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Wiadomości

miejskie ..

powsuchn~j Nr. 4 . W niedzie l ę.
Po$;więc~nle szkoły
dnia 7 b. m., odbyło •się pośw i ęcenie naa oudowanej szkoły powszechnej Nr. 4. Pośw i ęcen ia dokonał Ks. Dr. A. Roszkowski
przy asyśc i e Ks. Dr. S1efana Smarzycha i w obecności pp. Inspekto rów Szkolnych Ochędal skiego i Cieślińskiego oraz człon
ków Rady Miejskiej, Zarządu Miejskiego i przedstaw ici eli Społe
czeństwa Zgierskiego.
Nadbudowana szkoła posiada 10 sal wykładowycli, szatnię,
pokoje dla kierownika i nauczycieli, wygódki oraz inne pom ie. szczenia na pomoce nauko we , spółdzielnie uczniowsk~ . orkiestrę,
Cze~wony Krzyż itp. Przedtem budyr.ek pos i adał tylko 4 izby
szkolne i pokój dla nauczycieli a na piętrze w mansardach - mieszkania . Wobec tego, że dotychczasolA e ,i;tropy i podło!!i
parteru okazały się zniszczone, za siąp i ono je nolA ymi, co pow i ększyło znacznie koszia budowy. Ogółem do1ychczaso" y
koszt "' nadbudowy wyniósł z górą zł 70 OOO-. W rltku przy szłym Zarząd Miejski zamierza wybudować dla tej szkoły sa l ę
'
gimnastyczną i otynkować szkolę.
W ten sposób miasto nasze otrzymało drugi z kolei nowoczesny budynek szko lny. Pierwszy wznies iony w larach 1922
-1924 przy ul. f'ierackiego (Łeczyckiej) mieści 2 szkoły Nr. J
i 2. f!os1ada on. ł ączni e z górą 40 różnych pcmieszczeń, w czym
najbfiiSzych latach Zar·ząd-M i ej~1c rw- miafę
--rs- izllSZlmlnych.
posiadan ych funduszów ma zamiar wzn i eść . budynek dla szkoły
Nr. 7 m ieszczący się w wynajęfym nieodpowiednim lo kalu przy
ul. Gen. Orl icz-Dreszera (Piąt~owskiej).

na Przybyłowie przy ul. Słowackiel!O i w sali kino-teatru. Apollo".
Na program złożyły s ię koncert orkiestry symfonicznej Sekcji
Kulturalno - Oświatowej Klubu Sporto1Ael!O .Boruta" i Stow.
Spiew. - ~Lutnia" oraz chóry tych organizacji. Porn tym w sali
kinoteatru ~Apo ll o" wzięła udział orkiesrra szkolna Gimnazjum
Kupieckiego oraz .wykonano przez uczennice i uczniów Gimnazj um Kupieckiego zbiorową deklamację i wystaw iono przez Sekcję
Kulturalno - Oświatową Klubu SportowE!go .Boruta" obraz scen;czny p. I. .11 Listopld ". Akademie odbyły się przy przepeł
nionych po brzegi salach .

