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Słowo 
wstępu

Nastał nowy rok aka-
demicki, a jest to czas 
podejmowania nowych, 
często ambitnych wy-
zwań. Do takich zali-
czam stworzenie nowe-
go tytułu na stosunkowo 
zatłoczonym lokalnym 

rynku prasy. Wierzę jednak, że znajdzie 
on swoje grono odbiorców.

Ideą, która przyświecała nam od 
początku było stworzenie czasopisma, 
które będzie promować Zgierz poprzez 
potencjał jego mieszkańców – ich pasje, 
zainteresowania, niezwykłe umiejęt-
ności. Chcemy być forum pozytywnej 
energii, której z pewnością nie brak 
także wielu naszym czytelnikom. Chcie-
libyśmy być czasopismem współtworzo-
nym przez zgierzan. Choć wiemy, że 
gustów wszystkich mieszkańców i tak 
nie uda nam się zaspokoić, to jednak 
optymistycznie chcemy spróbować. 
W szczególności zamierzamy trafiać do 
tych z Państwa, którzy pragną zmieniać 
swoje otoczenie na lepsze, ale w taki 
sposób, który nie narusza dobra drugie-
go człowieka, a raczej powstaje w wy-
niku dialogu z otoczeniem. Wierzymy, 
że dzięki naszym czytelnikom będziemy 
mogli się lepiej poznawać i wzajemnie 
inspirować.

Kończąc to słowo wstępu, przyznam, 
że coraz częściej odnoszę wrażenie, że 
w czasach, w których dominuje mowa 
o problemach, w których każdy dokądś 
pędzi, żyje w biegu, czasem bez głęb-
szych refleksji, antidotum na codzienne 
problemy może paradoksalnie okazać 
się normalność i koncentracja energii 
na szukaniu rozwiązań. Ktoś może po-
wiedzieć, że to oderwane od rzeczywi-
stości, naiwne czy też życzeniowe my-
ślenie, ale ja przekornie sądzę, że być 
może w tym szaleństwie jest metoda. l

Renata Karolewska
Redaktor naczelna
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Z życia miasta

Zgierski Budżet 
Obywatelski po raz pierwszy

W
ydaje się, że co najmniej 
połowa z nich to inicjaty-
wy inwestycyjne: place za-
baw, siłownie zewnętrzne, 
chodniki, jezdnie i parkingi. 

Sporo mieszkańców zgłosiło chęć wydania 
pieniędzy na budowę ścieżek rowerowych, 
monitoring parkingów i ulic oraz na orga-
nizację lub uprzątnięcie terenów zielonych. 
Jest także wiele pomysłów na realizację in-
teresujących wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych. Na łamach miesięcznika nie ma 
możliwości przedstawienia wszystkich pro-
jektów, ale o kilku z nich warto powiedzieć, 
choćby dlatego, że dowodzą dużej kreatyw-
ności mieszkańców. I tak zgierzanie zapro-
ponowali między innymi:
• Remont sali koncertowej w Parafii p.w. św. 

Katarzyny. Choć obiekt nie należy do mia-
sta, to jednak autorowi wniosku udało się 
uzyskać zgodę proboszcza, a  dodatkowo 
zapewnienie, że parafia będzie częściowo 
partycypować w kosztach inwestycji.

• Zakup worków do selektywnej zbiórki od-
padów biodegradowalnych, których dotych-
czas w Zgierzu nie ma.

• Przeprowadzenie szczepień ochronnych 
dla najmłodszych i  najstarszych mieszkań-
ców miasta, w  tym m.in. przeciwko grypie 
i przeciwko pneumokokom.

• Cykl koncertów międzykulturowych „Mała 
Ojczyzna-Wielka Kultura” z udziałem chó-
rów i zespołów wykonujących repertuar ży-
dowski, prawosławny, katolicki i luterański.

• Stworzenie biblioteki XXI w. przy jednej ze 
szkół, wyposażonej w  nowoczesne techno-
logie, z  której mogliby korzystać zarówno 
uczniowie, jak i dorośli.

• Zainwestowanie w  infrastrukturę umożli-
wiającą organizację kina letniego na „Ma-
lince” przez cały sezon wakacyjny.

• Uruchomienie mini warsztatu stolarskiego 
w  Centrum Kultury Dziecka, co pozwoli-
łoby wzbogacić ofertę tej popularnej pla-
cówki.

• Zorganizowanie seniorom cyklu wyjazdów 
na imprezy kulturalne, artystyczne i  spor-
towe.

• Zakup zestawu do ratownictwa medycznego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

• Wystawa zdjęć z  okresu powstawania Soli-
darności w Zgierzu, połączona z prelekcją.
Lista wszystkich zakwalifikowanych pro-

jektów jest dostępna na stronie www.budzet.

zgierz.pl. Tu także będzie odbywało się gło-
sowanie mieszkańców. Łącznie przyjęto 
ponad 100 wniosków. – Jak na pierwszy raz, 
to naprawdę niezły wynik, bo każdy projekt 
wymagał zebrania co najmniej 15 podpisów, 
a zatem jeśli przemnożyć te liczby, to wyjdzie 
nam minimum 1500 osób zaangażowanych 
w działania na rzecz budowania demokracji. 
W przyszłym roku ta liczba będzie na pewno 
jeszcze wyższa – cieszy się Renata Malinow-
ska-Koralewska z Urzędu Miasta Zgierza, 
opiekunka przedsięwzięcia.

W tym roku do wydania w ramach Zgier-
skiego Budżetu Obywatelskiego jest pół mi-
liona złotych. Zatem nie wszystkie, nawet 
dobre i ciekawe projekty, mają szanse na 
realizację. Jednak nawet jeśli któryś z po-
mysłów nie zdobędzie środków w budżecie 

partycypacyjnym, to i tak jest niemała szan-
sa, że zainteresują się nim władze miasta. 
– Dla nas to prawdziwa kopalnia pomysłów 
z jednej strony, z drugiej zaś wyraz potrzeb 
mieszkańców miasta. Postaramy się nie zmar-
nować tego potencjału – podkreśla Prezydent 
Zgierza, Przemysław Staniszewski. Teraz 
wszystko w rękach zgierzan. Zwyciężą te 
projekty, które zdobędą najwięcej głosów. 
A głosować można, przypomnijmy, przez 
Internet oraz w punktach konsultacyjnych 
przy pomocy kart do głosowania do 23 paź-
dziernika. Każdy może głosować tylko raz, 
przyznając punkty trzem, najlepszym jego 
zdaniem, projektom. Wyniki poznamy 2 li-
stopada 2015 r. l

Renata Karolewska

Telefony rozdzwoniły się dopiero na tydzień przed zamknięciem terminu składania wniosków do pierwszego 
w historii Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. W ciągu kilku ostatnich dni września do punktów konsultacyjnych 
wpłynęło kilkadziesiąt projektów.

Jedno ze spotkań mieszkańców z władzami miasta w sprawie budżetu obywatelskiego

W NUMERZE 2/2015
Nie da się nie zauważyć, że w ostatnim okresie coś w mieście drgnęło – poja-
wiło się sporo inwestycji drogowych. I choć rozkopana ulica czy zdjęty chodnik 
mogą przeszkadzać, to patrząc z drugiej strony, stojące słupki i uciążliwe zwę-
żenia jezdni są w wielu przypadkach znakiem pozytywnych zmian. Zanim mróz 
zetnie ziemię jeszcze co najmniej kilka miejsc zyska nową nawierzchnię. Jednak 
chodniki i ulice to nie jedyne inwestycje miejskie. Warto zajrzeć do kolejnego 
numeru, w którym poświęcimy więcej miejsca temu gorącemu tematowi. 
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Z życia miasta

Dzik jest dziki, 
dzik jest zły?

W okresie ostatnich dwóch lat odczuwalnie 
wzrosła liczba ingerencji dzikich zwierząt 
w zurbanizowane obszary miasta Zgierza. 
Rosnąca populacja, zwłaszcza dzików powo-
duje, że zwierzęta penetrują osiedla miesz-
kaniowe, tereny prywatne oraz ogólnodo-
stępne tereny publiczne.

Otaczające miasto leśne kompleksy i do-
bre warunki bytowania w mieście w bliskości 
domowych gospodarstw – to wszystko wpły-
wa na wzrost populacji dzików. Ich pojawia-
nie się jest procesem ciągłym i postępującym. 
– W okolicach Zgierza i Łodzi odnotowano 
ok. 1300 sztuk dzików, to o kilkaset więcej niż 
w roku ubiegłym – stwierdza starszy specjali-
sta służby leśnej ds. urządzania lasu, Leszek 
Stępień z Nadleśnictwa Grotniki. Migracje 
zwierząt sprawiają, że te same watahy dzików 
spotykane są zarówno w Zgierzu, jak i w Ło-
dzi. Od stycznia tego roku Straż Miejska 
w Zgierzu odnotowała 64 interwencje doty-
czące dzikich zwierząt, w tym 25 dotyczących 
dzików podchodzących pod gospodarstwa 
domowe. Mając na uwadze interes społecz-
ny, władze Zgierza podjęły działania w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkań-
com. Zapewniono m.in. udział lekarza wete-
rynarii podczas interwencji, zakupiono sprzęt 
w postaci pułapki żywochwytnej.

Porozumienie z Łodzią
Łódź już jakiś czas temu podjęła działania 
ograniczające populację dzików, przez co 
dziś posiada wypracowane standardy postę-
powania. W związku z tym Prezydent Miasta 
Zgierza, Przemysław Staniszewski zdecydował 
o wykorzystaniu doświadczeń naszych sąsia-
dów. W Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt w Łodzi odbyło się spotkanie robocze, na 
którym próbowano określić sposób współpra-
cy między miastami w zakresie dodatkowych 
odłowów regulujących popularyzację dzików. 
W niedługim czasie ma dojść do podpisania 
formalnego porozumienia. (bs)

PODSTAWOWE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA
l  Nie przeganiać zwierząt. Osaczone dziki 

mogą zaatakować.
l  Spacerując z psem, trzymać go na smyczy. 

Ujadające zwierzę może być przyczyną 
szarży dzików.

l  Zachować ostrożność, przejeżdżając przez 
tereny leśne.

l  Informować służby miejskie o rannych 
i agresywnych osobnikach (Straż Miejska: 
42 716 44 58 lub 986; Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 42 714 32 20 lub 42 714 32 22)

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 8 przy Boya-Żeleńskie-
go mają wreszcie wielofunkcyjne boisko 
z praw dziwego zdarzenia.

Pokryte sztuczną nawierzchnią, wypo-
sażone w kosze i bramki oraz ogrodzone 
siatką zabezpieczającą (tzw. piłkochwy-
tami) służy nie tylko uczniom, ale przede 
wszystkim Zgierzanom, a w szczególności 

mieszkańcom pobliskiego Osiedla 650-le-
cia. Na obiekcie można zagrać w kosza, pił-
kę ręczną albo piłkę nożną. Koszt budowy 
pochłonął 207 tysięcy złotych, z czego zde-
cydowaną większość pozyskano z funduszu 
przeciwdziałania alkoholizmowi. To pierw-
sze, ale nie ostatnie tego typu boisko w na-
szym mieście. Władze zapowiadają kolejne 
inwestycje w następnych latach. (rk)

XV Sztafeta rowerowa „Ogień Niepodle-
głości” wystartuje ze Zgierza 3 listopada 
2015 r.

Zgierscy harcerze, jak co roku, pobiorą 
ogień z Cmentarza Legionowego w Polskim 
Lasku w Kostiuchnówce na Ukrainie, a na-
stępnie w drodze powrotnej przekażą go lo-
kalnym władzom i harcerzom w kolejno od-
wiedzanych polskich miastach.  11 listopada 

młodzież weźmie udział w centralnych ob-
chodach Dnia Niepodległości w Warszawie, 
składając ogień na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w obecności najwyższych władz pań-
stwowych. Tego samego dnia harcerze wrócą 
do Zgierza i tu przekażą ogień Prezydento-
wi Miasta. Ta wyjątkowa inicjatywa Hufca 
Zgierz jest częścią realizowanego od 2000 r. 
programu wychowania patriotycznego. (rk)

Nowe boisko szkolne  
przy Boya-Żeleńskiego

„Ogień Niepodległości”  
zapłonie po raz piętnasty
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Z życia miasta

W Urzędzie Miasta rozpoczęły się prace 
nad jednym z najważniejszych dokumen-
tów dla Zgierza – strategią rozwoju mia-
sta. Dzięki niej wiadomo będzie, jakie ob-
szary życia społecznego i gospodarczego 
są naszą najsilniejszą stroną, w co warto 
i należy inwestować, żeby poprawić jakość 
życia mieszkańców, i aby polepszyć lokalny 
rynek pracy. Tego typu dokumenty tworzy 
się na kilka lat do przodu. W przypadku 
naszego miasta, strategia obejmie okres 
2016-2022. Pracy jest bardzo dużo, dlate-
go przez najbliższe kilkanaście tygodni kil-
kunastoosobowy zespół prowadzony przez 
wysokiej klasy specjalistę, prof. Janusza 
Kota z Uniwersytetu Łódzkiego będzie 
zbierał informacje, które są niezbędne do 

postawienia rzetelnej diagnozy i odpowie-
dzi na pytania dotyczące sytuacji mieszka-
niowej, gospodarki komunalnej, szkolnic-
twa, demografii, dróg, publicznej służby 
zdrowia itd.

Te prace pomogą określić kolejność za-
dań do realizacji. Innymi słowy stanie się 
jasne choćby to, w co trzeba zainwestować 
najszybciej, a co może poczekać.

Tego typu dokumenty zazwyczaj są 
konsultowane społecznie. W przypadku 
Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 
2016-2022 będzie podobnie. Wszystkie po-
mysły będą omówione z przedstawicielami 
różnych obszarów życia społeczno-gospo-
darczego miasta. Powinien być gotowy na 
wiosnę 2016 r. (erka)

Ponad 100 tysięcy 
dla szkół

Wydziałowi Edukacji i Młodzieży Urzędu 
Miasta Zgierza udało się pozyskać niemal 
110 tysięcy złotych na doposażenie stołówek 
i gabinetów lekarskich w zgierskich szko-
łach.

W tym roku zmiany już odczuli uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3, którzy już korzy-
stają z wyremontowanego gabinetu medycz-
nego na terenie placówki. Pomieszczenie 
to zostało zmodernizowane, wyposażone 
w nowe meble i odmalowane. Gabinet jest 
bardziej funkcjonalny, jaśniejszy i bardziej 
estetyczny. Z pewnością przyjemniej bę-
dzie z niego korzystać wszystkim uczniom 
szkoły. – Warto dodać, że choć nie jest to 
miejsce masowo oblegane, to spełnia bardzo 
ważne funkcje na terenie szkoły, bowiem daje 
poczucie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom 
i pracownikom szkoły. Jest to wartość nie do 
przecenienia – mówi Dyrektorka placówki, 
Anna Duda.

