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Rozstrzygniêto konkurs plastyczny „Szopka
Bo¿onarodzeniowa”, organizowany ju¿ po
raz czwarty przez GOK. 

Wœród 54 prac zg³oszonych na konkurs
komisja w sk³adzie: ks. Stanis³aw Ochotnicki
- proboszcz parafii pw. Œw. Piotra i Paw³a w
Bia³ej, przewodnicz¹cy komisji konkursowej
oraz Dorota Abramczyk - starszy kustosz

i Wioleta G³owacka - Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy, wy³oni³a laure-
atów w trzech kategoriach wiekowych:

q klasy I-III Szko³y Podstawowej:
l I miejsce - Konrad Wich z ZSG
w Giecznie l II miejsce - Wiktoria Kulesza
z ZSG w Giecznie l III miejsce - Klaudia
Krzewina z ZSG w Giecznie l III miejsce
- Krzysztof Witczak z ZSG w Giecznie;

q klasy IV-VI Szko³y Podstawowej:
l I miejsce - Natalia Bieliñska z ZSG
w Giecznie l II miejsce - Daniel Olczak

z ZSG w Giecznie l III miejsce - Anna
Nemec z ZSG w S³owiku;

q klasy I-III Gimnazjum:
l I miejsce - Dominik Granosik z ZSG
w Giecznie l II miejsce - Martyna Makowska
z ZSG w S³owiku l III miejsce - Krystian
Markiewicz z ZSG w Giecznie l III miejsce
- Sebastian Chyliñski z ZSG w Giecznie.

Laureatom serdecznie gratulujemy.
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Bo¿onarodzeniowe
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Drodzy Czytelnicy!

Mija rok od wznowienia wydawania gazety
samorz¹dowej gminy Zgierz „Na Ziemi
Zgierskiej”. Mamy nadziejê, ¿e nowa szata
graficzna spodoba³a siê Pañstwu, a zawarte
w gazecie wiadomoœci nale¿ycie i wyczer-
puj¹co informowa³y o ¿yciu naszej Ma³ej
Ojczyzny.

Koñcz¹cy siê rok jest zawsze okazj¹ do podsu-
mowañ i tworzenia planów na przysz³oœæ.
Prosimy zatem Pañstwa o podzielenie siê
z nami opiniami i przemyœleniami na temat

gazety, propozycjami zmian i ulepszeñ oraz
o poinformowanie nas, o czym chcieliby
Pañstwo przeczytaæ, jakie tematy powin-
niœmy czêœciej poruszaæ itd.

Opinie mo¿na przesy³aæ poczt¹ elektro-
niczn¹ (gazeta@gmina.zgierz.pl) b¹dŸ trady-
cyjn¹ lub zostawiæ w Biurze Obs³ugi Klienta
(stanowisko nr 3) do koñca stycznia 2012 r.

Dla pierwszych 20 osób przygotowaliœmy
drobne upominki.

Redakcja „Na Ziemi Zgierskiej”

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej



XIV sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
16 listopada. Przedmiotem g³osowania
radnych by³o 10 projektów uchwa³. 

Radni podjêli 8 uchwa³ w sprawach:

q okreœlenia stawek podatku od œrodków
transportowych (13 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

Uchwalone stawki obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2012 r. (patrz: tabela na str.7)

q obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta,
przyjmowanej jako podstawê podatku
rolnego na 2012 rok na terenie gminy
Zgierz (13 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Zgodnie z ustaw¹ o podatku rolnym, rady
gmin mog¹ obni¿yæ na obszarze swojej
gminy œredni¹ cenê skupu ¿yta, przyjmowan¹
jako podstawê obliczania podatku rolnego.
Œrednia cena skupu ¿yta og³aszana jest przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. 

Maksymalne stawki podatku rolnego to:
l z 1 hektara przeliczeniowego: 185,45 z³
(2,5 q ¿yta x 74,18 z³), l z 1 hektara fizycz-
nego: 370,90 z³ (5 q ¿yta x 74,18 z³).

Rada Gminy Zgierz obni¿y³a œredni¹ cenê
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2011 roku, przyjmowanej jako
podstawê obliczania podatku rolnego na
2012 rok w kwocie 74,18 z³ za jeden kwintal
do kwoty 40 z³.

Stawki podatku rolnego na terenie gminy
Zgierz w 2012 roku wynios¹ wiêc: 
l z 1 hektara przeliczeniowego (gospodar-
stwa rolne): 100 z³ (stawka wzros³a o 14,75 z³),
l z 1 hektara fizycznego (dzia³ki): 200 z³
(stawka wzros³a o 29,50 z³).

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011
w zakresie zadañ w³asnych (12 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Zwiêkszono wydatki na:

l lokalny transport zbiorowy o 25.000 z³.

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na wykup
us³ug przewozowych na liniach autobu-
sowych relacji: D¹brówka-Skotniki, Zgierz
-Ustronie, £ódŸ Fabryczna-Skotniki oraz
utrzymanie linii tramwajowej nr 46.

l oœwiatê i wychowanie o 15.000 z³.

Pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na zwrot
kosztów pobytu dzieci z gminy Zgierz w
niepublicznych przedszkolach w Zgierzu,
£odzi, Ozorkowie i Strykowie. Miesiêczny
koszt pobytu jednego dziecka w niepub-
licznym przedszkolu w Zgierzu to 489,40 z³.
Pieni¹dze trafi¹ do bud¿etów gmin, na terenie
których znajduj¹ siê te placówki.

Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty,
gminy ze swoich bud¿etów udzielaj¹ dotacji

dla niepublicznych przedszkoli znajduj¹cych
siê na ich terenie. Je¿eli do przedszkola
uczêszcza uczeñ niebêd¹cy mieszkañcem
gminy dotuj¹cej to przedszkole, gmina, której
mieszkañcem jest ten uczeñ, pokrywa koszty
jego pobytu w przedszkolu.

l edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ o 8.911 z³.

Bud¿et gminy zasilony zosta³ kwot¹ 35.629 z³,
która przeznaczona zostanie na pomoc mater-
ialn¹ o charakterze socjalnym dla uczniów.
To dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych, stano-
wi¹ca 80 proc. kosztów realizacji zadania.
Pozosta³e 20 proc. kosztów, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, musi wy³o¿yæ z w³asnego
bud¿etu gmina. 

Stypendium socjalne przys³uguje uczniowi
zamieszka³emu na terenie danej gminy,
znajduj¹cemu siê w trudnej sytuacji mater-
ialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na
osobê w rodzinie.

Ta forma pomocy ma przede wszystkim
charakter rzeczowy i mo¿e byæ przeznaczona
m.in. na zakup podrêczników, przyborów
szkolnych, stroju sportowego i innego
wyposa¿enia uczniów wymaganego przez
szko³ê.

Pieni¹dze na powy¿sze trzy zadania
pochodz¹ z nadwy¿ki œrodków zabezpie-
czonych w bud¿ecie na rezerwê celow¹ z
przeznaczeniem na podwy¿ki wynagrodzeñ
dla nauczycieli (48.911 z³).

q sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
dzia³ki w Glinniku (12 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki o powierzchni
0,0500 ha oznaczonej nr ewid. 225/65.
Dzia³ka sprzedana zostanie w³aœcicielowi
s¹siedniej nieruchomoœci.

q niewyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (8 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 4 wstrzymuj¹ce siê).

Uchwa³a dotyczy dzia³ki po³o¿onej w Ustroniu
przy ul. Mickiewicza, o powierzchni 1017 m2,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 834,
z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe
lub mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej do
110 m2. 

Op³ata z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci
ww. dzia³ki zosta³a ustalona w wynosi 9.388 z³.
O udzielenie bonifikaty od tej op³aty zwrócili
siê do gminy prawni wspó³u¿ytkownicy
nieruchomoœci. 

Radni po zapoznaniu siê ze spraw¹, odnosz¹c
siê do obowi¹zuj¹cych przepisów, nie wyrazili
zgody na udzielenie bonifikaty ze wzglêdu na
wysokoœæ dochodów wnioskodawców oraz

fakt, i¿ nieruchomoœæ ta nie stanowi miejsca
ich zamieszkania.

q przyjêcia programu wspó³pracy gminy
Zgierz z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2012 (12 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Gmina Zgierz w 2012 roku bêdzie wspieraæ
realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 

- w dziedzinie oœwiaty: 
l realizacja programów profilaktycznych, w tym
w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ, organizacja
zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach, 
l prowadzenie edukacji regionalnej w zakresie
popularyzowania wiedzy o historii regionu,
jego tradycjach, architekturze, sztuce ludowej
i folklorze, 
l prowadzenie edukacji prozdrowotnej dzieci
i m³odzie¿y;

- w dziedzinie kultury: 
l realizacja projektów kulturalnych aktywizu-
j¹cych dzieci, m³odzie¿ i doros³ych mieszkañ-
ców gminy, 
l organizacja prezentacji muzycznych,
teatralnych, literackich i innych zwi¹zanych
z uczestnictwem mieszkañców w ofercie
kulturalnej gminy Zgierz;

- w dziedzinie kultury fizycznej: 
l prowadzenie szkolenia dzieci i m³odzie¿y
w ró¿nych dyscyplinach sportu, 
l organizowanie ogólnie dostêpnych dla
mieszkañców gminy imprez sportowych i
rekreacyjnych, 
l udzia³ w rozgrywkach i zawodach sportowych, 
l organizowanie kolonii i obozów oraz
innych form wypoczynku dla dzieci i m³o-
dzie¿y;

- w innych dziedzinach: 
l prowadzenie edukacji mieszkañców w
zakresie promocji zdrowia i ekologii, 
l organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu
zapewnienie integracji osób niepe³nospraw-
nych ze œrodowiskiem lokalnym, 
l organizowanie dzia³añ z zakresu pomocy
spo³ecznej oraz zaspokajania niezbêdnych
potrzeb ¿yciowych osób zagro¿onych wyklu-
czeniem spo³ecznym, 
l prowadzenie dzia³añ edukacyjnych z zakresu
bezpieczeñstwa publicznego dzieci i m³o-
dzie¿y, 
l organizowanie dzia³añ na rzecz poprawy
stanu i estetyki szlaków turystycznych, 
l organizowanie dzia³añ na rzecz ochrony
œrodowiska naturalnego, zachowania i kszta³-
towania krajobrazu. 