Z posledunla Rady Miejsk.le!. Ostatnie posiedzen ie Rady
Miejskiej odbyło się w dn . 21 paź dzie rn i ka r. b. Na 32 radnych
obecnych było 26 radnych i \\Szyscy członkow i e Magis11a1u.
Na wstęp i e przy j ęto do w i adomośc.i komun ikaty p. prez yde 1ta Swiercza, że na skutek slarań Zar1ą d u M iejs k ie~ o 1obo1y
oubliczn e prowadzone będą do 13 listo pada r. b., acz kolwie k zakrdlony przez Funqu sz I. Pracy program fin"ansowy przew i dywał
za mKniecie tych robl'.J.t__,oo 31 /X - r. b, że nadbudo1Aa szkoły
powszechnej przy ulicy Berka-Jo ~e le\\ icza jest już na ukończeniu.
(Poświęcen i e s zkoły nastąp i ło w dn iu 7 listopada r. b. i szkoła
oddana zo s tała do użytku dziatwy siko·lnej .
Na zapy ta nie radn. Kurowskiego, ile wyrt iesic koszt nadbudowy szk o ły, p. prez yd ent ośw i adcza, iż wydatki ob ejmą surrę
około_~_ł. ·. O 000 ,-~.kkolwiek w __lm dżecie b i e ż. prze~idy_~'!.!!Q__
sumę wynoszącą zaledwie zł. 30.000,-.
W budżecie miejskim na rok hież. umieszczono w dochodach sumę zł . 25 OOO,- z tytułu zapomogi z Funduszu Pożycz·
kowo-Zapomogowel!O przy Polskim Banku Komunalnym jako
ekwiwalent za zn i.lliiony przed 3 laty podatek miejski od ładun- ·
i'
ków kolejo\\ych . Mimo, że w ub iegłych latach. suma ta wpłyObchód .święta Niepodległości" . Rocznicę Odzyskania
nęła całkowicie, w tym rok u przyznano Zl!ierzow1 zaledwie zł.
Niepodległości obchodzono w tym roku w Zgierzu niezwykle
6 OOO, -. Rada Mie jska uchwaliła przyjąć na razie wspomnianą
uroczyście. Domy wyjątkowo bogato były flagowane i całe miz_
sumę i zużyć na zrównoważenie budżetu miejskie!!O.
sto przybrało na te n dzień oaśw1ę1ną szatę W środę, dnia 10-go
Teren przy ul. 3-go Maja, na którym znaj duje się spalona
listopada, o godz. 6 30 wiecz . na dz i edziń cu Gimnazjum Pań
stwowego zebrały się wszystkie organizacje przysposobienia woj- przędzalnia M. L. Brodacza, został na skutek n iez łożen ia sprzc- .
ciwu przez właściciela wl<jczony do strefy mieszkalnej niedoskowego~ byłych .wojskowych, straży pożarnych, organizacji uży
puszczającej budo1A y w i ększych zakładów przemy ~łowyc h. Teren
teczności publicznej, skąd o godz. 7 wiecz. wyruszył capstrzyk
na Plac Marszałka P i łsudskiego . Po ustaw ieniu wszystkich orga-. ten graniczy bezpośredn i o ze strefą dopu szcza jącą zabudowę
remysłowir i m•le odchyleDie w kie111Dku ·· "łąoe pia g
tiLą Poległych Zgierr.rrrhtatl!ntlr"7Te"ll
.
"z
przez delegację Harcerstwa Zgierskiego i l(omitet Obchodu Swie- st refy przemysłowej będz ie d rob ną a celową koreklą uchwalota zarządzono .Z-m i nutową ciszę dla uczc ze nia pam i ęci Pole g łych . nego planu zabudowania.
Biorąc powyższe pod uwa~ę Radd M iejska uchwa liła zwró-·
Następnie odbyt s i ę Ape l ł'oleglych, przy czym kierownik szkoły
powszechnej p. Jan Niepokój odczytał Iii.tę Poległych Zgi_erzan c i ć s ' ę do Ministerstwa Spraw We w nętrznych z prośbą. aby Ministerstwo wyłączyło z zatwlerdzenia w ogólnym ·planie zabudowy ~ łuchaną przez licznie zgromadzoną ludność w pełnym skupieniu i ciszy. W czwartek, dnia 11 listopada, o l!Odz. 10-ej rano wania miasta Zgierza obszar ograniczo ny od ·zachodu· terenem
fabrycznym firmy Witke i Bernecker, od południa przedłużeniem
odbyły się nabożeń stw a we wszystkich świ ątyniach z udziałem
organizacji i stowarzyszeń ze sztandarami i młodzieży szkolnej. ul. Łąkowej, od wschodu nieruchomością S. Dynowskiego i od
Po nabożeństwie uform ow ał się pochód, któ~y przeciągnął L:lica- północy ul. 3 Maja, pon i eważ v. ła ścii:i el spa lor.ej fabryk i, znajdumi: Piłsudskiego, I Maja, Szczawiń s ką, Sienkiewicza, P i ątkowską jącej się w tych granicach, przeoczył termin na s kładan i e sprzei Łęczycką na Plac Marszałka Piłs ud skiego . Be1pośrednio po ciwów odnośnie wyłożonego ogólnego planu zabudowania i nie