Wszystkie pozostałe zgierskie szkoły już 
wykorzystały przyznane im środki – odno-
wiły i doposażyły gabinety i stołówki. – To 
jednak nie koniec – dodaje Marek Lipiec, 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Młodzieży 
– bo zamierzamy wystąpić o kolejne fundusze 
w przyszłym roku. (erka)

Ponad trzydzieści latawców wzleciało ku 
niebu podczas corocznego Święta Latawca 
organizowanego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Zgierzu. 

Rywalizowały ze sobą dzieciaki 
w dwóch kategoriach wiekowych – młod-
szej i starszej, a prace oceniane były przez 
jurorów – Hannę i Piotra Walczaków. Pod 
uwagę brano konstrukcję latawca, po-
prawność lotu, a także walory estetyczne. 
Przyznano całe mnóstwo nagród i wyróż-
nień, lecz nie o miejsca na podium w tej 
zabawie chodziło. Najważniejsza była 
wspólna zabawa – dzieci i rodziców, któ-
rzy z pełnym poświęceniem i niemałym 
wysiłkiem pomagali wprawić w ruch pa-
pierowe cuda techniki. (ADK)

Strategia Rozwoju Zgierza

Święto Latawca

Siatkarki ZKS Włókniarz Zgierz rozpoczęły 
nowy sezon sportowy, wygrywając zorgani-
zowany przez siebie Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki Kadetek Zgierz Cup 2015 o Pu-
char Prezydenta Miasta Zgierza.

W hali MOSIR zmierzyło się 7 klubów: 
WTS Włocławek, MUKS „13” Radom, 
UKS „Victoria” Włoszczowa, Siatkarz Wie-
luń, Skiervis Skierniewice, Juvenia Rawa 
Mazowiecka, Czwórka Aleksandrów Łódz-
ki. Zgierzanki zwyciężyły, pokonując w me-
czu finałowym klub WTS Włocławek 3:1. 

Ponadto w rywalizacji wyróżniły się dwie na-
sze siatkarki. Wiktoria Okulska zyskała tytuł 
najlepszej zawodniczki turnieju, a najlepszą 
rozgrywającą została Zofia Bednarek. l

Siatkarki górą!

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
1. ZKS WŁÓKNIARZ ZGIERZ
2. WTS WŁOCAWEK
3. CZWÓRKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
4. MUKS „13” RADOM
5. SKIERVIS SKIERNIEWICE
6. VICTORIA WŁOSZCZOWA
7. JUVENIA RAWA MAZOWIECKA
8. SIATKARZ WIELUŃ
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Pasja

A
rtur Miśkiewicz – dwukrotny 
mistrz Polski, wicemistrz Europy 
w downhillu, czyli ekstremalnej 
jeździe rowerowej, na swoim kon-
cie ma wiele innych sportowych 

osiągnięć. Adrenalina, tłumy unoszącego się 
kurzu, szybkość. To wszystko kocha w kolar-
stwie najbardziej. Jego życie nieodzownie 
związane jest z wyjazdami, treningami, wy-
rzeczeniami, ale jak twierdzi, nie zamieniłby 
go na żadne inne.

Ze sportem związany jesteś od wielu lat, 
z początku trenowałeś amatorsko. Co było 
impulsem, by to zmienić?
Na początku jazdę na dwóch kółkach trak-
towałem jak zabawę. W 1995 r. rodzice ku-
pili mi pierwszy „prawdziwy” rower górski. 
Odpowiednio wyposażony był na tamte 
czasy wydatkiem niemalże fortuny. Chcia-
łem trenować, chciałem by kolarstwo było 
dla mnie nie tylko zabawą. Pragnąłem, by 
było dla mnie pasją, dlatego stopniowo 
gromadziłem sprzęt. Na pierwszych zawo-
dach kolarskich pojawiłem się w 1999 r. 
w Szklarskiej Porębie. Po dwóch upadkach 
w przejeździe finałowym udało się wywal-
czyć 12 pozycję.

Początki były na pewno trudne, 
nie tylko ze względu na kształ-
towanie kondycji, ale i na Twoją 
nadwagę…
Nadwaga pojawiła się wraz z zakoń-
czeniem gry w piłkę nożną, na począt-
ku przygody z kolarstwem. Była na 
tyle duża, że sprzęt który posiadałem 
dodatkowo niszczył się pod moim 
stukilogramowym ciężarem. Do-
piero ciężka praca nad sobą za-
częła przynosić wymierne efekty 
i z roku na rok stawałem się lep-
szym zawodnikiem, i osobą która 
zaczyna wyglądać jak sportowiec.

Downhill to sport pełen wyrze-
czeń?
Olbrzymią uwagę trzeba po-
święcić na kształtowaniu dynamiki oraz 

wytrzymałości. Ważna jest odpowiednia die-
ta lekkostrawna, suplementacja, odpowied-
nie ułożenie planu treningu. Z tym ostatnim 
oczywiście z początku były problemy z uwa-
gi na fakt, iż był to sport mocno niszowy 
i mało kto wiedział jaki plan jest najbardziej 
skuteczny. Metodą prób i błędów w końcu 
w 2003 r. zacząłem odnosić pierwsze sukce-
sy.

To wtedy udało Ci się 
pozyskać sponsora – 
sklep rowerowy ze 
Szczecina, który po-
mógł Ci w rozwoju, za-
troszczył się o  sprzęt, 
przez co stałeś się pre-
kursorem tego sportu 
w  lokalnym środowi-
sku?
Dokładnie wtedy. Down-
hill stał się popularny w wo-
jewództwie łódzkim, w tym 
także w Zgierzu. Powstawały 
nielegalne trasy rowe-

rowe, wy-
skocz-

nie oraz miejsca, gdzie tzw. ekstremalni 
kolarze organizowali spotkania. Byłem pre-
kursorem w tym temacie, budziło to jednak 
często wiele negatywnych reakcji.

Dlaczego negatywnych?
Wiele osób, patrząc na nasze treningi, było 
sceptycznie nastawionych. Wykopywanie 
korzeni w pobliskich lasach, lanie je wodą 
i jazda po nich na czas było wtedy bardzo 

popularne oraz nosiło miano ciężkiego 
treningu. Niektórzy zupełnie nie rozu-
mieli sensu tych działań.

Jednak paradoksalnie właśnie te 
działania przyczyniły się do Twoich 
późniejszych osiągnięć?
Być może były to mało profesjonalne 

przygotowania do zjazdów z prawdzi-
wych, wysokich gór, jednak zawdzięczam 
im wiele. Dzięki nim zostałem powołany 

do reprezentacji na Mistrzostwa Euro-
py w 2004 r., a rok później zdobyłem 

puchar Austrii, pokonując naj-
lepszych zawodników z Au-

strii, Chorwacji, Czech 
i Słowacji. Zdziwienie 

moich konkurentów 
było tak duże, że 
niedowierzali. Jak 
udało mu się to 
zrobić? Ręka bo-
ska? Błąd w po-
miarze? Nie, to 
nie był żaden 
błąd! Byłem 
z siebie dumny. 
Dumny z osią-
gnięć, na które 
ciężko praco-
wałem.

I  to właśnie był 
początek Twoich 

większych sukce-
sów?

Tak, w 2005 roku udało mi 
się wygrać całą ogólnopol-
ską ligę downhillową, Heyah 

Kolarstwo
sposób na życie
Sport w jego życiu zajmował nadrzędne miejsce od zawsze. Jako młody chłopiec grał w piłkę nożną w zgierskich 
klubach sportowych, nieco później spróbował swoich sił w kolarstwie górskim. To z tą dyscypliną postanowił 
związać się na dłużej.
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Superliga 2006 oraz zdobyć złoty medal 
w Bydgoszczy na zawodach o mistrzostwo 
tego miasta. Rok później zająłem 3 miejsce 
podczas Pucharu Polski. Po tych osiągnię-
ciach nastąpił jednak bardzo trudny czas dla 
mojej kariery sportowej. Jedne z zawodów 
zakończyły się poważną kontuzją – złama-
nym nadgarstkiem, przez co zostałem wy-
kluczony z sezonu.

W Twojej karierze sportowej bywały jed-
nak jeszcze poważniejsze kontuzje …
Podczas treningu do Mistrzostw Polski 
w Wiśle miał miejsce niefortunny upa-
dek, który zakończył się złamaniem 5 krę-
gów w odcinku lędźwiowym i ogólnymi 
potłuczeniami. Dochodziłem do siebie 
w specjalistycznym szpitalu w Piekarach 
Śląskich. To wydarzenie mocno ostudziło 
moje chęci do dalszego uprawiania tego 
sportu.

Ale jednak nie zrezygnowałeś, walczyłeś?
Pomyślałem, że nie będę rezygnował ze 
swoich marzeń o tytule mistrza Polski. 

Przełomem okazał się 2012 r., kiedy prze-
szedłem do kategorii wiekowej Masters. 
Dało mi to siłę i rozpęd. Zdobyłem wówczas 
między innymi Puchar Beskidów, udało mi 
się także otrzeć o „pudło” na Mistrzostwach 
Polski, przegrywając o 30 setnych sekundy 
w walce o trzecie miejsce. Rok później uda-
ło mi się wreszcie zająć upragniony od 14 lat 
tytuł mistrza Polski.

Warto dodać, że byłeś pierwszym posia-
daczem takiego tytułu w województwie…
Owszem, nikt w województwie łódzkim, 
a nawet w centralnej Polsce nie mógł po-
chwalić się tego typu osiągnięciem.

Wtedy postanowiłeś, że zwolnisz tempo?
Tak, przyszło mi na myśl, że to odpowiednia 
pora, by zacząć trenować innych. Chciałem 
zająć się bezpieczniejszą jazdą na rowerze 
i poświęcić więcej czasu bliskim. Tak się jed-
nak nie stało, jestem wręcz uzależniony od 
adrenaliny, nie mogę żyć bez tego sportu. Rok 
temu udało mi się wygrać kwalifikację Pucha-
ru Polski, być najlepszym na „Beskidach”, 

tym samym obronić tytuł mistrza Polski. War-
to podkreślić, że zdobycie tytułu mistrza nie 
było łatwe, jego obrona jeszcze trudniejsza, 
jednak udało mi się to, mimo gróźb rywali.

Ostatnio osiągnąłeś wiele sukcesów, m.in. 
zająłeś drugie miejsce w  Mistrzostwach 
Europy w Downhillu. Co dalej? Skoro osią-
gnąłeś aż tak wiele, masz jeszcze jakieś 
marzenia?
Kolarstwo górskie to mój sposób na życie. 
Choć na swoim koncie mam wiele sukcesów, 
to nie oznacza, że nie może ich być jeszcze 
więcej. Kolarstwo sprawia mi ogromną ra-
dość i jest niewątpliwie moim priorytetem, 
który pragnę pielęgnować. Marzę, by treno-
wać osoby, które stoją na początku swojej 
przygody z tym sportem. Chciałbym „wy-
chować” kolejnego mistrza Polski ze Zgie-
rza i ku temu będę dążył. l

Rozmawiała Beata Szymańska

Z Arturem Miśkiewiczem  
można kontaktować się mailowo: arczi-dh@o2.pl
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Artur podczas Pucharu Polski w downhillu, Czarna Góra 2015 r.
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Przedsiębiorcy dla Zgierza

RENATA KAROLEWSKA

Placówka potrzebuje na re-
mont całego kompleksu 
gi ne kologiczno-porodowo-
ne onatologicznego aż 6,5 
miliona złotych. Za te pie-
niądze będzie można sfinan-
sować modernizację ca łego 
układu funkcjonalnego, któ-

ry nie zmienił się od 1965 r.

Najwięcej będzie kosztował  
blok porodowy,
gdzie znajduje się mnóstwo instalacji, i który 
jest objęty najostrzejszymi przepisami sanitar-
nymi. Szpital w zeszłym roku wystąpił o dofi-
nansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, 
któremu formalnie podlega, ale sprawa utknę-
ła i pieniędzy jak nie było, tak nie ma. – To jed-
na z poważniejszych inwestycji, ale częściowy 
remont, bez zmiany całego układu pomieszczeń, 
jest nieuzasadniony ekonomicznie, a poza tym 
nie doprowadzi do zmian wymaganych przez 
nowe przepisy – mówi Dyrektor WSS Mariusz 
Jędrzejczak. 

Nie od razu będą potrzebne wszystkie 
środki, ale szpital musi mieć pewność, że 
je otrzyma. – Ze swojej strony zrobiliśmy, co 
można – dodaje Z-ca Dyrektora ds. tech-
nicznych, Marek Kozłowski – Mamy już go-
towy projekt z pozwoleniem na budowę. Mamy 
własne stowarzyszenie, dzięki któremu możemy 
pozyskiwać fundusze od podmiotów prywat-
nych, organizacyjnie wszystko jest przygotowa-
ne jak trzeba – wylicza. Nie ma tylko pieniędzy. 
Wiedząc o tej sytuacji, zgierscy przedsiębior-
cy zrzeszeni w Izbie

postanowili wziąć sprawę 
w swoje ręce
i zadeklarowali pomoc materialną oraz 
wykonawstwo. – Szpital ma znako-
micie wyszkolony personel i bardzo 
dobry sprzęt, ale pod względem es-
tetycznym naprawdę pozostawia 
wiele do życzenia – mówi Prezes 
ŁIPH w Zgierzu, Małgorzata 
Rosołowska-Pomorska.

Dyrekcja szpitala cieszy się z tej 
inicjatywy, mimo że żaden z me-

nedżerów nie ma wątpliwości, iż właściciele 
tutejszych firm raczej nie są w stanie pokryć 
wszystkich kosztów remontu. Jednak liczy się 
każda kwota i gest.

Obecnie na zgierskiej porodówce przy-
chodzi na świat nieco ponad pół tysiąca no-
worodków rocznie. Jeszcze 10 lat temu było 
to około tysiąca dzieci. Tymczasem oddział, 
żeby był opłacalny ekonomicznie, powinien 
przyjmować ponad 1100 porodów. Przy 
obecnym kryzysie demograficznym nikt nie 
oczekuje, że liczby szybko wzrosną, ale rów-
nie oczywiste jest, że pomimo tej sytuacji 
z oddziałem trzeba coś zrobić. – Jeśli rzeczy-

wiście mamy mieć prawdziwą politykę proro-
dzinną, to stwórzmy godne warunki zgierzan-
kom i mieszkankom ościennych powiatów, 
żeby chciały tu rodzić – dodaje zgierzanka, 
Anna Mundzia z ŁIPH.