W programie okreœlone zosta³y zasady i formy
wspó³pracy, zlecania zadañ publicznych i ich
kontroli oraz tryb udzielania dotacji i sposób
oceny realizacji programu.

Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na
realizacjê programu zostanie okreœlona w
bud¿ecie gminy Zgierz na rok 2012. Progno-
zowana kwota na dotacje wynosi 89.000 z³.
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dokoñczenie na str. 4



q rozpatrzenia skarg na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz - skargi niezasadne.

l Skarga I wniesiona zosta³a przez Stowa-
rzyszenie Ekologiczne Ziemi Zgierskiej.
Dotyczy³a utrzymania czystoœci na terenie
gminy, w tym funkcjonowania selektywnej
zbiórki odpadów.

Na podstawie przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za niezasadn¹ (7 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw, 2 wstrzy-

muj¹ce siê, 2 osoby mimo obecnoœci w sali
obrad nie bra³y udzia³u w g³osowaniu).

l Skarga II wniesiona zosta³a przez mieszkañ-
ców okolic ¿wirowni w Leonardowie. Doty-
czy³a kwestii udostêpnienia spo³eczeñstwu
informacji na temat decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia
„Leonardów VI”.

Na podstawie przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za niezasadn¹ (8 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 2 wstrzymuj¹ce siê).

Odrzucono dwa projekty uchwa³
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
odprowadzanie œcieków oraz w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê. Oba projekty odrzucono
jednog³oœnie (14 g³osów przeciw przyjêciu
uchwa³y). 

Zgodnie z ustaw¹ o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków,
je¿eli rada gminy nie podejmie uchwa³y w
ustawowym terminie, wchodz¹ w ¿ycie
taryfy zweryfikowane przez wójta. 

dokoñczenie ze str. 3
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Komisja obradowa³a 16 listopada. W posie-
dzeniu uczestniczyli m.in. radni, Wójt
Gminy Zgierz i Zastêpca Wójta, Kierownik
Referatu Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej oraz mieszkañcy
gminy zainteresowani sprawami omawia-
nymi na posiedzeniu komisji.

Omówione zosta³y m.in. nastêpuj¹ce tematy:

q q q

Gospodarka odpadami komunalnymi 
- nowe zadania gminy

Nowe zadania w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, które samorz¹dy
bêd¹ zobowi¹zane realizowaæ od przysz³ego
roku omówi³a Przewodnicz¹ca Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Gra¿yna
Ojrzyñska. Posi³kuj¹c siê materia³ami ze
szkoleñ dla samorz¹dowców, przedstawi³a
ogólny harmonogram wdra¿ania zmienionych
przepisów prawnych, cele ustawowe dla
systemów gospodarowania odpadami komu-
nalnymi oraz najwa¿niejsze dzia³ania gmin
w najbli¿szym czasie.

Harmonogram wdra¿ania zmienionych
przepisów prawnych: 
q z dniem 1 stycznia 2012 r.
l wchodzi w ¿ycie zmieniona ustawa
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie,
zmieniona ustawa o odpadach oraz niektóre
inne zmienione ustawy; 
l zaczyna dzia³aæ rejestr dzia³alnoœci
regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje
zezwoleñ na odbieranie odpadów komunal-
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci.
q do 30 kwietnia 2012 r. 
l przedsiêbiorcy odbieraj¹cy odpady komu-
nalne od w³aœcicieli nieruchomoœci bêd¹
zobowi¹zani z³o¿yæ pierwsze sprawozdania
(wzór jednolity dla kraju opublikowany
zostanie w rozporz¹dzeniu Ministra
Œrodowiska).
q do 1 lipca 2012 r.
l sejmik województwa podejmie uchwa³y w
sprawach aktualizacji Wojewódzkiego Planu

Gospodarki Opadami oraz jego wykonania.
W dokumencie tym okreœlone zostan¹
regiony oraz regionalne instalacje do
zagospodarowania odpadów. Bêdzie to akt
prawa miejscowego, od którego zale¿eæ bêd¹
gminne plany gospodarki odpadami.
q do 1 stycznia 2013 r.
l gminy s¹ zobowi¹zane podj¹æ uchwa³y w
sprawie stawek op³at, szczegó³owych zasad
ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
z³o¿enia pierwszych deklaracji;
l przedsiêbiorcy, którzy przed wejœciem
w ¿ycie zmienionej ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminie oraz zmienio-
nej ustawy o odpadach dzia³ali na podstawie
zezwoleñ na odbieranie odpadów komunal-
nych od w³aœcicieli nieruchomoœci, s¹ obowi¹-
zani uzyskaæ wpis do rejestru dzia³alnoœci
regulowanej.
q od 1 stycznia 2013 r.
l zaczynaj¹ obowi¹zywaæ zaktualizowane
regulaminy utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy;
l powinna rozpocz¹æ siê kampania
edukacyjno-informacyjna, maj¹ca na celu
zapoznanie w³aœcicieli nieruchomoœci
z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z nowych
przepisów. 
q do 31 marca 2013 r.
l gminy sk³adaj¹ pierwsze sprawozdanie do
Marsza³ka Województwa (wzór jednolity dla
kraju opublikowany zostanie w rozporz¹dze-
niu Ministra Œrodowiska).
q do 30 czerwca 2013 r.
l zachowuj¹ wa¿noœæ zezwolenia wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta na
odbieranie odpadów komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci oraz umowy zawarte
pomiêdzy w³aœcicielami nieruchomoœci
a przedsiêbiorcami posiadaj¹cymi takie
zezwolenia;
l powinny byæ rozstrzygniête przetargi na
odbieranie odpadów od w³aœcicieli nierucho-
moœci, na terenie których zamieszkuj¹
mieszkañcy gminy;
l musz¹ byæ podpisane umowy miêdzy
gmin¹ a przedsiêbiorcami wpisanymi do
rejestru dzia³alnoœci regulowanej.
q od 1 lipca 2013 r. 
l zaczyna funkcjonowaæ nowy system

gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy/zwi¹zku miêdzygminnego;
l wchodz¹ w ¿ycie uchwa³y rad gmin/
zwi¹zków miêdzygminnych;
l gminy zaczynaj¹ pobieraæ op³aty od
w³aœcicieli nieruchomoœci i w zamian zapew-
niaj¹ œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieru-
chomoœci. 

Cele ustawowe dla systemów gospodaro-
wania odpadami komunalnymi to m.in:
q osi¹gniêcie przez gminy odpowiedniego
poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego u¿ycia m.in. odpadów z papieru,
metalu, tworzyw sztucznych i szk³a;
q ograniczenie przez gminy masy odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
przekazywanych do sk³adowania do poziomu
okreœlonego w przepisach prawa i w okreœlo-
nym terminie.

Najwa¿niejsze dzia³ania gmin w najbli¿-
szym czasie:
q przyst¹pienie do zwi¹zku miêdzygmin-
nego w celu przekazania swoich nowych
obowi¹zków, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci
zwi¹zanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi (wraz z odpadami i pobranymi
op³atami) lub przekazanie ww. nowych
obowi¹zków, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci
organom zwi¹zku, do którego gmina nale¿y;
q zdecydowanie czy stanowi¹ca w³asnoœæ
gminy jednostka organizacyjna (zak³ad
bud¿etowy) zajmuj¹ca siê odbieraniem
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nierucho-
moœci ma dalej funkcjonowaæ w tym zakresie
i przy decyzji na tak - rozpocz¹æ procedurê
dostosowania jednostki do wymagañ stawia-
nych przez przepisy prawne, aby mo¿na by³o
powierzyæ jej wykonanie  ww. us³ugi;
q zdecydowanie o podjêciu, lub nie,
uchwa³y rady gminy, stanowi¹cej akt prawa
miejscowego, o przejêciu odpadów i op³at od
w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie
zamieszkuj¹ mieszkañcy gminy, a powstaj¹
odpady komunalne, z wy³¹czeniem tych
którymi w³ada gmina. Zdaniem Przewodni-
cz¹cej Komisji, z analizy przepisów zmienio-
nej ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminie, w kontekœcie zarz¹dzania gospoda-
rowaniem odpadami komunalnymi wynika,

Z prac komisji Rady Gminy
Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska
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¿e wszystko przemawia za podjêciem takiej
uchwa³y;
q sporz¹dzenie wykazu nieruchomoœci
w podziale na: l zamieszka³e przez mieszkañ-
ców gminy oraz nie zamieszka³e przez miesz-
kañców gminy, a powstaj¹ na nich odpady
komunalne, l zlokalizowane na terenach
zamkniêtych; 
q ustalenie w³aœcicieli ww. nieruchomoœci
z informacj¹ czy posiadaj¹ umowê z upraw-
nionym (posiadaj¹cym wa¿ne zezwolenia)
przedsiêbiorc¹;
q przed 1 stycznia 2013 r. rada gminy ma
obowi¹zek uchwaliæ regulamin utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy;
q od 1 lipca 2013 r. gminy pobieraj¹ op³atê
- „podatek œmieciowy” od w³aœcicieli nieru-
chomoœci.

Gmina Zgierz jest jednym z inicjatorów
utworzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Bzura”, którego zadaniem bêdzie przejêcie
nowych obowi¹zków, uprawnieñ i odpowie-
dzialnoœci zwi¹zanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi od gmin do niego
nale¿¹cych. Obecnie do zwi¹zku nale¿¹
23 samorz¹dy.

