


SAMORZĄD

2 LIPIEC 2014

q q q

Podczas XLVII sesji Rady Gminy
Zgierz, która odbyła się 26 czerwca
2014 r., radni podjęli uchwały
w sprawach:

q przeniesień w planie wydatków
budżetu Gminy Zgierz na rok 2014
w zakresie zadań własnych 

Dokonano przeniesień w kwocie 100.000 zł
w ramach środków zabezpieczonych w budżecie
gminy na oświetlenie ulic, placów i dróg.
Zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia
w Giecznie na odcinku od Ośrodka Zdrowia
do stacji paliw o 40.000 zł oraz na budowę
oświetlenia wzdłuż drogi Kolonia Głowa
- Biała o 60.000 zł (zmniejszenie środków na
tych zadaniach nie wpłynie na ich realizację).
Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia w ulicy Rzemieślniczej
w Skotnikach na odcinku od ulicy Barowej
do Janowa”. Zadanie zostało wprowadzone
do tegorocznego budżetu z uwagi na upływ
ważności pozwolenia na budowę w tym
zakresie. 

Przebieg głosowania: 12 głosów za przyjęciem
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.

q zmian budżetu Gminy Zgierz na rok
2014 w zakresie zadań własnych

l Dokonano przeniesień środków w ramach
działów budżetu: l administracja publiczna
(w ramach środków na funkcjonowanie
świetlic wiejskich w Kaniej Górze, Jedliczu A,
Ustroniu i Giecznie przeniesiono kwotę
1.900 zł); l bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa (w ramach środków na
ochotnicze straże pożarne przeniesiono kwotę
700 zł. Zmiana związana jest z wydatkami
na szkolenia w zakresie gotowości bojowej
oraz szkolenia podstawowe i techniczne
dla członków OSP z terenu gminy, a także na
wynagrodzenie dla opiekuna podczas obozu
szkolno-wypoczynkowego dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej Ustronie-Grotniki);
l pomoc społeczna (przeniesiono kwotę
8.190,92 zł z dodatkowych wynagrodzeń
rocznych na wynagrodzenia osobowe pracow-
ników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 3 przeciw, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.

l Zwiększono budżet gminy o 448.765 zł
z tytułu dotacji z Powiatu Zgierskiego na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej - powiatowej Nr 5105E w m.
Biała, gm. Zgierz” (ul. Kościelna w Białej).

Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia
było pozytywne zakwalifikowanie wniosku
i przyznanie dotacji ze środków Województwa
Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych. Zarząd Powiatu
Zgierskiego udzielił Gminie Zgierz dotacji

celowej w wysokości zabezpieczającej udział
własny na realizację inwestycji. 

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

q przyjęcia zmian Statutu Związku
Międzygminnego „Bzura” zs. w Łowiczu

Zmiany wynikają z wystąpienia ze Związku
miast: Brzeziny, Łowicz i Łęczyca oraz gmin:
Rogów i Głowno, oraz wstąpienia do Związku
Gminy Aleksandrów Łódzki. Zgromadzenie
Związku Międzygminnego „Bzura”, którego
uczestnikiem jest m.in. Gmina Zgierz, podjęło
w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu w dniu
17 stycznia br.

Uczestnikami Związku Międzygminnego
„Bzura” jest obecnie 20 jednostek samorządu
terytorialnego - gminy: Aleksandrów Łódzki,
Bielawy, Brzeziny, Budziszewice, Chąśno,
Dmosin, Domaniewice, Jeżów, Kiernozia,
Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice,
Nieborów, Parzęczew, Piątek, Ujazd, Zduny,
Zgierz oraz Miasto Głowno i Miasto-Gmina
Stryków.

Przebieg głosowania: 13 głosów za.

q określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości
ciekłych

Górna stawka opłaty za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospoda-
rowania odpadami komunalnymi (właściciele
nieruchomości niezamieszkałych) a oddają
odpady komunalne wynosi: 130 zł brutto
za m3 odpadów zmieszanych, 80 zł brutto
za m3 odpadów posegregowanych. 

Górna stawka opłaty za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wynosi
35 zł brutto za m3.

Podjęta uchwała zobowiązuje firmy zajmujące
się odbiorem odpadów komunalnych,
opróżnianiem zbiorników bezodpływowych
i wywozem nieczystości ciekłych do ustalania
opłat za swoje usługi w wysokości nieprze-
kraczającej uchwalonych stawek.