pod1odz ie odbyła si ę defilada orga1iizacji młodlieży szkolnej ma możno ści obecnie doprowadzić budynku fabrycznego do stRna Placu Marszałka Piłsudsk i ego, którą przyjął w otoczeniu nu używalności .
Zarząd Miejski m. Zgierza ąraz Rada Miejska popierają
władz cywilnych i wojskowych Starosta Powiatowy p. Denys
Franciszek. W godzinach popołudniowych i wieczorowych 9d- zamierzenia właściciela słialonej ,fabryki · M. L. Brodacza ze
wzg i ędów następujących :
były się dwie akadełnie w sali gimnastycznej szkoły powszechnej
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a) odbudowanie i uruchomienie fabryki da możność zatrud·
nienia w niej około 150 ludzi,
b) sposób produkcji - zelektryfikowana przcdzalni1 - nie
bcd1ie stwarzała warunków uc i ątliwych dla 51ł5iednich terenów
mieszkalnych, tym bardziej, it istniejące oraz projektowane bu·
dynki mieszkalne znajdować sic bcdą w znacznej odległości
(około 70 mtr.).
·
.
W związku z przeznaczeniem gruntów, należących do Tow.
Krzewieni• Wi'edzy Zawodowej a połoionych na t. zw • • Kuraku"
pod budowę gmachu Państwowego Gimnazjum Kupieckiego
stało się zbędnym rezerwowanie w tej miejscowości placów dla
celów u,iytecmości publicznej. Plan zabudowania winien zatem
i w tym wypadku ulec lokalnej zmianie.
Wobec tego Rada Miejska uchwaliła prosić Ministerstwo
Spraw Wewnętrtnych o wyłączenie · z zatwierdzenia w ogólnym
planie zabudowania miasta Zgierza obszar ograniczony od pół·
nocy ul. Zeromskiego, od wschodu ul. Berka-Joselewicza, od
południa terenam i wyłączonymi z uchwalonego w dniu 30 maja
1936 roku ogólnego planu zabudowania i od zachodu gruntami
Lorenca, a to z przyczyn następujących : po wspomnianej uchwale
z dn: 30 maja I 936 r. nastąpiła zmiana polegająca na przez na·
czeniu gruntów, należących do Tow. Krzewieni~_· Wiedzy Zawo·
dowej w Zgierzu, pod budowę Państwowego Gimnazjum Kupiec·
kiego, wobec czego grunty w granicach wyżej opisanych, przeznaczone pierwotnie pod .uiytecznośc publiczną, okazały się zbędne.
Nadbudowana szkoła powszechna przy ul. B Joselewicza
róg S·eradzkiej posiada dotąd ogromnie szczupły . dziedzi·
niec szkolny. S ~ koła ta mieścić będżie około 700 dzieci, jest
przeto rzeczą konieczną rozszerzenie ·dziedzińca dla -Zabaw dzieci
w przerwach lekcyjnych o raz ć w i cze ń sportowych. Nadarzyła si ę
okazja kupna p rzylej!a j ącej n ieruchomości przy ul. Sieradzkiej,
któ ra to n i eruchomość jest w poło w ie wyłą c zną własno ścią p.
M. L Brodacza, przy czy m tenże współwłaściciel posiada tytuł
własności na 1/ 4 część drugiej połowy nieruchomości. Plac pod
nieruchomością jest wymiaru 60 x I 5 m. i o tę prawie powierzchnię można rozszerz y ć dziedziniec szkolny.
·
Rdda Miejska wszystkimi głosami za przy 1 gł . przeciw
uchwaliła nabyć od Mowszy Lajba Brodacza należącą do niego
lewą połowę zabudowanej n i eruchomości przy ul. Sieradzkiej N2 I,
graniczące) z terenem szkoły powszechnej przy ul. B. Joselewicza,
za dobrowolnii:_ umówioną cenę zł. 8.000,- oraz prawa jego
do drugiej połowy (prawej) wym ienionej nieruchomości.
Poza tym postanowiono:
,
1) nabyć plac Marii Mackiewicz przy ul. S"llnej 0 pow. 488
· ---mtr. kw . pod budowę dro~i komun ikacyjnej ,
2) nabyć plac od Heleny Pa,.wfik przy ul. Sokoła na rozszerze·
nie boiska "Sokoła.,
.
3) zamienić plac z Józefem Pieprz owsk im przy sz. Aleksan·
drpwskiej zajęty pod budowę miejskiej targowicy zwierzęcej.
W związku ze scaleniem prawa budowlanego powstała ko_ _ _ _n'te-~C:wydanra loka nyc
przep1sow u ow anyc zas osowa·
nych do miejscowyc,h warunków. Sprawa ta -była przedmiotem