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz
omówi³ korzyœci wynikaj¹ce z uczestnictwa
w zwi¹zku miêdzygminnym. S¹ to przede
wszystkim:
q mniejsza liczba urzêdników gminnych
zaanga¿owanych w dzia³ania z zakresu
nowych zadañ ustawowych. W przypadku
samodzielnej realizacji tych dzia³añ przez
nasz¹ gminê istnia³aby koniecznoœæ zatrud-
nienia dodatkowo nawet 4 osób;
q jeden specjalistyczny program kompute-
rowy do obs³ugi nowych zadañ dla wszystkich
gmin nale¿¹cych do zwi¹zku. Koszt takiego
programu mo¿e wynosiæ nawet kilkanaœcie
tysiêcy z³otych, w przypadku realizacji zadania
przez zwi¹zek zostanie on proporcjonalnie
roz³o¿ony na poszczególne samorz¹dy;
q wysokoœæ „podatku œmieciowego”
ustalanego przez organy zwi¹zku bêdzie
uœredniona na podstawie kosztów gospodarki
odpadami komunalnymi z ca³ego obszaru
dzia³ania zwi¹zku. Skorzystaæ maj¹ na tym
stali mieszkañcy gmin. W przypadku ustalania
op³aty samodzielnie przez poszczególne rady
gmin, stali mieszkañcy ponosiliby dodatkowe
koszty za odbiór odpadów z terenów dzia³ko-
wych, których w³aœciciele „podatek œmie-
ciowy” uiszczaæ bêd¹ w gminach, w których
s¹ zameldowani;
q obowi¹zek sk³adania sprawozdañ wynika-
j¹cych z ustawy oraz p³acenie ewentualnych
kar za niewywi¹zanie siê z obowi¹zków
ustawowych spadnie na zwi¹zek;
q wszystkie przetargi przeprowadzaæ bêdzie
zwi¹zek. Umo¿liwi to uzyskanie korzyst-
niejszych cen, bo zakres zadania obejmowaæ
bêdzie wiêkszy teren. W proces przetargowy
zaanga¿owanych bêdzie te¿ mniej osób;
q kampaniê informacyjno-edukacyjn¹
przeprowadzi zwi¹zek (to równie¿ koszty);
q stworzony zostanie jeden rejestr dla
wszystkich gmin cz³onkowskich;
q windykacj¹ nale¿noœci z ca³ego terenu
zajmowaæ bêdzie siê zwi¹zek;

q w przypadku, gdy zwi¹zek buduje regio-
naln¹ instalacjê zagospodarowania odpadami,
gmina ma wiêksz¹ kontrolê nad kosztami
rekultywacji. Realizuj¹c samodzielnie nowe
zadania ustawowe, gmina musi wskazaæ
instalacjê, do której skierowany zostanie stru-
mieñ odpadów i nie ma wp³ywu na koszty;
q ka¿da gmina musi przeprowadziæ
rekultywacjê sk³adowisk istniej¹cych na jej
terenie. Wiêksz¹ szansê pozyskania dotacji na
to dzia³anie ma zwi¹zek;
q koszty utrzymania ca³ego systemu
zagospodarowania odpadami, w tym koszty
stworzenia punktów selektywnej zbiórki
odpadów, roz³o¿one s¹ na cz³onków zwi¹zku.

Na pytania radnych dotycz¹ce nowych
obowi¹zków na³o¿onych na samorz¹dy
odpowiada³ równie¿ Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Dzia³al-
noœci Gospodarczej.

q q q

Uzdrowisko RogoŸno 
- stan zaawansowania dzia³añ 

Stan zaawansowania dzia³añ gminy w
zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ uzyskania statusu
obszaru ochrony uzdrowiskowej w rejonie
RogoŸna przedstawi³ radnym Wójt Gminy
Zgierz Zdzis³aw Rembisz.

Gmina jest w trakcie realizacji umowy,
zawartej z firm¹ „Uzdrowiska Polskie”
z siedzib¹ w Sopocie, której przedmiotem jest
przygotowanie „Operatu uzdrowiskowego”.
Dokument ten wymagany jest przy sk³adaniu
wniosku o przyznanie statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej do Ministerstwa
Zdrowia.

Jedynym brakuj¹cym jeszcze elementem
„Operatu uzdrowiskowego” jest certyfikacja
wód leczniczych. Certyfikacja odbywa siê w
Poznaniu. Polega na zbadaniu próbek wody i
analizie jej przydatnoœci do lecznictwa.

Komisja obradowa³a 9 listopada. W posiedze-
niu uczestniczyli radni, Kierownik Referatu
Oœwiaty, Kultury i Sportu, Kierownik Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz
mieszkañcy gminy zainteresowani sprawami
omawianymi na posiedzeniu komisji.

Omówione zosta³y m.in. nastêpuj¹ce tematy:

q q q

Kluby sportowe w gminie

W gminie Zgierz dzia³a dziesiêæ klubów
sportowych, z czego siedem ludowych i trzy
uczniowskie. W 2011 r. w bud¿ecie gminy
zaplanowano na sport 80.000 z³. Rok
wczeœniej 104.500 z³.

q LKS Rosanów
Klub za³o¿ony zosta³ w 1958 r. Posiada

w³asn¹ stronê internetow¹, na której zamiesz-
czane s¹ informacje o wynikach meczów
i dzia³aniach podejmowanych przez klub.

Obecnie reprezentuje go oko³o 40 zawodni-
ków (seniorów i juniorów) oraz grono
dzia³aczy i sympatyków.

Dru¿yna seniorów rozgrywa mecze
w A-klasie £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Dru¿yna juniorów natomiast - w kategorii
„Deyna” £ZPN. Obie dru¿yny trenuj¹ i rozgry-
waj¹ mecze na terenie obiektu sportowo
-rekreacyjnego w Rosanowie. 

W 2011 r. klub otrzyma³ 18.000 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y na: l zorganizowanie dojazdu pi³karzy
na mecze, l op³aty sêdziowskie. W A-klasie
wystêpuje trzech sêdziów, w kategorii
„Deyna” jeden. Ka¿demu sêdziemu pi³kar-
skiemu wyp³acana jest dieta, l op³aty
wpisowe i regulaminowe do £ódzkiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, l ubezpieczenie
zawodników, l zakupy sprzêtu sportowego
i wyposa¿enia indywidualnego (pi³ki i buty
sportowe).

q LKS Zamek Skotniki
Klub za³o¿ony zosta³ w 2007 r. Nie posiada

w³asnego boiska, pi³karze trenuj¹ w Rosa-
nowie. Klub na w³asn¹ stronê internetow¹.
Dru¿yna w zesz³ym roku awansowa³a do
A-klasy £ZPN. 

W 2011 r. klub otrzyma³ 15.000 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y na zorganizowanie dojazdu pi³karzy
na mecze, op³aty sêdziowskie, op³aty wpisowe
i regulaminowe, ubezpieczenie zawodników
oraz zakup pi³ek, butów pi³karskich, koszulek
i spodenek.

q LKS D¹brówka
Klub za³o¿ony zosta³ w 1949 r. Dysponuje

w³asnym boiskiem. Dru¿yna rozgrywa mecze
w B-klasie £ZPN. 

W 2011 r. klub otrzyma³ 6.250 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y m.in. na pielêgnacjê p³yty boiska,
zakup paliwa do kosiarki i wapna do wysypa-
nia linii oraz butów pi³karskich i pi³ek.

q LKS Start Szczawin
Klub za³o¿ony zosta³ w 1949 r. Dysponuje

w³asnym boiskiem. Dru¿yna rozgrywa mecze
w B-klasie £ZPN. 

W 2011 r. klub otrzyma³ 6.250 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y m.in. na zakup butów pi³karskich
i rêkawic bramkarskich.

q LKS Czarni Smardzew
Klub za³o¿ony zosta³ w 1953 r. Zawodnicy

trenuj¹ na boisku w Smardzewie. Dru¿yna
rozgrywa mecze w B-klasie £ZPN.

W 2011 r. klub otrzyma³ 6.250 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y m.in. na pielêgnacjê p³yty boiska oraz
zakup pi³ek, butów pi³karskich i stroju
bramkarza.

q LKS Gieczno
Klub reaktywowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ

w 2004 r. Dysponuje w³asnym boiskiem.
W 2011 r. klub otrzyma³ 6.250 z³ dotacji

z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y m.in. na pielêgnacjê p³yty boiska oraz

Komisja Infrastruktury
Spo³ecznej
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zakup pi³ek, butów pi³karskich, getrów
i rêkawic bramkarskich.

q LKS S³owik
Klub powsta³ 4 lata temu. Prowadzi dwie

sekcje: pi³ki siatkowej i zapasów.
W 2011 r. klub otrzyma³ 10.000 z³ dotacji

z bud¿etu gminy, z czego 5.550 z³ na sekcjê
pi³ki siatkowej i 4.450 z³ na sekcjê zapasów.
Pieni¹dze przeznaczone zosta³y na zakup
pi³ek siatkowych i siatki, materacy zapaœni-
czych, op³atê instruktorów, obs³ugê ksiêgow¹
klubu i zorganizowanie dojazdu na zawody.

Obecnie w sekcji siatkarskiej jest 24
zawodników - gimnazjalistów i absolwentów
szko³y w S³owiku. Uczestnicz¹ w rozgryw-
kach amatorskiej ligi siatkowej pod egid¹
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
oraz indywidualnych turniejach sportowych.
Natomiast sekcjê zapasów tworz¹ uczniowie
klas III-IV szko³y podstawowej.

q WUKS Rosanów
Dru¿yna rozgrywa mecze w klasie „Górski”,

grupie A £ZPN. Trenuj¹ i prowadz¹ rozgrywki
na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego
w Rosanowie.

W 2011 r. klub otrzyma³ 11.995 z³ dotacji
z bud¿etu gminy. Pieni¹dze przeznaczone
zosta³y m.in. na zakup sprzêtu do treningu
(p³otki koordynacyjne, siatki do nauki
¿onglowania).

q WUKS „Grot” w Grotnikach
Klub za³o¿ony zosta³ w 2007 r., dzia³a

przy szkole w Grotnikach. Dyscyplina
sportowa, któr¹ reprezentuje to pi³ka
siatkowa. Obecnie klub zrzesza 15 zawod-
ników. 

q LUKS „Czerniawka” w £agiewnikach
Nowych

Dyscyplina sportowa, któr¹ klub reprezen-
tuje to ³ucznictwo. Treningi odbywaj¹ siê na
terenie klubu w £agiewnikach oraz w Szkole
Podstawowej nr 61 w £odzi. Zawodnikami s¹
m.in. uczniowie gimnazjów z terenu gminy
Zgierz. 

q q q

Wspieranie rodziny 
- nowe zadania gminy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie opieki zastêpczej, która
zacznie obowi¹zywaæ z pocz¹tkiem przysz-
³ego roku, nak³ada na gminy dodatkowe
obowi¹zki. Gminy zobligowane bêd¹ do
podejmowania dzia³añ w zakresie wspierania
rodzin prze¿ywaj¹cych trudnoœci w wype³-
nianiu funkcji opiekuñczo-wychowawczych.
Tym samym gminy przejm¹ czêœæ zadañ
wykonywanych dotychczas przez powiatowe
centra pomocy rodzinie.