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q nadania nazw ulic drogom
wewnętrznym

l Drodze wewnętrznej w Rosanowie, ozna-
czonej nr ewid. 553/10, odchodzącej od
ul. Łanowej i biegnącej do działek o nr ewid.
553/14 i 554/20, stanowiącej własność
prywatną, została nadana nazwa - ul. Bażan-
towa. 

Przebieg głosowania: 9 głosów za przyjęciem
uchwały.

l Drodze wewnętrznej w miejscowości
Podole, oznaczonej nr ewid. 41/8 i 41/9,
odchodzącej od publicznej drogi gminnej
Nr 120371E i biegnącej do działki nr ewid.
72, stanowiącej własność prywatną, została
nadana nazwa - ul. Radosna. 

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.

W ewidencji gruntów działki zakwalifikowane
są jako użytek „dr” (tereny komunikacyjne -
drogi). O nadanie nazw ulicom wnioskowali
właściciel tych gruntów.

q wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie od Polskich Kolei Państwowych
na rzecz Gminy Zgierz działek
oznaczonych nr ewid. 179/1, 179/2 i 179/8,
o łącznej powierzchni 0,2695 ha, położonych
w obrębie Glinnik.

Przebieg głosowania: 11 głosów za przyjęciem
uchwały.

q uchwalenia „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Zgierz
na lata 2013 - 2016 z perspektywą
na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko skutków
realizacji Programu

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
organ wykonawczy gminy w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa sporządza
gminny program ochrony środowiska,
uwzględniając wymagania polityki ekologicz-
nej państwa, określając cele i priorytety
ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań
proekologicznych oraz środki niezbędne
do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy
prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Aktualizacja Programu pozwala na przeana-
lizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku
przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi
latami oraz uzupełnienie zadań, których
realizacja przyczyni się do ochrony środo-
wiska gminy. 

Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska...” udostępniony był do wglądu
publicznego, mieszkańcy mieli możliwość
wnoszenia uwag, wniosków i spostrzeżeń.
Podczas opracowywania dokumentu wzięte
zostały również po uwagę opinie: Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi oraz Starosty Zgier-
skiego.

Przebieg głosowania: 8 głosów za przyjęciem
uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

q ustalenia poboru podatków
w drodze inkasa, określenia inkasen-
tów i wysokości wynagradzania
za inkaso w Gminie Zgierz

Uchwały Rady Gminy Zgierz



Z „Wykazu inkasentów wykonujących
czynności poboru należności pieniężnych
z tytułu podatków” (rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych)
wykreślono sołtysa-inkasenta Sołectwa
Wypychów, ze względu na jego stan zdrowia.

Zobowiązania z tytułu podatków należy
wpłacać w Banku Spółdzielczym w Zgierzu
lub w innej dostępnej formie. Wpłaty
w kasach Banku Spółdzielczego w Zgierzu
na konto Gminy Zgierz odbywają się
bez prowizji (kasa tego banku znajduje się
m.in. w Urzędzie Gminy Zgierz).

Przebieg głosowania: 10 głosów za przyjęciem
uchwały.
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Radni odrzucili projekty uchwał
w sprawach:

q zaliczenia odcinka drogi powiatowej
do kategorii dróg gminnych Gminy
Zgierz

l Rada Gminy Zgierz nie wyraziła zgody
na przejęcie odcinka drogi powiatowej
Nr 5106 E Szczawin - Kębliny zlokalizowa-
nego na działkach nr ewid. 552 (obręb Biała),
284, 270/2 (obręb Kębliny) i zaliczenia go
do kategorii dróg gminnych.

Przebieg głosowania: 1 głos za przyjęciem
projektu uchwały, 7 przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.

l Rada Gminy Zgierz nie wyraziła zgody
na przejęcie odcinka drogi powiatowej
Nr 5144 E Rosanów - Leonów zlokalizowa-
nego na działkach nr ewid. 345, 324 (obręb
Rosanów), 337 (obręb Ciosny), 176/3 i 176/2
(obręb Biała) i zaliczenia go do kategorii dróg
gminnych. 