wła·

obrad Komisji Budowlanej I przdstawicieli S·owarzyszenia
Nieruchomośc'I w Zgierzu .' Ptzepisy te dotyczą głównie
budowy poszczególnych elementów elewacji budynków i urządzeń,
związanych z budynkami, wpływających na ich zewnętrzny wygląd w m i eście.
Biorółc pod uwagę, że sprawa niniejsza była przedmiotem
szczegółowych obrad Komisji Budowlanej i Stow. Właścicieli Nieruchomości, Rada M iejska uchwaliła przepisy miejscowe, doty·
czące budowy poszczególnyc.h elementów elewacyj budynków
i urządzeń, związąnvch z bud okami, w ł wa '_EY.ch na ich ze= w riętrzny wyg ąd w m. Z<!ierzu.
ścicieli

"cJułr•cJa roczni•• 1917. Zarząd Miejski przeprowadza
dodatkową rejestracje mętczyzn urodzonych w roilu 1917 dla
ułożenia listy popisowych tego rocznika. Zainteresowane osoby,
o ile dotąd nie zgłosiły sic do rejestracji, obowl11zane są stawił
sic do Wydziału Administracyjnego Zarządlf Miejskiego najpót·

niej do dnia I grudnia rb.

W sprawie usbwy o

szkolnlctwlc

ldnym I polnym

Doszło do wiadomości Ministerstwa Soraw Wewnętrznych,

że osoby pokrzywdzone w zrozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 1931 r. o szkodnictwie leśnym i polnym zwracają sic bezpośrednio do ur,:cdów policyjnych (posterunków) i żądają spisania
pratokułów i przeprowadzenia doraźnych dochodzeń.
Taki tryb postępowania, stosowany przez osoby intereso·
wane, jest sprzeczny z przepisami omawianej ustawy.
W myśl bowiem art. 22 ust. I i art. 23 ust. 3 o ściga
nie wykroczeń z tej ustawy nastcpuje na wniORk pokrzywdzo·
nego, skierowany bezpośrednio do władzy właściwej do orzekl·
nia (starostw lub upoważnionych władz samorządowych - art.
28 ustawy).
•
O r2ana P. P., poza przypadkami nie cierpiącymi zwłoki,
interweniują (przeprowadzają · dochodzenia) tylko w konkretnych
przypadkach na żądanie powiatowych władz administracji ogólne
- na zasadach ogólnych.
. .
Z powyższego wynika, że zj!łoszenia o szkodnictwie leśnym
polnym powinny być składane do Zarządu Miejskiego.
-

.

