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Słowo 
wstępu

W tym miesiącu nieco 
więcej o inwestycjach. 
Te, oczywiście, zwykle 
kojarzą się z jakimś 
rodzajem wysiłku lub 
po prostu ze zmianą. 
Mnie – zdecydowa-
nie z tym drugim, i to 

w dodatku w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Bo faktycznie inwestycje za-
wsze wywołują zmianę, niezależnie od 
tego, czy dotyczą biznesu, budynków, 
czy rozwoju człowieka. A zmiana z kolei 
generuje – jak to się mówi – „ruch w in-
teresie”. Dlaczego o tym piszę? Ano dla-
tego, że w naszym Zgierzu coś się zaczyna 
zmieniać. Przejeżdżając przez miasto, co 
trochę można się natknąć a to na zdję-
ty chodnik, a to na słupki ograniczające 
ruch samochodów, a to na znaki zakazu 
czy nakazu. To wszystko w niektórych 
przypadkach trochę dezorganizuje życie, 
ale z drugiej strony nieuchronnie prowa-
dzi do zmiany i oznacza, że Zgierz inwe-
stuje w infrastrukturę – bo w mieście jest 
potrzeba zmian, są pomysły, i w końcu są 
na to wszystko środki. Na początku grud-
nia przypada rocznica prezydentury Prze-
mysława Staniszewskiego, który obiecał 
swoim wyborcom wiele zmian. I tak sobie 
myślę, że owa rocznica to dobry pretekst, 
aby powiedzieć „sprawdzam”. Może do-
dam jeszcze, że tym chętniej zajęliśmy się 
w redakcji tematem inwestycji miejskich 
i społecznych, że interesuje on niemałą 
grupę mieszkańców spragnionych pozy-
tywnych zmian. l

Renata Karolewska
Redaktor naczelna
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Z życia miasta

Miejsko‑Powiatowe 
obchody 11 listopada
Tegoroczne obchody Święto Niepodległości były wyjątkowe ze względu na charakter wydarzeń. Części oficjalnej 
towarzyszył bogaty repertuar kulturalno-artystyczny. Wydarzenie odbywały się głównie na placu Jana Pawła II. 
Uczestnicy wzięli udział w koncertach i recytacjach pieśni patriotycznych.

M
IC

H
A

Ł 
FA

LK
Harcerze ze Sztafety Rowerowej jak co roku 
przywieźli z Kostiuchówki na Ukrainie Ogień 
Niepodległości
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Z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się część artystyczna obchodów. Zgierzanie do 
późnych godzin wieczornych mogli obserwować wizualizacje i słuchać muzyki.

Obchody rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny, mieszkańców Zgierza i Powiatu Zgierskiego Kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi złożyli 
m.in. samorządowcy, członkowie stowarzyszeń 
i Rad Osiedli

„Żywa flaga” stworzona przez młodych zgierzan, 
którzy z dumą prezentowali barwy narodowe. 
Inicjatorem akcji było Gimnazjum nr 3.
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Z życia miasta

Jedynie do 10 grudnia można oglądać wy-
stawę zdjęć „107 dni w Azji” autorstwa 
Marty Parady i Kristofa Túri. Tematem 
przewodnim 40. zdjęć wykonanych w Azji 
Południowo-Wschodniej jest życie codzien-
ne mieszkańców Wietnamu, Kambodży, 
Birmy, Tajlandii i Laosu – ich kultura, re-
ligia i zwyczaje. Obrazy pokazują również 
wręcz magiczną przyrodę tych krajów. Au-
torzy zdjęć na co dzień mieszkają w Edyn-
burgu, ale sporo podróżują. Kolejnym 
kierunkiem ich podróży będzie Singapur. 
Niewykluczone, że wkrótce ponownie od-
wiedzą Zgierz z kolejną dawką egzotycz-
nych fotografii, na które to wydarzenie już 
dziś zapraszamy w imieniu Muzeum Miasta 
Zgierza, gdzie można zobaczyć prace mło-
dych fotografików. Wstęp na wystawę jest 
bezpłatny. (erka)

„107 dni w Azji” – wystawa fotografii Bezpieczna 
kobieta

W deszczowy weekend w połowie paź-
dziernika panie w różnym wieku, z których 
najmłodsza miała zaledwie 5 lat, spotka-
ły się w sali sportowej SP 11, aby poznać 
podstawowe chwyty pozwalające na sku-
teczne obezwładnienie napastnika. Kobiety 
i dziewczynki ćwiczyły pod opieką wielo-
krotnych mistrzów Polski w taekwondo: Ka-
mila Sobola, Gabrieli Gajewskiej i Kamila 
Zabosta. – To wyjątkowa okazja uczyć się 
od takich mistrzów – mówiła pani Agniesz-
ka, jedna z uczestniczek kursu. Dwudnio-
we szkolenie zorganizowane zostało przez 
Łowicką Akademię Sportu i Komendę Po-
wiatową Policji w Zgierzu w ramach akcji 
„Bezpieczna kobieta”. W programie prze-
widziano zajęcia nie tylko z samoobrony, 
ale również w udzielania pierwszej pomocy, 
a zgierscy policjanci informowali, jak unik-
nąć sytuacji, które mogą narazić kobiety na 
atak przestępców. Było dużo cennych rad, 
śmiechu i pozytywnej energii. – Dla nas, 
organizatorów, najlepszą nagrodą są zado-
wolone twarze uczestniczek – opowiadał Ka-
mil Sobola – a my chętnie dzielimy się naszą 
wiedzą, bo może ona komuś pomóc uniknąć 
zagrożenia lub uratować ludzkie życie. To jest 
właśnie dla nas społeczny „Oskar”.

Na zakończenie spotkania Tomasz Ol-
czyk, Zastępca Komendanta Policji w Zgie-
rzu, wręczył wszystkim paniom dyplom 
udziału w warsztatach i obiecał, że akcja 
będzie kontynuowana. „Bezpieczna kobie-
ta” została uznana za sprawdzoną praktykę 
obywatelską przez Prezydenta RP. (ea)

Jak być młodzieżowym liderem?
Odpowiedzi na to pytanie przez półtora 
tygodnia szukali młodzi ludzie z sześciu 
krajów Europy, którzy wzięli udział w mię-
dzynarodowym szkoleniu zorganizowanym 
przez Fundację „Krok do Przodu”. Celem 
spotkania, w którym wzięła równie udział 
młodzież ze Zgierza, było zdobycie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych w realizacji akcji 
społecznych i w wolontariacie. Młodzi lu-
dzie uczyli się czym jest projekt, jak go przy-
gotować, realizować i rozliczać. Dodatkowo 
poznawali kultury innych krajów uczestni-
czących w wydarzeniu, tj. Macedonii, Ukra-
iny, Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Efektem 
szkolenia będzie wydana przez zgierską 
fundację publikacja w języku angielskim ze 
wskazówkami dla liderów młodzieżowych, 
w jaki sposób realizować swoje działania. 
Dodatkowym plusem jest fakt, że każdy 
z uczestników ma wykonać swój „mini pro-
jekt” w swoim mieście. Z niecierpliwością 
oczekujemy pierwszych działań młodych 
zgierzan! l

Jakub Pyrzanowski

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Zgierza
Już pond 300. mieszkańców naszego mia-
sta skorzystało z profesjonalnej i bez-
płatnej pomocy prawników w ramach 
akcji „Prawnicy dla Zgierza”. Zgierzanie 
najczęściej przychodzą ze sprawami z za-
kresu prawa cywilnego, a w szczególności 
z prawa rodzinnego i spadkowego. Inne 
często zgłaszane problemy dotyczą win-
dykacji długów czy też kwestii mieszka-
niowych.

Porady zostały zainicjowane przez Pre-
zydenta Miasta Zgierza, Przemysława Sta-
niszewskiego we współpracy z Okręgową 

Radą Adwokacką w połowie maja 2015, 
a prowadzone są przez adwokatów, którzy 
społecznie zaangażowali się w udzielanie 
pomocy prawnej mieszkańcom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji. Dotychczas 
porady odbywały się w jeden wtorek mie-
siąca, ale ze względu na duże zaintereso-
wanie mieszkańców, najprawdopodobniej 
liczba spotkań z prawnikami w najbliż-
szym czasie wzrośnie. Zgłoszenia, przypo-
mnijmy, przyjmowane są w Biurze Obsługi 
Klienta UMZ.

 (erka)
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Z życia miasta

Świadomy 
mieszkaniec 
na wagę złota

Na przystankach komunikacji miejskiej po-
jawiły się ostatnio kolorowe infografiki in-
formujące o tym, w jaki sposób włączyć się 
w proces współdecydowania o tym, co się 
dzieje na gruncie lokalnym. Można na nich 
przeczytać o tym, jak zaaranżować konsul-
tacje społeczne, jak zgłosić inicjatywę lokal-
ną, gdzie i w jaki sposób skontaktować się 
z Radnym oraz Prezydentem, jak działa Bu-
dżet Obywatelski oraz jak z pomocą Rady 
Osiedla lub Radnego zmieniać prawo lokal-
ne. Działania te, podjęte w ramach projektu 
„Rusz się!”, realizowanego przez Fundację 
„Krok do Przodu”, obejmą również cykl 
spotkań z mieszkańcami i wydanie broszu-
ry informacyjnej. Fundacja poprzez takie 
działania chce przyczynić się do zwiększenia 
zaangażowania społecznego zgierzan. (rk)

Stypendia dla najzdolniejszych 
gimnazjalistów

21 najzdolniejszych uczniów zgierskich 
gimnazjów otrzymało stypendia za wybitne 
osiągnięcia w nauce, a także za aktywność 
w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejęt-
ności. Młodym zdolnym przyznano łącznie 
14 900 zł. Stypendia ufundowane przez firmę 
Brenntag Polska Sp. z o.o. są przeznaczone 
na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych 
i na inne cele umożliwiające rozwijanie zain-
teresowań i pasji stypendystów. Uczniowie 
otrzymali je w Dniu Edukacji Narodowej, 
a uroczystość odbyła się w sali Parku Kultu-
rowego Miasto Tkaczy. Fundator jest jednym 
z największych producentów chemii przemy-
słowej w kraju. W Zgierzu posiada swój ma-
gazyn centralny. 11 lat temu firma utworzyła 
Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów 

Gimnazjów w Zgierzu, w ramach którego 
dwa razy w roku są przyznawane stypendia 
dla najzdolniejszych uczniów, którzy poza 
wynikami w nauce, udziałem w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych mogą pochwa-
lić się dodatkowymi sukcesami. Do tej pory 
przyznano ponad 500 stypendiów na ogólną 
kwotę około 500 000 zł. Wnioski stypendial-
ne mogą składać: wychowawcy klas, dyrekcja 
szkół, rady pedagogiczne bądź rady szkół, 
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, or-
ganizacje społeczne i samorządowe. Wnioski 
do najbliższej edycji przyjmowane są do 30 
listopada. Uczeń chcący skorzystać ze wspar-
cia finansowego musi udokumentować swo-
je osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie 
twórcze i społeczne. (rk)

Najlepsi gimnazjaliści otrzymali stypendia za wyniki w nauce i aktywność pozaszkolną

Adrenalina górą!
Harcerski Klub Ratowniczy „Adrenali-
na” ze Zgierza zdobył mistrzostwo w XVII 
Ogólnopolskich Zawodach ZHP w Ratow-
nictwie organizowanych przez Harcerską 
Szkołę Ratownictwa ZHP. Harcerze wygrali 
na trasie podstawowej, pokonując 9 innych 
patroli.

Zawody organizowane są co roku gdzie 
indziej – tym razem odbyły się w Płocku. 
Skupiają w jednym miejscu około 200. wo-
lontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, PCK oraz 
innych organizacji społecznie zajmujących 
się ratownictwem na terenie kraju. Celem 
zawodów jest propagowanie idei niesienia 
pierwszej pomocy wśród osób związanych 
na co dzień z medycyną.

Klub „Adrenalina” w mistrzostwach brał 
udział po raz piąty, ale wygrać rywalizację 
udało mu się po raz pierwszy. Nasze mia-
sto reprezentował patrol w składzie: Pau-
lina Dębska, Natalia Stępniak, Karolina 

Chelińska oraz Grzegorz Kwapisz. Oprócz 
pucharu i dyplomu, klub ratowniczy wygrał 
także kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 

dla czterech osób, którego koszt opiewa na 
przeszło 3 tysiące złotych. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy! (bs)
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Kolędowo w CKD

Centrum Kultury Dziecka zaprasza na wokal-
ny konkurs kolęd i pastorałek „Na świąteczną 
nutę”, który odbędzie się 15 grudnia 2015 r. 
w CKD przy Rembowskiego 17 od godziny 
9.00. Jednocześnie informujemy, że lista wy-
konawców jest otwarta do 27 listopada do 
godz. 20.00. Zgłoszenia solistów, zespołów, 
duetów w wieku 4-13 lat oraz zespołów ro-
dzinnych przyjmowane są w CKD mailowo, 
osobiście lub tradycyjnymi listami. Regulamin 
konkursu i karty zgłoszenia dostępne są na 
stronie Centrum Kultury Dziecka www.ckd.
miasto.zgierz.pl. Patronat nad konkursem ob-
jął Prezydent Miasta Zgierza. (rk)

Z życia miasta

Każdy ma szansę, bo wykonawcy dzieleni są na grupy 
wiekowe

Nagroda za kreatywność

Uczniowie klasy 3B zgierskiego Gimnazjum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wzięli 
udział w walce o tytuł „Najbardziej Kreatyw-
nej Klasy Dziennika Łódzkiego”. Plebiscyt 
zakończył się sukcesem, młodzi zgierzanie 
zajęli trzecie miejsce w województwie.

Konkurs miał na celu wyłonienie mło-
dych ludzi na co dzień wykazujących się 
kreatywnym myśleniem. Do rywalizacji 
zgłosiło się 80 szkół z województwa łódz-
kiego. Klasa z Gimnazjum nr 3 w Zgierzu, 
której wychowawcą jest Urszula Karwow-
ska, oprócz osiągania wysokich wyników w 
nauce, udziela się charytatywnie, społecz-
nie, bierze udział w działaniach prowadzo-
nych na rzecz szkoły i miasta. Uczniowie 
uczestniczą między innymi w ogólnopol-
skiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 
oraz akcji „Grosz do grosza”. Ostatnio 
zdobyli nagrodę główną w ogólnopolskim 
konkursie historyczno-literackim „Pamięć 
nieustająca”. Z wielką pasją uczą się także 
języków obcych.

Na kreatywne klasy głosować można było 
w październiku. Klasa 3B uzyskała ponad 15 
tysięcy głosów. W nagrodę młodzi-kreatyw-
ni pojadą, wspólnie ze zdobywcami miejsca 
drugiego, do Uniejowa, gdzie spędzą dzień 
bogaty w atrakcje. Zwycięzcy natomiast 
zwiedzą Brukselę. (bs)

Wychowawczyni zgierskich gimnazjalistów, 
Urszula Karwowska

Wyróżnienie dla wystawy 
„Dziedzictwo odnalezione na strychu”

Muzeum Miasta Zgierza jednym z naj-
lepszych organizatorów Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Polsce – taką decyzję podjął 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyróżnia-
jąc miejską placówkę kultury. Wśród na-
grodzonych znalazło się dwoje pracowni-
ków muzeum: Justyna Czerwińska i Maciej 
Rubacha, którzy zostali docenieni za tego-
roczny projekt „Dziedzictwo odnalezione 
na strychu”. Pisaliśmy o tej wystawie w paź-
dzierniku. Gratulujemy! (me)

Jak pracować z trudnym dzieckiem?
O przyczynach trudnych zachowań u dzieci 
oraz możliwościach rozwiązywania trudno-
ści wychowawczych będzie mowa podczas 
konferencji „Kod zachowania – jak rozszy-
frować bardzo trudne zachowania uczniów 
i jak z nimi postępować – skuteczne narzę-
dzie do stosowania w szkole, przedszkolu 
i w domu”. Głównym mówcą będzie Jessi-
ca Minahan, specjalizująca się w radzeniu 
sobie z zachowaniami o podłożu lękowym 
oraz opozycyjno-buntowniczym u dzieci 
i młodzieży, niezależna konsultantka ds. 
ekstremalnie trudnych zachowań uczniów 
w publicznych szkołach USA oraz autorka 
artykułów w prestiżowych specjalistycznych 
magazynach. Na co dzień adiunkt na Uni-
wersytecie w Bostonie.

