodził 
się projekt lekcji prawa dla młodzieży gimna-
zjalnej i licealnej. Do grudnia we współpracy 
z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi pro-
wadzimy pilotaż w szkołach samorządowych. 
A ostatnio, 7 grudnia podpisaliśmy kolejną 
umowę na udzielanie mikro i małym firmom 
ze Zgierza porad w zakresie bezpłatnego 
doradztwa podatkowego. Prowadzimy je na 
mocy porozumienia z Krajową Izbą Doradz-
twa Podatkowego. Przymierzamy się też do 
bezpłatnej pomocy prawnej dedykowanej 
przedsiębiorcom.

Kolejny projekt obejmuje seniorów.
Tak, co do seniorów mamy w ogóle szersze 
plany. W najbliższym czasie uruchamiamy 
Zgierskie Centrum Seniora. Będzie ono 
działać przy Wydziale Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych i na początek skupi się na realiza-
cji trzech zadań: Zgierskiej Karcie Seniora 
i projekcie „Łączymy pokolenia” i promo-
cji naszego nowego projektu „Senior-Wi-
gor”. Z tego powodu prowadzimy rozmowy 
z przedstawicielami aplikantów adwokac-
kich. Są to słuchacze drugiego roku, czyli 
można powiedzieć, że są już w pełni przygo-
towani do wykonywania zawodu. Będą oni 
przekazywać seniorom praktyczną wiedzę 
w zakresie zagrożeń. Chodzi o to, żeby zmini-
malizować ryzyko ulegania różnym oszustom 
w zakresie podpisywania niekorzystnych 
umów czy włamań „na wnuczka”. Wiadomo, 
że taniej jest zapobiegać niż leczyć.

Dlaczego tak podzielono te grupy spo-
łeczne?
Na te spotkania dla mieszkańców przycho-
dzili ludzie z różnymi problemami. A trzeba 

zauważyć, że sami prawnicy są wyspecjalizo-
wani w różnych dziedzinach, więc prezydent 
doszedł do wniosku, że wrzucając wszystkich 
do jednego worka, ta pomoc nie zawsze bę-
dzie skuteczna. Zresztą samym prawnikom 
też łatwiej jest odpowiadać na pytania z ob-
szarów, w których są ekspertami. Dlatego 
przedsiębiorcom będą udzielać porad spe-
cjaliści, którzy na co dzień obsługują przed-
siębiorców, a nie ci, którzy zajmują się spra-
wami lokalowymi czy spadkowymi.

Czy wśród prawników zaangażowanych 
w te projekty są także zgierzanie?
Są przede wszystkim zgierscy adwokaci 
zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej 
z jej dziekanem Jarosławem Zdzisławem 
Szymańskim na czele, ale w projekty zaan-
gażowani będą także inni prawnicy.

W styczniu wchodzi w życie ustawa o po-
mocy prawnej dla mieszkańców gmin, któ-
rą mają zapewnić samorządy. Czy, w takim 
razie, nie jest to swoiste mnożenie bytów?
Ta ustawa ma sporo ograniczeń, jeśli chodzi 
o udzielanie porad, bo docelową grupą będą 
najmniej zamożni mieszkańcy. Nie wiado-
mo, jak będzie przebiegać linia podziału 
między tymi, którym jeszcze można udzielić 
wsparcia, a tymi, którzy już są wystarczająco 

zamożni. My nie czekaliśmy na ustawę, tyl-
ko sami, widząc potrzebę, zdecydowaliśmy 
się na zainicjowanie tego rodzaju pomocy. 
Profilaktyka jest o wiele lepsza i tańsza. 
Te porady mają budować też świadomość 
obywatelską. Chcemy edukować zgierzan, 
że wizyta u prawnika powinna następować 
przed podpisaniem umowy, a nie wówczas, 
gdy okazuje się, że mamy problem, bo pod-
pisaliśmy niekorzystne dla nas dokumenty, 
gdyż wbrew pozorom jest to tańsze wyjście.

Czyli można powiedzieć tak z  przymru-
żeniem oka, że Zgierz wyprzedził swoją 
epokę?
Tak, tym bardziej, że zakres naszej pomocy 
jest znacznie większy od tego, który propo-
nuje ustawodawca. My nie oceniamy, czy 
kogoś stać na prawnika czy nie. Nie stygma-
tyzujemy nikogo. Chcę jeszcze podkreślić, 
że żaden z naszych projektów nie generuje 
kosztów po stronie Urzędu Miasta Zgierza, 
czyli jest to typowa działalność pro bono 
prawników, na którą nie wydaje się pu-
blicznych pieniędzy. Nie byłoby to wszystko 
możliwe bez społecznego zaangażowania 
adwokatów i innych prawników, jak choćby 
radców prawnych. l

Rozmawiała Renata Karolewska

Nikogo nie 
stygmatyzujemy
Od nowego roku wchodzi w życie ustawa obligująca samorządy do bezpłatnego udzielania porad prawnych 
dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W Zgierzu nie dość, że takie porady funkcjonują 
już od połowy obecnego roku, to jeszcze wyraźnie mają one tendencję rozwojową. O projektach już realizowanych 
i zaplanowanych opowiada Artur Augustyniak, asystent Prezydenta Miasta Zgierza.

Artur Augustyniak podkreśla, że więcej można zrobić, działając zawczasu
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RENATA KAROLEWSKA

Najczęstsze źródło tych problemów to strach i róż-
nego rodzaju stany lękowe. Omówieniu sposobów 
rozszyfrowywania tego rodzaju zachowań i me-
tod postępowania z młodzieżą poświęcona 
była konferencja „Kod zachowania – jak 
rozszyfrować trudne zachowania uczniów 
i jak z nimi postępować” z udziałem 
180. nauczycieli, opiekunów młodzie-

ży, pedagogów, lekarzy i terapeutów z województwa 
łódzkiego. Głównym mówcą była Jessica Minahan, 
pedagog szkolna z USA, analityczka behawioralna, 
adiunkt na Uniwersytecie w Bostonie.

Choć behawioryzm ma swoich zagorzałych prze-
ciwników, to jednak, zdaniem Moniki Kowalskiej-
-Wojtysiak, jednej z organizatorek konferencji, 
metoda ta jest na tyle uniwersalna i niezależna od 
kultury, że pozwala tworzyć skuteczne narzędzia 
nadające się do wykorzystania w każdym kraju. 
– Oczywiście są pewne różnice, jak choćby taka, 
że w Polsce problem trzy-, czterolatków spędzają-
cych po kilka godzin dziennie przed komputerem 
czy tabletem wciąż należy do rzadkości, podczas 
gdy w Stanach Zjednoczonych jest to już, niestety, 
standard – mówi. Jednak tego rodzaju różnice nie 
decydują o przydatności narzędzia.

Liczby mówią same za siebie
Z badań warszawskiej agencji IQS wyłania się na-
stępujący obraz: nieco ponad 80% gimnazjalistów 
zetknęło się w szkole z przemocą słowną, mniej 
więcej co trzeci przyznaje, że padł ofiarą drwin 
ze strony kolegów, a 38% uczniów twierdzi, 
że było świadkiem przemocy lub drwin w ser-
wisach społecznościowych. Z drugiej strony 
znajdują się bagatelizujący problemy rodzice, 
żyjący w przekonaniu, że tylko niespełna po-
łowa dzieci zetknęła się z negatywnymi zacho-
waniami.  

Tymczasem nauczyciele, socjoterapeuci 
i pedagodzy często nie są przygotowani do ra-
dzenia sobie z trudną młodzieżą. Konferencja 
w zgierskim Kolegium Nauczycielskim miała na 
celu pokazanie im, co robić, aby nie ulegać emocjom 
w sytuacjach, gdy zachowanie czy słowa podopiecznych da-
leko odbiegają od przyjętych norm. Problemu nie można bagate-
lizować, choćby ze względu na skalę jego występowania. Według naj-
nowszych badań Światowej Organizacji Zdrowia WHO w Europie 
co najmniej 9% dzieci i młodzieży ma zdiagnozowane stany lękowe, 

w USA licz-
by są znacznie bar-

dziej alarmujące i sięgają 25%. To oznacza, że ¼ 
przeciętnej amerykańskiej klasy szkolnej ma jakieś 

zaburzenia. Lęki często idą w parze z ADHD czy in-
nymi dysfunkcjami. A ponieważ wiele wskazuje na to, że sta-

tystyki europejskie mają raczej tendencje zwyżkowe, dlatego już 
dziś warto szukać metod i narzędzi skutecznych w radzeniu sobie 
z trudną młodzieżą i dziećmi. l

O tym się mówi

Co łączy agresję 
i perfekcjonizm?
U podłoża trudnych zachowań wśród dzieci i młodzieży często leżą bardzo konkretne przyczyny, które pozornie 
nie mają związku z negatywnymi postawami młodych osób, takimi jak agresja, nadmierna, niczym nieuzasadniona 
irytacja czy skrajny perfekcjonizm.

ŁUKASZ SOBIERALSKI

Główny mówca konferencji 
w Kolegium Nauczycielskim, 
Jessica Minhan przekonywała, 
że rzadko udaje się 
zdiagnozować strach 
i stany lękowe, głównych 
winowajców trudnych 
zachowań młodych ludzi
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Artystyczny warsztat pracy

EMILIA ANTOSZ

Już od 2. lat w autorskiej 
pracowni tkackiej przy uli-
cy Szerokiej 3 na stuletnim 
krośnie powstają jedyne 
w swoim rodzaju szale z naj-
wyższej jakości wełny. Ar-
tystka przygotowuje kolek-
cje dla zagranicznych galerii 

lub tka je na specjalne zamówienie – Klient 
może wybrać sobie kolor, wzór i wielkość sza-
la. Wszystko robię zgodnie z ustaleniami. Ina-
czej jest, gdy pracuję dla galerii i mam wolną 
rękę. Wtedy tworzę kolekcję składającą z 5. lub 
6. szali. Mam myśl w głowie, którą rozpisuję 
na projekty i tworzę zamknięty cykl. To są róż-
ne warianty tego samego pomysłu – opowiada 
Mażenna Gruszecka.

Szal powstaje,
w zależności do skomplikowania wzoru, 
około 6 dni. Przy trudnym wzorze 
prace przedłużają się nawet do 
2 tygodni. Wszystko zaczyna 
się od ręcznego wyczesania 
wełny, którą później należy 
uprząść na kołowrotku. Na-
stępnie powstaje projekt, 
który z głowy jest przeno-
szony na papier. Artystka na 
kartce kreśli wymiary szala 
oraz wzór, który musi z precy-
zyjną dokładnością rozpisać krok 
po kroku. Gdy zakończy się etap 
koncepcyjny, wełniane nici nawija się na 
osnowę w określonej kolejności i przenosi 
na krosno. Potem rozpoczyna się żmudne 
tkanie. Do gotowego szala ręcznie dorabia 
się frędzle. Na koniec całość trzeba wyprać 
i wyprasować.