Przebieg głosowania: 2 głosy za przyjęciem
projektu uchwały, 4 przeciw, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.

q zaliczenia dróg wewnętrznych
na działkach nr ewid. 604/1 i 532/1
(ul. Obrońców z 1939 r.) w Kęblinach do
kategorii dróg gminnych Gminy Zgierz

Projekt uchwały był ściśle powiązany
z projektem uchwały w sprawie zaliczenia
odcinka drogi powiatowej Nr 5106 E Szczawin
- Kębliny do kategorii dróg gminnych Gminy
Zgierz. W związku z planowanym przejęciem
odcinka ww. drogi powiatowej i zaliczeniem
go do kategorii dróg gminnych zasadnym
byłoby zaliczenie dróg wewnętrznych zloka-
lizowanych na działkach o nr ewid. 604/1
i 532/1 (ul. Obrońców z 1939 r.) w Kęblinach,
a przylegających do działki nr ewid. 270/2
(obręb Kębliny) do kategorii dróg gminnych.

Przebieg głosowania: 1 głos za przyjęciem
projektu uchwały, 7 przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych,
zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

następuje w drodze uchwały rady gminy,
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu
powiatu. Zarząd Powiatu Zgierskiego trzema
uchwałami z dnia 22 maja 2014 r. pozytywnie
zaopiniował zaliczenie ww. dróg do kategorii
dróg gminnych.

q q q

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy
Zgierz radni rozpatrywali również
projekty uchwał w sprawach:

q zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminy Zgierz za 2013 r. 

Przebieg głosowania: 6 głosów za, 6 przeciw,
1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała
nie została podjęta.

q nieudzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Zgierz z tytułu wykonania
budżetu Gminy Zgierz za rok 2013

Przebieg głosowania: 7 głosów za, 3 przeciw,
3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała
nie została podjęta. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy
podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady gminy. W przypadku
Rady Gminy Zgierz bezwzględna większość
głosów wynosi 8.
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26 czerwca 2014 r. podczas XLVII sesji Rady
Gminy Zgierz istotnym punktem obrad
była kwestia rozpatrzenia projektu uchwały
Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Zgierz z tytułu
wykonania budżetu Gminy Zgierz za 2013 r.
Kontrowersyjna uchwała nie uzyskała
poparcia radnych i nie została podjęta.

Art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.) stanowi, iż nie później
niż dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym, rada gminy podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta
po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego, sprawozdaniem finansowym, opinią
z badania sprawozdania finansowego, opinią
regionalnej izby obrachunkowej, informacją
o stanie mienia jednostki oraz stanowiskiem
komisji rewizyjnej.

Zgodnie z regulacją art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
do wyłącznej właściwości rady należy
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

W myśl art. 18a ust. 3 ustawy komisja
rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy
i występuje z wnioskiem do rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę
obrachunkową. Art. 28a ust. 2 ustawy
stanowi, iż uchwałę w sprawie absolutorium
rada gminy podejmuje bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady gminy.
W tych okolicznościach wniosek o nieudzie-
lenie absolutorium wójtowi takiej większości
nie uzyskał – wymaganą liczbą głosów przy
15 członkach rady było bowiem 8 głosów.

Komisja Rewizyjna przedstawiła pod obrady
projekt uchwały o nieudzielanie absolutorium
Wójtowi, pomimo istotnych zastrzeżeń zawar-
tych w opinii Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej
oceny tego projektu. Komisja Rewizyjna
w pisemnej opinii, stanowiącej punkt wyjścia
do projektu uchwały o nieudzielanie absolu-
torium Wójtowi, wskazała na szereg rzekomych
nieprawidłowości w wykonaniu budżetu.
Uzasadnienie tej opinii jest co najmniej
problematyczne i stawia pod dużym znakiem
zapytania kompetencje i obiektywizm
Komisji.