Konferencja, która odbędzie się 30 li-
stopada 2015 r. w Wojewódzkim Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, 

przeznaczona jest dla nauczycieli, opie-
kunów, socjoterapeutów i pedagogów, 
którzy na co dzień zajmują się pracą 
z dziećmi i młodzieżą. Zgłoszenia na stro-
nie www.wodn.get.edu.pl. Liczba miejsc 
ograni czona. (me)
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Z „100. Rocznica 
Operacji Łódzkiej” 
– wystawa

Do 10 stycznia można obejrzeć wystawę 
„100. Rocznica Operacji Łódzkiej 1914-
2014”. W Muzeum Miasta Zgierza prezen-
towane są niezwykłe okazy broni, umundu-
rowania oraz rynsztunku wojskowego. Choć 
ekspozycja była wcześniej prezentowana 
w dziesięciu innych muzeach województwa 
łódzkiego, to tylko u nas została ona rozsze-
rzona o zgierski wątek. Podczas wernisażu 
tylko w zgierskim muzeum można było spo-
tkać „żołnierzy” armii carskiej, zobaczyć jak 
funkcjonował szpital polowy oraz spróbo-
wać grochówki gotowanej na kuchni polo-
wej z okresu I wojny światowej. (ea)

Tomasz Żółtko 
w Zgierzu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu 
zaprasza na koncert Tomasza Zółtko. Muzycz-
na uczta tego chrześcijańskiego pieśniarza, 
kompozytora i poety odbędzie się 28 listopada 
2015 r. o godz. 17.00 w Kościele Opatrzności 
Bożej przy Spacerowej 2. Wstęp wolny.

Gala z udziałem pracowników muzeum

Zgierska wystawa jest wyjątkowa
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Pasja

BEATA SZYMAŃSKA

Pomysłodawcą Dnia Jeża 
jest Jerzy Gara, założyciel 
Ośrodka Rehabilitacji Jeży 
„Jerzy dla Jeży” w Kłodz-
ku. Ustanowienie go  miało 
być formą reklamy działań 
ośrodka i pretekstem, by 
dotrzeć do ludzi z informa-

cjami na temat wsparcia i ochrony tego ga-
tunku. Zaangażowanie Jerzego Gary w co-
dzienną pomoc jeżom i działania na rzecz 
zmiany podejścia do nich niewątpliwie za-
sługuje na przeszło 15 tysięcy polubień pro-
filu ośrodka na Facebooku. Opiekun zwie-
rząt twierdzi, że jeże przyszły do niego po 
pomoc same i – jak mówi – zostały na dłużej. 
A nowe ciągle się pojawiają. Tylko w ostat-
nim półroczu trafiło do ośrodka prawie 50 
jeży z różnych regionów Polski. Część z nich, 
po udzieleniu niezbędnej pomocy, leczeniu 
i rehabilitacji, została wypuszczona na wol-
ność. – Opierając się na danych, jakie docie-
rają z Zachodu, możemy wywnioskować, że 
jeżeli rozwój i przemiany w Polsce będą szły 
tą samą drogą co tam, to nasze populacje jeży 

staną się zagrożone. – mówi Jerzy Gara. Dla-
tego ich ochrona już dziś jest koniecznością.

Każdy jeż dostaje imię,
a wraz z imieniem ciepło i zainteresowanie 
ze strony pracowników ośrodka. Jeże, któ-
re nam, zgierzanom są nadzwyczaj bliskie, 
to zwierzęta wyjątkowe. Każdy z nich jest 
inny. Różnią się nie tylko wyglądem, ale 

i charakterem. Są jak ludzie – mają odmien-
ną osobowość. Różnice w zachowaniach 
występują nawet u najbliższego rodzeństwa. 
To także odważne stworzenia. Kiedy na ich 
drodze istnieje potencjalne zagrożenie, nie 
uciekają. Są świadome swojego kolczastego 
uzbrojenia. Nie obawiają się bliskości czło-
wieka. Jako zwierzęta o nocnej aktywności, 
podczas dnia starają się ukryć i odpoczy-
wać. Widok jeża, który przebywa w dzień na 
otwartym terenie powinien nas zaniepoko-
ić. – W takiej sytuacji należy spróbować de-
likatnie go poruszyć, a kiedy jego reakcja jest 
bardzo powolna, to znaczy, że coś jest nie tak. 
Jeża należy zabrać i udzielić mu pomocy – 
stwierdza Jerzy Gara. – Najlepiej zadzwonić 
na „pogotowie dla jeży” i uzyskać precyzyjną 
poradę, jak postępować. Najczęściej koniecz-
ne jest udzielenie dłuższej opieki oraz wizyta 
w klinice weterynaryjnej.

Jeże w Polsce  
objęte są ścisłą ochroną
Największym zagrożeniem dla małych ssaków 
jest po prostu ludzka niewiedza. Polskie jeże, 
podobnie jak ich kuzyni z innych krajów Eu-
ropy, zaczęły przemieszczać się i zamieszki-
wać wielkie tereny zurbanizowane zajmowane 
przez ludzi. – Bardzo często nie zdajemy sobie 
sprawy, że mamy w swoim ogrodzie, działce czy 
na trawniku kolczastego lokatora. Dowiadu-
jemy się o tym dopiero wtedy, kiedy stanie się 
już jakieś nieszczęście – stwierdza Jerzy Gara 
– Warto wiedzieć, że wymarzonymi miejscami 
pobytu dziennego dla jeży są stosy liści, gałęzi czy 
suchych chwastów. Wystarczy, że jednego dnia 
zrobimy pryzmę, a kolejnego chcemy ją podpalić 
albo załadować na taczkę... i nieszczęście goto-
we. Warto więc mieć świadomość, że jeże są na 
co dzień obecne wokół nas – dodaje.

Zatem mając na uwadze dobro na-
szych małych przyjaciół, ważne jest także, 
by w nieuzasadnionych przypadkach nie 
transportować zwierząt z terenów zurbani-
zowanych do lasów. Zważajmy na fakt, że 
w gnieździe czekać mogą na matkę małe 
oseski, więc tym samym chcąc pomóc, mo-
żemy tylko zaszkodzić. l

Chcesz pomóc lub zasięgnąć porady? 
Ośrodek Rehabilitacji Jeży w Kłodzku 

tel. 505 140 960, www.facebook.com/JerzyDlaJezy

Tuląc jeża
Był sobie jeż kolczasty, co czesał się na jeża i mieszkał pod jeżyną w pobliżu 
miasta Zgierza – to fragment wiersza Wandy Chotomskiej, którego bohater 
stał się w 2006 r. symbolem promocyjnym naszego miasta. Jak wygląda 
mały, kolczasty ssak wie chyba każdy. Wiele osób jednak nie zdaje 
sobie sprawy, że to niezwykłe zwierzę ma swój dzień, który przypada 
10 listopada. I choć o tych obchodach nie wiedzą sami bohaterowie śpiący 
już w gniazdach zwinięci w kłębek, to dzień ten zyskuje coraz więcej 
zwolenników wielbiących małe, kolczaste stworzenia.

Z życia jeża
l  W  Polsce występują dwa gatunki jeży. W  całym kraju dostrzec można jeża wschodniego 

(Erinaceus roumanicus), blisko zachodniej granicy natomiast jeża europejskiego (Erinaceus 
europaeus).

l  Dorosły jeż europejski ma około 8 tysięcy sztuk kolców. Jeże wschodnie mają ich mniej, tylko 
6 tys.

l  Interesującym zachowaniem jeży jest samonamaszczanie – kiedy jeża coś zaciekawi, zaczy-
na to lizać lub żuć.

l  W układzie pokarmowym jeży nie występują enzymy trawiące laktozę – spożywanie mleka 
może skończyć się dla nich śmiercią.

l  wbrew stereotypowi, jeże na co dzień nie żywią się jabłkami, a raczej oczekują w ich pobliżu 
na amatorów opadłych owoców.

l  Jeż potrafi biec z prędkością 5-6 km/godz., czyli tak szybko jak maszerują ludzie.
l  Podczas hibernacji temperatura ciała jeża spada do +5 °C. Jego serce bije 20 razy na minutę, 

a nie 160-180. Liczba oddechów zmniejsza się z 50 do 1 na minutę.

Przez ostatnie pół roku do ośrodka Jerzego Gary trafiło pięćdziesiąt jeży
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Rocznica prezydentury

Panie prezydencie, szybko panu zleciał ten 
rok?
Oj, bardzo. Mam wrażenie, że od tych kilkuna-
stu miesięcy dzień za dniem jakoś szybciej bie-
gnie (śmiech).

Tak pan sobie wyobrażał swoją prezydenturę?
Mniej więcej tak, choć nie przypuszczałem, że 
sprawy będą tak dynamicznie postępować. Cza-
sem droga od pomysłu do jego realizacji jest 
długa, ale chyba jeszcze częściej jest tak krót-
ka, że nie wiadomo kiedy czas zlatuje. Muszę 
jednak powiedzieć, iż patrząc wstecz, 
widzę, że udało się zrealizo-
wać dużo ważnych projektów, 
a wiele innych jest w trakcie 
realizacji. Teraz one będą po-
stępować i żyć swoim życiem, 
więc będzie można skupić się 
na działaniach bardziej bie-
żących.

Podsumowując pierwszy 
rok prezydentury, co uznaje 
pan za swój sukces, a  co za 
porażkę?
Sukcesem niewątpliwie są 
zrealizowane inwestycje, które 
zapowiadałem jeszcze w trakcie 
kampanii wyborczej. Mieszkańcy, 
co bardzo mnie cieszy, nawet sami 
zauważają, że udało się rozpocząć re-
monty chodników i dróg. Bardzo czę-
sto spotykam się z pozytywnym odbio-
rem. Ludzie zauważają, że jest inaczej 
niż do tej pory. Bo zwykle było tak, 
że działania zaczynały się w ostatnim 
roku kadencji. A ja od początku 
postawiłam sobie za cel realizację 
obietnic wyborczych. Nie mogłem 
i nie chciałem zawieść tych, co 
na mnie głosowali. A co jest po-
rażką? Trudno mi wskazać jakąś 
konkretną, ale muszę przyznać, 
że ciągle mam wrażenie, że 
mógłbym zrobić jeszcze więcej.

No dobrze, to skoro już uda‑
ło się opanować plany in we‑ 

stycyjne, to co będzie pan robił w następnym roku. Jakie 
ma pan priorytety na 2016 rok?
Można powiedzieć, że sprowadzają się one do inwestowa-
nia, do dalszego rozwoju miasta i nadganiania trochę stra-
conego czasu. Jednym z najważniejszych zadań jest termo-
modernizacja wszystkich 23 placówek oświatowych: szkół, 
przedszkoli i żłobka. Działania zaczęły się już w tym roku 
i muszę przyznać, że jestem z tego bardzo dumny. Inne 
ważne priorytety to oczywiście rewitalizacja miasta, ale też 
wzrost bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ochronę środowiska. 

Poza tym w tym roku udało się podjąć studium, które choć 
może niedoskonałe, to jednak jest bardzo potrzeb-

ne mieszkańcom, bo na jego podstawie 
można tworzyć plany zagospodarowania 

przestrzennego. Ważne jest także ak-
tywne promowanie miasta. Mam tu 
na myśli choćby rozwój miesięcznika 
miejskiego w taki sposób, aby nie był 
narzędziem walki politycznej, a mó-
wił o tym mieście, o jego sukcesach 
i o aktywności mieszkańców.

Do rozwoju miasta potrzeba co 
najmniej strategii i  pieniędzy, 
których dostarczają firmy. Ma 
pan jakieś pomysły w  tych 
dziedzinach?
Strategia Rozwoju Miasta, 
która właśnie powstaje, jest 
kluczowa, bo pokaże w któ-
rą stronę iść. Niewątpliwie 
przedsiębiorczość jest rów-
nież bardzo ważna, a więc 
także zależy mi na stworze-
niu możliwie najlepszych 
warunków dla rozwoju 
firm. Również na tym, żeby 
zachęcić naszych przedsię-
biorców do włączenia się 
w działania na rzecz rozwoju 
miasta, żeby chcieli w siebie 
inwestować i pośrednio przy-
ciągali tu innych. Otwarte 
ostatnio Centrum Obsługi 
Przedsiębiorców ma między 
innymi integrować tę grupę 

i stopniowo budować w skali 
całego kraju świadomości, że 
w Zgierzu może się wiele dziać, 

Nie nadrobię 
straconego czasu
Na początku grudnia mija rok od zaprzysiężenia Prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego, który podobnie jak 
wielu jego poprzedników sporo naobiecywał mieszkańcom miasta. A ponieważ rocznica to zwykle doskonały pretekst 
do refleksji, postanowiliśmy powiedzieć prezydentowi: „sprawdzam” i zweryfikować wypowiedziane przez niego słowa.
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Rocznica prezydentury

że urząd jest przyjazny przedsiębiorcom, że 
tu są możliwości rozwoju. Zdaję sobie spra-
wę, że nie mamy terenów inwestycyjnych, 
ale dzięki rozwijającej się infrastrukturze 
drogowej, m.in. S14, możemy je stworzyć. 
Pokazał to przykład Strykowa. My też mo-
żemy stać się takim interesującym miastem 
i stworzyć wiele nowych miejsc pracy.

Co najbardziej pan lubi w Zgierzu?
Zgierz zawsze mnie przyciągał. Nie do 
końca potrafię sobie odpowiedzieć, czym 
konkretnie, ale myślę, że chyba chodzi o at-
mosferę mniejszego miasta. Ja wywodzę się 
z dużej Łodzi – tam się urodziłem i wycho-
wałem, ale to w Zgierzu zaistniałem zawo-
dowo. Chyba lubię to wszystko, co stanowi 
element lokalnej historii, ale też poczucie, 
że można się wykazać konkretnym działa-
niem na rzecz tego miasta. Ja sobie zdaję 
sprawę, ze Zgierz mający większą Łódź przy 
sobie, nie mógł się rozwijać dynamicznie, 
był pomijany, stawiany w drugim rzędzie. 
Ale też gorąco wierzę, że skoro inne miasta 
mogą się rozwijać, to i Zgierz może...

Czyli chodzi o  to, że Zgierz stanowi dla 
pana rodzaj wyzwania?
Tak, ale nie tylko. Także o to, że są tu inne 
relacje między ludźmi, którzy są bliżsi sobie. 
Większość się zna, przez co pewne sprawy 
można szybciej załatwić. Jest tu wiele napraw-
dę fajnych, aktywnych osób, które chcą się 
włączać w różne działania i bardzo dobrze się 
z nimi pracuje. Choć, oczywiście są też grupy 
ludzi, które trzeba bardziej stymulować.

Gdyby jako prezydent dostał pan, po‑
wiedzmy, ze 100 milionów złotych, to jak 
wydałby pan te pieniądze?
To zdecydowanie za mało. Zgierzowi po-
trzeba znacznie większych środków. A na 
co bym je wydał? Na pewno po części na 
ratowanie historycznych atrakcji, ale też na 
tworzenie właściwej infrastruktury miasta, 
żeby zachęcić przedsiębiorców. Bo wówczas 
Zgierz stałby się rodzajem samonapędzają-
cej się maszyny.