Szale wykonuje według starej, 
tkackiej tradycji,
ale cechuje je nowoczesne wzornictwo. – Nie 
interesuje mnie folklor, tylko nowoczesny pro-
dukt z naturalnego surowca wysokiej jakości 
– twierdzi artystka i dodaje, że najważniej-
szy jest gatunek materiałów, których używa, 
a końcowy produkt musi spełniać najwyższe 

standardy. To jest gwa-
rancja, że szal będzie 
mógł być używany przez 
pokolenia. Ręcznie wy-

konana rzecz spełniająca 
nietuzinkowe normy daje 

poczucie satysfakcji. – Podsta-
wową zasadą jest, żeby nie robić 

fuszerki. Na każdym etapie wszystko 
musi być starannie dopracowane. Ważna jest 
rzetelność, która przekłada się na klasę wy-
robów – mówi. Dzięki swojej dokładności 
i profesjonalizmowi buduje markę swojej 
pracowni.

Tak jak w życiu każdego z nas,
w pracy artysty również zdarzają się gor-
sze dni. – Bywa, że rozpoczynam pracę i nie 
jestem zadowolona z efektu. Wtedy pruję 
i zaczynam od nowa. Na szczęście znacznie 
częściej zdejmuję z krosna szal, dorabiam 
frędzelki, rozkładam go na stole i mówię so-
bie „Podoba mi się, bardzo mi się podoba” 

– relacjonuje. Faktycznie ręce zgierskiej 
artystki wyczarowują małe dzieła sztuki, 
i choć stara się o tym nie myśleć, to trudno 
jest się jej z nimi rozstawać. Najwięcej rado-
ści i wzruszeń dają jej chwile, gdy ktoś z jej 
branży zachwyci się tymi pracami. Wówczas 
czuje – jak mówi – że warto to robić, a jej 
myślenie jest dobre.

Pasja, potrzeba twórczego wyrazu
oraz miłość do wełny stały się sposobem na 
życie. Artystka zaangażowana jest w projekt 
badawczy nad hodowlą polskich alpak. Sto-
warzyszenie, w którym działa, prowadzi roz-
mowy z rządem, dotyczące uznania alpaki za 
zwierzę hodowlane. Wpisanie tych zwierząt 
na taką listę pozwoli przyznawać dotacje ho-
dowcom. Obecnie w Polsce nie ma miejsca, 
w którym produkowałoby się stuprocentową 
wełnę. Zdaniem artystki to ważne, żeby po-
wstawały takie hodowle, bo dzięki nim wię-
cej osób będzie mogło się cieszyć z pięknych 
wełnianych ubrań i dodatków. l

Wełna –  
projekt na życie
Mażennę Gruszecką można bez wątpienia nazwać artystą-rzemieślnikiem. Tkane przez nią szale powstają 
z wewnętrznej potrzeby projektowania i robienia rzeczy niepowtarzalnych. Choć urzekają swoim pięknem, 
nie znajdziemy ich w tradycyjnych sklepach.

ŁU
KA

SZ
 S

O
BI

ER
A

LS
KI

Szale Mażenny 
Gruszeckiej powstają 
na stuletnim  
krośnie
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Pomoc społeczna

Dlaczego ludzie zostają pracownikami so-
cjalnymi, skoro wiadomo, że jest to praca 
źle płatna, ciężka i  często po prostu nie-
wdzięczna?
To misja, służba i pomoc drugiemu człowie-
kowi, jak w przypadku lekarza czy nauczy-
ciela. Myślę, że ludzie, którzy mają potrzebę 
pomagania innym bardzo dobrze się w tej 
pracy odnajdują.

A  jednak każdy, nawet najciekawszy, za-
wód ma swoje ciemne strony.
Faktycznie tak jest. Pracownicy są narażeni 
na różne trudne sytuacje. Nie wszyscy rozu-
mieją, że naszym zadaniem jest pomaganie 
w wychodzeniu ze skomplikowanych sytuacji 
życiowych, a często klienci szukają wyłącznie 
wsparcia finansowego. Nieraz spotykamy 
się nawet z agresją. Wszyscy znamy sytuację 
sprzed roku, gdy w Makowie dwoje pracow-
ników socjalnych straciło życie. To był dla nas 
zimny prysznic, więc postanowiliśmy popra-
wić nasze bezpieczeństwo, zarówno na miej-
scu, jak i w terenie. Poza tym miały miejsce 
zmiany legislacyjne, dzięki którym możemy 
korzystać ze wsparcia straży miejskiej, szcze-
gólnie w okresie zimowym.

Psychologowie twierdzą, że pracownicy 
socjalni, podobnie jak pielęgniarki, le-
karze i  nauczyciele, są grupą zawodową 
poważnie zagrożoną wypaleniem zawo-
dowym.
Rzeczywiście, patrząc na obciążenia psy-
chiczne, jest to zawód wysokiego ryzyka. Na 
co dzień spotykamy się z ludzkimi dramata-
mi, kryzysami; z sytuacjami, w których mu-
simy interweniować. Będąc pracownikiem 
socjalnym nie da się wyjść o 16.00 z pracy 
i nie myśleć o tym, co się dzieje z naszymi 
podopiecznymi. Dlatego, żebyśmy sami nie 
wpadali w problemy, korzystamy z pomocy 
psychologicznej i z superwizji, czyli uczymy 
się, jak sobie radzić ze sobą i kłopotami 
innych. Jest to możliwe dzięki zmianom 
w ustawodawstwie. Bez tego byłoby napraw-
dę trudno.

Co było dla pani największym wyzwaniem 
na przestrzeni 25. lat pracy?

Zawsze zależało mi na tym, żeby jak najwię-
cej osób wyrwać z marazmu długotrwałego 
bezrobocia, takiego braku aktywności. I my-
ślę, że w wielu przypadkach udało się dzięki 
pozyskanym środkom europejskim i wdro-
żeniu kilku programów. Od lat realizujemy 
różne programy i projekty socjalne. Robimy 
także różne akcje pomocowe, charytatywne. 
Nie ograniczamy się do pomocy finansowej. 
Udało się też stworzyć kilka zespołów ro-
boczych, jak np. Zespół ds. rodziny, który 
pomaga rodzinom zagrożonych ubóstwem 
czy nałogami, obsługą Niebieskiej Karty, czy 
Zespół ds. aktywizacji zawodowej.

Sfera socjalna wydaje się być dość rozwo-
jowa, choćby ze względu na zmiany demo-
graficzne.
Na pewno coś się zmieni. Jeśli chodzi o se-
niorów, to dotyczyć to będzie sfery różnych 

usług dla tej grupy społecznej, jak choćby 
usługi opiekuńcze, dzienne ośrodki wspar-
cia. Oczywistością jest, że sami, jako pomoc 
społeczna, nie jesteśmy w stanie zabez-
pieczyć opieki całodobowej, więc musimy 
rozwijać współpracę z organizacjami poza-
rządowymi i domami pomocy społecznej. 
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że taka 
opieka to duże obciążenie dla gminy. Obec-
nie w warunkach zgierskich miesięczne 
utrzy manie jednej osoby w takim domu to 
koszt 3150 zł miesięcznie. A zatem z pewno-
ścią trzeba szukać rozwiązań na przyszłość.

Czego należy życzyć pracownikom socjal-
nym z okazji ich święta?
Cierpliwości, wytrwałości, optymizmu i zro-
zumienia dla naszej trudnej pracy. l

Rozmawiała Renata Karolewska

Nie da się nie myśleć 
o podopiecznych
Około 5,5% zgierzan korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pod opieką 31 pracowników 
socjalnych jest 2050 rodzin i około 3050 osób, nie licząc mieszkańców, którzy korzystają z innych form wsparcia, 
jak na przykład dodatki mieszkaniowe, energetyczne czy fundusz alimentacyjny. W tym roku tutejsza placówka 
skończyła 25 lat. A ponieważ w listopadzie pracownicy socjalni mieli swoje święto, poprosiliśmy o chwilę rozmowy 
dyrektorkę zgierskiego MOPS-u, Ewę Lesiak.
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Dla Ewy Lesiak praca to misja
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BEATA SZYMAŃSKA

Chociaż w ciągu minionej 
dekady Zgierzowi ubyło 
przeszło 2 tysiące osób, 
to jednak można powie-
dzieć, że ostatnio pojawi-
ła się o iskierka nadziei. 
Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny odnotowuje 

w tym roku zauważalny wzrost porodów. 
W poprzednich latach dominowała raczej 
tendencja spadkowa. – W 2014 roku opieko-
waliśmy się sześciuset noworodkami. W tym 
roku ta liczba już jest większa. Prognozuje-
my, że na koniec grudnia będzie ona wyż-
sza o 10 do 15% – mówi lek. med. Dorota 
Frach, Ordynator Oddziału Neonatologicz-
nego i Patologii Noworodka WSS. Lekarze 
nie ukrywają, że liczą na to, że przybędzie 
zgierzanek świadomie wybierających na 
narodziny swego potomka właśnie tutejszą 
placówkę – Cieszy nas, że choć w ostatnim 
czasie powstało wiele pięknych porodówek, 
to pacjentki chcą rodzić u nas – cieszy się 
lek. med. Jarosław Górski Ordynator Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego. Fak-

tem jest, że cały budynek wymaga remontu. 
Jednak pomimo nienajlepszych warunków, 
na forach internetowych można przeczytać 
wiele pozytywnych opinii o szpitalu. Być 
może przyczyniają się do niej także takie 
gesty, jak ostatnio zainicjowana akcja WSS 
i Prezydenta Miasta Zgierza.