Komisja uznała za niezadowalający poziom
realizacji dochodów, wydatków oraz inwe-
stycji, które ukształtowały się na poziomie
odpowiednio 97,68 proc., 94,36 proc. i 70,90
proc. planów. Wskazano, że: „Brak wykonania
planowanych wydatków majątkowych skutkuje
ograniczeniem realizacji inwestycji, odkłada-
nie kolejnych na późniejsze lata, co bezpośred-
nio wpływa na niezadowolenie mieszkańców”.
Podniesiono ponadto, wyprzedzając notabene
swoje kompetencje, że przesunięcie z wydatków
majątkowych kwoty 203.200 zł na pokrycie
kosztów sądowych na wydatki bieżące Rady
stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Pobieżne i nieprzemyślane
stanowisko Komisji nie może spotkać się
z publiczną akceptacją. Wysoki poziom reali-
zacji budżetu względem planu jest całkowicie
zadowalający i wskazuje na istniejącą
tendencję ku dalszej poprawie kondycji
finansowej gminy. Wyjątkowo mocno razi
pobieżność Komisji w analizie okoliczności
związanych z realizacją budżetu w tym
zakresie. Zauważyła to także Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi opiniując wniosek
Komisji o nieudzielenie absolutorium
Wójtowi. Wskazano, że przy ocenie realizacji
zadań inwestycyjnych Komisja powinna
uwzględnić rzeczowy oraz finansowy zakres
każdego zadania zaplanowanego w budżecie.
Komisja Rewizyjna nie podjęła jednak takiego
wysiłku i w związku z tym w istocie nie doko-
nała pełnej i rzetelnej weryfikacji i oceny
realizacji zadań budżetowych. 

W sprawie absolutorium
Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o nieudzielanie absolutorium 
Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2013, a Rada Gminy 
nie podjęła takiej uchwały.

dokończenie na str. 4



SAMORZĄD

4 LIPIEC 2014

Podnoszenie przez Komisję tez, jakoby Wójt
Gminy Zgierz realizując wykonanie budżetu
dopuścił się zaniedbań w procesie zamówień
publicznych związanym z zakupem wozu dla
OSP i w efekcie jego zachowanie wypełniło
przesłanki czynu opisanego w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenia dyscypliny finansów publicznych
jest niedopuszczalne. Właściwym bowiem
organem mogącym orzekać w tej materii jest
tylko i wyłącznie Regionalna Komisja Orze-
kająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
co też Izba dobitnie podkreśliła w swojej opinii. 

O pobieżności i braku wnikliwości Komisji
Rewizyjnej przy badaniu prawidłowości
realizacji budżetu świadczy także brak odnie-
sienia się do trudnej sytuacji finansowej
gminy oraz brak wykazania przesłanek
takiego stanu rzeczy. Opinia nabrała przez to
stronniczego i nieobiektywnego charakteru.
Nie dokonano oceny dokonań Wójta takich
jak np. zamknięcie budżetu z wyższą niż
planowano nadwyżką budżetową – w kwocie
2.217.525,52 zł czy też braku wymagalnych
zobowiązań po stronie gminy na koniec roku
budżetowego.

Komisja negatywnie oceniła wysokości łącznej
kwoty udzielonych przez gminę ulg, umorzeń

i zwolnień z podatków w opisywanym roku
budżetowym – 310.585,42 zł (prawidłowa
kwota, wskazana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową to 290.292,97 zł). Zdaniem
Komisji bezpośrednio wpłynęło to na obni-
żenie dochodów gminy. W tym przypadku
Komisja ponownie nie podjęła wysiłku
uzasadnienia, jakie były skutki udzielonych
ulg, umorzeń i zwolnień oraz jaki był ich
wpływ na realizację budżetu w 2013 r.,
ograniczając się do zdawkowego wskazanego
wyżej stwierdzenia. Dla Komisji pozostało
bez znaczenia, jak istotną korzyść stanowiły
przedmiotowe ulgi dla podatników gminy
i jaki miały wpływ na rozwój gospodarczy
gminy.

O merytorycznym niedopracowaniu opinii
Komisji świadczy ponadto sama objętość
jej uzasadnienia, które ma raptem dwie strony,
co przy skali podniesionych rzekomych
nieprawidłowości wskazuje na jej iście
zdawkowy charakter. Zauważyć także należy,
że Komisja Rewizyjna nie była jednomyślna
w swoich ocenach, bowiem za przyjęciem
projektu uchwały o nieudzielenie absoluto-
rium Wójtowi i przekazaniu jej pod obrady
Rady Gminy głosowało dwóch członków
Komisji, trzeci zaś był przeciw.