Do zadañ gminy nale¿eæ bêdzie m.in.:
q opracowanie i realizacja 3-letnich gmin-
nych programów wspierania rodziny;
q praca z rodzin¹ prze¿ywaj¹c¹ trudnoœci
w wype³nianiu funkcji opiekuñczo-wycho-

wawczych przez: 
l zapewnienie jej wsparcia i pomocy
asystenta rodziny oraz dostêpu do specjalisty-
cznego poradnictwa, 
l organizowanie szkoleñ i tworzenie
warunków do dzia³ania rodzin wspieraj¹cych,
l prowadzenie placówek wsparcia dziennego
oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,
l finansowanie: l kosztów szkoleñ dla rodzin
wspieraj¹cych, l podnoszenia kwalifikacji
przez asystentów rodziny, l kosztów zwi¹za-
nych z udzielaniem pomocy, ponoszonych
przez rodziny wspieraj¹ce;
q wspó³finansowanie pobytu dziecka w
rodzinie zastêpczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuñczo-wychowawczej, regio-
nalnej placówce opiekuñczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym oœrodku preadopcyjnym;
q sporz¹dzanie sprawozdañ rzeczowo
-finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz przekazywanie ich wojewodzie;
q prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka
z rodziny zagro¿onej kryzysem lub prze¿y-
waj¹cej trudnoœci w wype³nianiu funkcji
opiekuñczo-wychowawczej, zamieszka³ego
na terenie gminy.

Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej z/s w Zgierzu omówi³a trzy formy
wsparcia rodziny:

q powo³anie Zespo³u do spraw asysty
rodzinnej w GOPS

Praca z rodzin¹ prowadzona bêdzie w formie: 
l konsultacji i poradnictwa specjalisty-
cznego, 
l terapii i mediacji, 
l us³ug opiekuñczych i specjalistycznych dla
rodzin z dzieæmi, 
l pomocy w zakresie prawa rodzinnego, 
l organizowania dla rodzin spotkañ,
maj¹cych na celu wymianê ich doœwiadczeñ
oraz zapobieganie izolacji.
Praca z rodzin¹ prowadzona bêdzie tak¿e w
przypadku czasowego umieszczenia dziecka
poza rodzin¹.

W sytuacji, gdy do oœrodka pomocy spo³ecz-
nej dotrze informacja o rodzinie maj¹cej
trudnoœci w wype³nianiu swoich funkcji,
pracownik socjalny przeprowadzi w tej
rodzinie wywiad œrodowiskowy, a nastêpnie
- w razie koniecznoœci - z³o¿y wniosek do
kierownika GOPS o przydzielenie rodzinie
asystenta.

Asystent rodziny bêdzie prowadzi³ pracê
z rodzin¹ w miejscu jej zamieszkania lub
w miejscu wskazanym przez rodzinê.

Do zadañ asystenta rodziny nale¿eæ bêdzie
m.in.:
l opracowanie i realizacja planu pracy
z rodzin¹ we wspó³pracy z cz³onkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
l udzielanie pomocy rodzinom w poprawie
ich sytuacji ¿yciowej, w tym w zdobywaniu
umiejêtnoœci prawid³owego prowadzenia
gospodarstwa domowego; 
l udzielanie pomocy rodzinom w rozwi¹zy-

waniu problemów socjalnych, psycholo-
gicznych, wychowawczych z dzieæmi;
l udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podej-
mowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
l kszta³towanie prawid³owych wzorców
rodzicielskich, podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych i zaradczych w sytuacji
zagro¿enia bezpieczeñstwa dzieci i rodzin.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent
rodziny mo¿e w tym samym czasie prowadziæ
pracê, jest uzale¿niona od stopnia trudnoœci
wykonywanych zadañ, jednak nie mo¿e
przekroczyæ 20.

Asystenta rodziny zatrudni  kierownik GOPS.
Praca asystenta nie mo¿e byæ ³¹czona z
wykonywaniem obowi¹zków pracownika
socjalnego.

q powo³anie placówki wsparcia dziennego

To forma pomocy, która nie mo¿e wystêpo-
waæ w strukturze oœrodka pomocy spo³ecznej.
Musi stanowiæ odrêbn¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ gminy.

Placówka wsparcia dziennego wspó³praco-
waæ bêdzie z rodzicami lub opiekunami
dziecka, a tak¿e z placówkami oœwiatowymi
i podmiotami leczniczymi.

Placówka mo¿e byæ prowadzona w formie: 
l opiekuñczej (m.in. ko³a zainteresowañ,
œwietlice, kluby i ogniska wychowawcze),
l specjalistycznej (zajêcia socjoterapeuty-
czne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensa-
cyjne oraz logopedyczne), 
l pracy podwórkowej realizowanej przez
wychowawcê.

W placówce wsparcia dziennego, w tym
samym czasie, mo¿e przebywaæ nie wiêcej
ni¿ 30 dzieci.

q rodzina wspieraj¹ca

Rodzina wspieraj¹ca, przy wspó³pracy asys-
tenta rodziny, pomaga rodzinie prze¿ywaj¹cej
trudnoœci w opiece i wychowaniu dziecka,
prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
kszta³towaniu i wype³nianiu podstawowych
ról spo³ecznych. Pe³nienie funkcji rodziny
wspieraj¹cej mo¿e byæ powierzone osobom
z bezpoœredniego otoczenia dziecka.

Rodzinê wspieraj¹c¹ ustanawia wójt w³aœci-
wy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej
wydanej na podstawie przeprowadzonego
rodzinnego wywiadu œrodowiskowego.

Z rodzin¹ wspieraj¹c¹ wójt zawiera umowê,
która okreœla zasady zwrotu kosztów
zwi¹zanych z udzielaniem pomocy. Wójt
mo¿e upowa¿niæ kierownika oœrodka
pomocy spo³ecznej do ustanawiania rodziny
wspieraj¹cej lub zawierania i rozwi¹zywania
umów.
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Urz¹d Gminy Zgierz czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00,
kasa w godz. 8.00 - 15.30.

Za³atw sprawê

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 9.00 - 11.00 oraz pi¹tki
w godz. 10.00 - 13.00 w budynku B, I piêtro,
wejœcie przez Sekretariat, tel. 42 716 25 15
wew. 109. Zastêpca Wójta - codziennie
w godz. 8.00 - 16.00 w ramach mo¿liwoœci
czasowych.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
interesantów w œrody w godz. 10.00 - 11.00
w pok. 15, budynek B, II piêtro, tel. 42 716 25 15
wew. 116.

Gminny Zak³ad Komunalny 
z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego
odprowadzania œcieków 
na terenie gminy Zgierz

na okres od 15 grudnia 2011 r. do 14 grudnia
2012 r. dla odbiorców us³ug kanalizacyjnych
odprowadzaj¹cych œcieki do oczyszczalni w
Luæmierzu i za poœrednictwem kanalizacji
sanitarnej w £agiewnikach Nowych:

l cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków:
5,17 z³ netto - Luæmierz, 13,01 z³ netto -
£agiewniki Nowe, 
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla dostawców œcieków rozliczanych wed³ug
wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomia-
rowego: 2,26 z³ netto, 
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla dostawców œcieków rozliczanych wed³ug
przeciêtnych norm zu¿ycia wody - 1,33 z³
netto.

Gminny Zak³ad Komunalny
z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê 

na terenie gminy Zgierz 
w 2012 r.

Ustalono dwie taryfowe grupy odbiorców
us³ug: 
grupa I:  gospodarstwa domowe, jednostki 

u¿ytecznoœci publicznej oraz gmina
grupa II: pozostali odbiorcy

l cena za 1 m3 dostarczonej wody: 2,08 z³
netto - grupa I, 2,67 z³ netto - grupa II,
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla odbiorców wody rozliczanych wed³ug
wodomierza g³ównego: 4,12 z³ netto,
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla odbiorców wody rozliczanych wed³ug
przeciêtnych norm zu¿ycia wody: 3,19 z³
netto.

1. od œrodków transportowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 t

2. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t

Stawki podatkowe od: ci¹gników siod³owych lub balastowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, przyczep lub naczep oraz
autobusów podane s¹ w uchwale Nr XIV/118/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków transportowych, dostêpnej w Biuletynie
Inforamcji Publicznej na www.zgierz.bip.net.pl w zak³adce Prawo - Uchwa³y Rady Gminy - 2011.
Œrodki transportowe s³u¿¹ce do celów ochrony przeciwpo¿arowej s¹ zwolnione od podatku.

„Wodoci¹gi i Kanalizacja - Zgierz” 
Sp. z o.o. w Zgierzu

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê 

na wydzielonym terenie gminy
Zgierz w 2012 r.

Ustalono dwie taryfowe grupy odbiorców
us³ug:
grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki

oœwiaty, ochrony zdrowia i opieki
spo³ecznej, instytucje kultury,
oœrodki sportowe, placówki handlowe

i us³ugowe, instytucje nie prowa-
dz¹ce dzia³alnoœci przemys³owej i nie
wytwarzaj¹ce œcieków zaliczanych
do przemys³owych, rodzinne ogrody
dzia³kowe oraz Miasto Zgierz.

grupa II: pozostali odbiorcy.

l cena za 1 m3 dostarczonej wody: 3,02 z³
netto - grupa I, 3,05 z³ netto - grupa II.

Przy obliczaniu nale¿noœci za wykonane
us³ugi do ceny netto doliczony bêdzie
podatek VAT w obowi¹zuj¹cej wysokoœci.