Witaj w Zgierzu!
Taki napis widnieje na ręcznikach kąpielo-
wych, przekazywanych w prezencie świeżo 
upieczonym mamom, których pociechy 
przyszły na świat w szpitalu przy Parzę-
czewskiej. Na razie Urząd Miasta przeka-
zał 100 ręczników najwyższej jakości, ale 
kolejna dostawa jest kwestią czasu. Do 
każdego ręcznika dołączana jest książeczka 
„Przygody jeża spod miasta Zgierza” Wan-
dy Chotomskiej, ufundowana przez szpital. 
Podarunki na pewno zapadną pacjentkom 
w pamięć. – Dzięki upominkom, matki będą 
miały miłe wspomnienia. Mamy nadzieję, że 
przy kolejnej ciąży także pomyślą o naszym 
szpitalu. Powiedzą o bezpiecznym i komfor-
towym porodzie swojej rodzinie i znajomym 
– podsumowuje dr Mariusz Jędrzejczak, 
dyrektor szpitala. l

Na czasie

Witajcie w Zgierzu!
W 2050 r. liczba mieszkańców województwa łódzkiego zmniejszy się o 20%, co w praktyce oznacza, że region 
straci pół miliona osób, czyli jedno sporej wielkości miasto – prognozują demografowie Głównego Urzędu 
Statystycznego. Czy przyszłość potwierdzi przewidywania badaczy, to zależy od młodych ludzi planujących 
założenie lub powiększenie rodziny. Zgierz już teraz ceni każdego nowego obywatela.
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Każda mama noworodka dostaje ręcznik z napisem „Witaj w Zgierzu” i książeczkę dla dziecka

Przekazanie ręczników dla mam noworodków
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MARCIN PYDA

Nadchodzą święta, 
a wraz z nimi czas 
wzmożonych zaku-
pów oraz poszuki-
wania atrakcyjnych 
prezentów. Produ-
cenci prześcigają się 
w ofercie, konstru-
ują nowe urządzenia 
i modernizują stare. 
Niektóre z nich są 

już tak wielofunkcyjne, że przeciętny użyt-
kownik jest w stanie skorzystać jedynie 
z niewielkiej części ich możliwości. Wielu 
z nas jest wręcz onieśmielonych i zakłopo-
tanych, biorąc do ręki coś, co nie wiadomo 
do czego służy. A chciałoby się to mieć, 
bo jest ładne, nowoczesne i akurat w pro-
mocji! A stąd już tylko krok do frustracji 
i depresji.

Gdzież te piękne czasy lat osiemdzie-
siątych, gdy wystarczyło zdobyć cokolwiek 
(przypomnę, że wówczas niczego się nie 
kupowało; wszystko zdobywało się lub za-
łatwiało) i już odnosiło się sukces, już było 
się dumnym, zasłużonym i docenionym 
przez rodzinę oraz rosnące wraz z naszą 

zaradnością grono przyjaciół. Dziś wycho-
dząc z domu sprawdzamy, czy zabraliśmy 
kluczyki do samochodu i kartę kredyto-
wą. W czasach, które wspominam z roz-
rzewnieniem, podstawowym wyposażeniem 
każdego obywatela był... kawałek konopne-
go sznurka. Młodsi czytelnicy z pewnością 
nie są w stanie wymyślić, komu i do czego 
on był potrzebny, ale my, którym dane było 
zaznać ówczesnych realiów, pamiętamy 
uczucie ekstatycznego szczęścia, gdy pod-
czas spaceru niebywałym zbiegiem okolicz-
ności natrafialiśmy na kiosk RUCH-u lub 
księgarnię z działem papierniczym, gdzie – 
po odstaniu w kolejce kilku kwadransów – 
mogliśmy nabyć przydziałowe 10 rolek pa-
pieru toaletowego. Wówczas nasz kawałek 
sznurka okazywał się bezcenny! A ponie-
waż, podobnie jak my, wyposażeni byli tak-
że pozostali kolejkowicze, po chwili na szyi 
każdego z nich zawisał szczególny rodzaj 
biżuterii stanowiącej informację dla prze-
chodniów, że gdzieś niedaleko wytrysnęło 
źródło wielkiej szczęśliwości. Jakże łatwo 
było wówczas sprawić radość prezentem! 
Wystarczyło dać cokolwiek, co mogło być 
przydatne, by zaskarbić sobie dozgonną 
wdzięczność. Skarpetki i rękawiczki miały 
status pełnoprawnego podarunku, a pod 

choinką zdarzało im się spotkać z tak ba-
nalnymi dziś, ale wówczas niemal nieosią-
galnymi przedmiotami, jak żelazko czy 
komplet szklanek z uszkiem. Dzisiaj spa-
da na nas konieczność dokonania wyboru 
spośród tysięcy artykułów tak atrakcyjnych, 
tak nowoczesnych, tak wielofunkcyjnych, 
że jest to zdecydowanie bardziej stresują-
ce niż niegdysiejsze polowanie na czajnik 
z gwizdkiem. Pewną rekompensatę stanowi 
fakt, że nie musimy niczego zdobywać, wy-
szukiwać, wystawać w kolejkach. Nie musi-
my nawet iść do sklepu. Wystarczy kliknąć 
w klawiaturę i podać numer karty.

Jest jednak coś, czego nie zastąpią żad-
ne internety i chińska tandeta. Jest pre-
zent, który sprawia nie tylko radość, ale 
także powoduje, że powracają wszystkie 
świąteczne wzruszenia. Prezentem tym 
jest spoczywająca pod choinką pośród 
bezosobowych produktów przemysłu elek-
tronicznego dziecięca laurka. I nie ma 
znaczenia, co przedstawia i jak precyzyj-
nie została wykonana. Jej wartość stanowi 
bowiem to, że jest jedyna, jest tylko dla nas 
i że ten, kto ją narysował, bardzo chciał 
coś nam w ten sposób powiedzieć. Takich 
właśnie radosnych wzruszeń życzmy sobie 
w ten świąteczny czas. l

Świąteczne rozterki

Felieton
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Dialog

Sportowy  
okrągły stół
30.293,04 zł kosztowało otwarcie bogato wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjno-korekcyjny siłowni w Gimnazjum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnym im. Adam Mickiewicza w Zgierzu.

U
roczystość otwarcia stała się 
pretekstem do zorganizowania 
debaty „Sportowy okrągły stół”. 
Podczas spotkania z prezyden-
tem, naczelnikiem Wydziału 

Edukacji i przewodniczącą Rady Rodzi-
ców uczniowie mieli okazję wyrazić swoje 
opinie i potrzeby w zakresie wychowania 
fizycznego, wskazać konkretne propozycje 
prowadzenia lekcji WF, jak również prze-
dyskutować organizowane przez szkołę 
zajęcia rekreacyjne i imprezy sportowe.  
Uczestnicy debaty obejrzeli przedstawie-
nie szkolnego koła teatralnego Trema 
„Sport to zdrowie”, a na koniec wszyscy 
wspólnie obejrzeli świeżo otwartą siłow-
ni, która ma służyć zarówno zdrowym, jak 
i niepełnosprawnym uczniom szkoły. (ea)

MACIEJ WIERZBOWSKI

Przyznaję, że nie na-
dążam za zmianami 
w nazewnictwie na-
szych ulic. Ostatnio 
pojawiła się następna 
„zgierska” ulica Wła-
dysława Lisieckiego, 
choć nie ma jej jesz-
cze (piszę pod koniec 
listopada) na oficjal-
nym planie interneto-

wym naszego miasta. Zatem na razie skon-
centruję się na ludziach, którzy już figurują 
w nazwach naszych ulic. Jednym z nich jest 
dr Stanisław Bilski – (ur.19 XI 1893 r.). 
W latach 1914-1918 nauczyciel zgierskich 
szkół, związany ze skrajną lewicą. Ze 
względu na antypolską działalność wyje-
chał do Rosji, gdzie działał w polskich sek-
cjach Międzynarodówki Komunistycznej. 

Aresztowany w 1934 r. jak większość pol-
skich komunistów. „Dalsze losy nieznane” 
– enigmatycznie informowały PRL-owskie 
biografie. Ciekawostką jest bardzo senty-
mentalne wspomnienie, jakie poświęca mu 
w swoich pamiętnikach wielki artysta zgier-
ski Marek Szwarc. Dotyczy ono co prawda 
lat dziecinnych, ale zawsze miło.

Warto przypomnieć też postać Jaku-
ba Stefana Cezaka (ur. 25 VII 1887 r.) 
w Zgierzu. Zasłużony pedagog, działacz 
społeczny, twórca i dyrektor Państwowej 
Szkoły Handlowej w Zgierzu w okresie 
międzywojennym, autor prac z zakresu 
organizacji szkolnictwa w Polsce, geografii 
gospodarczej, członek Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego i Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego. Zamordowany 
w Mauthausen – Gusen 18 X 1940 r. Szko-
ła, którą zorganizował nosi dziś jego imię.

Inną wybitną postacią był urodzo-
ny w Łodzi 11 listopada 1911 r. lekarz, 
Stanisław Fijałkowski. Specjalizował się 
w chirurgii. W czasie okupacji niemieckiej 
przedostał się wraz z żoną do Generalnej 

Guberni i zamieszkał w Warszawie. Po 
latach trafił jednak do Zgierza, gdzie od 
1 października 1952 r. został dyrektorem 
i zarazem ordynatorem Oddziału Chirur-
gicznego tutejszego Szpitala Miejskiego. 
Przez dwie kadencje po październiku 1956 
r. był radnym Miejskiej Rady Narodowej 
w Zgierzu. Był również członkiem Okrę-
gowej Komisji Kontroli Zawodowej. Dy-
rektorem Szpitala Miejskiego w Zgierzu 
pozostał do 20 listopada 1970 r. Zmarł 9 
czerwca 1971 r. w Łodzi. Pochowano go 
na starym cmentarzu katolickim przy ul. 
Ogrodowej w Łodzi.

Kolejnym wybitnym zgierzaninem był 
Ignacy Hordliczko (czasem używana wersja 
Hordliczka), urodzony w 1866 lub 1867 r. 
Pierwszy dyrektor późniejszej „Boruty” po-
chodził z czeskiej rodziny, wielce zasłużonej 
dla gospodarki Polski. W 1894 r. rozpoczął 
współpracę z Janem Śniechowskim. Wcze-
śniej zajmował się administracją i handlem. 
Był bardzo czynny w życiu gospodarczym 
i kulturalnym Zgierza. I. Hordliczko zmarł 
26 października 1929 r. w Warszawie. l

Nasze ulice
Felieton

Debata była okazją do skonfrontowania różnych punktów widzenia
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PATRYCJA MALIK

N
ajwięcej listów napisano w spra-
wie Teodory Del Carmen Vasquez 
z Salwadoru, która została skaza-
na na 30 lat za urodzenie nieżywe-
go dziecka oraz w sprawie male-

zyjskiego rysownika Zunara, zagrożonego 
karą wieloletniego więzienia za zamieszcze-
nie tweetów, w których potępia on więzienie 
lidera opozycji. – Przyszłam na maraton, bo 
miałam taką potrzebę. Nie jestem obojętna na 
krzywdę ludzką. To taki dobry uczynek w cza-
sie adwentu – mówi Agnieszka Zielińska, 
która co roku przychodzi pisać listy. Sympa-
tyczka Amnesty International pisała w spra-
wie Yeceni Armenty, bo nie zgadza się na 
okrutną przemoc wobec kobiety. Funkcjo-
nariusze policji bili ją, podduszali i gwałcili, 
by przyznała się do zlecenia zabójstwa męża. 
Yecenia twierdzi jednak, że nie popełniła 
tego przestępstwa. 