Zastrzeżenia Komisji nie miały merytorycz-
nego charakteru. Na takim stanowisku stanął

jeden z radnych, Janusz Chaber, który stwier-
dził w toku obrad, że „Po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
można odnieść wrażenie, że Komisja Rewi-
zyjna pracowała stronniczo i powierzchownie.
Wniosek i stanowisko Komisji Rewizyjnej jest
bublem, jaki spłodziła Komisja Rewizyjna.
W tym przypadku można mówić o braku
kompetencji tej Komisji.”

Mając na uwadze powyższe, wyraźnie rzuca
się w oczy nieudolność, brak kompetencji
i stronniczość Komisji Rewizyjnej. Wniosek
o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Zgierz z tytułu wykonania budżetu za rok
2013 pozbawiony był argumentów i uzasad-
nienia. Nieprzyjęcie tej uchwały przez Radę
Gminy Zgierz na sesji w dniu 26 czerwca
2014 r. było zatem zasadne.

KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia

Panu

ZDZISŁAWOWI REMBISZOWI
Wójtowi Gminy Zgierz

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy

Sołectwa Gieczno

Wyrazy współczucia

Panu

ZDZISŁAWOWI REMBISZOWI
Wójtowi Gminy Zgierz

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Sołtysi z terenu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu

ZDZISŁAWOWI REMBISZOWI
Wójtowi Gminy Zgierz

z powodu śmierci

MATKI

składają 
druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

z terenu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu

ZDZISŁAWOWI REMBISZOWI
Wójtowi Gminy Zgierz

z powodu śmierci

MATKI

składają 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

MATCE i SYNOM

ś.p. Jolanty Sieradzkiej
Sołtys Sołectwa Emilia

składają 
Sołtysi z terenu Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Pani

ZUZANNIE MARCHEWIE
członkini KGW Grotniki-Ustronie

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Grotnikach-Ustroniu
oraz Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia

Pani

ZUZANNIE MARCHEWIE
Sołtys Sołectwa Ustronie

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy urzędu gminy
i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy współczucia

Pani

ZUZANNIE MARCHEWIE
Sołtys Sołectwa Ustronie

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Przewodniczący i Radni

Rady Gminy Zgierz

Wyrazy współczucia

Panu

ZDZISŁAWOWI REMBISZOWI
Wójtowi Gminy Zgierz

z powodu śmierci

MATKI

składają 
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy

Sołectwa Śladków Górny

Wyrazy współczucia

Panu

GRZEGORZOWI FURMANIAKOWI
byłemu Sołtysowi Sołectwa Śladków Górny

z powodu śmierci

OJCA

składają 
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy

Sołectwa Śladków Górny

W sprawie absolutorium

dokończenie ze str. 3

nadwr
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. przysługuje
producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty
gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda jest
wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien w określonym
terminie złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r.
na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Stawka zwrotu na 1 litr oleju w 2014 r. została
ustalona w wysokości 0,95 zł.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Zgierz w terminie
od 1 sierpnia do 1 września 2014 r. wraz
z fakturami VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej
www.minrol.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UGZ (stanowisko
nr 4).

Wypłata zwrotu podatku realizowana będzie w październiku 2014 r.,
gotówką w kasie Urzędu Gminy Zgierz lub przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Termin składania wniosków 

o zwrot podatku akcyzowego

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych.
Ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa ona
dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym,
kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną
formę zgłaszania zbiórek.

Istota wprowadzanych zmian:
l Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych zgód na zbiórki
publiczne.
l Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów
w przestrzeni publicznej) można dokonywać pocztą lub elektronicznie
– ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza.
Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elek-
troniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny
przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można
założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
l Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można prowadzić
bez dodatkowych formalności.
l W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek
w gotówce i darów wystarczy proste zgłoszenie na ogólnopolskim
portalu zbiórki.gov.pl, gdzie będą także publikowane sprawozdania.
l Zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz
obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
l Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy
nadal obowiązują – te zbiórki są rozliczane na dotychczasowych
zasadach.

Ustawa jest opublikowana na: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o zbiórkach publicznych na: https://mac.gov.pl.
Jak uzyskać bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kon-
taktów z administracją na: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza pierwszy
w Powiecie Zgierskim konkurs „Pracodawca Roku”. Celem przedsię-
wzięcia jest wyłonienie i promocja najlepszych pracodawców z terenu
Powiatu Zgierskiego, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarzą-
dzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w zawodzie reprezentują
godny do naśladowania poziom. Regulamin konkursu oraz formularz

zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.pupzgierz.pl.
Formularz należy przesłać na adres e-mail: eknop@pupzgierz.pl
do 30 sierpnia 2014 r.