SAMORZ¥D

Stawki podatku od œrodków transportowych
w gminie Zgierz na 2012 r.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
³aniu przemocy (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493 z póŸn. zm.) definiuje przemoc w
rodzinie jako jednorazowe lub powtarzaj¹ce
siê umyœlne dzia³anie lub zaniechanie
naruszaj¹ce prawa lub dobra osobiste
cz³onków rodziny, w szczególnoœci nara¿a-
j¹ce te osoby na niebezpieczeñstwo utraty
¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce ich godnoœæ,
nietykalnoœæ cielesn¹, wolnoœæ, w tym seksu-
aln¹, powoduj¹ce szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a tak¿e wywo³u-
j¹ce cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniêtych przemoc¹.

Rodzina jest najwa¿niejszym œrodowiskiem
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, kszta³tuje
osobowoœæ, system wartoœci, pogl¹dy i styl
¿ycia. Wa¿n¹ rolê w prawid³owo funkcjo-
nuj¹cej rodzinie odgrywaj¹ wzajemne relacje
pomiêdzy rodzicami, oparte na mi³oœci i
zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji,
rodzina nie jest w stanie realizowaæ podsta-
wowych funkcji rodziny. Zaburzone relacje
jej cz³onków powoduj¹ ³amanie regu³,
zachowania poszczególnych cz³onków
rodziny staj¹ siê coraz bardziej niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi oraz
oczekiwaniami spo³ecznymi. Przemoc
domowa mo¿e byæ zarówno skutkiem, jak
i przyczyn¹ dysfunkcji w rodzinie, co w
konsekwencji prowadzi do du¿ej szkodli-
woœci spo³ecznej, do powa¿nych naruszeñ
norm moralnych i prawnych, tragicznych
skutków psychologicznych, a w skrajnych
przypadkach do powa¿nych okaleczeñ,
samobójstw, czy zabójstw [Sasal, 2005, s. 16-19].

Wokó³ przemocy naros³o wiele mitów.
Jednym z nich jest przekonanie, ¿e jest to
zjawisko marginalne, wystêpuj¹ce wy³¹cznie
w patologicznych œrodowiskach. Tymczasem
wed³ug danych statystycznych przemoc w
rodzinie jest zjawiskiem powszechnym
i stanowi powa¿ny problem spo³eczny.
Znêcanie siê nad rodzin¹ jest najczêœciej
pope³nianym przestêpstwem w Polsce, zaraz
po przestêpstwach przeciwko mieniu i ¿yciu.

Przemoc ze strony najbli¿szej osoby jest
doœwiadczeniem traumatycznym, okaleczaj¹-
cym psychikê. Przemoc w rodzinie przybiera
ró¿ne formy: od przemocy fizycznej, przez
przemoc psychiczn¹ i seksualn¹, po przemoc
ekonomiczn¹. Przemoc w rodzinie rzadko jest
incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma
ona charakter d³ugotrwa³y i cykliczny.

Rodzaje przemocy:
l przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie
ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej cia³a,
pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie j¹
¿ycia;
l przemoc seksualna - to zachowanie
zmuszaj¹ce ofiarê do podjêcia niechcianych
zachowañ seksualnych lub zdeprecjonowania
jej seksualnoœci;

l przemoc psychiczna - to zachowanie,
którego celem jest umniejszanie poczucia
w³asnej wartoœci ofiary, wzbudzanie w niej
strachu;
l przemoc ekonomiczna - to ka¿de zacho-
wanie, którego celem jest ekonomiczne
uzale¿nienie ofiary od sprawcy;
l zaniedbanie - to ci¹g³e niezaspakajanie
podstawowych potrzeb fizycznych i emocjo-
nalnych;
l znêcanie siê - jest to szczególny rodzaj
przemocy psychicznej lub fizycznej, po³¹-
czony z cyklicznoœci¹ dzia³ania sprawcy
wobec  uzale¿nionej od niego ofiary;
l mobbing - jest to szczególnego rodzaju
przemoc zwrócona przeciwko osobom fizy-
cznym pozostaj¹cym w faktycznej zale¿noœci
od sprawcy miejscem pracy zarobkowej,
wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych lub
zawodowych;
l stalking - jest to przemoc psychiczna lub
fizyczna bez zaistnienia zale¿noœci ofiary od
sprawcy.

Przemoc jest przestêpstwem. W zale¿noœci
od tego, czy przemoc ma charakter jednora-
zowy, czy siê powtarza, jest œcigana z ró¿nych
artyku³ów kodeksu karnego. 

Je¿eli przemoc ma charakter ci¹g³y, zostanie
zakwalifikowana jako przestêpstwo znêcania
siê nad rodzin¹ z art. 207 kodeksu karnego
(Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm).
Artyku³ 207 kodeksu karnego stanowi:

§1. Kto znêca siê fizycznie lub psychi-
cznie nad osob¹ najbli¿sz¹ lub inn¹ osob¹
pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym
stosunku zale¿noœci od sprawcy albo nad
ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu
na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega
karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do
5 lat.

§2. Je¿eli czyn okreœlony w §1 po³¹czony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieñ-
stwa, sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoœci od roku do 10 lat.

§3. Je¿eli nastêpstwem czynu okreœlonego
w §1 lub 2 jest targniêcie siê pokrzywdzo-
nego na w³asne ¿ycie, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 2 do 12 lat.

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsek-
wencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeñ
cia³a ofiary, ale tak¿e do zaburzeñ emocjo-
nalnych oraz zaburzeñ w sposobie, w jaki
postrzega ona sama siebie, sprawcê oraz
innych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy
w rodzinie wymaga niezw³ocznego podjêcia
dzia³añ przez instytucje do tego powo³ane.

Aby zapewniæ wszystkim obywatelom równe
traktowanie i poszanowanie ich praw
i wolnoœci, a tak¿e zwiêkszenia skutecznoœci
dzia³añ na rzecz przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie znowelizowano ustawê z 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w
rodzinie. Nowelizacja ustawy okreœla szereg

zadañ dla gminy w zakresie przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie, do których nale¿y:
l opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
l prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w
rodzinie w szczególnoœci poprzez dzia³ania
edukacyjne s³u¿¹ce wzmocnieniu opiekuñ-
czych i wychowawczych kompetencji rodzi-
ców w rodzinach zagro¿onych przemoc¹;
l zapewnienie osobom dotkniêtym przemoc¹
miejsc w oœrodkach wsparcia;
l tworzenie zespo³ów interdyscyplinarnych. 

Realizuj¹c obowi¹zek ustawowy z zakresu
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie Rada
Gminy Zgierz 28 kwietnia 2011 r. podjê³a
uchwa³ê w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie na lata 2011 - 2015. 

Wójt Gminy Zgierz realizuj¹c obowi¹zek
ustawowy powo³a³ w dniu 2 czerwca 2011 r.
Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny do
spraw przeciwdzia³ania przemocy w
rodzinie. W sk³ad Zespo³u wchodz¹: lekarz,
pracownicy Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Zgierzu, Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Gminy Zgierz, S¹du Rejonowego w Zgierzu,
Prokuratory Rejonowej w Zgierzu, Komendy
Powiatowej Policji w Zgierzu.

18 paŸdziernika 2011 r. wesz³o w ¿ycie
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska karta”. Zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem obowi¹zek stosowania procedury
„Niebieskie Karty” spoczywa na pracowni-
kach wielu instytucji publicznych: oœrodków
pomocy spo³ecznej, oœwiaty, ochrony
zdrowia, policji, Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Osoby doœwiadczaj¹ce przemocy lub œwiad-
kowie przemocy w rodzinie mog¹ zg³aszaæ
siê do pracowników tych instytucji z proœb¹
o pomoc. Mo¿na równie¿ dzwoniæ na
B£EKITN¥ LINIÊ 801 120 002.

Stop przemocy w rodzinie
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Obowi¹zek z³o¿enia informacji w sprawie
podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego
ci¹¿y na osobach fizycznych, które s¹: 
l w³aœcicielami lub samoistnymi posiadaczami
nieruchomoœci lub obiektów budowlanych, 
l u¿ytkownikami wieczystymi gruntów,
l posiadaczami nieruchomoœci lub ich czêœci
albo obiektów budowlanych lub ich czêœci,
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub
jednostki samorz¹du terytorialnego, je¿eli
posiadanie wynika z umowy zawartej
z w³aœcicielem, Agencj¹ W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa lub z innego tytu³u praw-
nego, z wyj¹tkiem posiadania przez osoby
fizyczne lokali mieszkalnych niestano-
wi¹cych odrêbnych nieruchomoœci lub je¿eli
posiadanie jest bez tytu³u prawnego. 

Osoby  fizyczne zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ infor-
macjê w sprawie podatku od nieruchomoœci,
rolnego i leœnego w terminie 14 dni od dnia
wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych
powstanie albo wygaœniêcie obowi¹zku
podatkowego.

Podatnicy s¹ równie¿ zobowi¹zani do infor-
mowania organu podatkowego o zmianie
sposobu wykorzystania budynku albo gruntu
lub ich czêœci, maj¹cych wp³yw na wysokoœæ
opodatkowania, w terminie 14 dni od ich
zaistnienia. 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci
podlegaj¹ nastêpuj¹ce nieruchomoœci lub
obiekty budowlane: 
l grunty, 
l budynki lub ich czêœci, 
l budowle lub ich czêœci zwi¹zane z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. 

Obowi¹zek podatkowy od budynków lub ich
czêœci powstaje z dniem 1 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym budowa
zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto
u¿ytkowanie budynków lub ich czêœci przed
ich ostatecznym wykoñczeniem.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj¹
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty
zadrzewione, zakrzewione na u¿ytkach

rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej
ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem leœnym podlegaj¹
okreœlone w ustawie lasy (lasem w rozu-
mieniu ustawy s¹ grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy),
z wyj¹tkiem lasów zajêtych na wykonywanie
innej dzia³alnoœci gospodarczej ni¿ dzia³al-
noœæ leœna.

Podstawa prawna: 
l ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r., Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.),
l ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136
poz. 969 z póŸn. zm.),
l ustawa z dnia 30 paŸdziernika 2002 r.
o podatku leœnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200
poz. 1682).