Maraton Pisania Listów to najwięk-
sze w Polsce wydarzenie dotyczące praw 
człowieka. Co roku za sprawą listów udaje 

się pomóc około 30% ofiar. Listy pomo-
gły uwolnić między innymi Alesia Bialac-
kiego, działacza na rzecz praw człowieka 
z Białorusi czy członkinie zespołu Pussy 
Riot, walczące w obronie wolności słowa 

w Rosji. Bohaterem Maratonu Pisania Li-
stów w 2014 r., któremu udało się pomóc, 
jest Moses Akatugba z Nigerii. Siedemna-
stolatek został skazany na karę śmierci za 
kradzież trzech telefonów. l

Moc działania

Sprzeciw wobec  
łamania praw człowieka
Dokładnie 120 listów w obronie praw człowieka napisali mieszkańcy Zgierza tylko podczas pierwszego dnia 
Maratonu Pisania Listów w sprawie 10. osób, których życie jest zagrożone. Trwająca tydzień akcja została 
zorganizowana przez Amnesty International.

Maraton Pisania Listów (3).jpg
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Na wigilijnej kolacji powinno znaleźć się 
według tradycji 12 potraw, czyli tyle, ile 

miesięcy w roku. Składniki poszczególnych 
dań mają oczywiście symboliczne znaczenie 
i zapewniają zdrowie, szczęście, miłość i do-
statek. Niemal wszystkie wigilijne potrawy 
znamy doskonale. A może w tym roku warto 
okrasić wieczerzę szczyptą nieznanych ma-
łopolskich zwyczajów kulinarnych, do któ-
rych należą na przykład pierogi z suszonymi 
śliwkami? Podopieczni Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Zgierzu zdradzili nam 
przepis na to wyśmienite danie. (ea)

Pierogi w nowej odsłonie

Składniki na ciasto
l  0,5 kg mąki
l  1 całe jajko
l  80 g roztopionego 

masła
l  szczypta soli

Składniki na farsz
l  400g suszonych śliwek
l  150 g rodzynek
l  cynamon, wanilia,  

cukier do smaku

Sposób przygotowania:
Zagnieć ciasto na pierogi, a następnie wytnij 
z  niego kółka. Nałóż śliwkowy farsz i  ulep 
pierogi. Wrzuć je na wrzącą wodę, a po tym, 
jak wypłyną, gotuj jeszcze 3 minuty. Nałóż 
na talerz i polej dobrą kwaśną śmietaną lub 
roztopionym masłem. Smacznego!
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Młodszy odcień miasta

Z
dzisław Beksiński w twojej szkole – 
to projekt jednodniowej wystawy 
prac wybitnego artysty, w otoczeniu 
których odbył się multimedialny 
wykład biograficzny o życiu i twór-

czości malarza poprowadzony przez Ewę 
Barycką, przyjaciółkę artysty. Licealiści bez 
wychodzenia ze szkoły zobaczyli prace jedne-
go z czołowych polskich twórców. Beksiński 
w swojej działalności artystycznej wykorzysty-
wał najnowsze rozwiązania techniki cyfrowej, 
takie jak fotografia, grafika komputerowa 
czy fotomontaż. Patrząc na jego prace odnosi 
się wrażenie, że są lustrzanym odbiciem jego 
podświadomości, fotografiami wewnętrznej 
wizji, snów i marzeń. – Najważniejsza w tym 

projekcie jest możliwość obcowania młodzieży 
ze sztuką przez duże „S” – opowiada orga-
nizatorka spotkania, nauczycielka Joanna 
Chelińska – Myślę, że tego rodzaju twórczość 
może zainteresować młodych ludzi ze wzglę-
du na fantastykę, wizyjność i surrealizm. A to 
z jakich, dobrze znanych młodzieży, narządzi, 
takich jak: aparat fotograficzny i komputer 
korzystał artysta może również zainspirować 
uczniów do dalszych poszukiwań i odkrywa-
nia sztuki. Spotkanie z całą pewnością będzie 
dobrze zapamiętane, o czym mogą świadczyć 
zachowania uczniów, którzy po wykładzie 
podchodzili do prowadzącej, dziękując za jej 
wizytę i rozmawiając z nią o fascynacji Bek-
sińskim. (ea)

Otworzyć się na sztukę
Na jeden dzień sala sportowa liceum im. Staszica przemieniła się w galerię sztuki z oryginalnymi pracami Zdzisława 
Beksińskiego, wypożyczonymi z Muzeum Historycznego w Sanoku. A to wszystko za sprawą listopadowej wizyty 
Fundacji Beksiński.

Wykład o Beksińskim budził duże zainteresowanie

I
 jak to się dzieje, że wiersze same wcho-
dzą do głowy? A jak nam miło, gdy po-
ciecha zabłyśnie jakąś rymowaną strofą 
na rodzinnym przyjęciu… babcie pękają 
z dumy. Ale nic nie dzieje się samo, bo 

to przecież dorośli muszą pokazać tym ma-
łym „z czym to się je”. Ten proces wspierają 
także szkoły i domy kultury. Niedawno mali 
aktorzy występowali w organizowanym 
przez CKD „Jesiennym Turnieju Bajko-
wych Strof”, czyli konkursie recytatorskim 
dla przedszkolaków. W listopadzie w zgier-
skiej „trójce” odbył się organizowany od 
pięciu lat konkurs recytatorski dla dzieci 
z klas I-III pod nazwą „Pora dla recytatora, 
czyli zegar tyka w rytm wierszyka”. Wzię-
ły w nim udział dzieci ze wszystkich pu-
blicznych szkół podstawowych w Zgierzu, 
w sumie 40 osób. W jury konkursu zasiadły 
osoby związane z teatrem i zgierską kultu-
rą: Anna Paszkowska, Anna Perek i Mag-
dalena Ziemiańska. Na widowni obecna 
była również Kalina Jerzykowska, łódzka 
poetka, której to wiersze były recytowane 
przez dzieci. Po konkursowych przesłu-
chaniach odbyło się spotkanie autorskie, 
na które zaproszeni zostali także trzecio-
klasiści z SP 3. Mali recytatorzy otrzymali 
książki autorstwa Kaliny Jerzykowskiej. 
Nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy 

cieszyli się niepowtarzalnymi dedykacja-
mi. A sfinansowanie nagród było możliwe 
dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Zgie-
rza, Przemysława Staniszewskiego. – Im-
preza ta napełniła mnie dużą radością, i to 
z różnych powodów – mówiła Kalina Jerzy-
kowska – Ten pierwszy powód jest ważny dla 
mnie jako poetki, autorki. Upewniłam się, że 
moje wiersze nadają się na scenę, a niektóre 
interpretacje naprawdę mnie samą zaskoczy-
ły. Staram się tak budować swoje wiersze, by 
miały one charakter dialogowy, myślę o nich 
jako o utworach do mówienia, głośnego czy-
tania. Druga radość wynikała z tego, że całe 
spotkanie było świetnie zorganizowane, pa-
nie ambitnie podeszły do sprawy i nie było 
dzieci, które nie otrzymałyby nagrody. To jest 
ważne. I sama zachęta, formuła tego konkur-
su, zdrowa rywalizacja. Ja wierzę, że obda-
rowując dzieci poezją, otwieramy im drzwi 
do świata magii. Tę potrzebę w ich dorosłym 
życiu będzie zaspokajać kontakt ze sztuką. 
Cieszę się również z tego, że dzieci szkolne 
obecne na sali mogły nabyć książki, że zacie-
kawiło je, co w nich jest. Pytały o możliwość 
wypożyczenia ich w szkolnej bibliotece. To 
są takie małe kroki, które budują więź dziec-
ka z książką. Przez takie działania w domu 
i szkole możemy sprawić, że nie tylko malu-
chy będą kochać poezję.

W kategorii recytacja i inscenizacja nagro-
dami i wyróżnieniami uhonorowano trzyna-
ścioro dzieci. Podziękowania otrzymali rów-
nież nauczyciele przygotowujący artystów do 
występów. Organizatorkami konkursu były 
nauczycielki SP 3: Honorata Robak, Katarzy-
na Pabjańczyk oraz autorka niniejszej relacji, 
Agata Drewnicz-Kaczmarek. (adk)

Zegar tyka w rytm wierszyka
Nie od dziś wiadomo, że dzieci lubią wiersze, a my dorośli, choć może zapomnieliśmy jak brzmi twierdzenie 
Pitagorasa (choć to straszny wstyd!), to nadal bylibyśmy w stanie wyrecytować całkiem spory fragment 
„Lokomotywy” J. Tuwima albo „ Pawła i Gawła” A. Fredry.
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Dzieci uwielbiają poezję
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Kreacje

AGATA DREWNICZ-KACZMAREK

Nasze miasto nieczęsto 
zachwyca literatów, dla-
tego wzmianka Stachury 
o jakże ważnej społecz-
nie funkcji Placu Kliliń-
skiego, stała się punktem 
wyjścia do rozmowy o po-
ezji i poezjowaniu. W tym 

roku, również na głównym placu naszego 
miasta, rozpoczęła się impreza „Stachu-
ra pozostałym”. Happening z udziałem 
uczestników (poetów, gości) przygotowały 
dziewczyny z Teatru Art. 51. Mini-biuro 
matrymonialne uruchomione na przy-
stanku tramwajowym pokazało, że drze-
mie w ludziach wiele nieujawnionych po-
trzeb, a jedną z tych podstawowych jest 
„bycie z innymi”. „Stachuriada” w swym 
założeniu jest właśnie spotkaniem. I od 
spotkania autorskiego z poetką Izabelą 
Kawczyńską  zaczęła się zasadnicza część 
imprezy. Potem był „Turniej Jednego 
Wiersza o Nagrodę im. Edwarda Stachu-
ry”, który w tym roku oceniało jury w skła-
dzie: Daniela Ewa Zajączkowska, Izabela 
Kawczyńska,  Rafał Zięba. Nagrody po-
wędrowały do rąk: Zuzanny Ogorzewskiej 
(I nagroda), Krzysztofa Grzelaka,  Piotra 
Macierzyńskiego (II nagr. ex aequo), Kac-
pra Płusy (III nagroda). Wyróżnieni zo-
stali: Michał Falk, Patryk Witasik, Joanna 