Powohnhr:- M 'ejsklego Komlletu -Zimowej PÓmocy.
8 l istopada rb. w sali posiedzeń Rady Mieiskiej odbyło
się zebranie przedstawicieli miejscowel!O społeczeństwa w celu
zorganizowania akcji pomocy bezrobotnym i najbiedniejszym
mieszkańcom naszego miasta.
Dla zrealizowania tych zam ierzeń wybrano ścisły Komitet,
w skład którego weszli Pp.: Dyr. Czerski Tadeusz. ks. Walczak
Władysław, ks. pastor Falcman Aleksander, dyr. Kurooatwińska
Stefania, naczelnik Syska Czesław, Pieczyrak Alfons . Stanisła ·",
Matu;zewski Benedykt, Kuperman Menache, Wójcikiewicz Maksy·
milian. Miihle Roman i Seweryniak Roman.
•
Powołano również Komisje Rewizyjną w skhdzie pp. : dyr.
Cieleckiego Antoniej!o, dyr. Niewiadomskiego Włodzimierza
i Stępkowskiego Antoniej!o.
·
Zadaniem Komitetu będzie odpowiednie prznotowanie
planu prow.Mt enia akcji, zbiórka funduszów oraz akcja rozdzielcza.
·
·
Akcja pomocy zimowej w roku bież. nparta będzie mniej
więcej na tych samych zasadach iak w roku ubiel!łfm. Zbiórka
funduszów aczkolwiek ma mieć charakter dobrowolnego opo·
datkowania, nie mniej mysi być powszechną.
Zbiórka ofiar na pomoc zimową rozpocznie się od dnia
l--gi'udnia-Fb.+-tfW11ć-bechie-przerS111res1'e-c ·
.
Według posiadanych informacji przewiduje się na rok bież.
następujące świadczenia :
.
Swiadczenia od lokali w miastach i osiedlach o charakterze

w· dniu

miejskim mają wynosić: ort 2 izb PO SO j!r. mies . od 3 - po
1 zł, oT I - po 250; od 5 - po 5 7.ł, od 6 i więcej po 7 zł.
Wszystko w ciągu 5 111iesięcy.
Komitety wojewódzkie będą mol!łY obniżyć powyższe nor·
my zasadnicze dla poszc'zególnych miejscowości w granicach od
50 proc., komitety. lokal ne zaś· są uooważnione dO stosowania
indywidualnych zniżek również do połowy ustalonych norm dla
danej m iejscowości. Od świadczeń lokalnych zwolnien·i . zostaną
opłacający-św iadczeni z1 ytutlrśWiB11ectwa przemys owel!O 1 osiągn i ętej!O obrotu względn ie dochodu. Zwolnione też będą od
w s rawie usz:kadzanła urz dzd kole·ow eh rze nie· świadczeń lokalowych lokale· służbowe zawodo.we handlowe
;;;;.:;•----"-"=-=:r--m~,::-:-:;:--r=:r===c=.==,;:.=...cr=~=7:-'=c=-~~'7'~=~~ti:rrze111yslówe I r zem1e· n cze.
e nic .
ostatnich czasach zdarzają się coraz częściej wypadki
>
u;zkodzenia,.. urządzeń ko lejowych spowodowane przez dzieci
Swiadczenia od handlu obliczane będą w zależności od kaprzebywające beż opieki w . pobliżu linii kolejowych. Siczególnie te.iorii wykupionego świadectwa przemysłowel!o.- A więc kate·
często zdarza się układanie kamieni na torach, rozbijanie szkieł goria I opłacać ma 1000-2000 zł i niezal :!.nie od miejscowosci,
w latarniach i lampach oraz izolatorów przez rzucanie kamie- kategoria li w Warszawie i Łodzi będ iie płacić I ~0-250 zł,
niami, uszkadzanie drutów, sematorów i innych sygnałów itp.
11-b - 50 zł, Ili 40 zł, IV 8 zł. W innych miejscowościach poWybryki tego rodzaju wymagają jak najenergiczniejszego za tymi dworńo miastami: kat. 11 opłaca 100-t ~ O zł, li b -35,
. przeciwdziałan ia, gdyż nie tylko powodują one przerwy w ruchu III - 25 zł, IV - 5 zł.
i narażają kolej na znaczne straty, ale mogą stać się przyczyną
Swiadczenia od • przemysłu i rzemiosła zależne będą od
poważnych wypadków.
związku z tym Min. Spraw Wewn. obrotu za rok 1936 i wyznacnne zostały w wysokości t-3 pro
wydało, ok61nik, który zaleca zwrócić na tego rodzaju wykro- mille. Rzemieślnicy opłacają śwj adczenia od 1,5 pro Jllille od
czenia szcze2ólną uwagę i w• razie stwierdzenia, że sprawcami od obrotu za r. ub.
,
·
wykrocze!lia byli nieletni, pociągać do surowej odpowiedzialności
Swiadczenia od dochodu opłacają osoby, pozostające w sto·
nie tylko winnego popełn i en ia czynu, ale i jego rodziców lub sunku służbowym lub. najmu pracy i opłacają składki przez 5
opiekunów za brak dozoru.
miesięcy za po ~dnictwem swyc~ pracodawców. Skala . świad
czeń miesięcznie od dochodu netto jest następująca: do 160 z:ł
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Oazeta Z,lerska

Sprawozd1nie ogólne ze zbiórki tegorocznej zamlesr.aone
-20 gr, od 160-300 1/4 proc., od 301 - 600 pół proc., od•
CIOI do 800 zł I proc., od 801-1200 zł-1,S proc., od 1201- będzie w następnym u.nerze .o~zeł)' Zaferskiei•,