Z³o¿enie informacji w sprawie podatku od
nieruchomoœci, rolnego, leœnego nie podlega
op³acie. Formularz dostêpny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na www.zgierz.
bip.net.pl (zak³adka: Gospodarka i Finanse -
Podatki i op³aty) oraz w Referacie Finansowym
Urzêdu Gminy Zgierz - Wymiar Podatków,
pok. 13, tel. 42 716 25 15 wew. 113. 

Upewnij siê czy prawid³owo p³acisz podatki !
Urz¹d Gminy Zgierz maj¹c na wzglêdzie dba³oœæ o œci¹ganie podatków 
intensyfikuje dzia³ania zwi¹zane z prowadzeniem kontroli prawid³owoœci 
opodatkowania nieruchomoœci znajduj¹cych siê na obszarze gminy 
oraz prawid³owoœci opodatkowania podatkiem rolnym i leœnym.

11 listopada w Bia³ej odby³y siê obchody
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. 

Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta w
intencji Ojczyzny w koœciele pod wezwaniem
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Bia³ej,
któr¹ odprawi³ ks. proboszcz Stanis³aw
Ochotnicki.

Po mszy uczestnicy uroczystoœci przeszli pod
pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

W kolumnie prowadzonej przez U³ana
Krzysztofa Szymañskiego ze Stowarzyszenia
JeŸdzieckiego Bierzewice im. Pu³ku Ziemi
£êczyckiej przemaszerowa³y: Orkiestra Dêta
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ze Szczawina,
poczty sztandarowe jednostek OSP z Bia³ej,
D¹brówki Wielkiej, Dzier¿¹znej, Kêblin,
RogóŸna i Szczawina oraz szkó³ w
Besiekierzu Rudnym, Grotnikach, S³owiku
i Szczawinie. Za nimi szli przedstawiciele
organizacji kombatanckich, w³adz samorz¹-
dowych gminy Zgierz, reprezentanci policji,
wojska i zawodowej stra¿y po¿arnej, delegacje
instytucji i stowarzyszeñ, szkó³ z terenu
gminy oraz mieszkañcy gminy. 

Wartê honorow¹ pod pomnikiem pe³nili
cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z £odzi.

Po wys³uchaniu krótkich przemówieñ
okolicznoœciowych oraz programu patrioty-

cznego nawi¹zuj¹cego do wydarzeñ z historii
walk niepodleg³oœciowych w wykonananiu
chóru szkolnego „S³owikowe trele” z ZSG
w S³owiku, z³o¿ono pod pomnikiem kwiaty.

Gminne obchody 
Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci 

Referat Finansowy UGZ
informacja:
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Czterem parom ma³¿eñskim z gminy Zgierz
przyznane zosta³y Medale za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie w 50. rocznicê œlubu.
Jubileuszowe spotkanie odby³o siê 2 grudnia
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej. 

Szacowni jubilaci to: Irena i Ryszard
Jarzyñscy z Kaniej Góry, Marta i Zygmunt
Strzeleccy z Kotowic, Halina i Ireneusz
Uzarewicz z Kaniej Góry oraz Stanis³awa
i Wies³aw Wieczorek z Ustronia.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Wójt Gminy Zgierz i Kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego w Zgierzu, udeko-
rowali dostojnych jubilatów medalami oraz
wrêczyli im listy gratulacyjne. 

Medale w z³ote gody

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

9 grudnia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Zgierz odby³o siê
spotkanie op³atkowe Zarz¹du Miejsko-Gminnej Rady Kó³
Gospodyñ Wiejskich w Zgierzu. 

Uczestnicy spotkania po z³o¿eniu sobie ¿yczeñ œwi¹teczno
-noworocznych i podzieleniu siê op³atkiem zasiedli do wigilijnego
sto³u. Królowa³y na nim przeró¿ne potrawy wigilijne przygo-
towane w ramach bo¿onarodzeniowych warsztatów kulinarnych
przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Spotkanie up³ynê³o w ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Œpiewano
kolêdy oraz mówiono o kultywowanych zwyczajach wigilijnych.
By³a to te¿ dobra okazja do wymiany przepisów na œwi¹teczne
potrawy.

Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy podziêkowali
Ko³om Gospodyñ Wiejskich za wspó³pracê przy realizacji wielu
przedsiêwziêæ oraz uroczystoœci gminnych i wojewódzkich.

Spotkanie op³atkowe KGW

Wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl

Wizyta przedstawicieli 
gminy partnerskiej z Rezekne 

8 grudnia przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej
z Rezekne na £otwie z³o¿yli wizytê
w Urzêdzie Gminy Zgierz. 

G³ównym celem przyjazdu goœci z £otwy
by³a wizyta w Urzêdzie Marsza³kowskim w
£odzi i £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej, która jest najlepiej ocenian¹ przez
inwestorów stref¹ w Polsce. Przedstawicieli
Rezekne interesowa³o g³ównie stwarzanie
dogodnych warunków do rozwoju przed-
siêbiorczoœci w strefie, kompleksowa obs³uga
procesu inwestycyjnego oraz ulgi podatkowe
przyznawane przedsiêbiorcom.

Korzystaj¹c z pobytu w Polsce delegacja
z Rezekne spotka³a siê równie¿ z przedstawi-
cielami gminy Zgierz w celu wymiany
doœwiadczeñ i zapoznania siê z mo¿liwoœ-
ciami wspierania przedsiêbiorczoœci w
gminie przez w³adze samorz¹dowe.

JADWIGA AFINIEC
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KULTURA

Wró¿by, czary, magia. Tajemnicze mikstury,
wosk przelewany przez klucz, wypatrywanie
w kartach nadchodz¹cego szczêœcia, poszuki-
wanie w horoskopach zwiastunów przysz³ych
wydarzeñ.

Andrzejkowe czary maj¹ wielowiekow¹
tradycjê, siêgaj¹c¹ czasów pogañskich. Panny
pragn¹ce szybko wydaæ siê za m¹¿ z niecier-
pliwoœci¹ oczekiwa³y magicznych oznak
dotycz¹cych wyboru kandydata na mê¿a.
Pomys³y na wró¿by zdumiewaj¹ niekiedy
sw¹ oryginalnoœci¹. Ot, choæby g¹sior z zawi¹-
zan¹ g³ow¹ wpuszczony do izby - panna,
któr¹ uszczypn¹³ szybko mia³a doczekaæ siê
rych³ego zam¹¿pójœcia.

Dziœ, tak jak i dawniej, andrzejki s¹ niez³¹
okazj¹ do œmiechu i wspólnej zabawy. Zaintere-
sowanie wró¿bami nie maleje.

Taki bogaty w horoskopy, wró¿by i przepo-
wiednie wieczór andrzejkowy zosta³
zorganizowany 26 listopada w sali OSP
w D¹brówce Wielkiej przez: Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w D¹brówce, Wójta Gminy
Zgierz, Gminny Oœrodek Kultury w Dzier-
¿¹znej, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w D¹brówce,
Miejsko-Gminn¹ Radê Kó³ Gospodyñ Wiejs-
kich w Zgierzu oraz Regionalny Zwi¹zek

Rolników, Ko³ek i Organizacji
Rolniczych w £odzi.

Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê³y
powitania i przemówienia
lokalnej w³adzy. Mi³ym
akcentem by³o z³o¿enie
¿yczeñ imieninowych sole-
nizantom, w tym Wójtowi
Gminy Zgierz Zdzis³awowi
Rembiszowi, który zgodnie
z tradycj¹ imprez gminnych,
wrêczy³ drobny upominek
gospodyniom wieczoru.

Magiczne wró¿enie rozpoczêliœmy od
przelewania wosku, aby zgodnie z tradycj¹
odczytaæ z kszta³tu cienia na œcianie swoj¹
przysz³oœæ. K¹cik z horoskopami obfitowa³
w rozmaite przepowiednie, ciesz¹ce siê
du¿ym powodzeniem. O tym, jaki bêdzie
2012 rok mogliœmy przekonaæ siê z horos-
kopu indiañskiego, mongolskiego, cygañ-
skiego lub têczowego. K¹cik andrzejkowych
wró¿b cieszy³ siê du¿ym powodzeniem.

Nie zabrak³o oczywiœcie smacznego poczês-
tunku i œwietnej zabawy, poprowadzonej
przez Zespó³ Szedar ze Szczawina. Oprócz
znanych i lubianych piosenek, ciekawej

oprawy muzycznej, zespó³ przygotowa³
interesuj¹ce konkursy, np. dru¿ynowe
przeci¹ganie sznurka czy przebieranie siê
w zwariowane stroje w trakcie wspólnego
tañca. Weso³y kankan wszystkich wprawi³
w radosny nastrój, a taniec paralityka jak
zwykle wywo³a³ du¿o œmiechu.

Dziêkujemy wszystkim za udane Andrzejki
Gminne.

Andrzejkowe abrakadabra

Miko³ajki, miko³ajki. Prezenty, s³odkoœci,
weso³a zabawa. Szczególnie ciesz¹ siê
najm³odsze pociechy, dla których wszelkie
niespodzianki pachn¹ nowoœci¹, a czas
adwentu jest oczekiwaniem na Œwiêtego
Miko³aja, gwiazdki i puszysty œnieg.

Od Miko³ajek zaczynamy czekaæ na te jedyne
w roku, wyj¹tkowe Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, których magia powoli nas ogarnia.

Miko³ajki œwiêtowaliœmy tradycyjnie w
œwietlicy wiejskiej w £agiewnikach Nowych.
Zorganizowane zosta³y 4 grudnia przez
Samorz¹d Wiejski £agiewnik Nowych oraz
GOK w Dzier¿¹znej. 

Z nadziej¹ czekaliœmy na wszelkie pociechy.
Najwiêcej by³o maluszków, którzy przyszli
wraz z rodzicami. Zapowiada³o siê na
naprawdê rodzinn¹ zabawê.