Zastanawiam się, czy ma pan jeszcze czas 
dla żony i dwojga swoich małych dzieci?
Tak, nie jest tak źle. Staram się spędzać 
z nimi jak najwięcej czasu, i tam, gdzie to 
możliwe, zabierać ich z sobą. To zresztą 
widać, że przy różnych wydarzeniach towa-
rzyszy mi żona i dzieci. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że jeśli stracę ten czas, to nigdy póź-
niej już go nie nadrobię. l

Rozmawiała Renata Karolewska

Spotkanie z przedsiębiorcami
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Termomodernizacja budynku przy 

ul. Dług
iej 29

Przebudowa drogi gruntowej na ul. Letniej
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Nowy chodnik przy ul. Wojska Polskiego

Rów przy ul. Przyrodniczej
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LEGENDA
(wymienione obiekty obejmują zarówno drogi i chodniki budowane lub przebu-
dowywane w całości, jak i we fragmentach oraz kolejne etapy inwestycji)

1. Budowa odwodnienia i drogi – ul. Zawiszy Czarnego
2. Budowa odwodnienia i remont rowu na ul. Przyrodniczej
3. Przebudowa ulic: Kościuszki, Gołębiej i Wspólnej
4. Budowa kanalizacji od Bzury do ul. Mireckiego
5. Przebudowa drogi i parkingów na Osiedlu Okrzei
6. Remont mostu – ul. Piaskowa (nad Bzurą)
7. Remont Muzeum Miasta Zgierza
8. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 8
9. Termomodernizacja Biblioteki Publicznej
10. Toaleta publiczna w Parku Miejskim
11. Przebudowa chodników na ul. Popiełuszki
12. Przebudowa drogi gruntowej – ul. Letnia
13. Przebudowa ulicy Perłowej
14. Budowa sygnalizacji świetlnej na wiadukcie – ul. Czerwieńskiego
15. Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Ozorkowska
16. Przebudowa linii energetycznej i oświetlenia na ul. Sokołowskiej
17. Budowa oświetlenia na ul. Radosnej
18. Budowa drogi do Dworca Zgierz Północ (dokumentacja)
19. Budowa odwodnienia ul. Bema

20. Koncepcja odwodnienia dla os. Rudunki
21. Budowa ul. Milenijnej 
22. Przebudowa chodników na ul. Dąbrowskiego 
23. Przebudowa chodników na ul. Wojska Polskiego
24. Przebudowa chodników na Placu Targowym
25. Przebudowa chodnika na ul. Sadowej 
26. Przebudowa drogi gruntowej – ul. Głogowa
27. Przebudowa drogi gruntowej – ul. Polna
28. Przebudowa drogi gruntowej – ul. Orkana
29. Parking przy ulicy 3 Maja 
30. Remont Łaźni Miejskiej
31. Budowa oświetlenia na ul. Worcella

Dzieje się 
w Zgierzu
C

hoć jeszcze się nie zakończył, to już dziś można powiedzieć, 
że rok 2015 zapisze się w historii Zgierza jako przełomowy 
pod względem inwe        stycji miejskich. W tym czasie zbudo-
wano, wyremontowano, zmodernizowano drogi, chodniki, 
boiska, place zabaw, parkingi, kanalizacje deszczowe, ele-

menty infrastruktury drogowej i inne obiekty. Wykonano też „nie-
widoczne dla oka” odwodnienia terenów. Ponadto urzędnicy skupili 
się na uzyskaniu niezbędnych analiz i czasochłonnym przygotowaniu 
dokumentacji technicznych pod budowy planowane na kolejny rok. 
Dzięki oszczędnościom z przetargów powstał program przebudo-
wy dróg gruntowych i program przebudowy chodników. Udało się 
w końcu rozpocząć remont zabytkowej Łaźni Miejskiej, a do końca 
roku powinien być oddany parking przy ulicy 3 Maja. 

Oprócz programów drogowych, powstał również Wieloletni Pro-
gram Rozwoju Infrastruktury Sportowej na terenie Zgierza, któ-
ry obejmuje 21 obiektów, wśród których znajdują się między inny-
mi: nowa hala widowiskowo-sportowa, „Malinka”, hale i pływalnia 
MOSiR przy Wschodniej i Leśmiana, przyszkolne boiska sportowe 
i place zabaw przy przedszkolach, nowe siłownie zewnętrzne na 
miejskich osiedlach czy ścieżki rowerowe. UMZ stara się o dofi-
nansowanie w tym zakresie ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 
W tym przypadku swój głos mają także mieszkańcy. Plan, wcześniej 
zaopiniowany przez rady osiedli, kluby i nauczycieli WF, w listopadzie 
poddany został pod konsultacje społeczne. Każdy mieszkaniec może 
wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej. (me)

Inwestycje 2015
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Przygotowując się do naszej rozmowy, 
przejrzałam zestawienia zadań realizowa‑
nych przez Wydział Inwestycji Rozwoju. 
Przyznam, że sporo tego jest.
Faktycznie mamy co robić. Realizujemy 
wiele ważnych i potrzebnych zadań. Obec-
nie przygotowujemy się do dużej inwestycji 
z pieniędzy pozyskanych z zewnętrznych 
środków. Mam tu na myśli termomoder-
nizację wszystkich placówek oświatowych 
i części naszych zasobów komunalnych. 
Również kolejny etap rewitalizacji, obej-
mujący przebudowę kilku domów tkaczy, 
„Malinki” i drugiej części parku. Poza pro-
jektami finansowanymi z Łódzkiego Ob-
szaru Metropolitalnego, przygotowujemy 
się też do aplikowania o środki na rozwój 
bazy sportowej na terenie miasta oraz na 

przebudowę dróg i chodników. Planujemy 
oznakować wszystkie ulice, ale też stworzyć 
tablice z planami rozmieszczenia ulic na po-
szczególnych osiedlach. Myślimy o przebu-
dowaniu chodnika i ścieżki rowerowej przy 
Staffa i przy Parzęczewskiej, o rozbudowie 
placów zabaw, oświetleniu ulic.

W tym roku skoncentrowaliśmy się na 
scharakteryzowaniu wszystkich ulic, okre-
śleniu potrzeb i możliwości poprawy na-
wierzchni dróg i chodników. Dzięki temu 
tworzone plany są szczegółowo analizowane 
zarówno z punktu widzenia miasta, jak moż-
liwości gestorów sieci, którzy w danej dro-
dze posiadają swój majątek lub planują jego 
rozbudowę czy modernizację. To pozwoli 
nam uniknąć sytuacji, że zrobimy drogę, 
a za jakiś czas zabierzemy się za przebudowę 

kanalizacji czy ciepłociągu, który się w takiej 
drodze znajduje.

Termomodernizacja budynków, o  której 
pani wspominała, to dość kosztowne za‑
danie.
Tak, ona pochłonie bardzo duże środki fi-
nansowe. Dla miasta najkorzystniejszym 
rozwiązaniem jest realizacja tego zada-
nia w partnerstwie publiczno-prywatnym, 
w którym udział własny miasta będzie po-
kryty z uzyskanego dofinansowania. Postę-
powanie zostało już uruchomione, a prze-
prowadzone analizy pokazują, że jesteśmy 
w stanie finansowo udźwignąć te prace.

A co będzie z domami tkaczy porozrzuca‑
nymi po mieście, których stan, delikatnie 
mówiąc, odbiega od doskonałości?
One są oczywiście ważne, bo stanowią o na-
szej tożsamości. Dlatego w ramach plano-
wanej rewitalizacji chcielibyśmy na początek 
wyremontować domy przy ulicy Narutowi-
cza i budynki z zabudowy komunalnej przy 
Długiej. Chcemy również translokować 
część obiektów w tkankę Miasta Tkaczy, 
ale trudno dziś ocenić, ile z nich zostanie 
przeniesionych. Pracujemy pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Wszystko kosztuje, 
więc tak naprawdę dopiero ocena kosztów 
tych prac zweryfikuje nasze możliwości.

Wróćmy jeszcze do inwestycji drogowych. 
Co obejmują te plany, o  których pani 
wspominała?
Dzięki scharakteryzowaniu każdej drogi 
i sprawdzeniu jej stanu prawnego mogli-
śmy stworzyć wizję działania. Miasto nigdy 
wcześniej czegoś takiego nie posiadało. Plan 
jest taki, że najpierw będziemy robić drogi 
główne, zbiorcze, które mają połączenie 
z drogami już utwardzonymi posiadającymi 
uzbrojenie wodno-kanalizacyjne, a potem 
sukcesywnie w miarę posiadanych środków 
zabierzemy się za pozostałe. Jeśli chodzi 
o chodniki, to na pierwszy ogień pójdą te, 
które obsługują największy ruch pieszy. 

Nie wszystko 
widać od razu
O tym, że Zgierz potrzebuje remontów dróg, chodników i budynków wie chyba każdy, kto choć raz przeszedł się 
ulicami miasta. Nie jest również tajemnicą, że koszty przebudowy infrastruktury są ogromne, i wielu samorządów 
często po prostu nie stać na realizację takich działań. W naszym mieście jednak coś drgnęło. O najważniejszych 
inwestycjach rozmawiamy z Bogusławą Sałudą-Anyszewską, Naczelniczką Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Miasta Zgierza

Bogusława Sałuda-Anyszewska
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Musimy również pamiętać o drogach as-
faltowych, które wymagają przebudowy ze 
względu na ich nienajlepszy stan.

Miasto stworzyło też programy: przebu‑
dowy dróg gruntowych i przebudowy 
chod ników.
Tak, dzięki oszczędnościom poprzetargowych 
mogliśmy zrealizować pomysły wcześniej nie-
planowane. Zdecydowaliśmy się na doziar-
nienie istniejących dróg: Polnej, Głogowej, 
Orkana i Letniej, ułożenie krawężników 

i wylanie asfaltu. Niestety nie wszystkie drogi 
mogą być wykonane w tej technologii. Inne 
będą droższe i bardziej czasochłonne, bo na 
przykład trzeba zrobić odwodnienie, przygo-
tować odpowiednią dokumentację. General-
nie pomysłów nam nie brak, ale ostatecznie 
muszą je zaakceptować radni.

Zapewne wielu czytelników z  uwagą śle‑
dzi działania na rzecz rozwoju Zgierza. 
A zatem umówmy się na kolejną rozmowę 
za jakiś czas.

Oczywiście. Mam nadzieję, że wówczas bę-
dziemy mogli pochwalić się kolejnymi suk-
cesami. Jednak korzystając z tej rozmowy, 
chciałabym za pośrednictwem redakcji pro-
sić zgierzan o wyrozumiałość, gdyż remonty 
z konieczności stanowią pewne utrudnienia, 
i o cierpliwość – pewnych prac nie widać od 
razu, ale zapewniam, że ich efekty będą wi-
doczne po czasie. l

Rozmawiała  
Renata Karolewska
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Moja firma

Skarbówka pracuje dłużej
Do końca listopada pracownicy Urzędu 
Skarbowego w Zgierzu pracują w wydłużo-
nych godzinach.

A to za sprawą ogólnopolskiego pilotażu 
mającego na celu zaprojektowanie rozwią-
zań dla zwiększenia dostępności usług zwią-
zanych z obsługą podatkową.

Ministerstwo Finansów do pilotażu 
wyznaczyło cztery Urzędy w Polsce: US 
Łódź – Widzew, US Warszawa – Bielany, 
US Zgierz i US Piaseczno. Wydłużony czas 
pracy, obejmujący wyłącznie Salę Obsługi 
Klienta, ma stworzyć docelowe rozwiąza-
nia służące skuteczniejszemu załatwianiu 

spraw klientów, którzy ze względów komu-
nikacyjnych oraz zawodowych nie mogą 
dotrzeć do urzędu w obecnych godzinach 
pracy – Klienci Urzędu Skarbowego mogą 
realizować sprawy między innymi w zakresie 
składania podań, uzyskania zaświadczeń czy 
potwierdzenia profilu zaufanego – wyjaśnia 
Dorota Szymczak, Kierownik Referatu Po-
stępowań Podatkowych PP-1 Urzędu Skar-
bowego w Zgierzu. Urząd w zmienionych 
godzinach na razie funkcjonował będzie 
do końca listopada. W grudniu przepro-
wadzona zostanie analiza wyników zainte-
resowania klientów. Zebrane informacje 

pozwolą na wypracowanie rozwiązań z za-
kresu czasu pracy instytucji, które będzie 
można wdrożyć w całym kraju od stycznia 
2016 r. (bs)

Godziny pracy US
Do końca listopada Urząd Skarbowy 
w Zgierzu, ul. Popiełuszki 8 pracuje:
poniedziałek 7.30 – 20.00,
wtorek – piątek 7.30 – 15.30,
sobota – 8.00 – 12.00.

RENATA KAROLEWSKA

Z pomocy profesjonal-
nych doradców podatko-
wych sko rzystają zarówno 
już prowadzący działalność 
gospodarczą, jak i osoby 
dopiero ją rozpoczynają-
ce. Spotkania odbywać się 
będą co najmniej raz w ty-

godniu, początkowo w Urzędzie Miasta 
Zgierza. W czasie konsultacji doradcy pod-
powiedzą, jak najkorzystniej rozliczyć się 
z Urzędem Skarbowym, jak interpretować 
niejasne przepisy, czy też jak prawidłowo 
wypełnić dokumentację podatkową; od-
powiedzą na często zadawane pytania, jak 
choćby dotyczące konieczności posiadania 
kas fiskalnych. Program realizowany wspól-
nie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych 
Oddział w Łodzi daje możliwość współpracy 
z różnymi doradcami, wyspecjalizowany-
mi w różnych zagadnieniach fiskalnych, co 
z kolei pozwoli na uzyskanie merytorycz-
nych odpowiedzi na najtrudniejsze pytania 
– Wiadomo, że w czasie tych spotkań nie da 
się rozwiązać najcięższych problemów po-
datkowych, ale doradcy przynajmniej wska-
żą przedsiębiorcom kierunki możliwych do 
podjęcia działań lub podpowiedzą, gdzie 
szukać dalszej pomocy, a to i tak już bardzo 
dużo w niektórych przypadkach – mówi Ma-
riusz Miśkiewicz z COP. To nie koniec tego 

rodzaju wsparcia. W najbliższym czasie pla-
nuje się uruchomienie bezpłatnych porad 
prawnych dla przedsiębiorców. 

Zgłoszenia od właścicieli firm zainte-
resowanych skorzystaniem z bezpłatnego 

doradztwa podatkowego przyjmowane są 
telefonicznie +42 714 31 57. W najbliższych 
dniach na stronie internetowej COP pojawi 
się informacja, co do terminu pierwszych 
konsultacji. l

Bezpłatne doradztwo 
podatkowe dla firm
W grudniu rusza program bezpłatnego doradztwa podatkowego dla zgierskich przedsiębiorców. To kolejny 
pomysł zespołu uruchomionego w październiku Centrum Obsługi Przedsiębiorców, mający na celu wsparcie 
tutejszych firm.