Obecnie toczą się rozmowy dotyczące 
formy i wysokości wsparcia, na jakie będzie 
mógł liczyć Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny ze strony przedsiębiorców. Jednak 
placówka, niezależnie od tych uzgodnień, 
chce pozyskać środki z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego, bo na 
remoncie pionu położniczo-neonatologicz-
nego potrzeby szpitala się nie kończą. l

Remont oddziału
ginekologiczno-położniczego
Przedsiębiorcy zrzeszeni w zgierskim oddziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej chcą pomóc 
w wyremontowaniu oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Parzęczewskiej. Szpital jest bardzo zainteresowany pomocą. Wydawałoby się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki, 
ale jak się okazuje to tylko pozory.
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Remont obejmie 
cały kompleks 
ginekologiczno-
położniczo-
neonatologiczny
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O tym się mówi

EMILIA ANTOSZ

Ten scenariusz jest mało 
prawdopodobny. To admini-
stracja rządowa odpowiada 
za przyjęcie cudzoziemców 
szukających pomocy w na-
szym kraju. Urząd do Spraw 
Cudzoziemców (UDSC) dys-
ponuje 13 ośrodkami w Pol-

sce, w których starający się o status uchodźcy 
mogą otrzymać wyżywienie i zakwaterowanie. 
Jeden z nich znajduje się w sąsiednich Grot-
nikach. Może w nim mieszkać około 120 osób, 
ale – jak mówi Małgorzata Durka-Niedzielska, 
właścicielka placówki – na razie nie przewiduje 
się zwiększenia przyjęcia liczby cudzoziemców, 
a wśród obecnych mieszkańców nie ma obywateli 
syryjskich. W większości to Czeczeni, Kazachowie 
i Ukraińcy.

Poza tym, jak na razie, Grotniki nie dosta-
ły przedłużenia kontraktu na swoją działal-
ność, i już po raz drugi właściciele odwołują 
się od tej decyzji. Zatem nie wiadomo nawet, 
co będzie z osobami, które już tam są.

Także Urząd Miasta Zgierza nie ma wol-
nych lokali socjalnych, w których można by 
zakwaterować uchodźców. Bohdan Bączak, 
Zastępca Prezydenta Zgierza twierdzi, że nikt 
z przedstawicieli administracji rządowej nie 
pytał o możliwość przyjęcia przez miasto osób 
starających się o ochronę międzynarodową.

Przy ulicy Puławskiej w Zgierzu znajduje się 
ośrodek należący do Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Teoretycznie schronienie w nim mo-
głoby znaleźć około 30 rodzin. Jednak  obiekt 
nie ma dostosowanej kuchni do potrzeb miesz-
kańców o odmiennych zwyczajach kulinarnych, 
a więc przyjęcie mieszkańców Syrii wymagałoby 
dużej inwestycji, którą musiałby sfinansować 
rząd– mówi Stanisław Maciejewski, dyrektor 
łódzkiego oddziału PCK.

Przyjęcie uchodźców mogą zadeklarować 
również osoby prywatne, ale jak do tej pory 
żadna zgierska rodzina nie zgłosiła się do Fun-
dacji Estera, która specjalizuje się w udziela-
niu tego typu pomocy chrześcijanom z Syrii.

Wygląda na to, że Zgierz raczej nie przyj-
mie syryjskich imigrantów. Przynajmniej na 
razie. l

Uchodźcy w Zgierzu?
Temat uchodźców od kilku miesięcy nie schodzi z czołówek gazet i jest stale obecny w rozmowach Polaków. 
Postanowiliśmy sprawdzić, czy Zgierz jest przygotowany na ich przyjęcie.

Ośrodki pobytowe
W  ośrodkach pobytowych cudzoziemcy 
mogą liczyć na zakwaterowanie, wyżywie-
nie (dzienna stawka to 9 zł) oraz miesięcz-
ne kieszonkowe w  wysokości 70 złotych 
na środki higieniczne czy choćby dołado-
wania do telefonu. – Oni chcą mieć kontakt 
ze swoją rodziną  – mówi Ilona Majewska, 
kierowniczka zajęć animacyjnych dla dzie-
ci w ośrodku w Grotnikach – Zdarza się, że 
członkowie ich rodzin znajdują się w różnych 
ośrodkach na terenie Polski, a z kieszonkowe-
go trudno wygospodarować środki na prze-
jazd.
Warunki panujące w  ośrodkach, według ra-
portów UNHCR, międzynarodowej agencji 
prowadzącej działania na rzecz uchodźców, 
są dobre, ale bardzo skromne. 5-osobowa 
rodzina może dostać zakwaterowanie w jed-
nym pokoju z małą łazienką i podstawowym 
wyposażeniem jak: stolik, łóżka piętrowe 
i  krzesła. Na stosunkowo małej przestrzeni 
często mieszkają całkiem obcy sobie ludzie 

o  innej kulturze, tradycjach i  zwyczajach. 
Problemem jest również przygotowanie po-
siłków.  – Nie można zaproponować muzuł-
manom polskich jogurtów, które w  większości 
zawierają żelatynę. To tak jakby ktoś nam pro-
ponował robaki, mówił, że jest to białko i dlate-
go jest w porządku. Osoby prowadzące ośrodki 
powinny mieć wielokulturowe kompetencje, by 
dobrze zarządzać taką instytucją – mówi Ma-
jewska.
Jednak największym wrogiem uchodźców 
w  ośrodkach jest rutyna, a  placówki nie za-
pewniają pomocy psychologicznej, prawnej 
ani też programów asymilacji kulturowej. 
Niektóre organizacje pozarządowe realizu-
ją projekty, które mają na celu pomóc tym 
osobom. Cudzoziemcy są bardzo otwarci 
i  chętnie opowiadają o  swojej rodzinie. Są 
ciekawi kim jesteśmy i jak żyjemy. Trzeba jed-
nak pamiętać, że są to osoby po traumatycz-
nych przeżyciach, żyjące z  dala od miejsca, 
które dobrze znają. Każdego dnia potrzebują 
wsparcia profesjonalistów.

Ile wniosków?
W 2014 r. do UDSC wpłynęło 8 tysięcy 
wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. 
Decyzję pozytywną otrzymały zaledwie 
262 osoby. W Zgierzu mieszka jedna rodzi-
na z Kazachstanu, która w ostatnim czasie 
otrzymała status uchodźcy.
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O tym się mówi

EMILIA ANTOSZ

Właściciele szkolnych skle-
pików mają niewielki wy-
bór gotowych produktów 
do sprzedaży. Do hurtowni 
jadą z wydrukowaną usta-
wą i kupują zdrowe jedze-

nie ściśle według wytycznych. Mogłoby się 
wydawać, że rynek jest pełny takich obecnie 
modnych produktów. Tymczasem osoby 
prowadzące działalność handlową w szko-
łach mają nie lada problem, co wybrać. 

Co czwarty sklepik zamknięty
Barbara Walczak, prowadząca szkol-
ny sklepik systematycznie, ale i z obawą, 
wprowadza nowe produkty. Chcę rozsze-
rzać asortyment, ale nie wiem czy uda się go 
sprzedać. – mówi – Trudno przewidzieć co 
zainteresuje dzieci. Bardzo lubię swoją pra-
cę i chciałabym ją kontynuować. Chwilowo 
jednak nie jestem w stanie określić swojej 
przyszłości w tej branży. Fakty są takie, że od 
początku września zamknięto co czwarty 
sklepik szkolny w Zgierzu. Co będzie z resz-
tą jeszcze nie wiadomo. Warunki lokalowe 
i restrykcyjne prawo Inspekcji Sanitarnej 
ograniczają możliwość przygotowywani ka-
napek czy sałatek na miejscu.

Ryba i olej rzepakowy
Ustawa określiła też normy przyrządzania 
obiadów w stołówkach szkolnych. Serwo-
wane dania powinny być pełnowartościowe 
i urozmaicone. W szkolnym menu muszą 
być warzywa i owoce, co najmniej raz w ty-
godniu ryba i tylko raz w tygodniu potrawy 
smażone, koniecznie na oleju rzepakowym. 
Nie wolno używać koncentratów i konser-
wantów spożywczych. Herbata, kawa zbożo-
wa czy kompot powinny być przygotowywa-
ne na miejscu. Kucharki muszą zmniejszyć 
ilość soli i cukru. Jednak jak mówi Ewa 
Sadowska odpowiedzialna za przyrządzanie 
posiłków dla dzieci: Dla nas zmieniło się nie-
wiele. Szkoły w ogóle nie powinny kupować 
półproduktów i same przygotowywać obia-
dy. Do tej pory wszystko gotowałyśmy same. 
U nas nigdy nie było nic gotowego, co zresztą 
budziło zdziwienie dostawców.

Edukacja – to po pierwsze
Choć zmian jest dużo, aktualizacja ustawy 
nie jest zaskoczeniem dla naszej dyrekcji 
zgierskiej „trójki” i nie zrewolucjonizowała 
sposobu jej funkcjonowania. W naszej szko-
le od kilku lat realizujemy programy promu-
jące zdrową żywność i kształtujące zdrowe 
nawyki żywieniowe. Jesteśmy zaangażowa-
ni w projekt „Mleko w szkole” oraz „Owo-
ce i warzywa w szkole – relacjonuje Anna 
Duda, dyrektor szkoły. Temat zdrowej żyw-
ności poruszany jest na lekcjach przyrody, 
na wychowaniu do życia w rodzinie i godzi-
nach wychowawczych. Placówka również 
organizuje dni przedmiotowe np. „Dzień 
z marchewką” czy „Tydzień zdrowego 
śniadania”. Głównym założeniem tych wy-
darzeń jest połączenie edukacji z zabawą. 
Dzieci przynoszą do szkoły owoc czy warzy-
wo, robią sałatkę i wspólnie ją spożywają. 

Dodatkowo ubierają się w kolor owocu, 
który przynieśli.

A po drugie nawyki żywieniowe
Zmiany, które wprowadziła nowa ustawa 
mają pomóc w wykształceniu zdrowych nawy-
ków żywieniowych. Specjaliści w zakresie ży-
wienia człowieka uważają, że przyzwyczajenia 
kulinarne kształtują się w pierwszych trzech 
latach naszego życia. Ogromną rolę, i chyba 
najważniejszą, odgrywają rodzice. Dobrym 
rozwiązaniem jest wspólne robienie zakupów. 
Razem z dzieckiem możemy wybierać zdrowe 
i smaczne produkty, które trafią na nasz stół. 
Zaprośmy też dziecko do wspólnego gotowa-
nia. Potrawy, które przyrządzimy sami będą 
lepiej smakowały. Spróbujmy, więc połączyć 
edukację w szkole z nauką w domu, a zmini-
malizujemy ryzyko zachorowań na choroby 
cywilizacyjne u naszych najmłodszych. l

Zgierskie sklepiki 
i stołówki szkolne w nowej odsłonie
Woda niegazowana, kanapki z sałatą i pomidorem, owoce, soki owocowe, chrupki kukurydziane i wafle ryżowe 
mogą kupić dzieci w sklepikach szkolnych. Z półek zniknęły artykuły wysoko przetworzone, bogate w cukier 
i sól. Odwiedziliśmy zgierską podstawówkę nr 3, żeby podejrzeć jak wygląda życie w szkole po wprowadzeniu 
aktualizacji w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Białe pieczywo musi zniknąć ze szkolnych sklepików.
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RENATA KAROLEWSKA

Zadaniem ZCOP będzie 
udzielanie szeroko pojętej 
pomocy osobom chcącym 
założyć lub już prowadzą-
cym firmy, wspieranie inwe-
storów zainteresowanych 
Zgierzem oraz promocja 
zgierskich przedsiębiorstw 

w regionie i kraju. Wiadomo, że takie dzia-
łania są niezbędne dla pobudzenia gospo-
darczego każdego obszaru. – Jako miasto 
mamy wiele możliwości informowania oto-
czenia o tym, czym zajmują się tutejsze firmy 
– mówi Mariusz Miśkiewicz, Naczelnik Wy-
działu Obsługi Przedsiębiorców UMZ.

Uruchomienie centrum to spore przed-
sięwzięcie logistyczne i organizacyjne. 
Dlatego urząd chce się do niego jak naj-
lepiej przygotować. – Bardzo mi zależy na 
rozwoju tutejszych firm. Przed otwarciem 
COP chcę jeszcze zasięgnąć opinii zgier-
skich przedsiębiorców i przedstawicieli na-

uki, którzy dobrze znają specyfikę lokalnego 
rynku. Będę chciał ich zaprosić do doradza-
nia w zakresie rozwoju zgierskiej przedsię-
biorczości – mówi Prezydent Miasta, Prze-
mysław Staniszewski.

Baza zgierskich firm
Jedną z zaplanowanych form promocji ma 
być uruchomienie bazy danych o tutejszych 
firmach. W związku z tym ZCOP zaprasza 
wszystkich przedsiębiorców do kontak-
tu z jednostką i przekazywania informacji 
o prowadzonych działalnościach. Będą one 
nieodpłatnie publikowane i przekazywane 
wszystkim zainteresowanym kontrahentom 
i klientom. Prezentację firmy można też 
samodzielne zamieścić w Internecie, ko-
rzystając z niedawno uruchomionej strony 
internetowej www.cop.zgierz.pl. Tam też 
przedsiębiorcy mogą znaleźć opisy wszel-
kich procedur administracyjnych potrzeb-
nych przy zakładaniu i prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej. Są też informacje 
dotyczące pozyskiwania pozwoleń, licencji, 

przetargów, nieruchomości do sprzedaży 
i wiele innych. Na stronie znajdzie się miej-
sce na promocję każdej firmy prowadzonej 
na terenie miasta – zapewniają urzędnicy.

Strona www dla przedsiębiorstw
Jeszcze innym zadaniem ZCOP będzie 
udzielanie porad co do źródeł szkoleń czy 
też dotacji, jak i pożyczek ze środków kra-
jowych lub europejskich. Przedsiębiorcy nie 
uzyskają natomiast od urzędników oceny 
ich pomysłów. – Zamierzamy jednak zrobić 
coś innego – organizować bezpłatne spotkania 
z ekspertami albo konsultacje ze specjalista-
mi od projektów, którzy będą mogli pomóc, 
i określić, czy proponowany projekt ma szan-
se na zdobycie pieniędzy, czy nie, i co trzeba 
w nim zmienić. Tak, że to już będzie bardziej 
praktyczna pomoc – dodaje Łukasz Nowak 
z UMZ, odpowiedzialny za uruchomienie 
centrum.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zlokali-
zowane jest w Urzędzie Miasta Zgierza przy 
pl. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 117. l

Mam firmę

Rusza Zgierskie Centrum 
Obsługi Przedsiębiorców
Już wkrótce właściciele firm będą mogli liczyć na lepsze wsparcie ze strony urzędu miasta.  
19 października 2015 r. rusza Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców (ZCOP).
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Lokalne firmy  
będą mogły liczyć  
na efektywniejszą  

pomoc urzędników



Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim pedagogom prze-
kazującym na co dzień wiedzę młodym 
zgierzanom. Z  całego serca życzymy 
Państwu sukcesów zawodowych i  pry-
watnych oraz osiągnięcia obranych ce-
lów; aby podejmowane przez Państwa 
zaangażowanie w  kształcenie młodzie-
ży było źródłem uznania społecznego 
i osobistej satysfakcji. 

Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Radosław Gajda 
Przewodniczący  

Rady Miasta Zgierza
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do mojej osoby. Później, gdy rozpocząłem 
nauczanie w innej placówce, moi wycho-
wankowie o mnie nie zapomnieli. Dzięki 
nim mianowany zostałem na najsympatycz-
niejszego nauczyciela. Przygotowano poże-
gnanie z inscenizacjami i niespodziankami. 
Tę chwilę będę pamiętać do końca życia.

Robię to, co kocham

i robię najlepiej jak tylko potrafię. Czerpię 
z tego radość i satysfakcję. W pamięć zapadły 
mi słowa jednego z uczniów. Był to pierw-
szy miesiąc w szkole dla jednego z pierw-
szoklasistów. Dzieciak wykonał ćwiczenie 
w zadziwiająco szybkim tempie. Zapropo-
nowałam mu inne zadanie manualne – kolo-
rowe puzzle. Wtedy ów uczeń zadał pytanie 
w zachwycająco dojrzały sposób, w dodatku 
wypowiadając je poważnym tonem – Proszę, 
Pani, a właściwie co da mi to ćwiczenie?. Ta-
kiego pytania nie zadają dzieci w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej. Wytłumaczyłam 
mu co niesie za sobą układanka, a chłopiec 
wykonał ćwiczenie perfekcyjnie.

Zawsze przeżywam rozstania z wychowan-
kami, każde odejście ucznia, którego byłam 
wychowawcą to ogromny smutek. Odczu-
wam to tak jakby odbierano mi własne dzieci. 
Istnieją momenty, które niekiedy mnie prze-
rastają, ale taka niestety jest kolej rzeczy.

Nauczycielem jest ten, kto trudne 
rzeczy zamienia w łatwe
Bycie nauczycielem to jednak nie tylko 
przekazywanie wiedzy. Rola pedagoga za-
zębia się z rolą rodzica. Tak naprawdę cho-
dzi o jedno – o wychowanie. Wspominając 
wcześniejsze lata, z własnego doświadczenia 
wiem, że zmieniły się metody nauczania 
oraz nastawienie uczniów do nauczycieli.

W liceum pracuję od wielu lat, na każdym 
kroku można zauważyć więź uczniów z wy-
chowawcami. Młodzi ludzie proszą o pora-
dy nie tylko w czasie zajęć. My, nauczyciele 

jesteśmy oblegani w czasie przerw. Przed 
laty tak nie było. Pytając uczniów o wspo-
mnienia z czasów edukacji, usłyszałam, 
że najbardziej zapamiętają lata spędzone 
w szkole średniej. Krążyć im będą w głowie 
wspomnienia oparte na znajomych, śmiesz-
nych historiach, ale i o nas – pedagogach, 
zwłaszcza tych przyjaznych i wymagających 
zarazem. To wszystko skłania do refleksji.

Wspominam  
pierwszy dzień mojej pracy,

w którym postanowiłam zabrać dzieci na 
zwiedzanie pobliskiego terenu. Uczniowie 
znaleźli jaszczurkę, a ja bardzo nie lubię 
tych stworzeń. Zaczęły mnie nią straszyć, 
wyczuły mój niepokój. Zawróciłam w stronę 
budynku szkoły, dzieci cały czas goniły mnie 
z niewielkim gadem w dłoniach. Dziś to 
wspomnienie wywołuje uśmiech na twarzy, 
ale wtedy jednak nie było mi do śmiechu.

W pamięć zapadły mi pierwsze życzenia, 
widniejące na laurce otrzymanej od ucznia. 
Dostałam ją, pamiętam, 21 listopada 1967 r. 
W tamtym czasie właśnie w listopadzie ob-
chodzono Dzień Nauczyciela. Życzenia 
z laurki znam na pamięć, pozostawiłam ją 
sobie na pamiątkę.

Wspomnień wysłuchała  
Beata Szymańska

Bliższe spotkania

Z
awód nauczyciela, choć niewąt-
pliwie trudny, daje jednak olbrzy-
mią satysfakcję. 14 październi-
ka – Dzień Edukacji Narodowej, 
zwany potocznie Dniem Na-

uczyciela, ze strony uczniów jest idealnym 
momentem na podziękowanie pedagogom 
za misję, którą wypełniają. Dla nauczy-
cieli natomiast stanowi okazję do refleksji 
i wspomnień zawodowych. Komu w pamięci 
najbardziej utkwiły żartobliwe sytuacje, kto 
wspomina ze wzruszeniem pierwsze lata 
pracy, jakie przemyślenia nasuwają się po 
wielu latach zawodowej kariery? O podzie-
lenie się pamiętnymi chwilami poprosiliśmy 
kilku pedagogów ze zgierskich szkół.

Pozytywne emocje budzi we mnie

pół roku spędzone w jednej z łódzkich szkół. 
Zastępowałem wtedy wychowawcę. Ucznio-
wie po dwóch miesiącach samodzielnie 
stworzyli gazetkę klasową, co wcześniej im 
się nie udawało. Było to przejawem sympatii 

Lekcja wspomnień
Nauczyciel – jeden z najstarszych zawodów świata, którego korzenie sięgają czasów starożytnych. Niegdyś mistrz 
w jakiejś dziedzinie, mentor. Dziś raczej przyjaciel młodzieży, człowiek z powołaniem, który co dzień zmaga się 
z wieloma trudnościami.
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Ewa Sadlak, Dyrektor Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego, nauczycielka chemii i informatyki.  
Z zawodem związana od 24 lat

Janina Pilarska, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej 
nr 3. Z zawodem nauczyciela związana od 48 lat

Ireneusz Jakubowski, Wicedyrektor Samorządowego 
Liceum Ogólnokształcącego, nauczyciel fizyki.  
W zawodzie ponad 20 lat

Ewa Stępień, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3.  
Z zawodem związana od ponad 30 lat
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Warsztat pracy

EMILIA ANTOSZ

Pani Maria jest rodowitą 
zgierzanką, nic więc dziwne-
go, że swoje życie zawodowe 
związała właśnie z rodzin-
nym miastem. – Modniarstwo 
wyssałam z mlekiem matki. 
Moja mama prowadziła dzia-
łalność, gdy ja miałam 8, 10 

lat. To właśnie mama nakłoniła ją do zdania 
egzaminów czeladniczych w zawodzie modyst-
ki. W wieku 20 lat obroniła tytuł czeladniczy, 
ale nie zawsze pracowała w tym zawodzie. 
Wcześniej była nauczycielką chemii w szko-
le średniej. – Bardzo lubiłam uczyć, lubiłam 
młodzież. Dostawałam nagrody od ministra...
realizowałam się. – opowiada. Gdy mama Pani 
Marii przeszła na emeryturę, ta odziedziczyła 
rodzinną firmę. Choć początkowo była pełna 
obaw, dziś nie żałuje swej decyzji o przejęciu 
rodzinnego przedsiębiorstwa.

Pół wieku pracowni
Do pracowni przy ulicy Armii Krajowej 2, 
która w tym miejscu jest już od prawie 50 

lat, zaglądają stałe klientki. Te, które po-
jawią się tu pierwszy raz, zostają na dłużej. 
Nie znaczy to jednak, że zgierska modystka 
projektuje nakrycia głowy tylko dla star-
szych pań. Jak sama mówi jest otwarta na 
kobiety w każdym wieku. Przychodzą do 
niej też młode osoby, które przekonują się 
o wysokiej jakości produktów. I wracają, bo 
wiedzą, że warto. – Kapelusze filcowe robię 
na miarę, pod kolor, pod rozmiar, pod figu-
rę...Sztuką jest dobrać nakrycie głowy, tak, 
żeby ta osoba wzbudzała ogólny zachwyt. – 
relacjonuje.

Kapelusz nie jest zakupem na raz
W czasie naszej rozmowy do sklepu przy-
chodzi klientka. Od progu wita nas sło-
wami: „Dzień dobry, przychodzę z trzecią 
przeróbką.” Z wielkim zainteresowaniem 
oglądamy nakrycie głowy, które przyniosła 
kobieta. To kapelusz z wstążką wcześniej-
szego projektu pani Marii, który jakiś czas 
temu przerobiła na życzenie klientki na 
beret. Jutro ten beret stanie się elegancką 
czapeczką z daszkiem. To zamówienie nie 
dziwi właścicielki pracowni, bo jak sama 

mówi: – Kapelusz nie jest zakupem na raz. 
Wychodzi z mody, ubrudzi się. Panie przyno-
szą do mnie, ja piorę i robię zupełnie nowy 
fason i jest nowy kapelusz. I na tym rzecz 
polega.

Bez sztancy
Maria Abramowska jest modystką z upraw-
nieniami mistrzowskimi. I choć od kilku lat 
nie wykształciła żadnej uczennicy, uważa że 
ten zawód ma przyszłość. Twierdzi, że coraz 
więcej klientek chciałoby ubierać się indywi-
dualnie i niesztampowo.

Zgierska modystka tworzy też nakrycia 
głowy na zamówienie. Na przykład jedna 
z jej klientek co roku organizuje bal prze-
bierańców i za każdym razem prosi o nowe, 
oryginalne nakrycie głowy. Dlatego raz jest 
to welon zakonnicy, innym razem ozdoba 
inspirowana kulturą hipisowską, a jeszcze 
innym czepek à la Pola Negri z wiszącymi 
perłami.

A zatem szukając oryginalnego, nietuzin-
kowego detalu, może warto odwiedzić sklep 
z nakryciami głowy przy jednej z najruchliw-
szych ulic Zgierza. l

Czy w twojej szafie 
znajduje się dawno 
nie używany stary 
filcowy kapelusz? 
A może odziedziczyłaś 
po mamie niemodne 
pilśniowe nakrycie głowy? 
Zastanawiasz się, co z tym 
zrobić? Nie wyrzucaj! 
W pracowni Marii 
Abramowskiej zamienisz 
go w najmodniejszą 
ozdobę głowy 
dopasowaną do twojej 
urody.
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Historia

ROBERT STARZYŃSKI

Bardziej wnikliwi obserwa-
torzy wiedzieli, że jest to 
osoba z bogatym życiory-
sem i obdarzona wieloma 
talentami. W tym miejscu 
ograniczę się tylko do przy-
pomnienia trzech faktów.

Jerzy Wieczorek był 
przede wszystkim artystą uwieczniającym na 
płótnie i papierze otaczającą go rzeczywi-
stość. Był także obserwatorem i dokumenta-
listą zanikających w szybkim tempie pamiątek 
naszej przeszłości. Między innym w Muzeum 
Miasta Zgierza przechowywane są jego licz-
ne sztychy z widokami naszego miasta oraz 
bogaty zbiór wnikliwych notatek i rysunków 
opisujących różne obiekty, kiedyś wtopione 
w zgierski krajobraz, a dziś już nieistniejące. 
Obecnie stanowią one niezastąpiony mate-
riał do studiów. Jerzy Wieczorek był także, 
last but not least, pasjonatem-społecznikiem 
zaangażowanym w promocję i upiększanie 
wizerunku Zgierza. Między innymi dzięki 
jego usilnym staraniom powstało tu miejskie 
muzeum.

W ostatnich daniach wyszło na jaw, że Jerzy 
Wieczorek nie tylko pomyślał, ale zadbał o wy-
pełnienie muzealnych pomieszczeń zabytkami. 
W ciągu wieloletnich terenowych poszukiwań 

w samym Zgierzu i jego okolicach zebrał on 
w swoim domu liczne przedmioty usuwane 
z domowych i gospodarskich inwentarzy na 
rzecz bardziej współczesnych narzędzi. Infor-
mację o tym i o ostatniej woli Jerzego Wieczor-
ka nakazującej przekazanie tych obiektów do 

Muzeum Miasta Zgierza udzieliła jego wnucz-
ka Agnieszka Kaczmarek. Realizując tę dyspo-
zycję, córka zmarłego Maria Pawiak w imieniu 
całej rodziny, przekazała do dyspozycji mu-
zeum około 150 artefaktów.

Wymienić wśród nich należy sprzęt go-
spodarstwa domowego (m.in. deski do kroje-
nia, tasaki, wałki do ciasta, nosidła do wody, 
drewniane „koziołki”, łyżki, łopaty, wagę 
i odważniki), narzędzia ciesielskie (strugi, 
młotki, pałki, ściski, cyrkiel), do uprawy roli 
(min. grabie, sierpy), tkackie (min. międlice 
i czółenka) oraz podbieraki rybackie. W isto-
cie są to obecnie etnograficzne zabytki, które 
turyści oglądają w wielu polskich skansenach. 
Powstaje szansa na stworzenie podobnej 
izby, w której odtworzona byłoby wnętrze 
zgierskiej chaty z przełomu XIX i XX wie-
ku. Szansa taka mogłaby zostać zrealizowa-
na choćby w jednym z pomieszczeń domów 
Miasta Tkaczy i stałaby się zapewne dodat-
kową turystyczną i pouczającą atrakcją.

Tą drogą składam wielkie podziękowania 
pośmiertne Jerzemu Wieczorkowi za jego 
niezbywalne zasługi dla zgierskiej kultury 
oraz dla Marii Pawiak i Agnieszki Kaczma-
rek za kontynuację jego dzieła. l

Wspomnienie 
o Jerzym Wieczorku
Chyba nie tylko starsi zgierzanie pamiętają Jerzego Wieczorka (1922 – 1991). Ci mniej wtajemniczeni głównie 
z powodu oryginalnego stroju, w którym zwykł przechadzać się po ulicach Zgierza.

Dary Jerzego Wieczorka dla Muzeum Miasta Zgierza

Jerzy Wieczorek przy pracy
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Wystawa

Tajemnice 
zgierskich  
s trychów
Najstarsze mają 150 lat, najmłodsze zaledwie 30. 
W  większości są to listy, fotografie i  dokumenty. 
Pamiątki należące do mieszkańców naszego miasta 
i  okolicznych miejscowości, bo o  nich mowa, są 
prezentowane na unikatowej wystawie Dziedzictwo 
odnalezione na strychu, którą do 29 października 
można oglądać w Muzeum Miasta Zgierza.