KOMUNIKATY

Nowe zasady zbiórek publicznych

Konkurs Pracodawca Roku 2013

Ośrodek Zdrowia w Grotnikach 
już z umową z NFZ

Od 1 lipca 2014 r. w dotychczasowych pomieszczeniach
w Grotnikach przy ul. Brzozowej 23a działa nowa przychodnia
Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Przychodnia FAMMED”.
Umowę na świadczenie usług medycznych w ramach świadczeń
lekarza podstawowej opieki oraz pielęgniarki podpisano z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia 1 lipca 2014 r. bez uwag i zastrzeżeń.
Zgodnie z umową z NFZ przychodnia działa od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-18.00.

W ramach podpisanej umowy pacjenci mogą korzystać z punktu
pobierania krwi do badań laboratoryjnych w szerokim zakresie.
Badania mogą wykonać wszyscy zainteresowani pacjenci.
Cennik badań znajduje się w rejestracji. Terminy pobierania
krwi: wtorki i czwartki.

Lekarze przyjmujący w przychodni: 
dr Grzegorz Kieliba - internista
dr Wojciech Kierzkowski - internista
dr Katarzyna Kieliba - pediatra

Przychodnia umożliwia swoim pacjentom konsultacje
specjalistyczne z zakresu ortopedii, laryngologii, neurologii.

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszej
przychodni.

Punkt apteczny 
„Biała Stokrotka” 
w Białej
ul. Kościelna 1 
tel. 42 717 84 26
Godziny pracy:
pn, pt 8.00 - 18.00
wt, śr, czw 
8.00 - 17.00
sob 9.00 - 13.00
niedz - nieczynne

Apteka 
w Giecznie
ul. Główna 43
tel. 42 717 83 22
Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, śr, czw 
9.30 - 16.00
sob, niedz 
- nieczynne

Punkt apteczny 
„Nad Lindą” 
w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 88 71
Godziny pracy:
pon-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 15.00
niedz - nieczynne

Apteka „Leśna” 
w Smardzewie
ul. Podleśna 4
tel. 42 716 97 79
Godziny pracy:
pn-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 14.00
niedz - nieczynne

Godziny pracy aptek na terenie gminy
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SPOŁECZEŃSTWO

Bezpieczne dziecko na wsi
Trwają wakacje. Jak co roku większość dzieci
wiejskich spędza je w miejscu zamieszkania.
Często na wieś przyjeżdżają dzieci z miasta.
Jednak żeby pobyt dziecka w czasie wakacji
na wsi okazał się wspaniałą przygodą, należy
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dzieci
do zabawy często wynajdują sobie miejsca
niebezpieczne, a takich w gospodarstwie i jego
otoczeniu jest wiele. W tym samym czasie
rodzice czy opiekunowie są zajęci intensyw-
nymi pracami w polu i w zagrodzie. Pamię-
tajmy, że wielu tragediom można zapobiec,
odpowiednio wcześnie usuwając przyczyny
zagrożenia. 

Najniebezpieczniejszym miejscem w gospo-
darstwie jest plac manewrowy, gdzie osoba
wykonująca prace musi szczególnie uważać
zarówno w czasie odpinania i przyczepiania
narzędzi czy kierowania pojazdem. Aby
uniknąć wypadków należy taki plac manew-
rowy odgrodzić, a dzieciom urządzić plac
zabaw w zacisznym miejscu. Dla małych
dzieci może to być piaskownica, domek,
namiot czy huśtawka. Jeżeli w takim miejscu
ustawimy basen, to kąpiel może odbywać się
tylko w obecności dorosłych. 

W czasie żniw dorośli często powierzają
dzieciom wykonanie prac, ale należy
pamiętać, że są prace, których bezwzględnie
nie należy powierzać dzieciom poniżej
16 roku życia. Do takich prac należą m.in.:
l kierowanie ciągnikiem i pojazdami samo-
jezdnymi, l wszystkie prace przy użyciu pił
łańcuchowych, l prace związane ze stosowa-
niem środków ochrony roślin, l sprzęganie
i rozpinanie narzędzi rolniczych, l obsługa
maszyn do przygotowania pasz (sieczkarni,
rozdrabniaczy, śrutowników itp.), l przeby-
wanie na pomostach maszyn rolniczych
(sadzarki, siewniki itp.), l załadunek i rozła-
dunek zwierząt, l prace związane z przeno-
szeniem i dźwiganiem ciężkich przedmiotów. 