Od grudnia przedsiębiorcy skorzystają z bezpłatnego doradztwa
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Na czasie

EMILIA ANTOSZ

Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej już po 
raz trzeci realizuje akcję 
„Bezpieczny dom”, służą-
cą edukacji społeczeństwa 
w zakresie postępowania 
podczas pożaru. Do tego 
projektu przystąpili rów-

nież zgierscy strażacy, pozyskując fundusze 
z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego 
na zakup kilkudziesięciu czujek czadu dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców, 
wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Część urządzeń już trafiła do 
zgierskich domów. Podczas montażu straża-
cy informują o tym jak działają oraz podają 
reguły postępowania w przypadku włączenia 
się alarmu. Informują również o zasadach 
udzielania pierwszej pomocy osobom, które 
zatruły się czadem. – Mieszkańcy są bardzo 
wdzięczni, dzięki czujkom czują się bezpiecz-
ni. Nawet postanowili osobiście podziękować 
prezydentowi miasta – opowiada Tomasz Ma-
tusiak, starszy kapitan Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Wszystko o czadzie
Czad to mieszanina gazów powstająca w efek-
cie niepełnego spalania gazu oraz paliw 
płynnych i stałych. – Wśród nich najbardziej 
niebezpieczny i trujący jest tlenek węgla. Jest 
bezbarwny, bez zapachu i smaku. – informuje 
prof. dr hab. Andrzej Sapota, kierownik Za-
kładu Toksykologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. – Tlenek węgla łączy się z hemo-
globiną i blokuje przepływ tlenu do tkanek, co 
w konsekwencji do   prowadza do niedotlenienia 
organizmu i śmierci. Trudno jest określić nie-
bezpieczne stężenie tego gazu dla człowieka. 
Przede wszystkim liczy się czas. Niskie stęże-
nie tlenku węgla po upływie od 2 do 3 godzin 
może spowodować zmęczenie, nudności, bóle 
i zawroty głowy. Bardzo wysokie stężenie gazu 
może z kolei doprowadzi do śmierci człowieka 
w czasie 1 do 3 minut. – Objawy zaczadzenia 
to zaburzenia świadomości i oddechu, bóle i za-
wroty głowy, wymioty i zaczerwienienie twarzy – 
opowiada ratownik medyczny Dariusz Wójcik 
– a silne zatrucie może uszkodzić układ nerwo-
wy, o    ddechowy i krwionośny.

Jak się uchronić?
Najlepszym rozwiązaniem na zmini-
malizowanie ryzyka zatrucia tlenkiem 
węgla jest instalacja czujników czadu 

w pomieszczeniach ogrzewanych przy po-
mocy kominków i pieców oraz tam, gdzie 
znajdują się termy gazowe. Przy zakupie 
urządzenia należy upewnić się, że posiada 
ono certyfikat (symbol CE na opakowaniu). 
Jeśli nie mamy mierników czadu, najważ-
niejszą sprawą jest regularne wietrzenie po-
mieszczeń, nawet w najzimniejsze dni. Ko-
niecznością są również okresowe przeglądy 

przewodów wentylacyjnych i spalinowych. 
Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych. 
Złą praktyką jest też dogrzewanie mieszka-
nia kuchenką gazową. Zainstalowanie lub 
wymianę piecyków, kominków grzewczych 
oraz kuchenek gazowych lepiej zlecić upra-
wionemu specjaliście.

Zastosowanie się do wyżej wymienionych 
rad może uratować nasze zdrowie i życie. l

Czad daje czadu
Każdego roku w sezonie grzewczym tlenek węgla zbiera swe ponure żniwo. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem 
przed zatruciem jest profilaktyka. W tym roku strażacy zamontują kilkadziesiąt czujników czadu w domach 
zgierskich rodzin. Urządzenia sfinansowano z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwsza pomoc przy zatruciu:

l  natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza, otwórz okno
l  ewakuuj osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
l  zadzwoń pod nr alarmowy 112 lub wezwij pogotowie 999 i straż pożarną 998
l  spróbuj wyłączyć źródło wydobywania się gazu
l  jeśli osoba poszkodowana nie oddycha i  ma zatrzymaną akcję serca, zastosuj sztuczne 

oddychanie i masaż serca
l  jeśli osoba poszkodowana wymiotuje, połóż ją na boku

Czujnik certyfikowany, choć nieco droższy, jest bezpieczniejszy dla użytkownika
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Młodszy odcień miasta

W
tym roku szkolnym dzieci ze 
zgierskich przedszkoli i pod-
stawówek oraz młodzież 
gimnazjalna mogą liczyć na 
znacznie więcej niespodzia-

nek. Przygotowane przez Muzeum Miasta 
Zgierza na ten rok interaktywne lekcje histo-
rii uczą osiągnięć cywilizacyjnych średniowie-
cza i ich znaczenia dla współczesnego świata. 
Podczas zajęć najmłodsi oglądają prezenta-
cje, poznają historie książąt i królów, którzy 
nadali Zgierzowi przywileje miejskie. Badają 
też dokumenty i pismo z tamtego okresu po 

to, aby później, podczas warsztatów kaligra-
ficznych, móc tworzyć własne, wzorowane 
na średniowiecznych, dokumenty, które na 
koniec pracy zostają uwierzytelnione przy 
pomocy pieczęci lakowych. 

Podczas innych zajęć poznają przeszłość 
miasta w okresie od XIII do połowy XV w. 
(do wojny trzynastoletniej) z perspekty-
wy średniowiecznego woja. Dowiadują się 
jakie obowiązywały prawa, obyczaje, oraz 
jakie były role społeczne kobiet i męż-
czyzn żyjących w tamtych czasach. Ochot-
nicy mają też okazję przymierzyć elementy 

zbroi i samemu przekonać się, że ubieranie 
się przed wiekami było znacznie bardziej 
skomplikowane niż dziś. – Zainteresowanie 
jest tak duże, że szkoły, głównie zgierskie, ale 
też z Łodzi, Ozorkowa i innych miejscowości, 
same zwracają się do nas z prośbą o zorgani-
zowanie takiej lekcji. Terminy mamy zarezer-
wowane do grudnia – mówi Justyna Czerwiń-
ska, prowadząca zajęcia. Tegoroczne lekcje 
muzealne kontynuują rozpoczęty w zeszłym 
roku cykl zajęć warsztatowych pt. „Arche-
ologiczny Wehikuł Czasu”, w których wzięło 
udział ponad 1100 osób. (erka)

Wycieczka 
w przeszłość
Nauka pisania prawdziwym gęsim piórem przy użyciu atramentu, poznawanie codziennego, średniowiecznego 
stroju kobiet i mężczyzn albo przymierzanie hełmu, kolczugi lub przeszywanicy, czyli rodzaju miękkiego 
pancerza używanego przed wiekami – to tylko część atrakcji, na jakie mogą liczyć uczestnicy projektu „Zgierz 
w średniowieczu – żywa lekcja historii”.

Każde dziecko mogło poczuć się rycerzem

Pisanie gęsim piórem okazało się niełatwe
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Zgierzanie na krańcach świata

Hispaniola – ponowne 
odkrycie Nowego Świata

O tym się mówi

88 spośród 199 dzieł sztuki, między innymi 
obrazów, grafik i rzeźb, wystawionych na 
XVI Aukcji Dzieł Sztuki znalazło nowych 
właścicieli. Aukcję zorganizowało Stowarzy-
szenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgie-
rzu. Dochód z licytacji zostanie przekazany 
na budowę hospicjum.

7 listopada w Spółdzielczym Domu Kultu-
ry SEM po raz kolejny można było zlicytować 
prace przekazane przez zgierskich i łódzkich 
artystów. Wystawiono dzieła twórców ze zgier-
skiego Stowarzyszenia Artystów „Młyn”, Sto-
warzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi, 
studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
oraz osób prywatnych. – W tym roku na au-
kcji zebraliśmy 8420 złotych. Najwyższą cenę 
osiągnął obraz dekorowany bursztynem. Został 
wylicytowany za 300 złotych. – mówi Michał 
Kleszczyński, prezes stowarzyszenia, który 
jeszcze podszas aukcji poinformował, że pra-
ce fundamentowe pod budowę przychodni 
paliatywnej rozpoczną się już na wiosnę 
2016 r. Do tej pory udało zebrać się około 
1,5 miliona złotych, ale koszt wybudowania 
i wyposażenia ośrodka to niemal 17 milio-
nów. Stowarzyszenie ma nadzieję skorzystać 
z środków unijnych przyznanych Polsce na 
lata 2014-2020. (ea) Nowego właściciela znalazł linoryt Mirosława Łuczaka, podarowany przez Michała Pierunia
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Hispaniolę, drugą co do wielkości wyspę 
Wielkich Antyli na Morzu Karaibskim, od 
XIX w. znaną jako Haiti w 1492 roku po raz 
pierwszy dla świata europejskiego odkrył 
Krzysztof Kolumb. Na początku listopada, 
dla zgierzan, Hispaniolę ponownie odkrył 
podróżnik Dariusz Cłapa.
Odkrył, bo ilu z nas wie, że na przykład naj-
popularniejszym napojem wysokoprocento-
wym na wyspie jest rum lub to, że tutaj po-
wstają ekskluzywne cygara, które są gotowe 
do sprzedaży dopiero po kilkunastu miesią-
cach leżakowania w magazynach?

Dzięki pięknym zdjęciom autorstwa 
podróżnika i jego żony prezentowanych 
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej można było na krótko przenieść się na 
Haiti i Dominikanę. Barwne opowieści zbli-
żyły słuchaczy do historii i zwyczajów miesz-
kańców Karaibów. Egzotyczna roślinność 
i niezwykli przedstawiciele fauny uwiecznie-

ni na fotografiach zafascynowały uczestni-
ków spotkania. Na zakończenie każdy mógł 
spróbować potrawy z ryżu i czerwonej fasoli 
przygotowanej według karaibskich zwycza-
jów kulinarnych. Kolejne spotkanie już na 

początku nowego roku. Czy tym razem bę-
dzie to Liban, a może Meksyk dowiemy się 
już niebawem. A zatem warto śledzić stronę 
internetową biblioteki, by nie przegapić ko-
lejnej fascynującej wyprawy. (ea)

Dojrzewający kakaowiecMorwa indyjska, zwana owocem noni znakomicie 
wzmacnia odporość organizmu
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Fundamenty  
hospicjum już na wiosnę
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Miejskie sprawy

Sporym zaskoczeniem okazały się wyniki 
głosowania w pierwszym w historii Zgie-

rza budżecie obywatelskim. Sądząc po pro-
jektach, które wpłynęły, prawdopodobnie 
mało kto spodziewałby się, że wśród zwycię-
skich zadań nie znajdzie się ani jeden chod-
nik, ulica do remontu lub budowy – żaden 
projekt związany z infrastrukturą drogową. 
Jednak zgierzanie sami zdecydowali, że chcą 
realizacji innego typu zadań, z których część 
stanowią pomysły związane z edukacją i spę-
dzaniem wolnego czasu, a część – z ochroną 
zdrowia i wsparciem dla grup osób wymaga-
jących szczególnej pomocy. W opinii wło-
darzy miejskich można mówić o sukcesie 

budżetu obywatelskiego. – Wygląda na to, że 
w sprawie inwestycji drogowych mieszkańcy 
obdarzyli zaufaniem władze miasta. Wiedzą, 
że drogi i chodniki będą stopniowo budowane 
i remontowane, więc postanowili wydać pie-
niądze na inne cele – mówi Artur Augusty-
niak, asystent Prezydenta Miasta. 

Wszystkie 10 projektów zostanie sfinan-
sowanych i wykonanych w przyszłym roku. 

Na pierwszy ogień pójdą projekty związane 
z zakupem sprzętu, jak w przypadku ze-
stawu ratownictwa medycznego dla OSP 
w Zgierzu lub platformy do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Te zakupy nie są ob-
jęte czasochłonną procedurą przetargową, 
więc można je sfinalizować szybko. Dłużej 
poczekamy na realizację projektów takich, 
jak choćby budowa na terenie Parku Miej-
skiego Street Workout Parku czy też za-
gospodarowanie dziedzińca przy łączniku 
szkolnym przy Gimnazjum nr 2. Wiążą się 
one z opracowaniem dokumentacji budow-
lanej, przetargami. A to zazwyczaj trochę 
trwa. (erka)

Zaskakujące wyniki głosowania 
w budżecie obywatelskim

Przypomnienie wielokulturowych korze-
ni Zgierza, w którym niegdyś z powodze-
niem współistniały różne religie i kultury 
było głównym celem Festiwalu Wielokultu-
rowego. Przez cztery dni w przestrzeniach 

Parku Kulturowego Miasto Tkaczy odby-
wały się spotkania, wykłady, warsztaty rę-
kodzielnictwa i warsztaty artystyczne. Była 
też „Żywa Biblioteka”, w której można było 
spotkać się i porozmawiać z historycznymi 

postaciami, mającymi niegdyś znaczący 
wpływ na rozwój miasta. Organizator, Sto-
warzyszenia TKALNIA, za naszym pośred-
nictwem dziękuje mieszkańcom za udział 
w wydarzeniu. (km/rk)

Zgierz Wielokulturowy

Każdy z uczestników warsztatów o kulturze rosyjskiej smażył bliny. W międzyczasie była 
mowa o tym, co Rosjanie przywieźli do Polski, czego nauczyli się od nas, a czego my od 
nich. Rozmowy toczyły się przy herbacie z samowara, konfiturach i blinach

Duże zainteresowanie wywołał wykład Blanki Rogowskiej o podstawach islamu

Tradycyjne wycinanki żydowskie różniącą się od wycinanek innych narodów przede 
wszystkim tym, że są ściśle związane z religią

Plac Jana Pawła II był miejscem zbiórki zgierskich żydów przed wypędzeniem ich 
z miasta 27 grudnia 1939 r. Dlatego na dawnym Starym Rynku zapłonęło 5 tysięcy zniczy 
dla uczczenia ich pamięci
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Takiej liczby możemy do-
liczyć się w Przewodniku 
filmowym po województwie 
łódzkim autorstwa Macieja 
Kronenberga. Publikacja 
miała swoją premierę w po-
łowie października. Autor 
celnie zdiagnozował popu-

larność miasta. Bliskie położenie Zgierza 
względem Wytwórni Filmów Fabularnych 
w Łodzi generowało oszczędność czasu i mi-
nimalizowało koszty. Drugim ważnym po-
wodem było zachowanie dużych obszarów 
zabytkowej zabudowy z XIX wieku.

Naszą wędrówkę rozpocznijmy od
wizytówki miasta, Parku Kulturowego Mia-
sto Tkaczy. Jest to unikatowy w skali Europy, 
do dziś zamieszkiwany, zespół architek-
tury drewnianej. Nic więc dziwnego, 
że jest chętnie wybierany jako tło 
do filmów ekranizujących historię 
z przełomów XIX i XX wieku. 
Brukowaną ulicę Narutowicza mo-
gliśmy zobaczyć w Ziemi Obieca-
nej, gdzie „zagrała” ubogie łódzkie 
przedmieście. Wystąpiła też w Syzy-
fowych pracach. Serial Bodo to najnow-
sza produkcja, którą także zrealizowano 
w tej części miasta. Pierwsze odcinki zoba-
czymy już w przyszłym roku. W filmie telewi-
zyjnym Niespotykanie spokojny człowiek wy-
korzystano okolice Dąbrowskiego i 1 Maja, 
dawne Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
Zeta, wykończalnię Zakładów Przemysł Weł-
nianego „Fresco”, Urząd Stanu Cywilnego 
i nieistniejącą już jednostkę wojskową przy 
ulicy Piątkowskiej. Drugim ważnym punktem 
na szlaku jest przedwojenny Miejski Zakład 
Kąpielowy, przez zgierzan nazywany Łaźnią. 
Wystąpił w filmach Trójkąt bermudzki, Oby-
watel świata, C.K. Dezerterzy, Lekcja martwe-
go języka, Limuzyna Dailmer-Benz, a ostatnio 
w Serce, serduszko. Stare Miasto z charakte-
rystyczną sylwetką kościoła pod wezwaniem 
Św. Katarzyny i okoliczną zabudową jest 
równie chętnie wykorzystywane przez reali-
zatorów filmowych. Ta część miasta widoczna 
jest w filmie Człowiek wózków, Cudowne lato, 
300 mil do nieba i oskarowej Idzie. Z tą ostat-
nią produkcją wiąże się historia bezpańskie-
go kundelka Brutusa, który niespodziewanie 
wystąpił w Idzie. Lokalne media zaapelo-
wały o pomoc dla przypadkowego statysty 
i znaleziono nowy dom dla psa. Filmowych 

punktów na mapie Zgierza jest 
jeszcze więcej. Dworzec kole-

jowy zagrał w Stawce więcej niż 
życie, ulica Parzęczewska w Daleko 

od szosy, centrum biznesowo-sporto-
we Stacja Nowa Gdynia możemy zobaczyć 
w Komisarzu Aleksie i w filmie Stary człowiek 
i pies. Dawną tuczarnię przy ulicy Dalekiej 
wykorzystano w Jak rozpętałem II wojnę świa-
tową, a Kolegium Nauczycielskie w Obywatel 
świata.