Dzięki zaangażowaniu prywatnych osób udało się ze-
brać w jednym miejscu ponad 1000 eksponatów. Muze-
alnicy nie kryją zaskoczenia wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców i  co najmniej kilkoma zbiorami, które 
zostały wypożyczone na wystawę. – Mimo że wszystkie 
pamiątki są bezcenne i wyjątkowe, to jednak o  ist-
nieniu niektórych nawet nie mieliśmy pojęcia, jak 
choćby o  bogatej dokumentacji nieistniejącej fabry-
ki „Lorentz und Krusche” – mówi Dyrektor Muzeum, 
Robert Starzyński. Wśród unikatowych eksponatów 
znajdują się również: oryginalny egzemplarz tzw. Umo-
wy Zgierskiej z 1828 r., księgi i przywileje czeladnicze 
z 1818 r., jak również piękny zbiór po Zgierskiej Szkole 
Handlowej (której założycielem był Stefan Cezak), za-
wierający dzienniczki uczniów, świadectwa czy zdjęcia 
najlepszych absolwentów, wśród których można odna-
leźć wiele późniejszych wybitnych osobistości miasta. 
Jest także interesujący zbiór dokumentujący funkcjo-
nujące zgierskiej służby zdrowia w okresie 1945-1989, 
a  obejmujący zdjęcia budynków, gabinetów, karetek, 
lekarzy, imprez okolicznościowych. Jest co oglądać, bo 
poza dokumentami i fotografiami, ekspozycja zawiera 
odrestaurowane, niemieckie skrzynie cechowe z I po-
łowy XIX w. czy niemieckie narty z okresu II Wojny 
Światowej.

Celem wystawy, zorganizowanej w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa, było przybliżenie i  pokazanie 
mieszkańcom Zgierza ich własnej spuścizny – pamią-
tek, obyczajów, obrzędów i innych tradycji kulturowych. 
Czas pokazał, że pomysł został przyjęty wręcz entuzja-
stycznie, a ekspozycja okazała się sukcesem. (ea)
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Moc pomysłów

Zakończenie lata

z przyjaciółmi, czyli kulturalnie i biznesowo

Choć astronomiczna jesień trwa na dobre, warto powspominać lato, które w tym roku było wyjątkowo upalne, 
a które zgierzanie pożegnali z werwą. W ramach weekendowego wydarzenia „Zakończenie Lata 2015. Dni Miast 
Partnerskich” działo się naprawdę sporo.

FOT. ŁUKASZ SOBIERALSKI

Znakomicie śpiewająca Kasia Świątczak Pokaz garncarstwa w ramach wioski średniowiecznej
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Park Miejski odwiedziło kilka tysięcy osób

BEATA SZYMAŃSKA

Na scenie zaprezentowali 
się zgierscy artyści, podczas 
jarmarku handlowego wy-
stawcy oferowali na sprze-
daż pyszności i ręcznie 
robione upominki. Wiele 
ciekawostek przygotowa-
nych zostało dla najmłod-

szych. Było wiele gier, zabaw, teatrzyk, wy-
stępy taneczne. Uczestnicy imprezy mieli 
też okazję odwiedzić dwie niecodzienne 
wioski: średniowieczną i indiańską.

Nieco starsi zgierzanie mogli natomiast 
bezpłatnie zwiedzić z przewodnikiem obiek-
ty Parku Kulturowego Miasto Tkaczy oraz 
wystawy stałe w Muzeum Miasta Zgierza 
lub po prostu pooddychać atmosferą jar-
marku. A najaktywniejsi mogli z kolei po-
tańczyć przy muzyce na żywo.

W wydarzeniu uczestniczyły delegacje 
z miast partnerskich Zgierza. Przedstawiciele 
Supraśla, Orzysza, Glauchau w Niemczech, 
Maniewicz na Ukrainie, Hódmezővásárhely 
na Węgrzech oraz delegaci z zaprzyjaźnio-
nego francuskiego miasta Bischiwiller wzięli 
udział w części oficjalnej i roboczej.

W siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odby-
ło się spotkanie z udziałem partnerów zagra-
nicznych, przedstawicieli zgierskiego oddziału 
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, orga-
nizacji kultury i organizacji pozarządowych. 
W tym czasie omawiano możliwości rozwoju 
przedsiębiorczości i współpracy biznesowej 
oraz kulturalno-artystycznej. Rozmawiano też 
o wymianie młodzieży. Na koniec uczestnicy 
zwiedzili firmę „Adrian – Fabryka Rajstop”.

Niewątpliwie największą atrakcją tego wy-
darzenia była „Świetlna Noc”. Park Miejski 
był nie do poznania dzięki niezwykłym ilumi-
nacjom. Ponad 40 świetlnych obiektów oto-
czyło staw, ścieżki spacerowe i plac zabaw. l



17

Moc pomysłów

Od początku października zgierscy liceali-
ści z Traugutta i uczniowie ostatnich klas 
gimnazjów samorządowych odkrywają taj-
niki przepisów prawa obowiązującego w 
Polsce w ramach innowacyjnego projektu 
edukacyjnego „Rozumieć prawo”.
W tym roku szkolnym około 470 młodych 
zgierzan pozna podstawy prawa karnego, 
cywilnego i prawa pracy. Zajęcia obejmą 
ponadto tematykę związaną z zakładaniem 
własnej działalności gospodarczej lub sto-
warzyszenia. Podczas zajęć uczniowie samo-
dzielnie planują i realizują projekt, wyko-
rzystując jako wsparcie specjalny program 
komputerowy, bazy informacji prawnej oraz 
doświadczenia, które zdobędą podczas wizyt 
w instytucjach, takich jak sąd, policja, straż 
miejska czy kancelaria prawna. Nauczyciele 
z kolei mogą korzystać ze specjalnie przygo-
towanych konspektów i innych materiałów.  
– Mamy nadzieję, że idea spodoba się młodzie-
ży, i że być może niektórzy z nich przekonają 
się, że prawo nie takie straszne jak je malują 
– żartuje Prezydent Zgierza, Przemysław 
Staniszewski (prawnik z wykształcenia), któ-
ry wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką 
(ORA) jest pomysłodawcą projektu. 

Intencją pomysłodawców było przybli-
żenie obowiązujących przepisów uczniom 
stojącym na progu pełnoletności, pokaza-
nie im korzyści wynikających z rozumienia 
praw obowiązujących w kraju, ale także 
zainteresowanie uczniów prawem jako kie-
runkiem studiów.  (rk)
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Gdyby przeprowadzić ranking zainteresowa-
nia wydarzeniami miejskimi, które w ostat-
nich miesiącach zadebiutowały w Zgierzu, 
prawdopodobnie jedno z najwyższych miejsc 
zajęłaby akcja „Uprzątnij swój strych”.

W wybrane ostatnie nie-
dziele miesiąca na 
miejskim targo-
wisku przy ulicy 
Aleksandrowskiej 
można znaleźć praw-
dziwe skarby. Wy-
stawcy, którymi są 
głównie mieszkańcy 
Zgierza, oferują po do-
brych cenach przeróżne 
przedmioty codziennego 
użytku: lampy, książki, 
sprzęt AGD, odzież, za-
bawki, a także antyki czy artykuły kolekcjo-
nerskie. Na rynku pojawia się regularnie 
sporo mam oferujących ciuszki, z których już 
wyrosły ich maluchy, ale trafiają się też bar-
dzo młodzi handlowcy, którzy pozbywają się 

podręczników i lektur czy też bogatych ko-
lekcji płyt z bajkami, które mogą przydać się 

ich młodszym kolegom.
Pomysłodawcą akcji jest 

zgierski oddział Łódzkiej 
Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, a miasto udo-
stępnia nieodpłatnie plac 
oraz płaci za 
sprzątanie.

W zało-
żeniu akcja 
miała mieć 
m i e j s c e 
tylko dwa 

razy w roku, 
ale tak się spodobała 

mieszkańcom, że odbyła się już 
cztery razy. I niewykluczone, 
że to jeszcze nie koniec. Warto 
śledzić informacje miejskie. Oby 
tylko nadchodzące chłody nie 
zniechęciły wystawców i odwie-
dzających. (rk)

Skarby ze strychów 
i komórek

Lekcje prawa  
w zgierskich szkołach

Dziekan ORA, Jarosław Szymański przekonuje licealistów o potrzebie poznawania prawa
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Ogromnym sukcesem zakończył się udział 
uczniów Gimnazjum Nr 3 ze Zgierz w ogól-
nopolskim konkursie historyczno-literacki 
„Pamięć nieustająca”.
3 października odebrali dwie nagrody główne 
i jedno wyróżnienie dla zespołów uczniow-
skich, a także nagrodę dla szkoły za najwięk-
szą liczbę nagrodzonych prac. Sukces jest 
tym większy, że na konkurs nadesłano ponad 

500 prac. Zadaniem uczniów było pokazanie 
historii regionu przez pryzmat miejsca o cha-
rakterze patriotycznym. Uczestnicy poświęcili 
kilka miesięcy na przygotowania. Musieli wy-
brać ciekawy temat i formę prezentacji, zebrać 
materiał, a całość zamknąć w interesującą kon-
strukcję. To trzecia edycja konkursu, w którym 
młodzi zgierzanie wzięli udział po raz pierw-
szy i jak twierdzą organizatorzy: „Wnieśli 

nową jakość do konkursu”. Czas pokazał, że 
nie są to prace stworzone tylko na konkurs. 
Przedstawiciele Rady Miasta poprosili o ich 
prezentacje na październikowej sesji. Liliana 
Sobieska-Jędruszczak, dyrektor szkoły, chcia-
łaby udostępnić dzieło gimnazjalistów szerszej 
publiczności. Nasza redakcja zachęca Państwa 
do obejrzenia konkursowych prac, które są do-
stępne na stronie internetowej szkoły. (http://
www.gim3.miasto.zgierz.pl/) (ea)

MARCIN PYDA

Od początku września 
w sklepie jednej z po-
pularnych sieci miesz-
czącym się niedaleko 
okazałego Zespołu 
Szkół widuję znacz-
nie więcej młodzieży 
niż przed wakacjami. 
Po gromadzie, która 
wpada między regały 
orientuję się, kiedy 

nastał czas przerwy między lekcjami. Asor-
tyment młodzieżowych zakupów jest podob-
ny: cola lub inny gazowany napój, chipsy, 
paczka ciastek, jakaś słodycz w formie bato-
nu. Kolejka do kasy, w której stoją młodzi 
ludzie (przebierają nogami, podskakują, 
popychają się, rozmawiają, śmieją), jest zwy-
kle dłuższa niż inne kolejki, ale warto w niej 
stanąć, bo posuwa się najszybciej.

Odnoszę wrażenie, że wzrost zaintere-
sowania młodzieży zakupami w sklepach 
niedaleko szkół ma jakiś związek z aktual-
ną ofertą handlową szkolnych sklepików. 
Smakosze tłuszczów trans i benzoesanu 
sodu, nie znajdując ulubionych przysma-
ków w dotychczasowym „żarłodaju”, wy-
ruszają na miasto, szukając nowych źródeł 
zaopatrzenia. I znajdują je. Całkiem blisko.

Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, 
że autorzy nowelizacji Ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia zbyt powścią-
gliwie i ostrożnie (by nie rzec: asekuranc-
ko, koniunkturalnie, oportunistycznie) 
podeszli do tematu. Usunięcie artykułów 
spożywczych, uznanych powszechnie za 
niezdrowe, ze szkolnych placówek han-
dlowych nie rozwiązuje problemu, gdyż 
okoliczne placówki handlowe oferują te 
same wyroby i to w znacznie większym 
wyborze. Zaopatrując się w zwykłym skle-
pie spożywczym (nie mówiąc już o pla-
cówkach średnio i wielkopowierzchnio-
wych), można zniszczyć sobie zdrowie nie 
tylko wyrobami o smaku papryki, cebuli 
czy barbecue. Tu dostępne są, smażone 
w głębokiej fryturze z oleju palmowego, 
przekąski o wyszukanych smakach, o ja-
kich nie śniło się szkolnym sklepikarzom: 
solony karmel, ciasto wiśniowe, owoce 
leśne, orient, brzoskwinia z kwiatem lo-
tosu, imbir z cytryną i wiele innych, bu-
dzących ekstatyczne skojarzenia.

Kilka tygodni analizy sytuacji wystarcza, 
by sformułować wniosek, który niniejszym 
kieruję do decydentów tak troszczących 
się o zdrowie młodzieży. Uczyniony został 
pierwszy (istotny i fundamentalny) krok, 
ale marsz ku świetlanej przyszłości nie 
może ograniczać się do jednego kroku. 

Proponuję niezwłocznie znowelizować no-
welizację Ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia i wzorem Ustawy o zapobieganiu 
alkoholizmowi wprowadzić kryterium odle-
głości szkoły od placówek handlu spożyw-
czego. Odległość 1000 metrów sprawiłaby, 
że młodzież nie zdąży w czasie przerwy 
dotrzeć do sklepu, zrobić zakupów i wró-
cić. Ponieważ sklepów jest znacznie więcej 
niż szkół, uważam, że nie należy likwido-
wać placówek handlowych, tylko przenieść 
szkoły. Najlepiej za miasto. Taki ruch spo-
woduje tak wiele pozytywnych efektów, 
że aż trudno je wszystkie wyliczyć. Przede 
wszystkim szkoła za miastem oznacza do-
stęp do czystego powietrza, a więc zdrowie. 
Umieszczenie placówki z dala od szlaków 
komunikacyjnych oznacza długie spacery, 
a więc zdrowie. Odcięcie młodzieży od spo-
żywczych trucizn (przynajmniej w czasie re-
alizowania obowiązku szkolnego) i karmie-
nie jej warzywami, owocami i ekstraktem 
z kiełków z pewnością spowoduje poprawę 
jej kondycji, a więc zdrowie. To dopiero bę-
dzie prawdziwy sukces!
Ale jeszcze większy sukces i jeszcze wy-
raźniejsza poprawa kondycji nastąpią, gdy 
młodzież tak się wytrenuje, takiej nabierze 
sprawności, że w czasie przerwy pogna do 
odległego o 1000 metrów marketu, zrobi 
zakupy i wróci na lekcję. I zdąży! l

Krzywym okiem o szkolnych sklepikach

Edukacja

Felieton

Pamięć nieustająca

Nagroda główna:
l  prezentacja multimedialna „Bieg 

historii Pułków Chwały” o 28 i 31 Pułku 
Strzelców Kaniowskich, której autorami 
są: Aleksandra Góral, Katarzyna Stępień, 
Jakub Wojtaszczyk,

l  audycja radiowa „Plac Stu Straconych 
w Zgierzu” autorstwa Natalii Grzybow-
skiej i Kamila Florczaka.