Kostecka, Krzysztof Nowak. Pierwszy 
dzień „Stachuriady” zakończył się recita-
lem Przemka Mazurka, śpiewającego mło-
dego aktora, który wystąpił z piosenkami 
własnego autorstwa oraz kompozycjami 
do słów Jacka Kaczmarskiego. Niedzielne 
popołudnie w całości poświęcono muzyce. 
W turnieju poezji śpiewanej główną na-
grodę zdobyła Natalia Halla. Duet Kamila 
Kieszkowska i Paweł Maciak otrzymał II 
nagrodę, zaś III – Karolina Grabowska. 
Nagrodę Specjalną za osobowość scenicz-
ną i autorskie teksty jury przyznało Zdzi-
sławowi Muchowiczowi. Druga część mu-
zycznej uczty odbyła się w Klubie Agrafka, 
gdzie zgierscy artyści (skrzyknięci na tę 
okoliczność w różne składy i konfiguracje) 
uczcili pamięć zmarłego w 2014 r. Janusza 
Konratowicza, poety, satyryka, tekściarza, 
piszącego dla największych sław polskiej 
muzyki lat 60., 70. i 80. Inicjatywa, by przy 
okazji „Stachuriady” wspominać zmar-
łych artystów (wokalistów, kompozyto-
rów, au torów tekstów) zrodziła się osiem 
lat temu, i jest ona okazją do poznawania 
ich twórczości, a także do odczytywania jej 
na nowo, eksperymentowania, inspirowa-
nia się nią. Nie inaczej było w tym roku… 

I choć za oknami Agrafki czerń panowała 
nieprzebrana, to wszystkim uczestnikom 
i gościom „Stachuriady” ciepło było i ra-
dośnie!  l

Po „Stachuriadzie”
Już od ponad dwudziestu lat miłośnicy poezji i poeci spotykają się w Zgierzu na „Stachuriadzie”, imprezie, której 
patronuje Edward Stachura. To jego twórczość była bezpośrednią inspiracją do zorganizowania po raz pierwszy 
tego wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu.

Wspólne śpiewanie piosenki Janusza Konratowicza w Agrafce
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Natalia Halla, zwyciężczyni Turnieju Poezji Śpiewanej Recital Przemka Mazurka
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Poznajmy się

Dla pana jako satyryka to musiał 
być rok, w którym nie brakowało 
tematów… dużo się działo, 
szczególnie w polityce. Może czas 
na jakieś podsumowanie?
Nie lubię podsumowań. Nie robię ich. Jestem 
oczywiście ciekaw, jak będzie wyglądało na-
sze życie polityczne po zmianie władzy, ale 
uważam, że trzeba poczekać, zanim wyda się 
jakiekolwiek opinie. Niech „nowi” coś zrobią, 
zaistnieją. Teraz za wcześnie, żeby mówić.

Życie polityczne to pana żywioł, 
znamy pana jako komentatora 
aktualnych wydarzeń w „Szkle 
kontaktowym”. Czy pan się 
jeszcze tym emocjonuje, czy ma 
pan dystans?

Wkurzają mnie oczywiście niektóre rzeczy. 
Dawniej jeszcze bardziej to przeżywałem, 
ale to było 10 lat temu, albo i wcześniej. Bu-
dziłem się o 7.00 rano i już było radio, posie-
dzenia sejmu transmitowane – to się oglą-
dało jak western, jak dobry kryminał. W tej 
chwili to wszystko jest bardzo przewidywal-
ne. Jestem znudzony tego typu polityką. Jak 
patrzę na posłów, którzy są drugą, trzecią 
kadencję w sejmie, to wiem, co powiedzą 
w audycji. Nic nowego. Kręcą się wokół tego 
samego tematu. Znam to na pamięć. Swoje 
przeżyłem. Coraz mniej się tym ekscytuję. 
Robię rzeczy, które uważam za ważne, po-
magam ludziom, wspieram biblioteki, piszę. 
Zdaję sobie sprawę, że nie mam żadnego 
wpływu na to, co się dzieje w polityce, więc 
nie mogę się tym przejmować, denerwować.

Ma pan czasem potrzebę, 
by odciąć się od wszystkiego?
Coraz częściej. Teraz kończę trasę koncer-
tową. Byłem w hotelu w Bielsku, gdy do-
wiedziałem się o tych strasznych zamachach 
w Paryżu. Najpierw oglądałem telewizję, 
ale po jakimś czasie nie byłem już w stanie. 
Wyłączyłem się. Miałem przy sobie książki. 
To mi dało wytchnienie. W ciągu roku od-
poczywam najchętniej w swoim domu pod 
Warszawą lub na Mazurach. Na jeziorze 
Kośno jest najlepsze wędkowanie. Nie wiem 
czy Pani wie, ale jestem prezesem koła węd-
karskiego Artystów Scen Polskich, jeżdżę na 
ryby m.in. z Wiktorem Zborowskim, Maria-
nem Opanią, Andrzejem Grabarczykiem. 
To świetni wędkarze. Mamy sporo sukcesów 
na swoim koncie.

Lubię, to co robię,
czyli krótka rozmowa w Krzysztofem Daukszewiczem o świętach, wędkowaniu, urokach prowincji i znudzeniu polityką.

Artysta odwiedził Zgierz już po raz drugi 
w tym roku. Pierwszy koncert w cyklu „W do-
brym tonie” szczelnie wypełnił kameralną 
salę MOK, a  i  na drugim próżno było szukać 
wolnych miejsc. Co decyduje o popularności 
tego poety, kompozytora, tekściarza, felieto-
nisty? – Nie da się na to pytanie odpowiedzieć 
w  jednym zdaniu – uważa Witold Świątczak, 
dyrektor MOK– ściągnęliśmy tu ponownie 
Krzysztofa, bo wyraźnie było zapotrzebowanie 
na jego twórczość. To był koncert na życzenie. 

To jest człowiek, który budzi sympatię, jest cie-
pły, nie stwarza dystansu, nie kreuje swojego 
wizerunku artysty, lecz po prostu nim jest. Po-
dobają się jego piosenki, bo są wdzięczne, me-
lodyjne, wpadające w ucho, jednocześnie wiele 
osób je zna. Mamy do czynienia z artystą, który 
w świecie kabaretowo-satyrycznym ma ugrun-
towaną pozycję. Jest to też postać dobrze zna-
na z mediów. Ja cenię Krzysztofa Daukszewicza 
za wysmakowane, ale nieprzeintelektualizowa-
ne poczucie humoru, za celne uwagi, za skróty 

myślowe w  tekstach piosenek, które ujawniają 
jego mądrość i  sposób myślenia o  świecie. Nie 
dziwi mnie fakt, że jest on tak dobrze przyjmo-
wany na koncertach.
Jest w tej opinii dużo celnych spostrzeżeń, bo 
artysta ma nie tylko doskonały kontakt z pu-
blicznością, ale już po chwili „dziennikarskiej 
przepytywanki” można poczuć się, jakby ga-
wędziło się ze starym znajomym. A rozmów-
ca chętnie dzieli się spostrzeżeniami z  róż-
nych dziedzin życia.

W tym roku Krzysztof Daukszewicz gościł w Zgierzu po raz drugi
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Wystawa

Pozostaje mi pogratulować… 
z tego, co zrozumiałam,  
jest pan osobą, która  
przywiązuje się do miejsc,  
ale z drugiej strony dużo 
podróżuje. Teraz też jest  
pan w trasie.
Granie koncertów, spotkania z publicz-
nością – to mnie nie męczy. Lubię się 
poruszać; lubię to, co robię. Wszyscy mó-
wią, że po mnie to widać. Jak mnie es-
trada zmęczy, to szukam kilku dni odpo-
czynku. Zaszywam się gdzieś, żeby pisać. 
Uwaga, będę się chwalił – zostało mi ok. 
50 tys. książek do sprzedania, by osiągnąć 
liczbę miliona sprzedanych książek. Do 
tej pory wydałem 24 tytuły. Wznowienia 
też były. To mnie napawa dumą, że tyle 
moich książek poszło do ludzi. Dziś też 
był ktoś ze swoim egzemplarzem po au-
tograf…

Od lat jeździ pan po Polsce... 
jak się panu podoba ta nasza 
prowincja?
Nie lubię tego słowa. Prowincji dla mnie 
nie ma. Prowincja to jest sposób myślenia, 
a nie miejsce na ziemi. Mając wszystkie 
media w zasięgu ręki – komputer, telefon, 
można siedzieć w środku lasu i być mą-
drym, i na bieżąco, a można żyć w środku 
Warszawy i mieć słomę w butach. Dla mnie 
nie istnieje pojęcie prowincji. Ludzie sobie 
sami ją urządzają. A jeśli chodzi o Polskę, 
to zmiana jest kolosalna i jeśli ktoś mówi, 
że kraj jest w ruinie, to gada bzdury. Polska 
jest piękna.

To już na sam koniec  
zapytam, czy lubi pan Boże 
Narodzenie?
Jest ono dla mnie czymś szalenie ważnym. 
Zwykle mamy dwie wigilie w ciągu dnia – 
pierwsza w gronie rodzinnym, a potem 
przyjeżdżają przyjaciele, którzy są fanami 
mojego karpia. To już trzydziestoletnia 
tradycja. Mam bardzo fajnych przyjaciół-
-prawników, a nie mam czasu spotykać się 
z nimi w ciągu roku, a w wigilię wreszcie 
jest ten moment, gdy można być razem. 
Był taki moment, gdy zmarła moja żona 
w październiku 2006 r., tuż przed Świę-
tami zaczęły się takie szepty, rozmowy, 
chciano nas pozabierać na wigilie, poza-
praszać. Wtedy stwierdziłem, że musi być 
tak, jak zawsze było z Małgosią. Przygo-
towałam wigilię sam, z pomocą sąsiadów. 
Wigilia odbyła się tak, jakby ona była na 
niej. Nie było rozpaczy. Czułem jej obec-
ność w taki fajny, ciepły sposób. Lubię te 
święta bardzo, gadanie do późna w nocy, 
jakaś kolęda się pojawi, synowie grają na 
gitarach, różne piosenki śpiewamy…

Pozostaje mi życzyć panu 
pięknych świąt. I dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała  
Agata Drewnicz-Kaczmarek

Artystka jest absolwentką łódzkiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Oprócz malarstwa, 
zajmuje się tkaniną i dzianiną artystycz-
ną, ubiorem unikatowym oraz aranżacją 
wnętrz. Uczestniczyła w wystawach i poka-
zach mody w kraju i za granicą. Jest żoną 
wybitnego łódzkiego aktora Mariusza Sani-
ternika, znanego widzom z wielu barwnych 
ról filmowych w reżyserii Jakuba Kolskiego.