Ale nie tylko zgierskie plenery
świadczą o filmowym mieście. W Zgierzu 
wychowywał się bardzo znany polski aktor 
Maciej Kozłowski. Po ukończeniu zgier-
skiego Technikum Budowlanego, rozpoczął 
studia w łódzkiej „Filmówce”. Kozłowski 
zagrał między innymi w Kingsajzie, Krollu, 

Psach, Liście Schindlera, Nic śmiesznego, 
Kilerze oraz Ogniem i Mieczem. Z małego 
ekranu znamy go głównie z serialu M jak 
miłość, Plebania, Ojciec Mateusz. W 2006 
roku otrzymał tytuł Honorowego Obywate-
la Miasta Zgierza. Urodził się tu także aktor 
Robert Kudelski znany głównie z seriali Na 
wspólnej, Lokatorzy, Złotopolscy oraz Na do-
bre i na złe. Ze Zgierza pochodzą też: aktor 
Tadeusz Teodorczyk, operator dźwięku Je-
rzy Rybicki, aktorzy epizodyczni Stanisław 
Sheybel i jego synowie Władysław i Kazi-
mierz.

Filmową ciekawostką
jest wynajęcie przez realizatorów filmu 
Bogowie szpitalnych łóżek z Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. 
Zgierz ma szansę wystąpić również w innych 
polskich produkcjach. Obecnie trwają roz-
mowy z organizacją Łódź Film Commission, 
która zapewnia kompleksową pomoc fil-
mowcom. Pomaga w wyszukiwaniu lokali-
zacji filmowych i skutecznie promuje łódzki 
region. Już dzisiaj zgierskie plenery znajdu-
ją się stworzonej przez instytucję bazie loka-
cji filmowych.

Wobec tego, oglądając następnym razem 
polską ekranizację, warto przyjrzeć się do-
kładnie plenerom, bo być może w filmowym 
kadrze wystąpi nasze rodzinne miasto. l

W Zgierzu kręci się
Zgierski szlak filmowy oficjalnie nie istnieje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się w podróż po 
kinematograficznych plenerach Zgierza. Miasto zajmuje trzecie miejsce na liście filmowych realizacji w województwie. 
Było tłem dla ponad 20 produkcji kinowych i telewizyjnych.
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Miasto Tkaczy 
jako plan 
filmowy „Bodo”

Plan filmowy „Bodo”
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P
aulina Przybysz wspólnie ze swo-
ją siostrą Natalią, tworzyła zespół 
Sistars, następnie współtworzyła 
szereg projektów, ukrywając swoje 
nazwisko pod scenicznymi pseu-

donimami – Pinnawela, Rita Pax, Archeo. 
W Zgierzu zaprezentowała swój materiał 
muzyczny z różnych płyt z towarzyszeniem 
instrumentów klawiszowych, elektroniki 
i wokali Marka Pędziwiatra (Night Marks 
Electric Trio). Tytuł koncertu „Minimal Set” 
okazał się mylący, bo choć na scenie było tyl-
ko dwoje artystów, to dawka energii, dźwię-
ku, głosu, muzycznej wrażliwości i jakości, 
którą otrzymali słuchacze była naprawdę 
maksymalna!

Jest środek tygodnia, wieczór, właśnie 
skończyłaś śpiewać i  ruszasz do Warsza‑
wy... Czy koncert to dla Ciebie duży wysi‑
łek energetyczny?
To zależy od dnia, czasami wchodzę i od 
razu czuję duży luz, ochotę do śpiewania. 
Nie umiem powiedzieć, od czego to zależy – 
od dnia, temperatury, ciśnienia... Innym 
razem potrzebuję trochę czasu, żeby się 
„rozpiąć”; dzisiaj dosłownie się rozpięłam! 
(podczas koncertu odpięła się bluzka, a do-
kładnie jeden guzik – przyp. red.).

Jak było w Zgierzu?
Dziś była przemiła atmosfera, lubię kame-
ralne sale, bo one są szczelnie wypełnione, 
a to jest zawsze przyjemne i budujące.

Wolisz koncertować czy zaszyć się w zaci‑
szu studia i nagrywać, eksperymentować?
Koncerty dają mi zdecydowanie najwięcej 
energii, jest natychmiastowy feedback. Wia-
domo, że jak wypuszczamy płytę, to nie wi-
dzimy odbiorcy. Oczywiście po jakimś czasie 
ktoś coś powie, otrzymujemy recenzje, ale 
to już nie jest spontaniczne. Na koncertach 
reakcja jest natychmiastowa, mamy realny 
odzew, patrzymy co nasza muzyka robi lu-
dziom. Ja to bardzo lubię.

Jesteś osobą, która w  branży muzycznej 
robi różne rzeczy – śpiewasz, komponu‑
jesz, piszesz teksty, jesteś producentką. 
W jakiej roli czujesz się najlepiej?

Uwielbiam śpiewać – to jest mój żywioł, 
dlatego z jednej strony kocham koncerty, 
bo korzystam z tej energii wyzwolonej tu 
i teraz, z drugiej strony uwielbiam siedzieć 
sama w studiu, kombinować, wypijać ósmą 
herbatę, stracić poczucie czasu. Mam wtedy 
odczucie, że nie ma żadnych granic, odbywa 
się tworzenie, które jest dla mnie prawie po-
trzebą fizjologiczną. Człowiek różne rzeczy 
przeżywa, a potem idzie pisać piosenkę.

Identyfikujesz się z piosenką, która wyko‑
nałaś na koncercie zatytułowaną „Creative 
people” ?

Tak, to w pewnym sensie o mnie, ale też 
w ogóle o ludziach, którzy mają silną potrze-
bę tworzenia. Bycie kreatywnym samo w so-
bie jest super i godne pochwały, ale bywa też 
trudne do zniesienia, zarówno dla otoczenia, 
jak i dla samego twórcy. To po prostu odrywa 
od ziemi. Bywa, że człowiek dwa tygodnie le-
wituje. A moje dzieci jednak potrzebują, że-
bym stała na ziemi. Trudność w zachowaniu 
równowagi.

Jest równowaga?
Myślę, że dowiem się tego dopiero za parę 
lat. Dzieci powiedzą „Nie mieliśmy mat-
ki” albo coś innego „ty, mimo pracy byłaś 
z nami”. Ciężko określić jaki będzie bilans.

Uprawiasz wolny zawód, jesteś panią swe‑
go czasu, wydaje się, że masz dużą nieza‑
leżność w tym co robisz...
Nie wiem czy niezależność? Czy ludzie 
z dwójką dzieci mają jakąś niezależność? 
Rzeczywiście nie pracuję od... do , ale mam 
taką profesję, że nie ma mnie przez trzy dni 
w domu, bo jestem w trasie lub mam inne 
zajęcia. To też nie jest proste. I mój narze-
czony ma podobnie. Dotykają nas takie 
same problemy jak innych.

A  jednak w  wielu wywiadach czy artyku‑
łach na twój temat podkreśla się twoją 
niezależność, osobność. Trochę chowasz 
za pseudonimami, wchodzisz w różne pro‑
jekty, nie promujesz swojego nazwiska. 
Dlaczego?
Nie wiem. Naprawdę. Wydaje mi się, że taka 
była moja potrzeba, żeby przepłynąć przez 
ileś tam akwenów. Teraz natomiast pracuję 
już nad swoją solową płytą i myślę, że ona 
będzie już w pełni firmowana przez mnie. 
Powstaje we współpracy z Night Marks 
Electric Trio.

Kiedy możemy się jej spodziewać?
Na wiosnę. Czy plan jest śmiały czy realny 
okaże się za kilka miesięcy.

Wrócisz do nas z nowym materiałem?
Bardzo chętnie.

Rozmawiała Agata Drewnicz

Tworzenie jest 
potrzebą fizjologiczną
Paulina Przybysz gościła w październiku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu, w ramach koncertów „W dobrym tonie”, 
które cyklicznie organizuje MOK we współpracy z Multibankiem (obecnie mBank). To nie pierwszy występ artystki 
w naszym mieście i, jak sama mówi, z pewnością nie ostatni

Paulina Przybysz podczas koncertu w MOK
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Warsztat pracy

EMILIA ANTOSZ

Pracownia Witrażowa przy ulicy 
Narutowicza 16 jest otwarta od 
kilku tygodni. To dopiero począ-
tek i jeszcze niewiele osób o niej wie, 
ale właściciel wierzy, że uda mu się 
rozwinąć skrzydła. Choć ma wielolet-
nią praktykę i papiery mistrzowskie, 
trudno mu było znaleźć pracę w wy-

uczonym zawodzie. Na własnej skórze doświadczył 
dyskryminacji ze względu na wiek. – Bardzo dłu-
go szukałem pracy. Gdy przez telefon mówiłem, 
że mam 40 lat, byłem zapraszany na rozmo-
wę. Natomiast kiedy informowałem, że mam 
55 lat, pracodawcy nawet nie chcieli ze mną 
rozmawiać. Wtedy pomyślałem, że mogę 
prowadzić własną pracownię. W urzędzie 
pracy w Zgierzu postarałem się o dotację 
na otworzenie działalności, a urzędnicy 
przekonani do mojego pomysłu, pomo-
gli w prawidłowym wypełnieniu doku-
mentów. W ten sposób, dzięki swojej 
pasji i pomocy ludzi marzenie stało 
się faktem.

Witraż to nie tylko 
kolorowe okno
Oprawione w ołowiane ramki kolo-
rowe szkiełka stanowiące ozdobne 
wypełnienia okna to właśnie witraż. 
Piękno witrażu rozkwitło w wielu 
formach dzięki Louis Comfort Tif-
fany’emu, który jako pierwszy zasto-
sował technikę łączenia kawałków 
szkła za pomocą miedzianej ta-
śmy zamiast profili ołowianych. 
Witraże stały się pożądanym 
dziełem sztuki, które dziś są 
dekoracją mieszkań, domów, 
restauracji, hoteli i budynków 
użyteczności publicznej. Wy-
konuje się nawet biżuterię wi-
trażową. Żyrandole, kinkiety, 
świeczniki, lampki, przywieszki, 
ozdoby okien i drzwi – nie ma 
ograniczeń w zastosowaniu wi-
trażu. W pracowni Arkadiusza 
Wiącka powstają prace głównie 
jego autorstwa, choć przyznaje, 

że czasem inspiracji szuka wśród innych witrażystów, nie-
raz w starych katalogach, a czasem projekty przygotowuje 

pod specjalne zamówienie klienta. – Ostatnio kupiłem 
stare homonto, które chcę przerobić na żyrandol. Dorobię 
witraż z przedstawieniami koni i podświetlę z tyłu. Myślę, 

że może to być bardzo oryginalna ozdoba do restauracji lub 
stadniny koni – opowiada. W tej pracy ważny jest dobry 
pomysł. A tych nie brakuje zgierskiemu witrażyście, który 

pierwsze zawodowe szlify zdobywał u dekarza-blacha-
rza antyków na Pomorzu, gdzie wyjechał ze swoimi 

rodzicami jeszcze w latach 60-tych. Tam, korzysta-
jąc z przedwojennego doświadczenia swojego 

mistrza, nauczył się odnawiania kościołów, re-
staurowania starych samochodów... i pracy 

z witrażem. Jego losy tak się potoczyły, że po 
latach wrócił do rodzinnego Zgierza, by tu 

dzielić się swoim talentem i pasją.

Szkiełka łączące 
biznes z pasją
Zawód witrażysty nie zmienił się od 
setek lat. Pracę zaczyna się od na-
niesienia projektu na papier w ska-
li 1:1. Następnie karton rozcina 
się na poszczególne elementy 
i dopasowuje do nich szkła. Ko-
lejnym etapem jest zespolenie 
wszystkich kawałków w barwny 
obraz. Można to zrobić metodą 
klasyczną lub sposobem Tiffa-
ny’ego. W tej pracy przydaje 
się zmysł artystyczny, umie-
jętności ślusarskie i wiedza 

o metalach. Zgierski mistrz 
chciałby rozwinąć pracow-
nię i przyjąć uczniów. 
Uważa, że to dobry 
czas na naukę takiego 
zawodu, bo obecnie 
poszukuje się specja-
listów z konkretnymi 
umiejętnościami, a poza 
tym ręcznie wykonane 
przedmioty zyskują na 
wartości i mają coraz 
więcej odbiorców. No, 
a przede wszystkim 
taka praca daje moż-
liwość połączenia pa-
sji z biznesem. l

Świat widziany 
przez kalejdoskop
Czy ktoś jeszcze pamięta kalejdoskop, zaczarowaną zabawkę z dzieciństwa, w której zamknięte są kolorowe szkiełka? 
Jego wnętrze to zmieniające się barwne sekwencje, wywołujące uśmiech i wprawiające w dobry nastrój nie tylko 
dzieci. Prace Arkadiusza Wiącka sprawiają, że choć na chwilę możemy wrócić do tych malowniczych wspomnień.
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Kultura

AGATA DREWNICZ-KACZMAREK

Najnowszy spektakl grupy 
w składzie: Agata Drew-
nicz-Kaczmarek, Anna 
Perek, Anna Rogala, Ju-
styna Zielińska miał swoją 
premierę wiosną 2015 r. 
w łódzkim Teatrze Szwal-
nia w ramach organizowa-
nej po raz szósty w Łodzi 

akcji „Dotknij Teatru”. Niedawno spek-
takl „AWersja” prezentowany był na zgier-
skich „Słodkobłękitach”. Został też doce-
niony na VII Ogólnopolskim Festiwalu 
Monodramów i Teatrów Małych Form 
BAMBERKA 2015 w Gorzowie Wielko-
polskim, na którym jury przyznało zgie-
rzankom II nagrodę festiwalu. Doceniono 
oszczędną formę spektaklu oraz szczery 
i przemyślany komunikat. – Zawsze kon-
struujemy nasze spektakle, odwołując się do 
własnych doświadczeń i spraw, które w da-
nym momencie są dla nas ważne – mówi 
Justyna Zielińska – dlatego noszą one rys 
osobisty, jesteśmy na scenie prawdziwe, nie 

gramy, ale raczej w świadomy sposób jeste-
śmy na niej obecne.

– Tematem wiodącym „AWersji” jest pa-
mięć – mówi Anna Perek. – To w jaki spo-
sób zapamiętujemy różne zdarzenia z naszego 
życia i jak, chcąc nie chcąc, nadajemy im 
charakter historii, opowieści. Czasem trudno 
wyrwać się z własnej opowieści, z roli jaką 
sobie w niej przypiszemy. Takie historie funk-
cjonują na poziomie jednostek, ale też bu-
dują mity narodowe. Okazuje się, że te same 
zdarzenia możemy oceniać pozytywnie lub 
negatywnie, w zależności od tego, jaki punkt 
widzenia przyjmiemy. W naszym spektaklu 

taki symboliczny charakter ma „mur”, który 
sam w sobie jest czymś złym, opresyjnym, ale 
zawsze ci, co go stawiają potrafią w sposób 
przekonujący uzasadnić jego istnienie.