Wyróżnienie:
l  prezentacja multimedialna „Stefania Kuro-

patwińska – pionierka zgierskiej oświaty” 
autorek Anny Krzemińskiej, Michaliny Elja-
sik, Karoliny Olczak i Klaudii Budzińskiej,

Nagroda dla szkoły:
l  Gimnazjum nr 3 w Zgierzu.Gimnazjaliści podczas uroczystości rozdania nagród w III edycji konkursu „Pamięć Nieustająca” w Auli dawnej Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego
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Edukacja

Felieton

MACIEJ WIERZBOWSKI

Ulic w naszym mie-
ście dostatek. Trudno 
je wszystkie zliczyć. 
Mam z nimi niejakie 
problemy. No bo, czy 
pasaż, rondo i plac to 
też ulice?

A i wśród zgier-
skich ulic też jest 
trochę zagadek. Na 
przykład mamy ulicę 

Waleriana Łukasińskiego i mamy pasaż 
Waleriana Łukasińskiego, znajdujące się 
oczywiście w różnych częściach Zgierza. 
Domyślam się, że przyczyną nazwy pasażu 

było umieszczenie tam tablicy z rozbi-
tego przez Niemców jedynego w Polsce 
pomnika Waleriana Łukasińskiego, który 
stał przy obecnej ulicy Waleriana Łukasiń-
skiego, będącej wówczas na terenie posesji 
państwa Antoniny i Edmunda Wasilew-
skich we wsi Piaskowice. Szkoda, że nie 
pomyślano o fundatorach i nie nazwano 
pasażu ich imieniem. Po majątku Wasilew-
skich i miejscu, w którym stał pomnik dziś 
nie ma śladu, jest tam oczyszczalnia. Ale 
za to mamy dwa miejsca z tą samą nazwą.

Kilkanaście ulic zgierskich ma w na-
zwie zgierskie nazwiska (zgierzan lub ludzi 
z naszym miastem związanych). To dobrze, 
że historię mamy na wyciągniecie ręki. 
Z drugiej strony szkoda, że wiele osób 
niezwykle dla naszego miasta zasłużonych 
nie ma swoich ulic. Wymyśla się postacie, 
skądinąd niezwykle zasłużone dla Polski, 

ale dla naszego miasta o wiele mniej. Ja 
osobiście wolałbym zgierzan za patronów 
miejskich ulic.

I jeszcze kilka ciekawostek związanych 
z szeroko rozumianym Przybyłowem. Na 
tym osiedlu znajdują się dwie ulice: Karo-
la i Czerwona, z którymi wiąże się bardzo 
ciekawa, a raczej ciekawostkowa, histo-
ria. Przybyłów w okresie międzywojen-
nym był w jakiejś części, delikatnie mó-
wiąc, skomunizowany. Stad te nazwy ulic. 
Pierwsza – to w domyśle Karola Marksa, 
a druga… jej genezy nie trzeba bliżej wy-
jaśniać. Jest tam jeszcze ulica Trojańska. 
Otoczenie to głównie ulice z nazwiskami 
poetów i pisarzy. Skąd zatem to nawiąza-
nie do tam Troi? Otóż w tym rejonie były 
grunty należące do rodziny Trojaków. 
Stąd nazwa. I w ten sposób jedna z rodzin 
zgierskich ma swoją ulicę. l

Nasze ulice

RENATA KAROLEWSKA

Zgierskie Gimnazjum nr 2 od września ma 
nowego dyrektora. A nowy menedżer często 
oznacza zmiany. Wygląda na to, że w tym 
przypadku będą to zmiany na lepsze. Szko-
ła rozpoczęła rok szkolny z nowymi klasami 
tematycznymi, jakich do tej pory w mieście 
nie było.

Źródłem tych zmian są często rodzice – 
podkreśla dyrektorka placówki, Halina 
Sypka – oni sami podsuwają nam pomy-
sły, które mają rozwijać talenty ich pociech. 
Z takich rozmów wyszło już wiele dobrego. 
Dzięki nim w szkole, obok istniejącego już 
od kilku oddziału dwujęzycznego i drugie-
go z rozszerzonym angielskim, w tym roku 
naukę zaczęli uczniowie szczególnie uzdol-
nieni plastycznie i muzycznie. Rozpoczęto 
też współpracę z Miastem Tkaczy, przez co 
młodzież będzie mogła zobaczyć interesują-
ce miejsca, wziąć udział w ciekawych wyda-
rzeniach, poznać osobiście ludzi, z którymi 
zapewne nie miałaby szans spotkać w innej 
sytuacji. No a przede wszystkim będzie mo-
gła rozwinąć swoją wiedzę o kulturze.

Szansa dla młodych sportowców
Kolejną dumą szkoły jest klasa sportowa dla 
piłkarzy i piłkarek nożnych. Dlaczego? Ano 
dlatego, że jest to pierwsza i jedyna tego 
rodzaju klasa w Zgierzu. – Zainteresowanie 
nią było tak duże, że wystarczyły dwa tygodnie, 
żeby całkowicie zamknąć nabór, ale i tak 
większość uczniów zgłosiła się w pierwszych 
dniach, i to bez większej reklamy – zaznacza 
Marek Lipiec, Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Młodzieży UMZ. Obecnie można przyjąć, 

że w przyszłym roku, gdy wiadomość się roz-
niesie, prawdopodobnie chętnych będzie 
więcej. – Trzeba będzie pomyśleć na przykład 
o jakiejś drobnej selekcji. Być może poprzez 
przyznawanie dodatkowych punktów za do-
bre oceny – zastanawia się świeżo upieczo-
na dyrektorka szkoły. W tym roku każdy 
chętny musiał jedynie przejść test sprawno-
ściowy i przedstawić świadectwo lekarskie 
potwierdzające dobry stan zdrowia, a pre-
miowano tylko dobrą ocenę z zachowania. 
Jednak w przyszłości może się to zmienić. 
Klasa sportowa jest szczególna także z po-
wodu mnóstwa dodatkowych korzyści dla 
uczniów, począwszy od własnego psycho-
loga sportowego, po sponsorów, którzy za-
pewniają im torby, dresy oraz stroje sporto-
we do chodzenia na co dzień, co wyróżnia tę 

grupę i sprawia, że jest widoczna w szkole. 
Wśród darczyńców znajduje się współpracu-
jąca z UMZ Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk 
o Zdrowiu oraz jeden ze zgierskich przed-
siębiorców budowlanych, Michał Popławski. 
Oprócz tego udało się pozyskać menedżera 
klasy w osobie byłego piłkarza ŁKS-u, Grze-
gorza Krysiaka, który będzie organizatorem 
wyjazdów młodych sportowców na mecze 
ekstraklasy, spotkań ze znanymi piłkarzami 
i będzie wprowadzał młodych adeptów pił-
karstwa w tajniki tej dyscypliny sportowej.

Szkoła nie zamierza zatrzymywać się 
w poszukiwaniu nowości. – To na pewno nie 
koniec zmian u nas – zapowiada dyrektorka 
gimnazjum – ale nie chcę w tym momencie 
mówić o szczegółach. Konkurencja też nie śpi. 
Zaznacza tylko, że w przyszłym roku naj-
prawdopodobniej powstanie kolejna profi-
lowana klasa. Jaka? Tego będzie można się 
dowiedzieć wiosną przyszłego roku podczas 
dni otwartych. l

Innowacyjne Gimnazjum nr 2

Trening piłkarski uczniów pierwszej w Zgierzu klasy sportowej
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Młodszy odcień miasta

Placówka właśnie zaprosiła dzieciaki do no-
wej przygody, jaką z pewnością będą warsz-
taty Kulinarna podróż dookoła świata. 
Jest to cykl zajęć dla dzieci od siódmego roku 
życia, podczas których smaczniejsze aspek-
ty życia w różnych częściach świata staną 
się pretekstem do poznawania odmiennych 
kultur i zwyczajów (nie tylko kulinarnych) 
innych narodów. Już podczas pierwszej po-
dróży do Włoch, dzieciaki wędrowały palcem 
po mapie, zgadując skąd pochodzą przypra-
wy, warzywa czy inne produkty spożywcze. 

Dowiedziały się, ile wspólnego ma pizza 
Margherita z flagą włoską i dlaczego tak wła-
śnie nazwano ten najpopularniejszy placek 
drożdżowy. Prowadzący zajęcia mają zapla-
nowane wiele spotkań, podczas których po-
każą młodym kucharzom i kucharkom rów-
nież elementy kuchni regionalnej. – Będziemy 
zatem wypiekać pierniki na Boże Narodzenie 
według przepisu sprzed kilkudziesięciu lat. A na 
Wielkanoc szykujemy pieczenie koszyczków na 
tradycyjną święconkę. Jednak przede wszyst-
kim będę podkreślać wątek kulturalny, czyli 

znaczenie jedzenia w różnych kulturach oraz 
jego symbolikę – mówi Anna Maksymowicz, 
prowadząca warsztaty.

Od teraz zajęcia kulinarne stały się częścią 
programu Kreatywnych Kuźni Familijnych 
w CKD, czyli cyklu warsztatów rodzinnych. 
A zatem w sobotnie przedpołudnia, obok 
wspólnych zabaw kuglarskich, pracy stolar-
skiej przy imadle i drewnie, będzie można 
oddawać się wspólnemu pichceniu. l

Karolina Miżyńska, kierownik CKD

Smakowicie w CKD
Jeżeli ktoś mijał tamtego dnia budynek Centrum Kultury Dziecka, 
z pewnością nie mógł pozbyć się wrażenia, że domy kultury zazwyczaj 
nie pachną tak intensywnie świeżą bazylią, oregano, czosnkiem i cia-
stem drożdżowym. I nie był to zbiorowy sen wygłodniałych zgierzan.
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Pod koniec września przechodnie znajdu-
jący się akurat na Placu Kilińskiego mieli 
okazję zobaczyć niecodzienny pokaz przygo-
towany przez uczniów Gimnazjum nr 3. 

Happening „Walka robotów” był uwień-
czeniem ich całorocznej pracy wykonanej 
na zajęciach z mechatroniki. Mechatronika 
to dziedzina inżynierii, która stanowi połą-
czenie mechaniki, elektryki, informatyki, 
automatyki i robotyki, służącą projektowa-
niu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń, 
wykorzystywana między innymi w układach 
sterowania pojazdami czy choćby w aparatu-
rze medycznej. Prezentowane roboty zostały 
skonstruowane od samego początku przez 
gimnazjalistów, pod nadzorem nauczycielki 
Ewy Zielewskiej. – Najpierw musieliśmy je 
zbudować – relacjonuje Dominika, uczest-
niczka zajęć – a potem zaprogramować, tak 
aby „słuchały” naszych poleceń.

Przygotowane na zajęciach szkolnych 
roboty rywalizowały w 3 konkurencjach: 
w wyścigach, w których pojazdy mogły po-
ruszać się tylko po czarnej linii, w walkach 

sumo, a na koniec musiały uwolnić maskot-
kę uwięzioną w labiryncie. Przechodnie, 
zarówno młodsi, jak i starsi, z niemałym za-
interesowaniem przyglądali się temu, co się 
działo na Placu. Chętnie przystawali, aby 
zobaczyć pokaz. – Jestem bardzo ciekawa 

tej prezentacji, bo mój wnuk ostatnio też 
skonstruował robota. Takie roboty to nasza 
przyszłość – stwierdziła pani Barbara, jedna 
z uczestniczek wydarzenia.

Na zakończenie happeningu młodych 
konstruktorów odwiedził Prezydent Miasta 
Zgierza, Przemysław Staniszewski, który tak 
podsumował całe wydarzenie: – Ta akcja 
jest czymś nowym, dającym młodym ludziom 
szanse na pokazanie tego, co potrafią. Swoje 
pasje mogą potem rozwijać na kierunkach za-
wodowych. To też jakiś sposób na znalezienie 
swojego miejsca w tym świecie.

Teraz gimnazjaliści mają plan, żeby za-
interesować swoimi robotami dzieciaki 
z Przedszkola Miejskiego nr 12. (ea)

„Walki robotów”  
na Placu Kilińskiego

Uczestnicy zajęć z mechatroniki
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Kultura

AGATA DREWNICZ-KACZMAREK

I chyba w tym znaczeniu użyli tego słowa organizatorzy XIV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej. „Zderzak” to 
kultowa impreza Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. 
Festiwal, na którym spotykają się zespoły rockowe z całej 
Polski, ma w naszym mieście swoich wiernych fanów. 

Tu zderzają się gusty i pokolenia, style muzyczne 
i brzmienia. Jest przy tym sporo 
hałasu! Na szczę-
ście większość 
kapel i słuchaczy 
wychodzi z tego bez 
szwanku. A niektórzy 
nawet z nagrodami! 
W tym roku 10 młodych 
zespołów zaprezento-
wało się przed komisją 
jurorską, którą tworzyli: 
Radosław Gajda – prze-

wodniczący Rady 
Miasta Zgierza, 
miłośnik muzyki 
rockowej, Piotr 
„Chypis” Pachul-
ski – założyciel 
i lider zespołu Normalsi oraz Marcin Ter-
cjak – szef muzyczny Radia Łódź. Przed-
stawicielem rodzimej sceny muzycznej był 
gitarzysta Piotr Pietrzak. Nagroda Grand 
Prix „Zderzaka” po-
wędrowała do gru-
py ANIMATORS 
z Sosnowca, do 
muzyków, którzy 
post - rockowym 
brzmieniem „ku-

pili” zgierską pu-
bliczność i wymagających jurorów. Wy-
różnienie otrzymała kapela DRUNK 
RIDERS z Grudziądza, tu z kolei za-
procentowały mocne brzmienia i cha-
ryzma wokalisty Łukasza „Kocura” 
Kota. Gwiazdą „Zderzaka” była heavy 
metalowa grupa MECH, dobrze znana 
fanom tego gatunku, obecna na pol-
skiej scenie od ponad 30 lat. Zasłużone 
oklaski i aplauz zebrali też ubiegłorocz-
ni finaliści „Zderzaka”, muzycy z grupy DROP PANTS. Galę 
finałową uświetnił fireshow Teatru Fenix z MDK. Rozwiały się 
też obawy fanów tej imprezy : – Festiwal odbędzie się w przyszłym 
roku – zapewniła nowa dyrektor placówki Aneta Kopacz – jeśli 
tylko w budżecie placówki zapewnione zostaną środki na ten cel. 
Wśród lokalnych polityków nie brakowało chętnych do fotogra-
fowania się z młodymi gwiazdami rocka, należy zatem zakładać, 
że w tej grupie zawodowej miłośników tego gatunku muzycznego 
jest wielu. Zatem jeśli poparcie będzie, to i pieniądze się znajdą, 
bo to rzeczywiście świetnie zorganizowana i atrakcyjna impreza 
dla młodych zgierzan. l

Rockowe „zderzenia”
„Zderzak” w zasadzie przeznaczony jest do amortyzowania i ochrony, ale nie ulega wątpliwości, że to element 

pojazdu wystawiany na najcięższe próby. Najczęściej na pierwszej linii strzału!