Kolejna wystawa w galerii Miasta Tka-
czy zaplanowana jest na początek stycznia 
2016 r. Będzie to ekspozycja lalek i elemen-
tów scenografii z przedstawień Teatru Lalek 
Arlekin w Łodzi. Organizatorką wystawy 
jest Joanna Hrk, scenografka teatralna. (rk) 
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Małgorzata Górna-Saniternik z wnuczką oraz Joanna Hrk  
– scenograf teatralny z teatru „Arlekin”.

wernisaż 20.11.2015r., godz. 18'00
wystawa czynna do 03.01.2016r.

Małgorzata 
Górna - Saniternik 

„Od zimy do jesieni”

G a l e r i a  S z t u k i  
Park Kulturowy Miasto Tkaczy
ul. G. Narutowicza 5, Zgierz
wejście od ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 

Od zimy do jesieni
Do 3 stycznia 2016 r. w Galerii Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy 
trwa ekspozycja obrazów znakomitej łódzkiej malarki Małgorzaty Górnej - 
Saniternik. Wystawa „Od zimy do jesieni” obejmuje około 50. nostalgicznych 
pejzaży wykonanych pastelami.  
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Historia kultury zgierskiej

RENATA KAROLEWSKA

Dostojny jubilat przyszedł 
na świat w 1975 r. w czasach 
– jak to się dziś mówi – zu-
pełnie innej rzeczywistości. 
Mógł rozwijać się dzięki 
bogatym sponsorom: Zgier-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i ówczesnemu 

potentatowi WSS „Społem”, którzy wespół 
w zespół bardzo hojnie wyposażyli placówkę 
w nowoczesny sprzęt. Dzięki nim w ośrodku 
powstały modelarnie: lotniczo-szkutnicze 
i kolejowa, pracownie: fotograficzna, pla-
styczna, tkaniny artystycznej, sala baletowa 
i teatralna. Mieszkańcy Zgierza, „lud pracy”, 
którym zgodnie z obowiązującym trendem 
politycznym, należało zapewnić powszechny 
dostęp do kultury, dostali do dyspozycji aż 12 
pomieszczeń różnej wielkości oraz dużą salę 
widowiskową na około 200 miejsc z profesjo-
nalnym sprzętem nagłaśniającym.

W domu kultury przy Parzęczewskiej go-
ścili najlepsi polscy wykonawcy. Niektórzy 
z nich to dziś prawdziwie kultowi artyści: 
Marek Grechuta, Jan Kobuszewski, Zdzi-
sława Sośnicka, Krystyna Prońko, Jan Pie-
trzak, krakowski zespół „Pod Budą” czy 
„Skaldowie”. Swoje zajęcia miały tu dzieci, 
młodzież i dorośli. Pamiętano również o se-
niorach, którzy zbierali się w Klubie „Zło-
tego Liścia”, istniejącym, zresztą, po dziś 
dzień. Również do dziś, w nieco zmienionej 

formie, organizowany jest miejski przegląd 
prac nieprofesjonalnych plastyków, który 
zaistniał dzięki obleganej wówczas pracowni 
tkaniny artystycznej, gdzie powstawały bar-
dzo modne gobeliny.

Taniec to ich żywioł
Zmiany w sposobie działania i w ofercie pro-
gramowej przyszły wraz z przemianami po-
lityczno-gospodarczymi w 1990 r. Z czasem 

placówka zmieniła profil, stawiając przede 
wszystkim na taniec.

Dziś, dzięki znakomitym choreografom 
związanym z SEMem i możliwościom finan-
sowania wyjazdów na konkursy organizowa-
ne w Polsce i za granicą, w ośrodku funkcjo-
nuje osiem zespołów, w których tańczy 170 
osób. O ich poziomie mogą świadczyć liczne 
nagrody z konkursów organizowanych w ca-
łej Europie – Proszę się rozejrzeć wokół – 
mówi Jadwiga Skwarek, kierowniczka domu 
kultury – widzi pani te dyplomy na ścianach? 
Nasze zespoły zdobywały je w Niemczech, 
w Bułgarii, na Łotwie…występowały w te-
atrach „Roma” i „Buffo”. I właśnie jednym 
flagowych wydarzeń SEM są organizowane, 
wspólnie z urzędem miasta, Zgierskie Spo-
tkania Taneczne „Drgania Przestrzeni”. Do 
tej pory odbyło się 8 edycji z udziałem kil-
ku tysięcy tancerzy z całej Polski. 5 marca 
2016 r. taneczna uczta odbędzie się po raz 
dziewiąty.

Zaczęliśmy cytatem, to i cytatem za-
kończmy. Znakomity polski psychiatra, An-
toni Kępiński powiedział, że „Cywilizacja – 
to władza nad światem, kultura – to miłość 
do świata”. Dostojnemu jubilatowi życzymy 
zatem kolejnych, co najmniej 40. tłustych lat 
i nieustającej miłości do świata. l

40 lat minęło
Znakomita szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla, Selma Lagerlöf mniej więcej 100 lat temu powiedziała: 
„kultura jest tym, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystkiego, czego się nauczyłeś. Innymi słowy to właśnie kultura 
w dużym stopniu określa naszą tożsamość, to, kim jesteśmy. Choćby dlatego warto zauważać często żmudną 
i „niewidzialną” pracę ośrodków, które na co dzień pracują nad rozwojem kultury, niekoniecznie tej wielkiej, a tej 
powszechnej, w której większość z nas uczestniczy. Jednym z takich miejsc jest Spółdzielczy Dom Kultury SEM 
w Zgierzu, który w tym roku kończy 40 lat.

Dumą SEM są zespoły taneczne

W domu kultury tańczy 170 osób
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Żyj zdrowiej

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA 

Cukier działa na mózg 
w podobny sposób jak ko-
kaina czy heroina – tego 
zdania jest profesor Robert 
Lustig z Uniwersytetu Kali-
fornijskiego w San Franci-
sco, pediatra i endokryno-
log. Głośno było o nim, gdy 

na łamach tygodnika naukowego „Nature” 
proponował, by z uwagi na zagrożenia zdro-
wotne, jakie niesie nadmierne spożycie cu-
kru, zakazać sprzedaży nieletnim napojów 
gazowanych, a nawet karać za sprzedaż sło-
dyczy w szkołach. Naukowców, którzy alar-
mują w tej kwestii, przybywa. „Za każdym 
razem, gdy poznaję jakąś chorobę i szukam 
jej pierwotnej przyczyny, trafiam na cukier” 
– mówi dr Richard Johnson, nefrolog z Uni-
wersytetu Kolorado w Denver.

Profesor Falk Kiefer, lekarz zajmujący się 
problemem nałogu z Centralnego Instytutu 
Zdrowia Psychicznego w Mannheimie, ob-
serwował w komorze rezonansu mózgi pa-
cjentów z nadwagą, którzy przez specjalne 
okulary oglądali słodycze. U pacjentów z za-
burzeniami na tle jedzenia zauważył akty-
wację ośrodka mózgu odpowiedzialnego za 
system nagradzania – tego, w którym przy 
każdym pozytywnym przeżyciu uwalania się 
dopamina zwana hormonem szczęścia. Ten 
neuroprzekaźnik wywołuje euforię – reakcję 
przypominającą stan upojenia alkoholowe-
go lub odurzenia pod wpływem narkotyków. 
Działanie alkoholu czy kokainy polega na 
tym samym – uwalnianiu w mózgu dopami-
ny. Badacze przeprowadzili też doświadcze-
nia na zwierzętach – w mózgach szczurów, 
które uzależniły się od cukru, wykryto te 
same zmiany, które powstają u ludzi pod 
wpływem narkotyków.

Jak oddziałuje na szczury kokaina, a jak 
cukier, badał prof. Serge Ahmed z Institut 
Federatif de Recherche w Bordeaux, je-
den z największych światowych ekspertów 
w dziedzinie uzależnień. Cukier okazał się 
silniejszym narkotykiem – 94 proc. szczurów 
wybierało słodzoną wodę, a tylko 6 proc. ko-
kainę.

Podobne doświadczenie przeprowadził 
profesor Bart Hoebel, psycholog z Uni-
wersytetu Princeton. Szczury z jego ekspe-
rymentu też częściej wybierały dozownik 
z rozpuszczonym cukrem niż z kokainą. 
Kiedy szczury po kilku tygodniach zostały 
pozbawione cukru, stały się rozdrażnione, 
dostawały palpitacji, nie potrafiły wykonać 
najprostszych zadań.

W eksperymencie naukowców z Me-
diolanu okazało się, że myszy były gotowe 
znieść bardzo bolesne elektrowstrząsy, jeśli 
nagrodą była porcja czekolady.

Unikanie cukru jest szczególnie ważne 
w chorobie nowotworowej i jej profilakty-
ce, bo „rak karmi się cukrem”, jak zauważa 
w swej książce pt. Antyrak. Nowy styl życia dr 
David Servan-Schreiber, były profesor Szko-
ły Medycznej Uniwersytetu w Pittsburghu, 
ceniony naukowiec, neuropsychiatra. Wiąże 
on epidemię chorób nowotworowych m.in. 
ze wzrostem spożycia cukru, które skoczyło 
z kilku kilogramów na osobę w XIX wieku 
do 70 kilogramów na początku XXI wieku! 
Tymczasem metabolizm guzów złośliwych 
jest w dużej mierze uzależniony od spożycia 
glukozy. W grupie myszy, którym wszcze-
piono komórki raka piersi i które karmiono 

pożywieniem z wyższą zawartością cukru, 
po 2,5 miesiąca dwie trzecie zwierząt już 
nie żyło. W grupie myszy z rakiem piersi 
karmionych produktami o niskim indeksie 
glikemicznym padła tylko jedna. Jak dowio-
dły różne grupy naukowców, wysoki indeks 
glikemiczny ma związek z rakiem piersi, jaj-
ników, prostaty, trzustki i okrężnicy

To jednak nie koniec zagrożeń. Cukier 
zakwasza organizm, powodując deficyt cen-
nych pierwiastków i witamin – osłabia kości 
i zęby, co skutkuje próchnicą i osteoporozą. 
Wyjaławia nasz organizm z witamin z grupy 
B, co fatalnie odbija się na funkcjonowaniu 
mózgu – spada zdolność oceny i zapamięty-
wania, szwankuje system nerwowy.