„AWersja” to przedstawienie, które za-
chęca widza do spojrzenia w głąb siebie. 
Rozmowa aktorek z widzami na początku 
spektaklu przełamuje bariery i stwarza prze-
strzeń wspólnych doświadczeń. Ważne jest, 
że niezależnie od miejsca są one podob-
ne. – Grając w Zgierzu, występujemy przede 
wszystkim dla osób znajomych – mówi Anna 
Rogala – środowisko jest niewielkie, dlate-
go zawsze kontakt z widzami „obcymi” jest 
dla nas szansą na bardziej obiektywne oceny 
tego, co robimy. Bardzo nas cieszy nagroda, 
którą otrzymałyśmy w Gorzowie. Po spekta-
klu podeszło do nas kilka osób, które chciały 
rozmawiać, poczuły wzruszenie, dzieliły się 
wrażeniami. To jest dla nas najlepszym po-
twierdzeniem, że to co robimy jest ważne.  l

Spektakl „AWersja” teatru Art.51 można będzie 
zobaczyć 2 grudnia 2015 r. o godz. 19.00 w Teatrze 

Szwalnia w Łodzi (ul. A. Struga 90). Więcej już 
wkrótce na www.teatrszwalnia.pl

Art.51 nagrodzony w Gorzowie
Teatr Art. 51 działający przy Miejskim Ośrodku Kultury przyzwyczaił już zgierską publiczność do swojego języka i stylu. 
Wśród widzów twórczynie spektakli mają swoich wiernych fanów i szczerych zwolenników, ale też dość wyraźnych 
antagonistów. I chyba należy wziąć to za dobrą monetę, bo to lepsze niż chłodna obojętność.
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Art.51 na scenie

Poezja jest wszędzie!
Ponad dwadzieścia lat temu Marian Glin-
kowski, reżyser Teatru Orfa w Zgierzu 
wymyślił „Stachuriadę”. Bezpośrednią in-
spiracją była wzmianka o naszym mieście, 
którą poeta-wędrowiec zawarł w swoim to-
mie „Fabula rasa. Z wypowiedzi rozproszo-
nych”. Edward Stachura znany piewca co-
dzienności, dostrzegł urodę i potencjał „pętli 
tramwaju 45 w Zgierzu” i napisał o niej tak 
pięknie, że co roku jego słowa rozpoczyna-
ją dwudniową imprezę poetycko-muzyczną 
organizowaną przez MOK. Tradycją stał się 
spacer uczestników z placu Kilińskiego na 
ulicę Mielczarskiego oraz mini-happening 
otwierający imprezę. Pierwszy dzień zwykle 
w całości poświęcony jest twórcom poezji, 
a jury przyznaje nagrodę nagrodę im. E. Sta-
chury w Turnieju Jednego Wiersza. Nie-
dziela to spotkanie z poezją śpiewaną oraz 
występy zgierskich muzyków, którzy w tym 
roku „biorą na warsztat” piosenki Janusza 
Kondratowicza. Twórcy wydarzenia „Sta-
chura pozostałym” z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zgierzu nie dają sobie wmówić, 
że już nikt nie czyta i nie pisze poezji... to 
impreza nie tylko dla bywalców, ale przede 
wszystkim dla wrażliwców, którzy lubią jesie-
nią zanurzyć się w refleksyjno-melancholijny 
nastrój. W imieniu MOK-u zapraszamy! l

PROGRAM IMPREZY:
Sobota 21 listopada
15.30 – Akcja teatralna Teatru Art.51. Pętla tramwaju nr 16 w Zgierzu (Plac Kilińskiego)
16.00 – Turniej Jednego Wiersza o nagrodę im. E. Stachury
Spotkanie autorskie z poetką Izabelą Kawczyńską
MOK, Zgierz, Mielczarskiego 1
18.00 – Recital autorski Przemysława Mazurka
Niedziela 22 listopada
16.00 – Turniej Piosenki Poetyckiej pn. „Jeszcze zdążymy w dżungli kosmosu siebie odnaleźć” 
o nagrodę im. E. Stachury. MOK, Zgierz, Mielczarskiego 1
18.30 – Koncert w wykonaniu zgierskich artystów poświęcony twórczości Janusza Kondrato-
wicza, MOK-Klub AgRafKa, Zgierz, Mielczarskiego 1
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Stachuriada jak co roku cieszy się ogromną popularnością
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Poznajmy się

Śpiewasz, komponujesz, wiele osób koja‑
rzy cię z finału VII edycji programu „Must Be 
The  Music”… można powiedzieć, że konse‑
kwentnie podążasz drogą, którą sobie wy‑
znaczyłaś. Czy potrafisz stwierdzić kiedy to się 
zaczęło?
Nie potrafię wskazać takiego momentu. 
Śpiewanie jest dla mnie jak oddychanie, 
w tym sensie, że robiłam to od zawsze, to 
było częścią mnie i sposobem na komuniko-
wanie się ze światem.

Czy to znaczy, że ta pasja jest dla ciebie na 
pierwszym miejscu? Jej podporządkowu‑
jesz swoje decyzje?
Właściwie, to tak. Chciałabym się zająć 
muzyką profesjonalnie. Jestem po szkole 
muzycznej pierwszego stopnia. Gram na 
fortepianie, na gitarze i troszkę na basie. 
Śpiewałam w „Akademii dźwięku” u Piotra 
Fliesa w MOK-u. Od trzech miesięcy dosko-
nalę swój warsztat wokalny u Agaty Mal-
cherek w Warszawie. Uczę się prawidłowej 
emisji głosu, pracuję nad tym, by śpiewać 
swobodniej, głośniej, ale żeby wkładać w to 
mniej wysiłku. No i piszę swoje piosenki.

Mnóstwo zajęć. Jak godzisz to z nauką?
Nie jest łatwo. Zawsze ambitnie podchodzi-
łam do obowiązków szkolnych, ale kiedy po-
ważniej zajęłam się muzyką, zrozumiałam, że 
aby to robić, muszę mieć wolną głowę. Nie 
mogę być wszędzie na sto procent. Zmieni-
łam szkołę. W tym roku czeka mnie matura, 
do której będę się uczciwie przygotowywać.

Czy twoje fascynacje muzyczne dojrze‑
wają wraz z tobą? Kto cię inspirował? Kto 
inspiruje dziś?
Nigdy nie miałam konkretnego idola. Dość 
późno zaczęłam w ogóle słuchać muzyki. To 
było mniej więcej w pierwszej klasie gimna-
zjum. Wcześniej słuchałam tego, co moja 
starsza siostra. Ostatnio chyba dojrzałam 
do słuchania wszystkiego, bo każdy gatunek 
muzyczny ma jakieś swoje walory. Mam jed-
nak słabość do mrocznych, molowych, ciem-
nych dźwięków.

Uważasz, że ze swoim stylem muzycznym 
dość oszczędnym, refleksyjnym masz szan‑
sę się przebić?

Będę próbować, choć nie będzie łatwo, ale 
myślę, że w radiu jest tyle piosenek z nie-
skomplikowanymi, naiwnymi tekstami, że 
czas to zmienić. Ja lubię jak w tym, co piszę 
jest drugie dno, jest nad czym pomyśleć, a to 
z kolei nie zawsze nadaje się na szeroki ry-
nek muzyczny. No cóż, uczę się pisać prosto, 
ale szlachetnie.

Minął już ponad rok od twojego udziału 
w „Must Be The Music”. Jak patrzysz na tę 
przygodę dziś?
Absolutnie nie żałuję, że wzięłam udział 
w programie. Mogłam pewne rzeczy zo-
baczyć od wewnątrz. Już wiem, że tele-
wizja ma swoje prawa, dziwactwa, które 
nie wszystkim pasują. Trzeba przyznać, że 
realizatorzy, producenci podchodzą do 
programu bardzo profesjonalnie. Jednak 
nie mogę powiedzieć, że mój udział jakoś 
bezpośrednio przełożył się na jakiekolwiek 
sukcesy. Może udało mi się zagrać kilka 
koncertów w zeszłym roku, przez co jestem 
bardziej obyta ze sceną... No i jest jedna 
znajomość z tamtego czasu, z którą wiążę 
pewne nadzieje.

Zdradzisz nam trochę więcej szczegółów?

W ubiegłym roku nim poznałam Marcina 
Polaka, muzyka sesyjnego, świetnego gi-
tarzystę. Jest to osoba, która osiągnęła już 
pewne sukcesy, ma orientację w świecie mu-
zycznym. Spodobały mu się moje piosenki. 
I tak zawiązała się nasza współpraca, która 
ciągle się rozwija. Założyliśmy sobie, że po 
mojej maturze w wakacje wchodzimy do 
studia i nagrywamy materiał. Jesteśmy zde-
terminowani, pracujemy i wierzymy, że nam 
się uda.

Trzymam kciuki! Myślę, że nie tylko ja! I ży‑
czę, żeby wszystkie twoje plany się ziściły. 
Gdy widzisz siebie za pięć lat…
Fajnie byłoby być polską Adele i nie chodzi 
mi tu o naśladownictwo, tylko o to, że ona 
stoi i śpiewa. A głos ma tak piękny, że nic 
nie trzeba więcej. Prostota. To moje marze-
nie – śpiewać z zamkniętymi oczami, żeby 
na pierwszym planie była muzyka. I nawet 
jeśli nie będzie się ona wszystkim podobać, 
to zależy mi na tym, by ludzie ją szanowali. 
Powiem to na przykładzie Skubasa – jego 
twórczość to nisza, ale ci, co go znają, to go 
lubią i szanują, to co robi. I to jest coś! l

Rozmawiała: Agata Drewnicz-Kaczmarek

Kasia Świątczak
– czy zostanie polską Adele?
Katarzyna Świątczak to osiemnastolatka ze Zgierza, która ma ambicję i plan, by zaistnieć na polskiej scenie 
muzycznej, a kto wie, może sięgnąć gdzieś dalej, wyżej... Kasia nie tylko nie boi się marzyć, ale intensywnie działa, 
by te pragnienia urzeczywistnić. Po pierwsze kocha muzykę, po drugie jest utalentowana, a po trzecie – pracowita, 
ambitna, pełna pomysłów. Czy o Kasi usłyszy świat? Na pewno tak!
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Kasia marzy o karierze na miarę Adele
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Inwestycje dla seniora

A
RC

H
IW

U
M

 W
SSRENATA KAROLEWSKA

Na oddział trafiło między 
innymi 46 elektronicznie 
sterowanych łóżek, 5 inha-
latorów, 3 pompy dyfuzyj-
ne i zestaw do rehabilitacji 
przyłóżkowej za łączną 
kwotę 400 tysięcy złotych. 
Poza tym, do szpitala, dzię-

ki staraniom dyrekcji placówki, udało się 
zakupić 5 nowoczesnych aparatów do USG 
z wartych 1 mln 200 tysięcy złotych ze środ-
ków pochodzących Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. – Te urządzenia i sprzęt 
znacznie poprawią warunki pacjentów znaj-
dujących się na oddziale, ułatwią też opiekę 
personelowi – twierdzi Renata Mroczek, kie-
rownik oddziału organizacyjnego WSS.

Choć wszyscy chorzy, niezależnie od 
wieku, są tak samo ważni i traktowani 
z jednakową starannością, to przy plano-
waniu wydatków na służbę zdrowia trzeba 
brać pod uwagę postępujące zmiany demo-
graficzne i stosunkowo szybkie starzenie 
się polskiego społeczeństwa. – Lekarze 
i inni pracownicy służby zdrowia 
coraz częściej mają do czynienia 
z osobami w zaawansowanym 
wieku, którzy – jak podkreśla 
dr Jarosik – są pacjentami 
szczególnej troski ze względu 
na wielochorobowość czy też 
współistniejące u nich często 
jednoczesne zaburzenia psy-
chiczne i fizyczne. Zadaniem 
specjalistów w tym zakresie jest 
wczesne rozpoznawanie i leczenie 
oraz prewencja chorób wieku starsze-
go. Tymczasem w skali kraju liczba spe-
cjalistów w dziedzinie geriatrii to zaledwie 
około 250 lekarzy i około 300 pielęgniarek 
geriatrycznych.

W Zgierzu na tle Polski 
jest całkiem nieźle
Jeśli chodzi o oddziały geriatryczne, to trze-
ba podkreślić, że na tle Polski wojewódz-
two łódzkie jest w nienajgorszej sytuacji, 
a Zgierz nawet w relatywnie dobrej. Są tu 
bowiem dwa oddziały szpitalne, w których 
leczeni są seniorzy.

Pozyskanie sprzętu przez WSS to na pew-
no ważny krok w stronę poprawy warunków 
socjalnych i bytowych, ale na tym nie ko-
niec. Oddział wymaga jeszcze kosztowne-
go remontu pozwalającego dostosować go 
do wymogów europejskich. A to wiąże się 

z przebudową pokojów, wydzieleniem prze-
strzeni na łazienki, doprowadzeniem insta-
lacji. Na to jednak potrzeba osobnych środ-
ków, których WOŚP raczej nie sfinansuje. l

Ulżyć seniorom
Zgierscy seniorzy w końcu mogą odetchnąć z ulgą. Pobyt na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (WSS) przestanie się im kojarzyć z niezbyt sentymentalną podróżą 
w przeszłość. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i determinacji kilku osób, w tym między 
innymi ordynatora, dra Zbigniewa Jarosika oddział pozyskał nowoczesne wyposażenie niezbędne w opiece nad 
najstarszymi mieszkańcami.

Do oceny stanu pacjenta w starszym wieku 
stosuje się Całościową Ocenę Geriatryczną 
(COG), która pozwala sprawdzić jego pro-
blemy medyczne, fizyczne, psychiczne, 
socjalne i  społeczne, a w  konsekwencji: 
zaplanować terapię, zapotrzebowanie na 
rehabilitację czy długoterminową opiekę.

Żyjemy dłużej i  mamy coraz mniej dzieci. 
Wyniki badań demograficznych od dawna 
są alarmujące. Przez ostatnie 25 lat w Pol-
sce liczba osób w  wieku co najmniej 80. 
lat podwoiła się i obecnie wynosi niespeł-
na półtora miliona mieszkańców. Istotnie 
wzrosła też liczba osób w wieku 65-79 lat.

Nowoczesny 
ultrasonograf – jedno 
z wielu urządzeń 
pozyskanych przez 
szpital
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Kwesta

MARCIN PYDA

Co prawda sezon 
urlopowy mamy już 
za sobą, ale to dobry 
moment, by spokoj-
nie zacząć planować 
wakacje przyszłorocz-
ne. Jednym z istot-
nych kryteriów, któ-
re niestety większość 
z nas musi wziąć pod 
uwagę, są związane 

z tym przedsięwzięciem wydatki. Oczywi-
ście chciałoby się zobaczyć dużo, odwie-
dzić najdalsze zakątki świata, a tymczasem 
w portfelu banknoty same mnożyć się nie 
chcą i trzeba niestety nieco się ograniczyć.

Tak Państwo uważają? Naprawdę? 
A właśnie, że nie. Mam pomysł, jak – za 
bardzo niewielkie pieniądze – odwiedzić 
i Amerykę, i Egipt i Pragę (a nawet całe 
Czechy), Holandię i Niemcy. Jak to zro-
bić? To bardzo proste. Trzeba jedynie 
kupić mapę województwa łódzkiego lub 
skorzystać z któregoś z programów inter-
netowych, by zaplanować trasę ekscytują-
cej podróży.

