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Zgierz, dn.^ czerwca 2015 r. 

Pan 

Grzegorz Leśniewicz 

Radny Miasta Zgierza 

wm 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 maja 2015 r. uprzejmie informuję, 
że w kwietniu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na ulicy 
Kosynierów wykopało połamane tablice nagrobne-macewy, które pełniły funkcję 
krawężników. Z zasięgniętych informacji od mieszkańca ulicy wynika, że są to macewy ze 
zdewastowanego przez Niemców w latach 1940/41 cmentarza społeczności żydowskiej. 

Z lektury książki autorstwa Pana Mariana Pierunia pt. „Zgierz cmentarze, pomniki, 
tablice" wydanej nakładem Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w 2003 r. (p. Marian był 
ówcześnie jego Prezesem) wynika, że cmentarz ten podzielił los wielu innych 
zdewastowanych przez okupanta nekropolii (vide: załącznik). 

Obecnie teren tego cmentarza (leżący przy ul. H. Barona 29) a liczący 13 258 m 
nie ma właściciela ani administratora. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest KW 
w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Właścicielem jest Skarb Państwa a przeznaczenie 
i funkcja tego terenu określone jest jako „działka gruntu i koryto rzeki Bzury". (vide: mapka 
i metryka działki). 

Mając na uwadze szczególny charakter znaleziska wszystkie ręcznie odkopane tablice 
nagrobne w ilości ok. 130 szt. i ok. 50 drobnych niekompletnych elementów zostało 
pieczołowicie zebrane, ułożone na paletach w stosy i przewiezione na teren bazy MPGK 
przy ul. Wiosny Ludów. Dla co bardziej czytelnych elementów z których można jeszcze 
odczytać napisy w języku hebrajskim sporządzono dokumentację fotograficzną. 

Przeprowadzono konsultacje z pracownikiem Oddziału Dziedzictwa Kulturowego 
i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z których wynika, 
że opieka nad takimi miejscami jak i zagadnienia z tego obszaru historii naszego kraju nie są 
zadaniami z zakresu administracji rządowej. Nie są też zadaniami własnymi gminy. 
Wobec powyższego o naszym znalezisku powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Łodzi i Wyznaniową Gminę Żydowską w Łodzi. 

W związku z surowymi zasadami religijnymi (nienaruszalności cmentarza) 
obowiązującymi na cmentarzu żydowskim wystąpiliśmy też o opinię do przedstawicieli 
Komisji Rabiniczej ds. Cmentarzy z siedzibą w Warszawie. 

W Y D Z I A Ł ORG ANI2AC Y j N V 
Biuro Rady Miasta Zgierza, 



Czekamy na odpowiedź ze strony tych Instytucji, które prawdopodobnie określą tryb 
postępowania oraz wskażą miejsce powrotu macew. 

Jednocześnie informuję, że w ramach posiadanych środków finansowych 
(przewidzianych na remonty dróg w bieżącym roku), wykonano w dniach 18- 20 maja br. 
korytowanie a następnie wysypano tłuczniem pas jezdni tej drogi. 

Odtworzenie krawężników i ułożenie nowego jednostronnego chodnika z kostki brukowej 
wyceniono na kwotę ok. 46 000,00 zł. Wykonanie odtworzenia krawężnika i ułożenie 
chodnika będzie możliwe w momencie dysponowania środkami finansowymi w budżecie 
miasta. 
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