ANIMATORS

Zespół MECH 

– gwiazda festiwalu

DRUNK RIDERS – wyróżnienie

Piotr Pietrzak
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           Laureaci Grand Prix ANIMATORS
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Poznajmy się

H
anna Walczak – z wy-
kształcenia magister 
sztuki, absolwentka 
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. S. Staszica 

w Zgierzu oraz Wydziału Grafi-
ki i Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych im. W. Strzemińskie-
go w Łodzi. Członkini Stowa-
rzyszeniu Artystów „Młyn”; 
aktualnie pracuje jako grafik 
komputerowy. Miłośniczka gór, 
podróży, aktywnego stylu życia. 
Córka dwojga znanych w Zgie-
rzu plastyków – Marii i Mirosła-
wa Łuczaków.

Artyści w rodzinie to przywilej 
czy ciężar? Kiedy zdecydowa-
łaś, że będziesz kontynuować 
rodzinne tradycje?
Właściwie na przeło-
mie gimnazjum i szkoły 
średniej sprecyzowały 
się moje plany dotyczące 
studiów. Wtedy zaczę-
łam myśleć serio o ASP, 
jednak nasiąkałam tymi 
zainteresowaniami od 
dziecka. W domu dużo 
rozmawialiśmy o tym kto, 
co namalował, naryso-
wał, omawialiśmy swoje 
prace, były sugestie, co 
można w nich zmienić.

Rodzice ci doradzali? Słu-
żyli pomocą?
Pomocą – tak. Radą – 
też. Przede wszystkim 
namawiali i mobilizowali 
do ciężkiej pracy. Wpoili 
mi przekonanie, że nie 
mogę opierać się na tym, 
co określamy jako talent, 
wrodzone zdolności. Może 
odziedziczone – w moim 

przypadku. Nieraz usłyszałam 
od nich konstruktywną krytykę. 
Wiedziałam, że muszę wypra-
cować sama swój warsztat i styl.

Jak określiłabyś swój styl?
Precyzyjny, dokładny, dbały 
o szczegóły, podporządkowany 
formie, którą chciałabym uzy-
skać. Spontaniczna ekspresja 
kojarzona z artystami mala-
rzami to nie moja bajka. Cho-
ciaż ostatnio trochę się w tym 
względzie przełamuję... Naj-
lepiej czuję się w malarstwie 
olejnym i grafice warsz-
tatowej.

Co cię inspiruje?
Kocham góry, lu-
bię podróżować, 

fotografować, odkrywać nowe 
miejsca, to daje mi kopa do pra-
cy. Teraz, żeby zmotywować się 
do działania, wymyśliłam sobie 
blog (www.paniwalczak.pl), na 
którym chciałabym pokazywać 
moją twórczość, dzielić się spo-
strzeżeniami, wrażeniami, taki-
mi z pogranicza sztuki i zwykłej 
codzienności.

Robisz to dla siebie?
Trochę tak, żeby się nie rozleni-
wić, ale też po to, by zachęcić in-
nych do działania, żeby zarażać 

energią. Odkąd pracuję 
zawodowo, mam coraz 
mniej czasu na realiza-
cję swoich artystycz-

nych planów. Chcia-
łabym to łączyć.

Nie da się żyć ze sztuki?
Zdecydowanie nie! Nie w tym 
miejscu, nie w tym czasie. Ale 
ja nie narzekam. Jestem związa-
na ze Zgierzem, a jednocześnie 
myślę, że jeszcze wiele przede 
mną, tutaj lub zupełnie gdzie 
indziej.

Twój największy sukces?
Trudno mówić o jednym spekta-
kularnym sukcesie. Każda wysta-
wa to przeżycie, nowe doświad-
czenie. Studiując, brałam udział 
w licznych konkurach, otrzyma-
łam Stypendium Ministra Kul-
tury. Jako zgierzanka dostałam 
też nagrodę Prezydenta Miasta 
Zgierza. Z wielką sympatią my-
ślę też o wystawie z cyklu „Zgier-
skie Sagi Artystyczne”, którą 

wiosną tego roku zorgani-
zowało Muzeum Miasta 
Zgierza. Mogliśmy się na 
niej zaprezentować jako 
rodzina – ja, rodzice, brat 
– przed naszą rodzimą pu-
blicznością, przyjaciółmi, 
bliskimi. To było dla mnie 
ważne, sprawiło prawdzi-
wą radość, a sama wysta-
wa została bardzo ciepło 
przyjęta.

Rzeczywiście tak było, 
czekamy zatem na 

następne tego rodza-
ju wydarzenia z  twoim 
udziałem. Tymczasem 
zachęcamy czytelników 
do zaglądania na two-
ją stronę internetową 
http://paniwalczak.pl/.
Dziękuję.

Rozmawiała Agata 
Drewnicz-Kaczmarek

Talent 
to nie 

wszystko
Autoportret. Olej na płótnie, 60 × 80 cm, 2011 r.
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Miasto Tkaczy

W jaki sposób Żydzi celebrują ważne święta, 
jak się modlą, jakie są ich gusta kulinarne? 
Ciekawi odpowiedzi na te oraz wiele innych 
pytań wzięli udział w dwudniowych wyda-
rzeniach zorganizowanych przez Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
oraz Park Kulturowy Miasto Tkaczy.
W ramach wydarzenia Czas Wielkich Świąt 
Żydowskich na terenie Miasta Tkaczy w Zgie-
rzu odbyły się wykłady dotyczące żydowskiego 
dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego 
oraz życia i twórczości Marka Szwarca. Mu-
zycznym akcentem był recital Marka Ravskie-
go Kazimierska Synagoga oraz koncert Muzyka 
klezmerska – Jedyne Takie Trio. Na uczestni-
ków czekała projekcja filmu pt. Twarz anioła 
w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego oraz 
spotkanie z aktorem Rafałem Dajborem.

Zgierzanie mieli okazję skosztować tra-
dycyjnych żydowskich pokarmów świątecz-
nych, m.in. potraw z ryb, owoców, chałki czy 
zanurzonych w miodzie daktyli. Z pewnością 
klimat tego wydarzenia kulturalnego dobrze 
oddaje wystawa Piotra Piluka, którą oglądać 

można w Galerii Sztuki Parku Kulturowego 
Miasto Tkaczy do końca października. Jest 
to zbiór fotografii dokumentujących ma-
terialne dziedzictwo kultury żydowskiej na 
terenie województwa łódzkiego w jego dzi-
siejszych granicach. Zbiór funkcjonuje pod 

tytułem Ślady obecności i jest częścią większe-
go przedsięwzięcia z obszaru fotografii doku-
mentalnej dotyczącego Polski i sąsiednich 
krajów. Wcześniej eksponowany na Univer-
sity of Michigan w Ann Arbor, w Łodzi oraz 
w Piotrkowie Trybunalskim. (bs)

Sztuka i kultura 
żydowska w Zgierzu

Piotr Piluk podczas wernisażu wystawy swoich zdjęć
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Już po raz dwudziesty pierwszy odbyły się 
w Zgierzu „Słodkobłękity”, czyli Zgierskie 
Spotkania Małych Teatrów. Lokalne święto 
teatru niezależnego, które przed laty za-
inicjował nieżyjący już Marian Glinkowski 
– szef artystyczny Teatru Orfa, reżyser te-
atralny i animator życia kulturalnego w Ło-
dzi i Zgierzu.
Dziś rolę kierownika organizacyjnego impre-
zy pełni Magdalena Ziemiańska, instruktorka 
MOK, aktorka Orfy. – W tym roku na festiwal 
przyjechało 7 zespołów z różnych stron Polski – 
mówi Magdalena Ziemiańska. – Przez dwa dni 
zgierska publiczność mogła nie tylko oglądać 
przedstawienia w sali teatralnej i na naszym nie-
powtarzalnym strychu, ale też korzystać z imprez 
towarzyszących. Jak zawsze odbył się koncert, 
a w prezentacji pozakonkursowej wystąpił nasz 
zgierski teatr Art. 51, który został bardzo ciepło 
przyjęty przez festiwalową publiczność. „Słod-
kobłękity”, choć mają formułę konkursu, 
niewiele mają wspólnego z rywalizacją. Jest 
to przede wszystkim spotkanie ludzi teatru 
– temu służą omówienia spektakli w obec-
ności zespołów i widzów, gazeta festiwalowa, 
która recenzuje spektakle i prezentuje ludzi 

festiwalu. Kameralny klimat sprzyja wymianie 
doświadczeń, ale też stwarza pole do dyskusji 
o współczesnym świecie.

Tegoroczne prezentacje konkursowe oce-
niane były przez Marcina Brzozowskiego, 
Andrzeja Hibnera i Grzegorza Kwiecińskie-
go – ludzi, którzy o teatrze offowym wiedzą 
prawie wszystko. Jak zawsze uważne i życz-
liwe jury chętnie dzieliło się z zespołami 
swoimi uwagami i wrażeniami. Największe 
uznanie zdobył w tym roku Teatr BRAMA 
z Goleniowa. Ich spektakl „Fakeryzm” zo-
stał doceniony za prawdę i szczerość wypo-
wiedzi. Oprócz nagrody głównej przyznano 
też szereg wyróżnień, gdyż jak podkreślali 
jurorzy, nie było na festiwalu przedstawie-
nia, w którym nie dałoby się dostrzec pozy-
tywnych wartości.

„Słodkobłękity” to impreza na stałe wpi-
sana w kalendarz imprez MOK, choć czasem 
pojawiają się głosy, że to wydarzenie niszowe, 
o niewielkim znaczeniu dla mieszkańców, to 
jednak zatłoczone sale teatralne temu prze-
czą. Jest w naszym mieście wierna grupa te-
atralnych widzów. I właśnie dla nich warto 
słodkobłękitne tradycje kultywować!  (adk)

Słodkobłękity

Jesień słodka i błękitna…

Przedstawienie teatru „Brama” zyskało największe 
uznanie jury.
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Recital Marka Ravskiego zachwycił gości
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Żyj zdrowiej

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA

Nazwano ją witaminą życia, 
choć właściwie witaminą 
nie jest, tylko hormonem, 
który modyfikuje kilkaset 
ludzkich genów. Sprawuje 
kontrolę nad komórkami, 
systemami i organami w na-
szym ciele. Nie jest możli-

we pokrycie zapotrzebowania na witaminę 
D z diety. Jej głównym źródłem jest słońce, 
a dokładnie mówiąc – promieniowanie UVB.

Rak, serce i grypa
Według specjalistów optymalny poziom wi-
taminy D pozwoliłby uniknąć 17 rodzajów 
raka, m.in. okrężnicy, trzustki, płuc, jajników, 
piersi, prostaty. Związek między niedoborem 
witaminy D a ryzykiem zachorowania na raka 
potwierdziło ponad 200 badań epidemiolo-
gicznych. Witamina D hamuje namnażanie 
się nieprawidłowych komórek, stąd nie tylko 
chroni przed rakiem, ale też pomaga go le-
czyć. To dlatego, jak podejrzewają naukowcy, 
na nowotwory rzadziej chorują mieszkańcy 
południa Europy, u których poziom witaminy 
D jest wyższy. Im dalej na północ, tym czę-
ściej występuje aż 13 rodzajów raka.

Naukowcy odkryli, że jeśli przebywamy 
na słońcu, podnosi się poziom tlenku azotu 
we krwi. To powoduje obniżenie ciśnienia 
tętniczego. Zatem optymalizacja poziomu 
witaminy D okazuje się być skutecznym spo-
sobem walki z nadciśnieniem. Zmniejsza też 
ryzyko chorób krążenia.

Z ostatnich badań wynika, że epidemie 
grypy są spowodowane sezonowym deficytem 
witaminy D. Jednym z najważniejszych genów 
regulowanych przez witaminę D jest gen od-
powiedzialny za produkcję katelicydyny, na-
turalnie powstającego antybiotyku o szerokim 
spektrum. Dlatego suplementacja witaminą D 
w okresie jesienno-zimowym jest skuteczniej-
szym sposobem ochrony przed infekcją.

Witamina D poprawia też czas reakcji, 
równowagę, siłę mięśni, wytrzymałość – to 
może tłumaczyć, dlaczego w przypadku 
osób starszych przyjmujących witaminę D 
ryzyko upadku i zrobienia sobie krzywdy 
jest mniejsze.

Przełomowa wiedza
Amerykański magazyn „Time” oszacował, że 
witamina D to jeden z dziesięciu największych 

przełomów w medycynie. Tymczasem cierpi-
my na jej niedobór. Przede wszystkim z uwa-
gi na położenie geograficzne – od paździer-
nika do marca słońce znajduje się w Polsce 
zbyt nisko, by zaopatrzyć nas w niezbędną 
ilość promieni UVB. Ale nawet latem częste 
w naszym kraju chmury hamują promienie 

UVB. Zazwyczaj stosujemy kremy z filtrami, 
które blokują działanie słońca. By uzyskać 
optymalną dawkę witaminy D, należałoby 
codziennie na 20-30 minut wystawiać dużą 
część ciała na słońce między godziną 10 a 15, 
gdy promienie padają pod odpowiednim ką-
tem, i to bez stosowania filtrów słonecznych. 
Osoby otyłe potrzebują więcej witaminy D, 
gdyż ta odkłada się w tkance tłuszczowej. 
Na jej niedobór narażone są bardziej osoby 
starsze, ponieważ z wiekiem maleje zdol-
ność skóry do syntezy witaminy D, oraz oso-
by o ciemnej karnacji (melatonina w skórze 
działa jak filtr przeciwsłoneczny). Jej poziom 
zmniejszają też niektóre leki.

Jednak definicja deficytu witaminy D 
zmienia się niemalże co rok, w miarę jak ba-
dacze dostrzegają, że jej minimalny idealny 
poziom jest wyższy, niż uprzednio sądzili. 
Obecnie uważa się, że zdrowy człowiek po-
winien utrzymać poziom witaminy D mię-
dzy 40 a 70 ng/ml. Z danych zgromadzonych 
przez amerykańską organizację D* Action 
zrzeszającą ekspertów od witaminy D wyni-
ka, że po przejściu ze stanu niedoboru do 
stanu optymalnego ryzyko wystąpienia róż-
nych chorób obniża się diametralnie: zawa-
łu, białaczki, złamania i osteoporozy – o 50 
proc.; astmy – o 63 proc.; raka trzustki, pę-
cherza moczowego i nerki – o 65-75 proc.; 
cukrzycy typu I – o 71 proc.; raka okrężnicy 
i stwardnienia rozsianego – o 80 proc.; raka 
piersi – o 83 proc.