Badania epidemiologiczne dowodzą 
związku między zawałem serca a zwiększo-
nym spożyciem cukru — mężczyźni spoży-
wający sto dziesięć gramów cukru dziennie 
(dwadzieścia dwie łyżeczki) są pięciokrotnie 
bardziej narażeni na zawał serca niż ci, któ-
rzy spożywają połowę tej ilości. Tymczasem 
ze statystyk wynika, że co dzień jemy nawet 
do czterdziestu łyżeczek cukru! Np. puszka 
coli to osiem łyżeczek cukru, szklanka soku 
z kartonu to dziesięć łyżeczek cukru, ciastko 
z kremem i polewą czekoladową — piętna-
ście łyżeczek cukru, podobną ilość cukru 
zawiera butla gęstego jogurtu owocowego.

Cukier przyspiesza tworzenie się kamieni 
żółciowych, może powodować zapalenie wy-
rostka robaczkowego, powstawanie kamie-
ni w nerkach i niszczyć trzustkę oraz jelita. 
W sumie jest odpowiedzialny za powstanie 
i rozwój około pięćdziesięciu różnych scho-
rzeń, w tym też aparatu ruchu: reumatyzmu, 
zwyrodnienia kręgosłupa i krążków mię-
dzykręgowych. Osłabia system immunolo-
giczny, „upijając” białe ciałka krwi – jeden 
zdrowy fagocyt jest w stanie zniszczyć czter-
naście bakterii, „pijany” fagocyt tylko jedną.

Wykluczyć cukier z diety, a przynajmniej 
poważnie ograniczyć, nie jest łatwo. Dodaje 
się go bowiem dziś do niemal wszystkich pro-
duktów spożywczych. Przygotowując posiłki 
samemu, wcale nie musimy rezygnować ze 
słodkiego smaku. Na rynku są dostępne różne 
naturalne zamienniki cukru. Które są najlep-
sze, a których unikać? – o tym za miesiąc. l

Uzależnieni  
od cukru
Cukier działa jak kokaina. Może dlatego w ciągu ostatnich 30 lat jego spożycie wzrosło na świecie aż o 46%! 
Tymczasem cukier ma związek z rakiem, zawałami serca, utratą odporności i pięćdziesięcioma innymi 
schorzeniami.

Biały cukier – „biała śmierć”
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Sport

I
mpreza co roku przyciąga pływaków ama-
torów w różnym wieku, pokazując że sport 
znakomicie łączy pokolenia. W tegorocz-
nych mistrzostwach różnica wieku między 
najmłodszym a najstarszym uczestnikiem 

wynosiła ponad pół wieku – najmłodsza za-
wodniczka, Anastazja Żak miała 2 lata, a naj-
starszy zawodnik niespełna 60. Uczestnicy 
popłynęli w stylu dowolnym według klasy-
fikacji indywidualnej oraz rodzinnej. W tej 
drugiej wystartowało 13 rodzin. Wyścigi od-
bywały się na dystansie 25. metrów. Najmłod-
si mieli do przepłynięcia trasę skróconą o po-
łowę. Dodatkowo w tym roku wprowadzona 
została nowa konkurencja – 100 metrów sty-
lem zmiennym. Pływacy musieli pokonać 
cztery długości basenu stylami: motylkowym, 
grzbietowym, klasycznym oraz dowolnym.

Jak na mistrzostwa przystało, najlepsi za-
wodnicy indywidualni i rodziny, zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, 
a zdobywcy trzech kolejnych – pamiątkowe 

dyplomy. Ponadto wśród wszystkich uczest-
ników rozlosowano nagrody. Zawody mają 
na celu promocję zdrowego stylu życia 
i uprawianie sportu amatorskiego, uważane-
go za najlepszą i najtańszą profilaktykę zdro-
wia i najskuteczniejszy sposób na utrzymanie 
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Wyniki w poszczególnych kategoriach 
zostały opublikowane na stronie interneto-
wej Młodzieżowego Domu Kultury (www.
mdkzgierz.pl), który razem ze Stowarzysze-
niem „Family Cup” oraz Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji jest współorganiza-
torem mistrzostw. (bs)

Popłynęli...
233 zawodników wzięło udział w IX Amatorskich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup”. 
Pływacy zmierzyli się w połowie listopada na pływalni MOSiR przy ul. Leśmiana.

W mistrzostwach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek
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Sport

RENATA KAROLEWSKA

Sekcja działa przy Zgier-
skim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku i skupia by-
łych zawodników, pływaków 
amatorów, ale również lu-
dzi po wypadkach, którzy 
zostali zmuszeni do nauki 
pływania, bo tego wymaga-

ła rehabilitacja. Przez ostatnie 9 lat wspól-
nie zdobyli aż 778 medali indywidualnych. 
Wśród zawodników są nie tylko mieszkańcy 
Zgierza, ale także łodzianie, osoby w wieku 
od 25 roku życia do 94 lat. To druga najlep-
sza sekcja pływacka Masters w Polce. Wy-
przedza ją, znacznie bogatsza w zawodników 
i sponsorów, grupa z Warszawy. Jest się czym 
chwalić tym bardziej dlatego, że w całym kra-
ju jest aż 100 czynnie działających klubów 
Masters. – Kiedyś podczas zawodów uczest-
nicy z innych miast pytali, gdzie ten Zgierz. 
A teraz mówią: no nie, znów ten Zgierz przyje-
chał – śmieje się Andrzej Wencław, opiekun 
i mentor pływaków. Warto podkreślić ska-
lę amatorskiego pływania. W listopa-
dowych mistrzostwach Polski wzięło 
udział niemal 600. zawodników 
z 96. klubów.

Wyniki nie przychodzą 
same z siebie
Sukces zgierskich pływaków nie 
wziął się znikąd. Żeby przebić się na are-
nie krajowej, potrzebny jest sprzęt, dosko-
nalenie techniki pod okiem trenera i udział 
w co najmniej dziewięciu imprezach rocznie. 
A to kosztuje, i to niemało. Średnio każ-
dy uczestnik musi wydać 400 zł za wyjazd. 
Czasem jeszcze więcej, jak ma to miejsce 
w przypadku mistrzostw świata, które odbę-
dą się w maju przyszłego roku w Londynie. 
A o sponsorów niełatwo. Ale nie ma tego złe-
go… – I tak mamy szczęście, bo jednym z nas 
jest znakomity, profesjonalny trener, Roman 
Wiczel, który pomaga nam pracować nad tech-
niką – mówi jedna z zawodniczek, Urszula 
Mróz – Poza tym rozmawiamy i nagrywamy się 
na wzajem, więc możemy zobaczyć, co robimy 
źle. Dzięki temu wyniki są lepsze.

Sport to zdrowie, ale
pod warunkiem, że podchodzi się do niego 
z rozsądkiem, zwłaszcza w starszym wieku. 
Chcąc rozpocząć treningi fizyczne po pięć-
dziesiątce, prawie zawsze trzeba dobrze się 
zastanowić i skonsultować ze specjalistami za-
kres i rodzaj wysiłku fizycznego. – Jeśli ktoś ni-
gdy nie biegał i nie jest przyzwyczajony do ruchu, 
i zacząć biegać w wieku 50 lat, to jest to zabój-
stwo, a pływać można zacząć jak najbardziej. 
Nie chodzi nam o wyrywanie biegaczy do pły-
wania, tylko pokazywanie, że lepiej pływać niż 
biegać – podkreśla Andrzej Wencław. Z tego 
powodu zgierscy mastersi skupiają się nie 

tylko na poprawianiu własnych umiejętności, 
ale też na promocji amatorskiego pływania. 
Udało im się porozumieć z MOSiRem, dzięki 
czemu kilka razy w tygodniu, w określonych 
godzinach, płacą symboliczne 3 zł za godzinę. 
Wszyscy chętni i niezdecydowani są mile wi-
dziani. Jeśli chodzi o promocję, to mastersi nie 
marnują czasu, o czym miała okazję przeko-
nać się osobiście autorka niniejszego artykułu, 
nieopatrznie przyznając się do swojej pływac-
kiej przeszłości.

Z sekcją można kontaktować za pośred-
nictwem Zgierskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. l

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie
7 rekordów Polski, 77 medali, w tym 42 złote – to wynik zgierskiej sekcji pływackiej Masters, uzyskany tylko podczas 
jednych zawodów – ostatnich mistrzostw Polski. Te liczby robią wrażenie, ale okazuje się, że grupa kilkudziesięciu 
miłośników pływania ma na swoim koncie znacznie więcej sukcesów.

Aby zdobywać medale na ogólnopolskich zawodach pływackich, nie ważny jest wiek, ważne są chęci
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18 GRUDNIA
godz. 16:00
Koncert galowy konkursu kolęd i pastorałek 
„Na świąteczną nutę” sali kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Zgierzu, ul. Sokołowska 4
godz. 17:00
„Kulinarna podróż dookoła świata – 
kulinarne wariacje świąteczne, prezenty 
naturalne i jadalne”,
warsztaty dla dzieci od 7 r. ż.
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału – 35 zł/os.
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

19 – 20 GRUDNIA
Wystawa gołębi 
MOSIR, ul. Wschodnia 2

20 GRUDNIA
godz. 9:00 – 14:00 
Akcja „Uprzątnij Swój Strych”
Plac Targowy, ul. Aleksandrowska
godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny
godz. 16:00
Bajkobranie: „Wigilia z ufoludkiem” w wyk. 
Teatru BajuBajki. Wstęp wolny
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

22 GRUDNIA
godz. 17:30
„Nabożeństwo Światła”, msza święta 
z przekazaniem Betlejemskiego Światełka 
Pokoju w parafii farnej św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Zgierzu
Organizator – Hufiec ZHP Zgierz

23 GRUDNIA
godz. 17.00  
Strefa Świątecznej Krainy, czyli: wspólne 
kolędowanie, orkiestra Świętego Mikołaja,
wizualizacje świetlne
Zamknięcie: 2 stycznia 2016 r.
pl. Jana Pawła II
godz. 17:30
Koncert gwiazdkowy, występy zespołów 
SDK „SEM” – Mała Fantazja, Mini Iskierki, 
Małe K2, Fantazja, Iskierki, Codex, K2-Junior, 
K2-kadra, Alter Ego
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”, 
ul. Parzęczewska 21

27 GRUDNIA
godz. 16:00
Rozgrywki halowej piłki nożnej Hal-Kop 
2015/2016
MOSIR, ul. Wschodnia 2

29 GRUDNIA
godz. 10:00
Feryjny turniej futsal/ roczn. 2004
MOSIR, ul. Wschodnia 2

31 GRUDNIA
PÓŁNOC
Powitanie Nowego Roku z udziałem władz 
miasta: pokaz fajerwerków, 

wspólne życzenia przy muzyce 
pl. Jana Pawła II

KAŻDY GRUDNIOWY CZWARTEK
godz. 9:00 – 11:00
„Czytanie pod choinką” – zajęcia literacko-
plastyczne dla dzieci 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Filia Nr 6, ul. Staffa 26

GODZINY PRACY CKD W GRUDNIU
l  23 grudnia, godz. 8:00 – 16:00
l  od 24 grudnia 2015 r. do 6 stycznia 2016 r. 