Atrakcj¹ dnia by³o przedstawienie w wykona-
niu kukie³kowego Teatru „Pacuœ”. „Zimowa
przygoda ze Œwiêtym Miko³ajem” to historia
o Kubusiu Wszêdobylskim, który przygo-
towuje siê do przyjœcia Œwiêtego Miko³aja.
Zabawne perypetie, dowcipne sytuacje
i dialogi sprawi³y, ¿e dzieci z zaintere-
sowaniem œledzi³y losy weso³ego Kubusia. W
chwili, kiedy Kubuœ doczeka³ siê przyjœcia
Gwiazdora, rozleg³y siê brawa i oklaski,

a nasza weso³a publicznoœæ otrzyma³a s³odki
poczêstunek.

Kubuœ Kubusiem, pacynki pacynkami,
ale có¿ to za Miko³ajki bez prawdziwego
Œwiêtego Miko³aja z workiem pe³nym
prezentów? Kulminacyjnym punktem
imprezy by³o oczywiœcie pojawienie siê tak
dobrze wszystkim znanej postaci z bia³¹
brod¹, która wszystkim dzieciom rozda³a
upominki. 

W radosnym nastroju rozeszliœmy siê do
domów, aby razem z rodzin¹ czekaæ na
Gwiazdkowe niespodzianki.

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
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Gminny Oœrodek Kultury 
w Dzier¿¹znej 

og³asza nabór do
ORKIESTRY DÊTEJ!

Zapraszamy wszystkich chêtnych 
od 12 roku ¿ycia do wst¹pienia 

w szeregi orkiestry.

Zajêcia poprowadzi profesjonalny
kapelmistrz. Próby w GOK w Dzier¿¹znej

NABÓR BEZP£ATNY!

Zapisy i informacje:
GOK w Dzier¿¹znej 
tel. 42 717 84 66

Miko³ajki w £agiewnikach Nowych



OŒWIATA

23 listopada Szko³a Podstawowa w Giecznie
przeobrazi³a siê w Szko³ê Magii -
„Gieczward”, dziêki m³odym
czarownicom i czarodziejom,
którzy przybyli na Andrzej-
kowy Bal Harrego Pottera! 

Wszyscy, ubrani w „galowe
stroje”, „przylecieli” na miot-
³ach z nieodzown¹ „ró¿d¿k¹”
w rêku i spotkali siê w „Kom-
nacie Tajemnic”, w któr¹ na
ten dzieñ przemieni³a siê
jedna z klas. Z sufitu zwie-
sza³y siê kolorowe balony
ozdobione tajemniczymi,
magicznymi znakami, zaœ ze
œcian spogl¹da³y portrety
wychowawców klas - najs³yn-
niejszych profesorów Giecz-
wardu: l profesor Snape, przed którego
przenikliwym wzrokiem nikt ani nic siê nie
ukryje; l „Czarodziejka Bajkodziejka”

- specjalistka od numerologii, ¿adne daty nie
stanowi¹ dla niej tajemnic; l profesor
McGonagall - ekspert od olejów m¹droœci,
na co dzieñ dzielnie walcz¹ca z czarn¹ magi¹
swoich uczniów; l Wró¿ka „Zaklêciuszka” -
profesjonalistka zajmuj¹ca siê t³umaczeniami

„zaklêæ” z jêzyka angielskiego na polski;
l Wró¿ka „Eliksirka” - znawczyni ró¿nego
rodzaju mikstur, zawsze potrafi¹ca znaleŸæ

sposób na ka¿dy problem; l Wró¿ka
„Kawuszka” - fachowiec od wró¿enia
z fusów oraz Wró¿ka „Gwiazduszka”
- profesjonalistka w dziedzinie przepowia-
dania przysz³oœci z gwiazd i t³umaczenia
wszelkich znaków na niebie. 

W czasie weso³ej zabawy
i tañców m³odzi adepci
wró¿biarstwa zaliczali
swoje pierwsze spraw-
dziany: ze znajomoœci
zaklêæ ,  umiejê tnoœci
uk³adania przepisów na
eliksiry, umiejêtnoœci
wokalnych, sprawdzian
sprawnoœciowy.

Odby³y siê tak¿e wybory
na Miss Czarodziejek,
Mistera Czarodziejów,
Miss Hermionê i Mistera
Harry’ego Pottera. 

Andrzejkowy Bal 
w Gieczwardzie

Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku
wzi¹³ udzia³ w ogólnopolskiej akcji
charytatywnej „Prezent pod choinkê”. Akcja
polega³a na przygotowywaniu przez dzieci,
m³odzie¿ i osoby doros³e prezentów
w pude³kach po butach, które przed œwiêtami
zawo¿one s¹ do najubo¿szych dzieci na
Ukrainie. 

W akcji wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce klasy
wraz ze swoimi wychowawcami: • Karina
Czerwiñska z dzieæmi 5-letnimi; • Alicja
Nyczaj-Matusiak z dzieæmi 6-letnimi;

• Katarzyna Adamska z klas¹ I SP; • Renata
Król z klas¹ II SP; • Jolanta G¹sienica
-Miko³ajczak z klas¹ III SP; • Joanna
Tomczak z klas¹ IV SP; • Dorota Matczak
z klas¹ IA - Gim.; • Marietta Maciak z klas¹
V SP ; • Anna Sokalska z klas¹ IIIA- Gim. 

Ogó³em wykonano 10 paczek. Prezenty
zosta³y przekazane 7 listopada do lokalnego
koordynatora - Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Zgierzu. Z³o¿yliœmy równie¿
ofiarê na koszt transportu paczek dla dzieci na
Ukrainie. 

Poprzez akcjê chcieliœmy nieœæ pomoc tym,
którzy bardzo jej potrzebuj¹, uczyæ empatii

i wra¿liwoœci, pokazaæ, ¿e nawet maj¹c
niewiele, te¿ mo¿na coœ ofiarowaæ oraz daæ
sposobnoœæ do aktywnoœci charytatywnej. Bo
przecie¿ „Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu
ni¿ w braniu”- Dzieje Apostolskie. 

Do zgierskiego punktu koordynacyjnego w
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
przekazano ³¹cznie 69 paczek oraz 700 z³ na
pokrycie kosztów transportu paczek na
Ukrainê. 

Prezent pod choinkê 

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkol-
nym staj¹ siê coraz czêstszym i powa¿niej-
szym problemem wspó³czesnej szko³y.
Zasadnicze znaczenie dla usuwania zaburzeñ
mowy oraz zwi¹zanych z tym trudnoœci
w uczeniu siê ma odpowiednio wczesna
ingerencja logopedyczna. Dlatego, aby
pomóc rodzicom i dzieciom, szko³a
w S³owiku skorzysta³a z oferty Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej. 

28 listopada w ZSG w S³owiku odby³o siê
spotkanie rodziców z logoped¹ ze zgierskiej
Poradni. Prelekcja pt. „Kiedy potrzebna jest
pomoc logopedy?” spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem ze strony rodziców dzieci
z klasy 0. 

Specjalistka z Poradni przekaza³a rodzicom
techniczn¹ wiedzê, jak maj¹ radziæ sobie

z dzieckiem podczas
zabaw logopedycznych
w domu, odpowiada³a
tak¿e na pytania, m.in.
o to, kiedy powinni-
œmy zacz¹æ niepokoiæ
siê nieprawid³ow¹
wymow¹ u dzieci.
Oczywiœcie nie zabrak³o
i n d y w i d u a l n y c h
rozmów rodziców z
logoped¹, udzielania
porad i wskazówek do
pracy w domu. 

Odby³y siê tak¿e 
cztery spotkania logopedy z dzieæmi z klasy 0.
Zajêcia pt. „Stymulowanie rozwoju mowy
dziecka w wieku przedszkolnym” zachêca³y
dzieci do poprawnego æwiczenia wymowy.
Przedszkolaki chêtnie bra³y udzia³ w gim-
nastyce buzi i jêzyka. 

Zachêcamy rodziców do wspó³pracy z
logoped¹, gdy¿ nawet nieznaczne trudnoœci,
jeœli nie s¹ usuniête w porê, utrzymuj¹ siê
i staj¹ siê wadami wymowy. 

Kiedy potrzebna jest
pomoc logopedy? 

Wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl

Wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl

ALICJA NYCZAJ - MATUSIAK
ZSG w S³owiku

ZSG w S³owiku
informacja:

12 GRUDZIEÑ 2011

PIOTR KOWALEWSKI
SP w Giecznie
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OŒWIATA

Rok obchodów urodzin Fryderyka Chopina
sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do tego, by w 2010
roku w ZSG w Grotnikach odby³ siê konkurs
poœwiêcony jego twórczoœci - „Chopiniana”.
W tym roku, 24 listopada, zorganizowaliœmy
drug¹ edycjê tego konkursu. Podobnie jak
przed rokiem do udzia³u zaprosiliœmy szko³y
z gminy i miasta Zgierz. 

Wydawa³oby siê, ¿e pochodzenie nazwy
naszego konkursu jest oczywiste - od
nazwiska pianisty Fryderyka Chopin. Jednak
nieco przewrotnie j¹ odczytuj¹c, wskazuje
nam kierunki kolejnych naszych spotkañ
- ku hop, hop czyli hopaniu, œpiewaniu,
bawieniu siê muzyk¹ i teatrem. 

Przed rokiem uczniowie sprawdzali swoje
wiadomoœci na temat ¿ycia i twórczoœci

Fryderyka Chopina oraz prezentowali ¿ywe
obrazy do muzyki naszego najwiêkszego
kompozytora. Tematem wiod¹cym tegorocznej
imprezy by³a muzyka l¿ejsza i popularniejsza
- piosenka turystyczna. Wszystkie zespo³y
zaprezentowa³y ¿ywy obraz do piosenki
turystycznej, a nastêpnie sprawdza³y wiedzê
na temat tego gatunku w specjalnie przygo-
towanej multimedialnej sali ods³uchowej. 

Patronat nad tegorocznym konkursem objêli:
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz,

Prezes PTSM £ódŸ Marianna Felczyñska
-Strugiñska oraz Europos³anka Ziemi
£ódzkiej Joanna Skrzydlewska. 