2500 zł-2 proc., od 2.;()J. zł wzwyi - 4 proc. Ta sama skala
-5tosuje się do emerytów, którzy mogą opłacać świadczenia ·za
. Miejscowe przepisy budowlane. Jak jui Hpomnlano na
pośrednictwem właściwej hby S~arbowej, wzglednle zakładu,
!banku, instytucji publicznej, lub przedsiębiorstwa wyptacaj,cego innym miejscu, R1d1 Miejski n1 ostatnim swym posled:r.eni.
uchwalił• przepisy miejscowe, które 1111 n1letyty sposób reeulul•
im emerytury.
Osoby, opłacające osobisty podatek dochodowy z jakiego- budowę poszczególnych elementów e1ew1cyj budynków i arqzwi,Zlnych „ z budynkami wpływaj,cych na Ich :r.ewm:trzny
dzeń
ikolwiek tytułu, z wyjątkiem wymienionych powytej, wzglednie
.od dochodu z przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych ponoszą wygląd. Przepisy te dokł1dnie określają, jak m•j• być otynkowane lub wykonane lkLJronto.we.-budynków- i-kl1ny boczne.
ół
-świadczenia według następująci:j skali: od 160 zł do 300 ł)roc. miesięcznego dochodu netto, od 301 do 40/rzł-3/ proc., -!>ramy, rzwi oraz okna itd.
Lica frontowe budynków mai• być otynkowane lub wyko.od 401 do 600 zł . - I proc., od 601 do 1000 zł 2 proc., od
nane z kamienia, óbrobionego po kamieniarsku, albo z cegły
~d 1001 do 2000 zł - . 2,5 proc., od 2001 do 3000 - 4 proc.,
Licowanie cegłą jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
licówki.
od 3001 do 5000 zł - 5 proc., ponad 5000 zł 6 proc. Swiadczenia te płatne są jednorazowo, lub w ciągu 5 mies. na pod- licówka jest trwała, regularnie wiązana i stanowi motyw architektoniczny. Zastosowanie licówki na ~łej fasadzie dopuSKZa
.
-stawie złożonej deklaracji.
u yne odmiennym swym wygl•dem nie
Po otrzymaniu bliższych informapji Komitet L,okalny zwróci się tylko w e y, gd
przyczyni się do zeszpecenia ulicy, placu lub miejscowości.
· się z specjalną odezwą do miejscowego społeczeństwa o składa1nie tych ofiar na pomoc zimową dla bezrobotnych.
Zabrani• się malowania lic frontowych, budynków na kolor
Przypuszczać · należy, że S,Joł~czeństwo Zgierskie, które
jaskrawy farbą olejną .albo z połyskiem lub w sposób, z1·w roku zeszłym złoż}lło e.ifzamin zl! swej of iarnośc i na akcję werający ostrość profili architektonicznych.
•
zimową i dato dowód, że los bliź~iej!o nie jest mu obcy, w tym
- . Sposób i kolor tynkowania i malowania lic frontowych,
,roku soetni sw5j obo 11 i ąlek z jeszcze lepszym wynikiem.
Zarząd Miejski w Zgierzu może określić w każdym poszczególZbiór!!_a odiieży ze wz.ifędu na nieduży efekt w roku bież. nym wypadku . •
cnie będzie przeprowadzona.
s~ian, wykonanych z kamienia naturalnego, jak z piaskowca, granitu itp., a także z cegły licówki malować nie wolno.
- Części budynku podpadające · pod powyższe postanowienia
go
dniu
Zbiórka na Fund u ;z Obrony Narodowej.
; października r. b. odbyto się po>iedzenie prezydium Lokalnego należy -doprowadzić do wymag~nego stanu w okresie co najwyżej
:Komitetu. Funduszu Obrony Narodowej, na którym postanowio- 3 lal od dnia udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku.
Bramy i drzwi w nowowznoszonych domach, umieszczone
no z okazji Rocznicy Ojzyskania N iepodległości urządzić w cza-sie od 4 do 11 listopada r. b. zbiórkę na Fuidusz Obrony Ni- w ścianach, przylegających b:zpośrednio do linii regulacyjnej
rodowej. W tym celu zwrócono się do wszystkich firm przemy- wzglę:lnie linii ulicy, miją być tak urządzone, ażeby skrzydła
· słowych i handlowych orat organizacyj gospodarczych 0 złożenie przy o twieraniu nie występowały poza lico muru .
Bramy wjazdowe, prowadzące na podwórza i drzwi, pro•ofiar i za inicjowanie zbiórki wśród swoich pracowników i rowadzące z ulicy do sieni i klatek schodowych, mają być cofnięte
botników.
Poza tym urządzono· w dniu I I-go listopada r. b. zbiórkę od lica muru co najmniej 0.60 mtr.
1Okna w ścianach, przylegających bezpośrednio do linii re;11liczną, która dała sumę zł . 281.-. Zbiórka ta przeprowadzona
zos_tata przy pomocy kwestarzy - członków organizacyj byłycłJ gulacyjnej i położonej na wysokości mniejszej jak 2 mtr od por.
ziomu chodnika względnie linii ulicy, nie powinny otwierać się
.
wo1skowych.
a
Prezydium Komitetu wydało do ludności specjalną odezwę na zewnątrz.
Okiennice zewnętrzne należy umieszczać na wysokości cotreści następującej :
e
.Któż w Polsce nie wie, co znaczą symboliczne litery F.O.N.? najmniej 2 mtr nad pozią_mjm chodnika · lub jezdni, mierząc od
~:
l<tóremu przewiduj11cemu i dobremu obywatelowi naszej R?eczy· najwyższego puntu cbodnil<a do dolnej krawędzi okiennicy.