Jeśli ktoś ma ochotę odwiedzić Par-
mę nie musi jechać aż do Włoch, gdyż 
znajdzie ją niedaleko Łowicza. Kto chce 
odwiedzić Moskwę, powinien szukać jej 
w gminie Nowosolna, a podróżujący do 
Niemiec winni udać się w okolice Wie-
lunia. Egipt położony jest, podobnie jak 

Rzym, w powiecie poddębickim, nato-
miast Holandię turysta znajdzie w gminie 
Rząśnia w powiecie pajęczańskim. Koree, 
jak wiadomo są dwie. I tak też jest w na-
szej okolicy. Jedną odnajdziemy w powie-
cie wieluńskim, a drugą w piotrkowskim. 
Ameryki mamy w województwie trzy, ale 
nie Północną, Środkową i Południową, 
tylko pajęczańską, zduńskowolską i pod-
dębicką. Czechy są jedne, blisko Zduń-
skiej Woli, ale z wyborem Madery turyści 
będą mieli problem, bo są dwie, na szczę-
ście blisko siebie, obie w powiecie paję-
czańskim: jedna w gminie Nowa Brzeź-
nica, a druga w gminie Strzelce Wielkie. 
To samo dotyczy Ukrainy (powiaty piotr-
kowski i zgierski), Sachalinu (powiaty 
zduńskowolski i wieluński), Palestyny 
(powiaty łowicki i zgierski) i Aleksandrii 
(powiaty zgierski i sieradzki). Znacznie 
trudniejszy będzie wybór Pragi, gdyż wsie 
o tej nazwie znajdują się w kilku powia-
tach (sieradzkim, łęczyckim, bełchatow-
skim, poddębickim), przy czym aż dwie 
z nich można odnaleźć w powiecie wie-
luńskim: w gminach Czarnożyły i Ostró-
wek. Syberia kojarzy się wszystkim z bez-
kresem krajobrazu, wielodniową podróżą 
koleją, tundrą i mamutami spoczywają-
cymi w wiecznej zmarzlinie. Tymczasem 
mieszkańcy centralnej Polski mogą do-
trzeć do Syberii i wrócić do domu jeszcze 
tego samego dnia, gdyż miejscowość o tej 
nazwie położona jest niedaleko Brzezin. 
Gdyby okazało się, że po odwiedzeniu 

brzezińskiej Syberii podróżnik będzie od-
czuwał niedosyt wrażeń, może się udać są 
w okolice Pątnowa i Łęków Szlacheckich, 
ponieważ w tych gminach także znajdzie 
miejscowości o nazwie Syberia. Jeśli dla 
kogoś syberyjska przygoda byłaby zbyt 
ekstremalnym wyzwaniem i wolałby udać 
się nieco bliżej, proponuję Kresy. Tym 
bardziej, że tu wybór jest naprawdę duży 
i zadowoli najwybredniejszych. Kresów 
jest bowiem aż 19, w tym dwa w powiecie 
łaskim, po jednych w powiatach: poddę-
bickim, wieruszowskim, łowickim, sie-
radzkim i radomszczańskim, dwa w po-
wiecie bełchatowskim, dwa w łaskim, 
cztery w wieluńskim i aż sześć w okolicy 
Sieradza.

Tak oto, za naprawdę niewiele zło-
tych, można odwiedzić miejsca, które do-
tychczas wydawały się nam niedostępne, 
a przynajmniej bardzo odległe. Jeśli jed-
nak komuś nie odpowiada podróż samo-
chodem lub rowerem (tak, rowerem, gdyż 
Ukraina, Aleksandria i Palestyna znajdu-
ją się w powiecie zgierskim), proponuję 
odwiedzić powiat wieruszowski, a kon-
kretnie gminę Galewice. Tam, wśród pól 
i lasów odnaleźć można Okęcie, którego 
mieszkańcy być może zaproponują jakiś 
inny sposób podróżowania.

Na zakończenie warto zauważyć, że 
niedaleko Okęcia widnieje na mapie wieś 
o nazwie Zmyślona. To uroczo trafny ko-
mentarz do mapy świata zawartej w grani-
cach jednego województwa. l

W jeden dzień dookoła świata

Felieton

Pełne puszki
9 432,14 złotych udało się zebrać pod-
czas tegorocznej kwesty zorganizowanej 
na zgierskich cmentarzach. Towarzystwo 
Przyjaciół Zgierza zorganizowało zbiórkę 
już po raz dziewiąty. W tym roku puszki 
były wyjątkowo ciężkie i wypełnione do-
broczynnością. – Po podsumowaniu datków 
okazało się, że uzyskaliśmy najlepszy wynik 
w historii zbiórek. Był on wyższy o 670 zło-
tych od dotychczasowego rekordu z 2011 r. 
– stwierdził Adam Zamojski, Przewodni-
czący TPZ. Zebrane fundusze przeznaczo-
ne zostaną na renowację zabytkowych na-
grobków. Poza tym, niewykorzystana część 
środków z zeszłorocznej zbiórki, zostanie 
połączona z tegorocznymi, dzięki czemu 
będzie można podjąć kosztowne prace przy 
najstarszych nagrobkach z piaskowca. De-
cyzja, którymi z nagrobków towarzystwo 
zajmie się w pierwszej kolejności, zapadnie 
wiosną przyszłego roku.

Pierwsza zbiórka odbyła się w 2007 r. 
przy Starym Cmentarzu, a od 2010 r. prze-
prowadzana jest także przy Cmentarzu 

Ewangelicko-Augsburskim. W kwestach po-
maga młodzież ze zgierskich szkół oraz Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG. (bs)

W tym roku udało się pobić rekord zebranych środków
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Felieton

MACIEJ WIERZBOWSKI

Pisząc o zgierskich 
ulicach, chcę wspo-
minać zgierzan, któ-
rzy są w ich nazwach: 
Stanisława Bilskie-
go, Stefana Jakuba 
Cezaka, Stanisła-
wa Fijałkowskiego, 
Ignacego Hordlicz-
ko, Stefanię Kuro-
patwińską, Zygmun-

ta Lorentza, Arkadiusza Musierowicza, 
Adolfa Pawińskiego, Stanisława Pieczy-
raka, Jana Pietrusińskiego, ks. Szczepa-
na Rembowskiego, Władysława Rząba, 
Romana Skupińskiego, Marka Szwarca, 
Jana Śniechowskiego, Jana Świercza, 
Wandę Węgierską, Jerzego Wieczorka 
i Helenę Wiewiórską. Trzeba tu dodać, 

że nie wszyscy byli zgierzanami z urodze-
nia – część z nich przebywała w naszym 
mieście jedynie okresowo – nieraz krót-
ko, a nieraz bardzo długo.

Myślę, że równie długą listę można 
byłoby ułożyć z nazwisk wybitnych zgie-
rzan, których nazwiskami ulic nie na-
zwano. A oto krótka próbka: Józef Pa-
wiński (1851–1925), brat Adolfa, twórca 
polskiej kardiologii. Zrozumiałe, że nie 
może być dwóch ulic o tym nazwisku, ale 
pamiętajmy, że jest ulica J. Pawińskiego 
w Warszawie na Ochocie i jednocześnie 
tablica w kościele oo. Karmelitów na 
Krakowskim Przedmieściu. Podobnie 
wygląda sprawa z nazwiskiem Sikorski. 
„Nasz” niezwykle zasłużony pedagog 
Jan Sikorski musi ustąpić generało-
wi. Nie ma też ulicy pastora zgierskich 
ewangelików, Aleksandra Falzmaman-
na, zamęczonego w obozie koncentra-
cyjnym w 1942 r. za to, że nie chciał wy-
rzec się obywatelstwa polskiego. Zgierz 
nie upamiętnił też Dawida Frischmanna, 

jednego z najwybitniejszych twórców 
współczesnej literatury hebrajskiej. Swo-
ich ulic nie mają też twórcy przemysło-
wego Zgierza: Jan Fryderyk i Wilhelm 
Fryderyk Zachertowie. Inni wybitni 
zgierzanie Hordliczko i Śniechowski co 
prawda mają swoje ulice, ale już trzeci 
założyciel ich firmy, Oskar Juliusz Teo-
dor Gerlicz tego zaszczytu już nie dostą-
pił. Mamy jeszcze duchownego, ks. Jó-
zefa Joachima Goldtmanna, który wiele 
poświęcił dla powstania Zgierza przemy-
słowego. Wybudował poprzedni kościół 
św. Katarzyny wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi (starą plebanię) oraz spro-
wadził do Zgierza słynący łaskami obraz 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 
z kaplicy biskupów w Skierniewicach. Co 
prawda w 1970 r. obraz został „zarekwi-
rowany” przez warszawską katedrę, ale 
dzięki dwóm zgierskim proboszczom: ks. 
A. Blewińskiemu i ks. A. Chmielewskie-
mu kopia tego obrazu zawiśnie w św. Ka-
tarzynie. l

Nasze ulice

Na początku października na handlowej 
mapie Zgierza pojawiał się wyjątkowy punkt 
– sklep charytatywny. Choć tego typu dzia-
łalność jest szeroko praktykowana za grani-
cą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, to w Polsce wciąż pozostaje 
mało znana.
Uruchomiony w październiku sklep przy 
Długiej w Zgierzu jest pierwszym w regio-
nie łódzkim sklepem charytatywnym. Można 
w nim znaleźć odzież męską, damską, dzie-
cięcą, galanterię, zabawki, artykuły dekora-
cyjne oraz książki. Nie ma w nim większych 
przedmiotów, takich jak choćby meble, je-
dynie ze względu na niewielką powierzchnię 

lokalu. Niskie ceny i szeroki asortyment jest 
możliwy dzięki zerowemu wkładowi w po-
zyskaniu artykułów. Sklep został założony 
przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnospraw-
nych (ŁSON). Idea działania jest bardzo pro-
sta. Osoby prywatne, firmy i instytucje mogą 
przekazywać dary – przedmioty lub ubrania 
do sprzedaży. Cały dochód jest przeznacza-
ny na potrzeby stowarzyszeń działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych. – Jeszcze 
nie zdecydowano czy będzie to jedno stowa-
rzyszenie, czy też środki zostaną podzielone na 
potrzeby kilku. Wszystko jest uzależnione od 
kwoty uzyskanej na koniec zbiórki – informuje 
Elżbieta Jaszczuk z ŁSON. (ea)

Moc pomysłów

Zgierski sklep charytatywny

Gdzie można przekazać dary
Przedmioty do sprzedaży przyjmowane są 
codziennie przy Długiej 16 w  godzinach 
od 10.00 do 17.00. Można też skorzystać 
z bezpłatnego odbioru z domu, dzwoniąc 
pod numer telefonu 796 141 430. 
Warunkiem jest, aby rzeczy były czyste. 
Zgierski sklep działa na razie tylko do koń-
ca grudnia w oparciu o zgłoszoną zbiórkę 
publiczną.
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Sklep charytatywny działa tylko do końca roku

Za artystyczną ceramikę zapacimy od 2 do 15 zł
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Sport

BEATA SZYMAŃSKA

Oprócz zgierskich zawodni-
ków w tegorocznej impre-
zie uczestniczyły drużyny 
z województwa łódzkiego: 
Kutna, Ozorkowa, Pabia-
nic, Łodzi, Rąbienia, Ży-
chlina i Aleksandrowa 
Łódzkiego. Dwie ostatnie 

towarzyszyły na podium zgierskiej placówce. 
Sportowcy rywalizowali ze sobą w kilku kon-
kurencjach: skoku w dal, rzucie piłką lekar-
ską, rzucie woreczkiem do kosza, slalomie 
i torze przeszkód. Organizowany każdego 
roku miting ma na celu kształtowanie du-
cha pozytywnej rywalizacji, integrację oraz 
promowanie aktywności fizycznej. – Zawody 
to dla naszych podopiecznych wielkie święto 
sportowe – stwierdza kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy przy PSOUU 
koło w Łodzi, Monika Dyla. Chęć zapre-
zentowania swoich umiejętności to jedno, 
jednak uczestnicy cenią to wydarzenie także 
ze względu na przyjazną atmosferę. – Można 
tu poznać wielu nowych przyjaciół – wyznaje 
Dominik, członek zgierskiej drużyny sporto-
wej. A jest to możliwe, bo w mitingach zwy-
kle bierze udział przeszło stu zawodników. 
– Tak jak wielu młodych i zdrowych ludzi ma-
rzy o karierze sportowej, tak i osoby niepełno-
sprawne chcą się spełniać i pokonywać bariery 
– mówi Bożenna Piotrowicz, Przewodniczą-
ca Zarządu Koła PSOUU w Zgierzu.

Zawody zakończyły się wręczeniem 
wszystkim uczestnikom medali ufundo-
wanych przez Prezydenta Miasta Zgierza, 
a drużynom – pucharów od Starosty Zgier-
skiego. Dodatkowo podczas tegorocz-
nego wydarzenia świętowano jubileusz 

miejskich placówek stowarzyszenia: dwu-
dziestolecia Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
piętnastolecia Zespołu Terapeutyczno 
-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecz-
nej oraz rocznicę Środowiskowego Domu 
Samopomocy. l

Lekkoatletyczne zmagania
„W PSOUU koło w Zgierzu wygrana jest zawsze dobrze znana!”. Takim hasłem rozgrzewali się do rywalizacji podopieczni 
Polskiego Stowarzyszenia Osób Upośledzonych Umysłowo w Zgierzu – organizatora XI Mitingu Lekkoatletycznego 
Osób Upośledzonych Intelektualnie, który odbył się w październiku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Udało się, zgierska drużyna zajęła pierwsze miejsce.

Sportowcy zmierzyli się w 6. konkurencjach

Za artystyczną ceramikę zapacimy od 2 do 15 zł
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KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA

Obserwując ludzi, naukow-
cy zauważyli, że tam, gdzie 
zimą dzień jest zdecydo-
wanie krótszy, więcej osób 
dopada chandra. I tak za-
interesowano się wpływem 
niedoboru naturalnego 
świa tła na ludzki organizm. 

A różnica w natężeniu światła zależnie od 
pogody jest ogromna: w dzień pochmurny 
dociera do nas zaledwie ok. 300 luksów, 
w dzień słoneczny na płaskiej powierzchni 
naliczono nawet 100 tys. luksów! Badając 
właściwości fal świetlnych o różnej częstotli-
wości, rosyjscy naukowcy z ośrodka pracują-
cego na rzecz medycyny kosmicznej odkryli, 
że działając na człowieka światłem o okre-
ślonej długości fali, można modyfikować 
różne czynności organizmu.

Na Zachodzie popularnością cieszą się 
lampy przeciwdepresyjne. W Skandyna-
wii, gdzie sezonowe obniżenie nastroju 
dotyka najwięcej ludzi, od lat zimą nosi się 
na czole specjalne opaski z terapeutyczną 
świetlówką. W leczeniu depresji zimowej 
lekarze posługują się długością fali, która 
daje żółte odcienie światła. Inne barwy 
światła (inna długość fal) wykorzystywane 
są przy leczeniu cukrzycy, otyłości, wad 
wzroku, chorób układu krążenia czy zabu-
rzeń układu nerwowego. Światło przyspie-
sza gojenie ran, odleżyn, wrzodów; daje 
dobre wyniki przy leczeniu reumatyzmu 
czy kontuzji u sportowców. Ten rodzaj 
terapii wykorzystywany jest również w ko-
smetologii.

Przy pokonywaniu zimowej depresji te-
rapia światłem jest niezbędna, ale jeśli nie 
mamy możliwości korzystania ze specjalnej 
lampy, trzeba sobie pomóc w inny sposób. 
Można np. doświetlać mieszkania silniej-
szymi żarówkami (byle nie w porze nocnej). 
W zimowy dzień, szczególnie słoneczny, na-
leży jak najdłużej spacerować i eksponować 
się na światło.

Jak wynika z badań, depresji przeciw-
działają też ćwiczenia fizyczne. Na jednym 
z amerykańskich uniwersytetów naukowcy 

porównali dobrodziejstwa płynące z ak-
tywności ruchowej z efektami długotrwałej 
psychoterapii. Osoby, które cierpiały na 
depresję, podzielono na dwie grupy. Jedna 
grupa przez dziesięć tygodni była poddawa-
na terapii biegowej, a druga w tym samym 
okresie przeszła intensywną psychoterapię. 
Pierwsza grupa spotykała się z trenerem 
i ćwiczyła trzy razy w tygodniu. Osobom 
tym podczas biegu nie pozwalano dysku-
tować na temat ich depresji. Druga grupa 
zajmowała się tylko psychoterapią. Gdy 
eksperyment dobiegł końca, okazało się, że 
u biegających pacjentów nastąpiła najwięk-
sza poprawa stanu zdrowia. Co istotne, rok 
później większość osób z pierwszej grupy 
terapeutycznej nadal biegała, chociaż była 
już wolna od depresji.

W walce z depresją zimową sprzymie-
rzeńcem jest też dieta. Proste ograniczenie 
spożycia tłuszczu da poczucie przypływu 
energii. Wysoki poziom tłuszczu we krwi 
prowadzi bowiem do zmniejszenia ilości tle-
nu dostępnego dla mózgu. Ospałość i brak 
energii są tego skutkiem. Dietetycy zalecają 
jedzenie większej ilości ciemnego pieczy-
wa, pełnoziarnistych produktów zbożo-
wych oraz warzyw i owoców przy znacznym 

ograniczeniu spożycia tłuszczów nasyco-
nych: mięsa, nabiału, tłustych sosów.