D3 w duecie z K2
Jedynym sposobem sprawdzenia stężenia 
witaminy D jest badanie krwi – najwłaściw-
sze to 25(OH)D. Najbardziej wartościowa 
postać witaminy to D3 – właśnie taka po-
wstaje w naszej skórze pod wpływem słońca. 
I taką formę witaminy najlepiej suplemen-
tować (cholekalcyferol). Według wytycz-
nych dla Europy Środkowej powinniśmy 
suplementować witaminę D3 od września do 
kwietnia, a osoby otyłe oraz starsze (powy-
żej 65 lat) przez cały rok – u zdrowych osób 
dzienna dawka powinna wynosić od 800 do 
2000 IU zależnie od masy ciała. Jednak zda-
niem wielu ekspertów, żeby utrzymać przez 
cały rok poziom witaminy D między 40 a 70 
ng/ml, dawka dzienna powinna mieścić się 
w granicach 2000-7000 IU. Osoby cierpią-
ce na poważne schorzenia mające związek 
z deficytem witaminy D powinny stosować 
intensywniejszą suplementację i częściej 
monitorować poziom wapnia oraz witaminy 
D we krwi.

Bardzo ważne jest, by zażywając D3, 
suplementować dodatkowo inną witami-
nę – K2 w postaci MK-7. To ona gwarantu-
je, że wapń trafi do kości, a nie odłoży się 
w naczyniach czy organach. K2 MK-7 jest 
witaminą naturalną pozyskiwaną z natto – 
fermentowanych ziaren soi. Istotne są też 
proporcje między obiema witaminami – na 
każde 5000 IU D3 należy suplementować 
100 mcg witaminy K2. Niektóre laboratoria 
wytwarzające nowoczesne suplementy die-
ty oferują połączenie K2 MK-7 i D3 w jed-
nym preparacie. l

Witamina życia
Aż 90 proc. Polaków ma niedobór witaminy D. A to oznacza wyższe o 57 proc. ryzyko przedwczesnego zgonu 
z różnych przyczyn. Bo witamina D ma związek nie tylko ze zdrowymi kośćmi, ale też z nowotworami, chorobami 
sercowo-naczyniowymi, astmą, depresją, cukrzycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, stwardnieniem 
rozsianym, chorobami jelit i wieloma innymi.

Optymalny poziom 
witaminy D pozwoliłby 
uniknąć 17 rodzajów raka, 
m.in. okrężnicy, trzustki, 
płuc, jajników, piersi, 
prostaty

By uzyskać optymalną 
dawkę witaminy D, 
należałoby codziennie 
na 20-30 minut 
wystawiać dużą część 
ciała na słońce między 
godziną 10 a 15, gdy 
promienie padają pod 
odpowiednim kątem
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BEATA SZYMAŃSKA

Co roku bierze w nich 
udział kilkuset uczniów. 
A to zaledwie jedna z wielu 
imprez w bogatym kalenda-
rzu wydarzeń sportowych 
organizowanych w tym 
roku. A co konkretnie bę-
dzie się działo?

Ośrodek zaplanował 52 imprezy mię-
dzyszkolne na różnych szczeblach, od miej-
skich, przez powiatowe, a skończywszy na 
ogólnopolskich w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, organizowanych na mocy poro-
zumienia pomiędzy Gminą Miasto Zgierz 
i Powiatem Zgierskim. Dzieci i młodzież 
będą rywalizować w 15 indywidualnych 
i zespołowych dyscyplinach sportowych, 
takich jak choćby: siatkówka, koszykówka, 
pływanie, szachy czy unihokej. Nowością 
w tym roku będą rozgrywki w badmintona, 
w których wezmą uczniowie we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Pełny Regulamin 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2015/2016 do-
stępny jest na stronie internetowej: http://
www.mosir.zgierz.pl/.

Wszyscy pozostali amatorzy rywalizacji 
i aktywnego spędzania czasu też będą mieli 
w czym wybierać. Na młodszych i starszych 
zgierzan czekają imprezy cykliczne, które na 
stałe wpisały się w kalendarz miejskich wy-
darzeń sportowych, m.in. bieg „O Srebrne 

Czółenko Włókniarskie”, „Memoriał Wła-
dysława Lisieckiego”, pływacki „Memoriał 
Zawora”, turnieje plażowej piłki siatkowej, 
„Biegaj Razem z Nami” i wiele, wiele in-
nych. To oczywiście nie wszystko, bo oprócz 

imprez zorganizowanych, mieszkańcy mogą 
korzystać z licznych obiektów sportowych za-
rządzanych przez MOSIR. Przez cały rok do 
dyspozycji są hale sportowe przy ul. Wschod-
niej i pływalnia znajdująca się w Gimnazjum 
nr 3. Park Linowy i pole do minigolfa usytu-
owane w Parku Miejskim otwarte będą jesz-
cze do 25 października. A do 30 listopada 
korzystać można z Orlików. Około połowy 
listopada planowane jest otwarcie lodowiska 
przy ul. Leśmiana, o ile zima nie sprawi nam 
niespodzianki. I na koniec możemy dodać, 
że w mieście szykuje się wiele inwestycji w 
infrastrukturę sportową, ale więcej o tym w 
kolejnym wydaniu. l

Sportowy 
Zgierz 2015/2016

Obiekt sportowy MOSIR Godziny otwarcia dla mieszkańców Adres Czynne

Park Linowy 10:00-18:00 Park Miejski do 25 października

mini golf 10:00-18:00 Park Miejski do 25 października

hala sportowa,
sala sportowa

cała doba ul. Wschodnia 2 cały rok

Orliki 15:00-21:00 – dni powszednie
10:00-21:00 – weekendy

ul. Leśmiana 1,
ul. Musierowicza 3

do 30 listopada

pływalnia 17:00-22:00 – dni powszednie
14:00-22:00 – soboty
11:00-22:00 – niedziele

ul. Leśmiana 1 cały rok

lodowisko zostaną ustalone przy otwarciu obiektu ul. Leśmiana 1 od połowy listopada

Szybkim krokiem młodzież weszła w nowy rok sportowy 2015/2016. 
Z tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu zorganizował 
imprezę sportową na Malince – indywidualne biegi przełajowe dla dzieci 
i młodzieży z blisko 50 szkół z terenu miasta i powiatu zgierskiego.

Park Linowy czynny będzie jeszcze do 25 października

MOSiR zaplanował 
52 imprezy międzyszkolne, 
od miejskich, przez 
powiatowe, a skończywszy 
na ogólnopolskich
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13 PAŹDZIERNIKA

godz. 17:00
Promocja „PRZEWODNIKA 
PO WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”,  
scenariusz i reżyseria Maciej Kronenberg
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. B. Prusa
ul. Łódzka 5

16 PAŹDZIERNIKA

godz. 17:00
„Zapisane w pamięci”, wieczór wspomnień 
o redaktorze Michale Strzeleckim
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. B. Prusa, ul. Łódzka

godz. 17:30 – 20:30
Artystyczna Kuźnia, warsztaty decoupage 
dla dorosłych i młodzieży  
„Na ostro – będziemy przecierać, drapać, 
mazać i robić plamy”
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału 25 zł/os.

17 PAŹDZIERNIKA

godz. 20:00
Koncert De Łindows + Bunkier
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1

18 PAŹDZIERNIKA

godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1

godz. 16:00
Bajkobranie, spektakl dla dzieci pt.  
„Co się zdarzyć może w starej komodzie” 
w wyk. Teatru Widzimisie, wstęp wolny
Centrum Kultury Dziecka
ul. Rembowskiego 17

19 PAŹDZIERNIKA

godz. 16:30 – 19:45
Ceramiczne Koło  
„Techniki ręczne dla początkujących”
Warsztaty bezpłatne  
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Centrum Kultury Dziecka
ul. Rembowskiego 17

20 PAŹDZIERNIKA

godz. 14:00
„Strajki robotników i tramwajarzy 
łódzkich w Październiku 56”, wykład 
prof. dra hab. Krzysztofa Lesiakowskiego 
z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Muzeum Miasta Zgierza
ul. Dąbrowskiego 21

22 PAŹDZIERNIKA

godz. 10:00
Halowy Miting Lekkoatletyczny Osób 
Niepełnosprawnych
Hala MOSIR
ul. Wschodnia 2

godz. 10:00
„Jak nie kochać jesieni…”, 
cykl spotkań literacko-edukacyjnych 
dla najmłodszych
Filia nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. B. Prusa
ul. Fijałkowskiego 2

godz. 10:00
„Jesień – widzę, słyszę, czuję”, 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
Filia nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. B. Prusa
ul. Lechonia 2

godz. 17:00
„107 dni w Azji”  
– wernisaż wystawy fotograficznej 
Marty Parady i Kristofa Turi, spotkanie 
z autorami
Muzeum Miasta Zgierza
ul. Dąbrowskiego 21

Jesienny Turniej Bajkowych Strof – 
konkurs plastyczny, recytatorski małych 
form teatralnych dla przedszkolaków. 
Udział gościnny autorki bajek Joanny 
Papuzińskiej
Informacje i regulamin dostępne 
na www.ckd.miasto.zgierz.pl
Centrum Kultury Dziecka
ul. Rembowskiego 17

24 PAŹDZIERNIKA

godz. 20:00
HENDRIX PROJEKT
Klub AgRafKa
ul. Mielczarskiego 1

25 PAŹDZIERNIKA

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

godz. 10:00
Poranek filmowy dla dzieci
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1

26 PAŹDZIERNIKA

godz. 10:00
IMS – mistrzostwa Zgierza / piłka ręczna 
dziewcząt
Hala MOSIR
ul. Wschodnia 2

28 PAŹDZIERNIKA

godz. 19:00
Koncert w Dobrym Tonie – MINIMAL SET, 
Paulina Przybysz
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Mielczarskiego 1

29 PAŹDZIERNIKA

godz. 10:00
„Jak nie kochać jesieni…”,  
cykl spotkań literacko-edukacyjnych 
dla najmłodszych
Filia nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. B. Prusa
ul. Fijałkowskiego 2

godz. 11:00 – 12:15
Hulaj Dusza, warsztaty multisensoryczne 
dla dzieci od 6 miesiąca życia do 4 lat
Zapisy i informacje pod nr tel. 660 275 402
Centrum Kultury Dziecka
ul. Rembowskiego 17

KAŻDY PAŹDZIERNIKOWY CZWARTEK

godz. 9:00
Z cyklu „Literackie czwartki”  
„O uczuciach i emocjach”,  
głośne czytanie książki Grzegorza  
Kasdepke
„Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, 
odwadze i innych wartościach”
Filia nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. B. Prusa
ul. Staffa 26

3 LISTOPADA

godz. 17:00
Z cyklu „Zgierzanie na krańcu świata” – 
„Hispaniola – ponowne odkrycie Nowego 
Świata” –
multimedialna podróż z Dariuszem Cłapą
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. B. Prusa
ul. Łódzka 5

6 LISTOPADA

godz. 10:00
„Smoczy festyn” – widowisko propagujące 
działania pro-zdrowotne
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. B. Prusa
ul. Łódzka 5

godz. 17:00 – 19:00
Kulinarna podróż dookoła świata  
„ Nie taka dynia straszna”,  
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
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godz. 18:00
Wernisaż wystawy prac Jacka 
Galewskiego
pt. Nad-morskie refleksje
Wystawa czynna do 04.12.15 r.
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Mielczarskiego 1

godz. 20:00
Koncert zespołu M3, bilety – 10 zł
Klub AgRafKa, ul. Mielczarskiego 1

7 LISTOPADA

godz. 10:00 – 13:00
Kreatywna Kuźnia Familijna, rodzinne 
warsztaty „Wesołe zabawy cyrkowe. 
Wyginamy śmiało ciało, czyli acro-balans 
dla dużych i małych”
Zapisy pod nr tel. 509 719 665
Koszt udziału 25 zł/rodzina
Centrum Kultury dziecka 
ul. Rembowskiego 17

Przedstawienie Teatru Art. 51 w ramach 
Festiwalu Kulturowego
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mielczarskiego 1
Pozostałe informacje zostaną podane na 
www.wielokulturowy.org

8 LISTOPADA

godz. 16:00
Bajkobranie, spektakl dla dzieci pt. 
„Wyprawa po skarb” w wyk. Teatru 
BajuBajki, Wstęp wolny
Centrum Kultury Dziecka 
ul. Rembowskiego 17
7–8 listopada, cały weekend
Festiwal Wielokulturowy
Park Kulturowy Miasto Tkaczy
ul. Rembowskiego 1

„Islamofobia – między krytyką religii 
a rasizmem”, wykład Moniki Bobako 
w ramach Festiwalu Wielokulturowego
Pozostałe informacje zostaną podane na 
www.wielokulturowy.org

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

godz. 17:00
XVI Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz budowy 
ośrodka hospicyjnego w Zgierzu
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”

9 LISTOPADA

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

11 LISTOPADA
Miejskie Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

12 LISTOPADA

godz. 16:30 – 19:45
Ceramiczne Koło „Techniki ręczne dla 
początkujących”
Warsztaty bezpłatne, zapisy pod nr 
tel. 509 719 665, Centrum Kultury Dziecka 
ul. Rembowskiego 17

godz. 17:00
„100. Rocznica Operacji Łódzkiej  
1914 – 2014”  
– wernisaż wystawy czasowej
Muzeum Miasta Zgierza, ul. Dąbrowskiego 21

13 LISTOPADA

godz. 20:00
Koncert – Karl Koch, bilety – 10 zł
Klub AgRafKa, ul. Mielczarskiego 1

14 LISTOPADA

godz. 10:00 – 14:00
Piknik Ceramiczny – technika ODYMIANIA
Wstęp wolny.  
Niezbędne własne prace wypalone 
na biskwit
Centrum Kultury dziecka, ul. Rembowskiego 17

15 LISTOPADA

godz. 10:00
Kino @MOK, poranek filmowy
ul. Mielczarskiego 1

16 LISTOPADA

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

18 LISTOPADA

godz. 14:00
Wykład prof. dra hab. Andrzeja 
Paczkowskiego z Instytutu studiów 
Politycznych PAN
Muzeum Miasta Zgierza,  
ul. Dąbrowskiego 21

21-22 LISTOPADA

godz. 16.00
Stachuriada – Stachura pozostałym
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Mielczarskiego 1

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 14

l  Spółdzielczy Dom Kultury SEM,  
ul. Parzęczewska 21

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  
(+ placówki)

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  Łaźnia Miejska, ul Łęczycka 24

l  Straż Miejska, ul. Popiełuszki 3A

l  Urząd Gminy Zgierz,  
ul. Łęczycka 4

l  Starostwo Powiatowe,  
ul. Sadowa 6

l  Powiatowy Urząd Pracy,  
ul. Barona 10

l  Punkt Informacji Turystycznej,  
ul. Sadowa 6 

l  PTTK, pl. Jana Pawła II 18

l  Bank Spółdzielczy,  
ul. Długa 62 A (+ placówki)

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.