Swietliki do oświetlania piwnic winny być przykryte szczelpospolitej nie jest wiadomy cel i zadanie Funduszu Obrony Narodowej, powołanego do życia w trosce o bezp i eczeństwo i całość nym . materiałem , przepuszczającym światło i um1dzane w powspólnego naszego dobra, naszej O jczyzny, Rzeczypospolitej ziomie ch·o:tnika przed linią ulicy. Nie mogą być one wysunięte
·na chodnik dalej niż o 0.50 mtr. w ś.vietle .
Polskiej.
U rż'[l izan le P-I«ll..do.m.amLp.rzecLlinią_regulac.y.jną względni..,____ ,.
•
.__. Każdr, u~wiadomiony obywatel wie, te przeżywamy okres
' ·FZepnięc;ia-nas-zej-Ojczyzny;-ok're·s-1rnnsolicliCj1, az y przeto linią ul icy włazów, wejść do piwnic i nieprzykrytych studzienek
·winien się poczuwać do przyczynienia si ę wszelkimi rozporzą· okiennych d1a oświetlania piwnic jest wzbronione.
t.
Urządzanie stopni wejściowych poniżej poziomu chodnika
.dzalQymi środkami do wzmocnienia siły i powagi Państwa, a więc
prze:! linią regu l acyjną względnie linią ulicy jest wzbronione.
w pierwszym rzędzie do podniesienią. jego obronności.
:e
OJległość od teLJJ.nii pierwszego stopnia schodów, znajOdpowiadając na apel, wzywający nas wszystkich do wy:Silku w doniosłych i ważkich mo:nentach obecnego naszeiio życia dującego się poniżej potiomu chodnika, prowadzących na po ·
zióm niższy, ma wynos i ć conajmniej 60 cm, o ile w linii roeguPaństwowego, Miejscowy Komitet Funduszu Obrony Narodowej
zwraca się z gorącym wezwaniem do wszystkich obywateli miasta iacyjnej nie ma ogrodzenia.
rs iyldy i reklamy (tablice firmowe, godła, wszelkie rodzaju .....
Z~ ierza , aby w dniach 4 - 11 listop1da roku bież . składali swe
id
_ na ten cel ofiary, współdziałając w ten sposób w dziele uirun- znaki kupieckie i przemysł»we, tablice i napisy reklamowe itp.),
I
to •Nania bezpieczeństwa i siły Nijjaś1iejszej Rteczypospolitej reklamy świetlne (lampy, latarnie, szyldy transparentowe, reflek,:
,..,.,~~~==-.-::· •=-==-::-:r::-::LTCO:c-::-'.:"".""-l~'oi:y itp. witfy-ny,szaf.k' wysta·wowe;-gablotkHtp::, daszki-och-ro"""----ł<&.-:i;i;f-!M
.Polskiej.
1
~d_'---1---'--'/o· biórka-ofi a ro;dbę-:tz"ie 1ę we wszyst ie zak adach fabrycz- ne nad wejściam i do hot ?li, teatrów, kinematografów i w ogule
;.::i
wszelkie przedmioty, wystające przed licem budynku lub ponad
<11ych i - przedsiębiorstwach na podstawie rozesłanych list ofiar.
ud-ynkiem-atbo-rnajdujące się na po tiQn.rie ' te1e11U I
W dniu 11 listopada odbędzie si zbiórka ulic
e
terenem ulicznym, bądź w przejściach, w pasażach, w podwó2wT(Jcq-~te e,_ w~starze. - _byli -,vojskowi. .
N1echa1 nikt w tym dniu me poskąpi j!roszem i kazdy rzach i w bramach wejś c iowych, należy wykonywać i umieszczać
a·w miarę_ możności p rzyczyni s i ę do . zwii:kszenia funduszów na w sposób, odpowiadający wymaganiom bezpieczeństwa życia
ei zdrowia iuclzkiego i nie powodu jący zniekształcenia lub zeszpe·
'
lllzbrojenie naszej armii".
fi.
Poniewat nie wszystkie firmy i osoby, którym doręczono listy cenia wyglądu budynku, ulicy, placu lub miejscowości . •
fł.
Siyldy i reklamy z napisami i rysunkami należy tak umie,of iar, spełniły swój obowiązek i nie wpłaciły 'dotąd of;ar do K.K.O.
[)łJOW . łódzkiego w Z~ierzu przy ul. M. Focha, potądanym jest, szczać by nie odstawały od muru, nie były na5hylone ukośnie
5,
ażeby uskutecznili to najp(>ź.1iej do dnia 23 b. m. Dalsza zwłoka do lica budynku, nie przerywały całości pewnych kompozycyj
lub fragmentów arQJjtektonicznych jak pilastrów, balkonów,
·jest niedopuszczalna ze względu na term in zamknięcia zbiórki.
~d
Tutaj zaznaczyć wypada, że w ubiegłych latach na terenie gzymsów, wnę!f, b'.>i:tiowań i t. p., wreszcie nie zakrywały elero
Zgierza zebrano ofiary· na Fundusz 0'.Jrony Nuodowej wg:-j)O- mentów architektonicznych portali oraz otwGrów okiennych
~d
•
,
i drzwiowych.
~iadanych informacji:
Zewnetrzna pJwierzchnia szyldów i reklam we wszystkicla
55J,32
zł .
~d praco.vników Zarządu Miejskiego
O·
swych częściach ma znajdowac się co najwyżej w o:lległości o.o~
i robotników Przemysłu Chemicznego
•
„
5
• to OO'J,- mir. liter nakładańych-0, 15 młr., reklam świetlnych. -0.25 mtr.•
.Boruta• oraz Sp. Akc.• Boruta•
,d574,99 · od powierzchni lica budynku.
Elektrowni Zgierskiej
zł
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dowód toislmośd,
dowód stwierdzający · otrqm1nie odzn1czeni1 Krz}rtem Nie·
podle&łołci z · Miecz1mi, Krzyłem Niepodle&łości lub tel:
Medalem Niepodle&łości oraz
3. udowodnić w Biurze Funduszu Pracy posiadanie kw11ifik1cj~
do wykonywania pracy, n1 otrzymanie jakiej reflektują oru
w wypadku podniesionych przez to biuro . wątpliwości udo·
wodnić zdolność fizyczną do wykonywania tejże pracy.
Wojew. Blaro Fundu1n Prae7 w l.odaf.