Jury ocenia³o konkurs na dwóch poziomach:
szko³a podstawowa oraz gimnazjum. Wszyst-
kich zaskoczy³o nowatorstwo i pomys³owoœæ
¿ywych obrazów w interpretacji muzyki
turystycznej. Zespo³y œpiewa³y, tañczy³y,

przedstawia³y mini-spektakle. Dope³nieniem
konkursowych prezentacji by³o wspólne
œpiewanie piosenek turystycznych przy
niecodziennym akompaniamencie saksofonu
(dziêki wystêpowi przyjaciela naszej szko³y
Dominika B³aszczyka). 

Niema³o emocji przysporzy³ drugi etap
konkursu - rozpoznawanie tytu³ów piosenek,
nazwisk autorów tekstów i muzyki wybra-
nych utworów. Przeprowadzenie tej czêœci
konkursu w sali multimedialnej z wykorzys-

taniem zestawów
s³uchawkowych
pozwoli³o na spraw-
dzenie wiedzy ze
znajomoœci tych
samych tekstów
przez wszystkie
zespo³y. 

W kategorii szkó³
p o d s t a w o w y c h
zwyciê¿y³a Szko³a
P o d s t a w o w a  z
D¹brówki Wielkiej,
zaœ w kategorii
gimnazjów - Gim-
nazjum w ZSG
w S³owiku. 

Ju¿ dziœ zapra-
szamy na kolejn¹
edycjê w maju 2012

roku. Spotkajcie siê z nami… mo¿e w rytm
muzyki Elvisa Presleya?

Chopiniana 2011

„Jedzmy zdrowo i kolorowo”, „Ruch jest
zdrowy dla cia³a i dla g³owy” - pod takimi
has³ami ruszy³ w Szkole Podstawowej w
Besiekierzu Rudnym program z zakresu
edukacji zdrowotnej, którego celem jest
uœwiadomienie uczniom i ich rodzicom, jak
wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka odgrywa
prawid³owe od¿ywianie oraz codzienna
porcja ruchu. 

Od paŸdziernika placówka uczestniczy
w europejskim programie „Owoce w szkole”.
Uczniowie klas I-III otrzymuj¹ nieodp³atnie,
ka¿dorazowo porcjê sk³adaj¹c¹ siê z jednego
produktu owocowego i jednego produktu
warzywnego. Produkty te dostarcza szkole
Andersen Poland Sp. z o.o. 

Placówka sukcesywnie doposa¿ana jest w
pomoce dydaktyczne uatrakcyjniaj¹ce
zajêcia ruchowe dla najm³odszych.
W tym celu zakupiono drewniany zestaw
przyrz¹dów sportowych do æwiczeñ. 

W listopadzie
u c z n i o w i e
kl. III wziêli
u d z i a ³  w
ogólnopolskiej
akcji promu-
j¹cej zdrowie
„Œniadanie
daje moc”.
Akcja mia³a
na celu uœwia-
d o m i e n i e
uczniom, jak
wa¿n¹ rolê
o d g r y w a
œniadanie -
najwa¿niejszy posi³ek w ci¹gu dnia. To
„paliwo”, które daje moc i energiê do nauki
i zabawy. 

8 listopada uczniowie wraz z wychowawc¹
przygotowali i zjedli wspólnie œniadanie.
Przygotowania do akcji trwa³y kilka dni.
Wszyscy wspólnie planowali, co powinno
znaleŸæ siê na stole. By³o wiêc pieczywo

wieloziarniste, ¿ó³ty ser, jajka, twaro¿ek.
Nie zabrak³o owoców i warzyw (jab³ek,
mandarynek, bananów, pomidorów, ogórków,
papryki) oraz smacznych przek¹sek (nasion
s³onecznika, dyni i migda³ów). Mamy
nadziejê, i¿ nawyki ¿ywieniowe wdro¿one
w dzieciñstwie zaprocentuj¹ w przysz³oœci. 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch 

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl

EWA GONTARSKA PAWLUCZYK
BEATA WOJAKOWSKA

organizatorki konkursu, nauczycielki 
ZSG w Grotnikach

DOROTA MAKOWSKA
SP w Besiekierzu Rudnym



q 20 listopada 
Gieczno - policjanci z „drogówki” zatrzymali
do kontroli 44-letniego rowerzystê. Mê¿czyz-
na mia³ 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Emilia - kieruj¹cy ki¹ ceed 41-latek z Czêsto-
chowy nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci
i nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
samochodowi osobowemu marki mercedes
kierowanemu przez mieszkañca powiatu
³êczyckiego, doprowadzaj¹c do zderzenia
z nim. Si³a uderzenia spowodowa³a, ¿e
mercedes przemieœci³ siê i uderzy³ w jad¹cy
autobus. Obra¿eñ cia³a doznali kierowca auto-
busu i pasa¿erka mercedesa.
q 25 listopada 
Warszyce - oko³o godziny 15.15 policjanci
z Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu
zatrzymali do kontroli pojazd, którego
kieruj¹cy przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ.
44-letni mieszkaniec Kutna nie chcia³ jednak
ponosiæ odpowiedzialnoœci za pope³nione
wykroczenie. Zaproponowa³ policjantom 200
z³otych, aby ci „przymknêli oko” na jego zbyt
szybka jazdê. Teraz mê¿czyŸnie mo¿e groziæ

odpowiedzialnoœæ 
za przestêpstwo 
³apownictwa
zagro¿one kar¹ 
do 8 lat wiêzienia.
q 30 listopada 
Rosanów ul. Jana - nieznany
sprawca w³ama³ siê do 
komórki przy domku 
letniskowym. £upem 
z³odzieja pad³y elektro-
narzêdzia, sprzêt ogrodniczy,
piecyk elektryczny oraz 
8 pucharów okolicznoœcio-
wych. Straty oszacowano
na ponad 2 tysi¹ce z³otych.
q 3 grudnia 
D¹brówka Strumiany - nieznany sprawca
umyœlnie uszkodzi³ siatkê ogrodzeniow¹ oraz
zniszczy³ okna w domu mieszkalnym
bêd¹cym jeszcze w budowie. Straty oszaco-
wano na 1 tys. z³. 

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

NA SYGNALE

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 3
17

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, Je¿ewo,
Palestyna, D¹brówka
Strumiany, £agiewniki,
Wo³yñ, Józefów, Glinnik 

4
18

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

11
25

Warszyce, RogóŸno,
Gieczno, W³adys³awów,
Kwilno, Brachowice,
Wypychów, Grabiszew,
Œladków Górny, Wola
Rogoziñska, B¹dków,
Lorenki, Kotowice

5
19

Wola Branicka,
Moszczenica,
Micha³ów, Besiekierz
Rudny, Besiekierz
Nawojowy, Kêbliny

12
26

Dzier¿¹zna, Ostrów,
Swoboda, Ciosny,
Leonów, Adolfów 

20

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

13
27

styczeñmiejscowoœæ

9
23

luty

13
27

7
21

1
15

8
22

2
16

9
23

17

10
24

Gminny Zak³ad Komunalny
D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 42 717 80 76, tel./faks: 42 717 82 53

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

KOMUNIKATY

14 GRUDZIEÑ 2011

Na terenie gminy Zgierz na drogach gmin-
nych akcjê zimow¹ prowadzi Gminny
Zak³ad Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej
ul. Koœcielna 6/8.

GZK posiada w dyspozycji ni¿ej wymie-
niony sprzêt do usuwania skutków zimy:
• koparka „HSV” z p³ugiem, • koparka JCB
z p³ugiem, • równiarka, • piaskarka na samo-
chodzie „Star”, • ci¹gnik z rozsiewaczem
piasku.

Dodatkowo w bie¿¹cym roku GZK zawar³
umowy na odœnie¿anie dróg gminnych
z podwykonawcami posiadaj¹cymi nastê-
puj¹cy sprzêt: • ci¹gnik FENDIT, typ: 818
z p³ugiem œnie¿nym PRONAR, typ: PUV -
2800, • koparko-³adowarka, • ci¹gnik
z p³ugiem œnie¿nym ruchomym - 2200 mm. 

Zg³oszenia dotycz¹ce odœnie¿ania dróg
nale¿y kierowaæ pod nastêpuj¹ce numery
telefonów: 

• w godz. 8.00 - 16.00: 
42 717 80 76, 42 717 82 53, 609 219 611 

• ca³odobowo: 
691 722 426

Akcja zima

Gminny Zak³ad Komunalny
informacja: NIE dla czadu !

– kampania prewencyjna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 

Wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl oraz www.straz.gov.pl



KULTURA

Dziêki przygotowanej przez organizatorów
prezentacji multimedialnej dokumentuj¹cej
historiê i dorobek artystyczny zespo³u, uczest-
nicy jubileuszu odbyli „podró¿ w czasie”.
Podczas tych wspomnieñ prowadz¹cy przywo-
³ali te¿ kilka anegdot.

Szkolny Zespó³ Ludowy „Szczawiniacy”
powsta³ z inicjatywy nauczycieli gimnazjum,
bêd¹cych jednoczeœnie cz³onkami Oddzia³u
Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów
Ludowych w Zgierzu z siedzib¹ w Szcza-
winie. Od pocz¹tku prowadz¹ go: Eulalia
Rutkowska - instruktor choreografii i Urszula
C³apiñska - kierownik muzyczny. W sk³ad
Zespo³u wchodz¹ przede wszystkim ucznio-
wie gimnazjum, które swoim obwodem
obejmuje 26 miejscowoœci. 

„Szczawiniacy” prezentuj¹ przede wszystkim
tañce regionu £êczycy i £owicza, ale
w repertuarze posiadaj¹ tak¿e poloneza,
krakowiaka, czardasza oraz taniec dworski.
Wystêpuj¹ w oryginalnych, kolorowych
strojach regionalnych, co stanowi formê
upowszechniania kultury i tradycji regionu.

M³odzie¿ na ludowo

Wiêcej na: www.gmina.zgierz.pl

ZSG w Szczawinie
na podstawie

informacji:

20 listopada w sali Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Szczawinie obchodzono
jubileusz 10-lecia istnienia Szkolnego
Zespo³u Ludowego „Szczawiniacy”.
W uroczystoœci uczestniczyli byli i obecni
cz³onkowie zespo³u, ich nauczyciele 
i opiekunowie, przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych oraz zaproszeni goœcie 
i sympatycy folkloru. 
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