- przerwa świąteczno-noworoczna

2 STYCZNIA
godz. 9:00 – 16:00
Turniej piłki siatkowej „Znajdź w sobie 
Anioła”
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 15:00 – 19:00
I i II liga futsalu Hal-Kop
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 19:00
Reprezentacja Hal-Kop Zgierz – Gatta Active 
Zduńska Wola,
mecz charytatywny „Znajdź w sobie Anioła”
MOSIR, ul. Wschodnia 2

3 STYCZNIA
godz. 15:00 – 20:00
I i II liga futsalu Hal-Kop
MOSIR, ul. Wschodnia 2

6 STYCZNIA
godz. 15:00 – 19:00
I i II liga futsalu Hal-Kop
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 1700
Koncert „Kolędy świata”
Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Spacerowa 2

7 STYCZNIA
godz. 11:00
„Hulaj Dusza” – warsztaty multisensoryczne 
dla dzieci od 6 miesiąca życia do 4 r.ż.
Koszt udziału – 35 zł
Zapisy pod nr tel. 660 275 402
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

8 STYCZNIA
godz. 17:00
Kulinarna podróż dookoła świata: Meksyk 
„Chili con carne, czyli pikantny meksykański 
karnawał”
Koszt udziału – 35 zł/dziecko
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
*
X Jubileuszowy Koncert Szantowy w ramach 
finału WOŚP
Klub Agrafka, ul. Mielczarskiego 1

9 STYCZNIA
godz. 10:00
Kreatywna Kuźnia Familijna, warsztaty 
dla rodziców z dziećmi: „Wesołe zabawy 
cyrkowe. Fitness dla mózgu, czyli jak zostać 
żonglerem”

Koszt udziału – 25 zł/rodzina
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
godz. 14:00
Opłatek „Złotego Liścia” – osiedlowe 
spotkanie seniorów
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” 
ul. Parzęczewska 21
godz. 15:00 – 19:00
I i II liga futsalu Hal-Kop
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 17.00
Koncert zespołu Galderia
Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji 
Zawodowych, ul. 3 Maja 46
*
„Podróże z Bolkiem i Lolkiem”, impreza dla 
dzieci organizowana przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w ramach finału WOŚP
Park Kulturowy Miasto Tkaczy, 
ul. Rembowskiego  1
Więcej na: www.facebook.com/wosp.zgierz
*
Turniej gier komputerowych (organizator 
Gramoteka) w ramach finału WOŚP
Więcej na: www.facebook.com/wosp.zgierz
*
X Rajd Miejski organizowany przez SP nr 4 
w ramach finału WOŚP
Nordic Walking organizowany przez U3W
Więcej na: www.facebook.com/wosp.zgierz
*
 „Szalone Nożyczki”, przez cały dzień za wrzut 
do puszki będzie można wykonać zabiegi 
fryzjerskie w Salonie przy ul. 1 Maja 21 
w ramach finału WOŚP

10 STYCZNIA
godz. 10:00
Kino @MOK
Poranek filmowy dla dzieci
Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
*
Finał WOŚP dla dzieci organizowany przez 
Centrum Kultury Dziecka
Mała hala MOSIR, ul. Wschodnia 2
Więcej informacji na : www.facebook.com/
wosp.zgierz 
*
Motoorkiestra
Pętla autobusowa przy ul. Staffa/ 
Parzęczewska
Więcej na: www.facebook.com/wosp.zgierz
*
Atrakcje w ramach finału WOŚP, 
ul. Wschodnia 2
l  pokaz uzbrojenia wojskowego
l  pokaz sprzętu ratowniczego, PSP w Zgierzu
l  pokaz sprzętu policyjnego, KPP w Zgierzu
l  pokaz walk Rycerzy Ziemi Zgierskiej
l  pokaz ratownictwa, Harcerski Klub 

Ratowniczy „Adrenalina”
l  loteria fantowa
l  Wyspa Pyszności, poczęstunek w zamian 

za datki, przygotowany przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

l  Kafejka u Cezaka, poczęstunek w zamian 
za datki, przygotowany przez Zespół Szkół 
nr 1 im. J.S Cezaka w Zgierzu
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l  blok muzyczny
l  światełko do nieba
Więcej informacji na : www.facebook.com/
wosp.zgierz 
godz. 16:00
Koncert WOŚP: występy zespołów, licytacje 
gadżetów
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM” 
ul. Parzęczewska 21

11 STYCZNIA
godz. 10:00
IMS – mistrzostwa Zgierza/tenis stołowy 
dziewcząt i chłopców
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 16:30
Ceramiczne koło: garncarstwo dla 
zaawansowanych – V cykl,  
Zapisy pod nr tel. 509 719 665, zajęcia 
bezpłatne
Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Rembowskiego 17
godz. 18:00
Wernisaż wystawy fotografii Amatorskiego 
Klubu Fotograficznego działającego w MOK
Wystawa czynna do 30 stycznia 2016 r.
Zgierska Galeria Sztuki, ul. Mielczarskiego 1, 
czynna pn. – pt. 8:00 – 19:00

12 STYCZNIA
godz. 10:00
IMS – mistrzostwa powiatu/tenis stołowy 
dziewcząt
MOSIR, ul. Wschodnia 2
13 stycznia
godz. 10:00
IMS – mistrzostwa powiatu/tenis stołowy 
chłopców
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 12:00
Kino @MOK
Seans dla koneserów
Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury,  
ul. Mielczarskiego 1

14 STYCZNIA
godz. 10:00
Licealiada – mistrzostwa  powiatu/tenis 
stołowy dziewcząt
MOSIR, ul. Wschodnia 2

15 STYCZNIA
godz. 10:00
Licealiada – mistrzostwa powiatu/tenis 
stołowy chłopców
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 17:00
Otwarcie wystawy czasowej „Od lunety 
Galileusza do teleskopów kosmicznych”,
przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
Muzeum Miasta Zgierza,  
ul. Dąbrowskiego 21
godz. 17:30
Artystyczna Kuźnia – „Północny decoupage 
– technika suchego pędzla i pracy 
z szablonem”
warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Zapisy pod nr tel. 509 719 665

Koszt udziału – 25 zł/osoba, w tym materiały
Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Rembowskiego 17

16 STYCZNIA
godz. 8:00 – 16:00
Ogólnopolski Turniej w halowej piłce nożnej 
r. 2006
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 11:00
„Hulaj Dusza” – warsztaty multisensoryczne 
dla dzieci od 6 miesiąca życia do 4 r.ż.
Koszt udziału – 35 zł
Zapisy pod nr tel. 660 275 402
Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Rembowskiego 17
godz. 16:00
Mag Rys – ŁKS Łódź/Juniorki mł. – 
koszykówka
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 17:30
MKS Zgierz – CHKS Łódź/Juniorki mł. – piłka 
ręczna
MOSIR, ul. Wschodnia 2

17 STYCZNIA
godz. 8:00 – 16:00
Ogólnopolski Turniej w halowej piłce nożnej, 
rocznik 2009
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 10:00
Kino @MOK
Poranek filmowy dla dzieci
Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
godz. 16:00 – 20:00
I i II liga futsalu Hal-Kop
MOSIR, ul. Wschodnia 2
godz. 16:00
Bajkobranie: „Baśń o dwunastu miesiącach” 
w wyk. Studia Artystycznego Arlekin, 
wstęp wolny
Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Rembowskiego 17

18 STYCZNIA
godz. 16:30
Ceramiczne koło: garncarstwo dla 
zaawansowanych – V cykl,
Zapisy pod nr tel. 509 719 665, zajęcia 
bezpłatne
Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Rembowskiego 17

19 STYCZNIA
godz. 10:00
IMS – mistrzostwa Zgierza/piłka siatkowa „4” 
dziewcząt
MOSIR, ul. Wschodnia 2

20 STYCZNIA
godz. 10:00
IMS – mistrzostwa Zgierza/piłka siatkowa „4” 
chłopców
MOSIR, ul. Wschodnia 2

UWAGA! Kalendarium ma charakter 
poglądowy. Godziny i terminy imprez 
mogą zostać modyfikowane przez 
organizatorów.

Znajdziesz nas 
między innymi:
l  Urząd Miasta Zgierza,  

pl. Jana Pawła II 16
l  Miejski Ośrodek Kultury, 

ul. Mielczarskiego 1
l  Centrum Kultury Dziecka,  

ul. Rembowskiego 17
l  Młodzieżowy Dom Kultury,  

ul. Długa 42
l  Muzeum Miasta Zgierza,  

ul. Dąbrowskiego 21
l  Park Kulturowy Miasto Tkaczy,  

ul. Rembowskiego 1
l  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

ul. Wschodnia 2
l  Zgierski Uniwersytet III Wieku,  

ul. Łęczycka 24
l  Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna, ul. Łódzka 5  
(+ filie)

l  Dom Kultury SEM, Parzęczewska 21
l  Centrum Konserwacji Drewna,  

ul. Narutowicza 6
l  Miejski Zespół Przychodni 

Rejonowych, ul. Łęczycka 24 A  
(+ placówki)

l  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Długa 56

l  Straż Miejska, ul. Popiełuszki 3A
l  Urząd Gminy Zgierz,  

ul. Łęczycka 4
l  Starostwo Powiatowe,  

ul. Sadowa 6A
l  Powiatowy Urząd Pracy,  

ul. Barona 10
l  PTTK, pl. Jana Pawła II 18
l  Bank Spółdzielczy,  

ul. Długa 62 A (+ placówki)
l  Sąd Rejonowy, Sokołowska 6
l  Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1
l  Biurowiec „Boruty”, Struga 23
l  Falkopia, 1 Maja 65
l  Komenda Hufca ZHP, Długa 29
l  Centrum Medyczne Boruta, 

Struga 2/4
l  Warzywniak „U Michała”, 

ul. Powstańców Śląskich 2bc
l  Bar Myśliwski, Popiełuszki 9
l  Bar Express, Długa 63/67
l  Zakład fryzjerski „Szalone Nożyczki”, 

ul. 1 Maja 21
l  Zakład fryzjerski „Nie zadzieraj 

z fryzjerem”, ul. Łęczycka 2

Firmy i instytucje zainteresowane 
dystrybucją miesięcznika 
„Zgierz – moja przestrzeń” 
zapraszamy do kontaktu z naszą 
redakcją: mokzgierz@interia.pl 
lub pod numerem tel. +42 716 26 18.