1.
2.

Stałe napisy na szybach, okien i wylłlw naleq wykonywać
z liter n1kł1d1nych, ~brania sic natomiast wykonywania takich
aapis6w larbą olejną lab inną farbą trwałą.
Sklepowe witryny i szalki reklamowe nie moaą mieć podstaw opartych bezpośrednio na chodniku, nie mogą wystawać
przed lico muru wiccej niż 0, 15 mir. i nie mogą być umieszczane przy chodnikach węższych niż 2.00 mtr.
Przy umieszczaniu witryn i szalek reklamo,..ych w pasażach,

przejazdach, b'ram1cb i tym podobnych miejscach należy pozorzestrzeń rzed witrynami, "ynosz'lc co najmniej
tawić woln
2,30 mir
Umieszczanie reklam świetlnych i napiSÓVI reklamo'Aych na
Ogłosunle
dachach i płaszczyznach, ścian bocznych i tylnych budynków,
szkód leśnych i polnych.
zgłaszania
sprawie
w
pudla
widocznych z ulic, placów i innych miejsc, dostępnych
pro·
Niniejszym podaję do ogólnej wiadomości, że w myśl usta·
bliczności, może być zezwolone po uzyskaniu zatwierdzenia
jektu przez Zarząd Miejski.
wy z dnia 14 kwie!~ia 37 (Dz. U. R. P. Ni 30 poz. 224) nalety
Zabrania się umieszczenia jakichkolwiek szyldów, reklam zgłaszać w Wydziale Admlnlst raeyJnym Zarządu .llleJświetlnych, witryn, napisów i rysunków na ogrodzeniach z siatki
sklego w Zgierzu następujące wykroczenia w lasach i na
lub ze sztachet żelaznych oraz na balkonach .
p.
t.
i
polach: wydobywanie żywicy, soku brzozowego, obrywanie szye
io>A·
. Tablict, zawierające nazwy ulic, znaki wysokośc
sze~ , zdzieran ie kory, nacinanie lub w inny sposób uszkadzanie
nie powinny pO .:ł Odować zeszpecen ia budynków bądź ulicy.
Tablice, służące do oznaczen ia za'A odu, należy umieszczać drzewa, zbieranie bez . zezwolenia kory, wiorów, darni, trawy,
w glifach (wnękach) otworów bramoy,ych lub wejściowych tam, y,rzosv, m.chu, ściółki, szyszek, grzybów, jagód, owoców lub
jldzie istn i eją . Umieszczan ie tych tabl ic na ścianach frontowych ziół, pasanie zw i erząt lub drobiu, wydobywanie piasku, marglu,
- budynków w zasadzie jest zabraniom•.
nieżwiru, gliny, torfu, zwożenie kamieni, śmieci, padliny lub
Um ieszczane na dachach frontowych i w ogóle w miejscach
prże
trawy,
zasiewów
·
mrowisk,
sadzonek,
niszczenie
i,
czystośc
.Poinny
widocznyc:.h anteny rad iowe i t. I!, .!lr~ądzen i a !!ie. P.9W
Chodzenie bez zezwolęn ia~ przejeżdżanie lub przeganiani e zw iewodowa ć zeszpecenia wyglądu budynku, .ulicy, plącu lub miej.
rząt gospodarskich lub drobiu, nie opuszczan ie "brew żiidan ilP
scowości .
Zarząd Miejski może zażąda ć, ażeby urządzenia , o l\tórych
uprawnionej lasu , pola, pastwiska, łąki lub grobli, kopaosoby·
mowa w ustępie pierwszym, by ły wykonane w sposób przez nią nie na cudzym gruncie d ołów lub rowó w, ścinan i e lub Z! ywanie
·
określony.
Hosów, zbieranie pokłosia, koszenie tray,y, · zabieran ie · ziem ioPoszc Ż ególne nieruch o mości, położone na ulicach, przy
płodów w nieznacznej i l ości celem spożycia - a to, celem wyzać
by
mają
ia
których w myśl prawomocnego planu zabudowan
przed domam i, należy odgraniczyć od ulicy znaczenia za powyższe wykroczen ia kary przez Prezydenta Miasta
łożone ogródki
ogrodzen iem o jednolitym charakterze dla całej ulicy odpowia- na podstawie upoważnien i a Wojewody Łódzkiego z dnia 28-go
dającym jej charakterowi i sposobowi zabudowania .
czerwca 31 r. ( Łódzk . Dzie n. Wojew . ~ 15 z 15 lipca 37 r. poz. 23 4).
Wy sokość ogrodzenia, o którym mowa l' y żej w ustępie
Inne y, ykroczenia, przew idziane usta\\ą o ochron ie lasów
przepierwszym, ma wynos i ć co najmniej I ,50 mtr. i nie może
(art. 6 i 7) należy z g łaszać do Starostwa Powiatowego.
p61
i
mir.
0,50
kracza ć 2,: O mtr. a nieprzezroczystej jego części od
Prezydent Miasta
do 0,60 mtr. w za l eżności od otoczenia:
Rodzaj i kolor ogrodzenia - Z a rząd Miej ski może określi ć
w każdym poszczegól nym wypadku.
Niezabudowane place budowlanr, p o lpżone przy ulicacJi,
w przeważającej mierze już zabudowanych, należy odgraniczy ć
-----------------·l"'I
od ulicy pe łnym ogrodzeniem z cegły lub drzewa o wysokości ~'1------od 2.00 m. do 2.50 m. Ponad ogrodzeniem może być urządzcJEDNA PRÓBA
ne zabezp ieczenie z drutu.
:--.:~-,--.,.--'"'""-~-1H+-.:
ustę.jlie_pie. r:.w.sz:~'-tr·i ----~-~~~-:;::-:c-:c~c-cprz
k.tó~ych-m o.wa-W}'ie.j
l--"'1r#'IF.--------Y gH:id ~enią,
e k o n a ć .ostateczni e,
wy star czy aby s i ę
ogroczym
przy
,
~
i
erzchn
i
pow
gładką
ulicy
od
~
ada
i
pos
mają
ż e ubra n i e naby t e go t ow e ni gdy nie
otynkobyć
,
fundamentu
ę
j
izolac
ać
d
a
posi
winno
dzenie z cegły
zasl<Jpi ubrania uszy tego na mi ar ę
wane, ogrodzenia • zaś z drzewa winno być y,ykona ne z desek
heblowanych, w miar ę możności olejno malowanych na kolor
w
odpow iada j ący Ko lorowi otaczający ch budynków.
"
ZIE KRA WIECKI M
ZAKŁAD
każdym
w
_
określić
może
Miejski
Zarząd
ogrodzenia
Kolor
poszczególnym 'A ypadku .
w
- w · ZGIERZU,
n
' Zawiadomienie.
RYNEK KI ,LIŃSKIEGO Nr. L - - TELEFON 84
9
w o·ewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Łodzi zawiadam ia,
· te·pu•=--Hr-1·-----1+0-~+o-n-a-ł-e-\ y-wo-int-1ti-e - tt-h-N1-1H-tt.'..n ed·M--a.--1->pracy uczes mkowwat
że reje s tra'cję poszukującyc
.
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ległoś ć Pań s twa Polskiego przeprowa.dza • lns1ytucja Zastępcza
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·ewódzkie o Biur'a Funduszu Pracy w Zgierzu
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browskiego . 31" w urzę ow yc go _zmac przy1 ę m _etesan w,
męskich oraz urozmaic onq kolekcję
•
j.
publiczne
wiadomości
do
podiinych
próbek ma t eriałów Bielskic h.
Do czasu ustal en ia prze z Pana Ministra Spraw Wojskoy,ych
organizac ji i formacji, których uczest nikom została zapewniona
praca na mo cy usta wy z dnia 2 lipca 1937 roku o zapewnienie·
pracy i o zaopat rz en ie ucz estr.ików walk o Ni e podległo ś ć Pań 
stwa Polskiego (01. U R. P. Nr: 59 · poz. 464), za ·uczestników·
. .l
walk o N i epod l e gło ś ć Pa ństw a PolsJ<iego Biura Fundu szu Pracy
ści
ZAGINĘŁA KSIĄZKA WKŁADOWA
będą uznaw ać jedynie ornby odznaczone Krzy żem Niepodległo
WYDANA" PRZEZ
z Mieczam i, Krzy żem N i e pod legł o ści lub też Medalem Niepod-
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JANA FRAN KOW SKIEG O

ległości.

Oso by z gła s zające s i ę do Biur Fund uszu P.racy o ~kierowa
nie do pracy na mocy po wołanej wyżej · ustawy obow ią'lane są
przedsta wi ć'jrrzy rejestracji:

„

Zarz ąd

Miejski w Zgieri u.

BANK SPÓLDZ IEL,.CZ Y w ZGIERZ U
I. .Jc;?źWIAK

Drtik M. Nowic ki w