Ograniczeniu tłuszczów nasyconych po-
winna towarzyszyć z kolei podaż innych 
tłuszczów – tzw. niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT) omega-3. 
Polepszają one nastrój u zdrowych osób 
i zmniejszają objawy u osób z depresją. Ba-
dania prowadzone w Kanadzie wykazały, 
że podawanie przez osiem tygodni tabletek 
z kwasami tłuszczowymi EPA i DHA (skład-
niki omega-3) jest tak samo skuteczne jak 
zażywanie typowych leków antydepresyj-
nych. Kwas wchodzi w skład budulcowych 
komórek nerwowych mózgu, a także osło-
nek neuronów. Stanowi budulec serotoniny, 
czyli hormonu odpowiedzialnego za dobre 
samopoczucie. Niedobór omega-3 może po-
głębić objawy depresyjne, zwiększa też ryzy-
ko wystąpienia tej choroby.

Kwasy omega-3 nie są syntetyzowane 
w organizmie człowieka, dlatego należy 
je dostarczać z pożywieniem. Ich dobrym 
źródłem są ryby morskie (ich spożywanie 
jest jednak problematyczne ze względu 

na zanieczyszczenie metalami ciężkimi), 
olej lniany, orzechy włoskie, nasiona soi, 
zielone warzywa. Kto spożywa mało tych 
produktów, powinien pomyśleć o su-
plementacji. Pozwoli też ona wyrównać 
niewłaściwie proporcje między omega-3 
a drugim niezbędnym kwasem tłuszczo-
wym – omega-6. Ich stosunek powinien 
wynosić 1:1 lub 1:2. Tymczasem we współ-
czesnej diecie stosunek ten waha się od 
1:20 do 1:40, co bardzo niekorzystnie od-
bija się na naszym zdrowiu, nie tylko psy-
chicznym.

Nie można zapomnieć o jeszcze jednym 
bardzo ważnym elemencie walki z przy-
gnębieniem – zwolnieniu tempa życia i na-
stawieniu do innych. Pewien lekarz dawał 
niezwykłą receptę pacjentom nękanym znie-
chęceniem i depresją, nazywając to terapią 
dziękuję: „Przez sześć tygodni proszę mówić 
dziękuję za każdym razem, gdy ktoś wy-
świadczy panu uprzejmość. Aby okazać, że 
naprawdę myśli pan to, co mówi, proszę się 
przy tym uśmiechać”. Po sześciu tygodniach 
większość pacjentów odczuwała znaczną po-
prawę swego stanu psychicznego. Bo życz-
liwe usposobienie skutecznie wspiera walkę 
z depresją. l

Depresja 
do pokonania
Zima to choroba – napisał francuski pisarz Alfred de Musset. Od listopada 
do marca odczuwamy brak energii do działania i przygnębienie. 
W przypadku wielu osób apatia jest tak ciężka, że lekarze zaczęli mówić 
o depresji zimowej.

Żyj zdrowiej

Jesienią najbardziej potrzebujemy słońca
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W Skandynawii, gdzie 
sezonowe obniżenie 
nastroju dotyka najwięcej 
ludzi, od lat zimą nosi 
się na czole specjalne 
opaski z terapeutyczną 
świetlówką
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Wskazane jest także łącze-
nie stylów. Trendy obfite są 
w przepych, który zepchnie 
na drugi plan modowy mini-
malizm. Zapomnijmy o de-
likatnych i subtelnych rzę-
sach, w tym sezonie liczy się 
rozmiar XXL!

Wybierz intensywne barwy
Przebojowa pozostaje krwista czerwień 
na ustach, warto także wypróbować takich 
barw, jak bordo, intensywny róż. Ten odcień 
modny jest nie tylko na ustach, warto pod-
kreślić nim policzki.

– Róż odejmuje lat, odmładza, podkre-
ślajmy nim policzki nieco mocniej niż zwy-
kle. W tym sezonie modna jest bowiem twarz 
zaróżowiona niczym po zimowym spacerze 
– mówi makijażystka Daria Siwecka. Efekt 
można osiągnąć używając różu o intensyw-
nej barwie, odkładając na bok te w odcie-
niach pastelowych.

Konturuj rysy
W parze z różem często występuje bron-
zer – jeden z podstawowych kosmetyków 
używanych do konturowania twarzy. Jako 
przykład twarzy idealnie wykonturowanej 
przyjąć powinnyśmy amerykańską aktor-
kę i modelkę Kim Kardashian. Poprawnie 
nałożony bronzer i korektor mogą zdziałać 
cuda. Warto jednak zasięgnąć opinii specja-
listy, ponieważ konturowanie twarzy nie jest 
łatwe, a nieumiejętnie nałożone kosmetyki 
mogą dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Podkreśl rzęsy
Robiąc makijaż, zapomnijmy o subtelnych, 
lekkich rzęsach. W tym sezonie zasada jest 
jedna – mają być bardzo widoczne. Warto zain-
westować w zalotkę lub dobry tusz 3 w 1. – Na 
rynku dostępne są tusze zawierające drabinki 
sztucznych rzęs, które pod wpływem wyciągania 
wydłużają rzęsy naturalne dodając im przy tym 
objętości – podkreśla Daria Siwecka.

Modne są także czarne usta, które prze-
łamane mogą zostać delikatnymi cieniami 
do powiek. – Niezmienna pozostaje zasada 

– „stawiamy na oczy lub usta”, podkreślajmy 
części twarzy będące naszymi atutami – doda-
je makijażystka.

Błyszcz!
Robiąc makijaż, warto pamiętać o bły-
skotkach, brokat na powiekach mile widzia-
ny jest nie tylko w noc sylwestrową. Warto 
podkreślić nim górną powiekę, ciekawie 
prezentuje się także na powiece dolnej. 
Pięknie dopełnić wieczorowy makijaż mogą 
niewielkie cyrkonie pod oczami. Dzięki 
błyszczącemu makijażowi będziemy wyglą-
dać atrakcyjnie i uwodzicielsko.

Nie zapomnij o brwiach
Podkreślone i oswojone brwi to trend z któ-
rym zaprzyjaźniłyśmy się już kilka sezonów 
temu.  Pozostaje on niezmienny i w sezonie 
jesień – zima 2015/2016. Brwi to rama dla 
idealnego makijażu, pod żadnym pozorem 
nie można o ich zapomnieć. – Podkreślaj-
my brwi najlepiej w kolorze włosów. Panie 
o blond włosach nie powinny stylizować brwi 
na mocne, ciemne kolory – przypomina ma-
kijażystka Daria Siwecka. l

Mocne kolory, 
rozmiar XXL!
Sezon jesień-zima w trendach makijażowych nie oznacza smutku, szarości i nudy. Wręcz odwrotnie! w tym sezonie coś 
dla siebie znajdą zwolennicy stylizacji nawiązujących do lat 60. i 70.

Daria Siwecka na co dzień podpowiada jak być trendy

Trendy w makijażu jesień – zima 2015/2016
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Każdy pędzelek ma inne zastosowanie
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21 LISTOPADA
godz. 9:00‑15:00
IX Amatorskie Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego w Pływaniu Family Cup
Pływalnia, ul. Leśmiana 1

godz. 18:00‑22:00
GALA MMA
MOSIR, ul. Wschodnia 2

Festiwal poetycko‑muzyczny pn. 
„Stachura pozostałym”, wstęp wolny
godz. 15:30 – Akcja teatralna Teatru Art.51
Pętla tramwaju nr 16 – Plac Kilińskiego
godz. 16:00 – Turniej Jednego Wiersza 
o nagrodę im. E. Stachury, Spotkanie 
autorskie z poetką Izabelą Kawczyńską, 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
godz. 18:00 – Recital autorski Przemysława 
Mazurka, Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

22 LISTOPADA
Festiwal poetycko‑muzyczny 
„Stachura pozostałym”
godz. 16:00 – Turniej Piosenki Poetyckiej 
„Jeszcze zdążymy w dżungli kosmosu siebie 
odnaleźć” o nagrodę im. E. Stachury, Miejski 
Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
godz. 18:30 – Koncert w wykonaniu 
zgierskich artystów poświęcony twórczości 
Janusza Kondratowicza, Miejski Ośrodek 
Kultury, ul. Klub Agrafka, ul. Mielczarskiego 1

godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK
Miejski Ośrodek Kultury,  
ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

godz. 16:00
Inauguracja rozgrywek halowej piłki 
nożnej HAL – KOP 2015/2016  
MOSIR, ul. Wschodnia 2

24 LISTOPADA
godz. 17:00
Spotkanie z poezją Zbigniewa 
Jankowskiego „Przypływy – odpływy”
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
ul. Łódzka 5

26 LISTOPADA
godz. 9:00
Warsztaty literackie dla dzieci „Magia, 
tajemnica i fantastyczne światy , czyli... 
książki z serii Przygoda w 68 pokojach” 
M.Malone
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1, ul. Lechonia 2

godz. 10:30
„Odkryj, jak uwolnić literackich 
bohaterów z kart powieści! – warsztaty 
czytelnicze dla gimnazjalistów
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 1, ul. Lechonia 2

27 LISTOPADA
godz. 10:00
„Hokus‑pokus, czary, mary” – wróżby 
andrzejkowe dla najmłodszych
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 4, ul. Fijałkowskiego 2

godz. 17:00
Mecz SK Mag Rys – Basket Aleksandrów 
Łódzki / koszykówka – U16 dz.
MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 19:30
Koncert Andrzejkowy „Akademia 
Dźwięku”
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

28 LISTOPADA
godz. 8:00 – 14:00
Finał Wojewódzki halowej piłki nożnej 
o puchar Marszałka Województwa 
Łódzkiego (rocznik 2003)
MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 16:00
Mecz MKS Zgierz – CHKS II Łódź/piłka 
ręczna juniorki młodsze
MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 20:00
Koncert zespołu „Apteka”
Klub Agrafka, ul. Mielczarskiego 1
Bilety – 20/25 zł

29 LISTOPADA
godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

godz. 10:00
Mecz TG „Sokół” – Energetyk Łódź/III liga 
tenis, MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 9:00‑14:00
Akcja „Uprzątnij Swój Strych”
Plac Targowy, ul. Aleksandrowska

godz. 16:00
II kolejka halowej piłki nożnej HAL – KOP 
2015/2016
MOSIR, ul. Wschodnia 2

30 LISTOPADA
godz. 16:30‑18:30
Ceramiczne Koło, „Biżuteria dla 
początkujących”
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

2 GRUDNIA
godz. 12:00
Seans dla koneserów. Kino @MOK
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

4 GRUDNIA
godz. 17:00
„Kulinarna podróż dookoła świata – 
kulinarne wariacje świąteczne, prezenty 
naturalne i jadalne”,
Warsztaty dla dzieci od 7 roku życia
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału – 35 zł/os.
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

5 GRUDNIA
godz. 11:00
Mecz MKS Zgierz – UKS Victoria Tomaszów 
Maz./piłka ręczna jurorki młodsze
MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 10:00
Kreatywna Kuźnia Familijna – 
„W świątecznym klimacie – bombki na 
choinkę i nie tylko”, czyli rodzinne warsztaty 
decoupage. Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału – 25 zł/rodzina
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

6 GRUDNIA
Otwarcie Lodowiska przy ul. Leśmiana 1
Więcej na https://www.facebook.com/
MiastoZgierz

godz. 10:00
Mikołajki w MOK – poranek filmowy, gry 
i zabawy artystyczne dla dzieci
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

godz. 16:00
BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci pt.: 
„Prawdziwa historia Świętego Mikołaja”
Wstęp wolny
Kolegium Nauczycielskie, ul. 3 Maja 46

godz. 9:00 – 16:00
VI Memoriał im. M. Kozłowskiego/turniej 
halowej piłki nożnej (rocznik 2005)
MOSIR, ul. Wschodnia 2

Godz. 10:00 – 18:00
Maraton Pisania Listów Amnesty 
International
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

7 GRUDNIA
godz. 16:30
Koło Ceramiczne „Ozdoby choinkowe 
z gliny” - bezpłatne warsztaty dla młodzieży 
i dorosłych
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17

8 GRUDNIA
godz. 18:00
III edycja konkursu „Podstawy 
konserwacji mebli zabytkowych” – 
poziom I, spotkanie informacyjne
Centrum Konserwacji Drewna, 
ul. Narutowicza 6
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11 GRUDNIA
godz. 17:30
Artystyczna Kuźnia – „Country decoupage, 
czyli co wspólnego mają patchwork 
i decoupage”,
warsztaty dla młodzieży i dorosłych
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału 25/osoba (w tym materiały)
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

12 GRUDNIA
godz. 11:00
Gala Zapaśnicza – Memoriał im. Marcina 
Kurpińskiego
MOSIR, ul. Wschodnia 2

godz. 10:00
Kreatywna Kuźnia Familijna „Zgierz 
z piernika”, zabytki Zgierza wypieczone 
z trzech rodzajów ciasta piernikowego , 
połączone ze słodkim quizem z wiedzy 
o mieście
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału – 50 zł/rodzina(2-3 osoby) lub 
70 zł/rodzina (4-5 osób)
Centrum Kultury Dziecka, ul. 
Rembowskiego 17

godz. 17:00
Wernisaż pt. „100. ROCZNICA OPERACJI 
ŁÓDZKIEJ 1914 – 2014”
Muzeum Miasta Zgierza, 
ul. Dąbrowskiego 21
Wystawa czynna do 10 stycznia 2016 r.

godz. 20:00
Koncert zespołów „Thesis”, „Traces to 
Nowhere”
Bilety – 15 zł
Klub Agrafka, ul. Mielczarskiego 1

13 GRUDNIA
godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Wstęp wolny

godz. 13:00
„586 dni stanu wojennego”, wernisaż 
wystawy IPN Oddział w Łodzi
Muzeum Miasta Zgierza, 
ul. Dąbrowskiego 21

14 GRUDNIA
godz. 10:00
Wernisaż wystawy Szopek 
Bożonarodzeniowych
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 19:00 do 
30.12.2015 r.

15 GRUDNIA
godz. 10:00
Przesłuchania w konkursie kolęd 
i pastorałek „Na świąteczną nutę”

Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

godz. 14:00
„Grudzień 1970 w Gdyni”, wykład 
dr. Leszka Próchniaka
Muzeum Miasta Zgierza, 
ul. Dąbrowskiego 21

godz. 17:00
„Po tamtej stronie marzeń” – koncert 
piosenek Anny Jantar w wykonaniu 
Zespołu A’Duo
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
ul. Łódzka 5

16 GRUDNIA
godz. 17:00
Świąteczne spotkanie CKD, 
cz. I – prezentacja zespołów i grup dzieci 
młodszych CKD
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

17 GRUDNIA
godz. 17:00
Świąteczne spotkanie CKD, 
cz. II – prezentacja zespołów i grup dzieci 
starszych z CKD
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

18 GRUDNIA
godz. 17:00
„Kulinarna podróż dookoła świata – 
kulinarne wariacje świąteczne, prezenty 
naturalne i jadalne”,
Warsztaty dla dzieci od 7 roku życia
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału – 35 zł/os.
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

18 GRUDNIA
godz. 17:00
Koncert galowy konkursu kolęd 
i pastorałek „Na świąteczną nutę” 
org. przez CKD
Sala kameralna Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Zgierzu, 
ul. Sokołowska 4

20 GRUDNIA
godz. 16:00
BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci pt.: 
„Wigilia z ufoludkiem” w wyk. Teatru 
BajuBajki
Wstęp wolny
Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Rembowskiego 17

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

Znajdziesz nas  
w Zgierzu:

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  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  Stacja Nowa Gdynia,  
ul. Sosnowa 1

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.
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