Jeżeli dziecko przebywa z dorosłymi na polu
to szczególnej uwagi wymaga praca kosiarką
rotacyjną czy rozrzutnikiem obornika.
Te prace należy przerwać, jeśli w pobliżu
znajdują się osoby postronne, ponieważ
zarówno kamienie, jak i uszkodzone części
maszyn mogą zranić.

Zagrożeniem w gospodarstwie są środki
ochrony roślin, które powinny być prze-
chowywane w zamkniętej szafce tak, żeby
dziecko nie miało dostępu. Niedopuszczalne
jest przelewanie pozostałości środków
do pojemników po napojach, gdyż może to
doprowadzić do fatalnej w skutkach pomyłki.

Kolejną grupą zagrożeń stanowią upadki.
Ich główną przyczyną jest brak dbałości
o porządek, brak zabezpieczeń kanałów,
zbiorników, studzienek, szamb, otworów do

zrzucania siana czy słomy,
a także brak poręczy
schodów.

Wypoczynek na wsi 
w czasie wakacji 
to nie tylko okolice gospo-
darstwa. Zagrożeniem jest
również czas spędzany przy
komputerze i „surfowanie”
w sieci. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na portale,
które odwiedza dziecko. Żeby je
uchronić, najlepiej komputer
ustawić w miejscu, gdzie dorośli również
często przebywają, wtedy można zwrócić
uwagę na to, co się wyświetla na monitorze
oraz sprawdzić historię odwiedzanych stron
internetowych. Dziecko należy uczulić przed
podawaniem swoich danych adresowych,
opowiadaniem o rodzinie i jej zwyczajach.

Należy uświadomić dzieciom zagrożenia,
jakie mogą je spotkać nie tylko w obejściu
gospodarstwa, ale i w jego okolicy: droga,
woda, las, zwierzęta itp. Trzeba też zadbać
odpowiednio wcześnie o kremy ochronne
z filtrem, nakrycia głowy dziecka, środki
przeciw ukąszeniom przez owady.

Bezpieczny dom 
podczas urlopu

Zabezpieczenie się przed włamaniem
jest trudne, a przede wszystkim kosztowne -
im więcej jest w mieszkaniu rzeczy cennych,
tym zabezpieczenia powinny być lepsze,
a co za tym idzie i droższe. Sprawca często
przed włamaniem chce się jednak dowiedzieć,
czy pokonanie tych zabezpieczeń i narażanie
się na złapanie będzie dla niego opłacalne.
Dlatego też, poza zabezpieczeniami technicz-
nymi ważną rolą w zabezpieczaniu swojego
mieszkania odgrywają tzw. „bezpieczne
postawy”. To one przede wszystkim utrud-
niają przyszłym włamywaczom typowania
mieszkania do włamania. Tak więc:
l Po zmroku zasłaniaj okna. Włamanie
z reguły poprzedza obserwacja mieszkania
z zewnątrz. Odsłonięte okna pozwalają
poznać jego rozkład i ustalić miejsca, w których
znajdują się wartościowe przedmioty.
l Nigdy nie zostawiaj kluczy, w „umówio-
nym” miejscu (np. pod wycieraczką czy na
parapecie). Ich znalezienie nie sprawi złodzie-
jowi żadnych trudności. l Nie wkładaj
w drzwi kartek informujących, gdzie jesteś
i o której wrócisz. l Gdy wyjeżdżasz na kilka
dni, poproś zaufaną osobę, aby zaglądała
wieczorami do twojego domu i zapalała
światła, otwierała okna, wyjmowała pocztę
ze skrzynki. l Do remontu mieszkania czy
naprawy sprzętu zamawiaj wyłącznie ekipy
polecone przez rodzinę i przyjaciół. l Gdy
zgubisz klucze, natychmiast wymień zamek.
l Nie opowiadaj wkoło, że właśnie wyjeż-

dżasz na długi urlop. O wiele bezpieczniej
jest podzielić się wrażeniami po powrocie.
l Nie chwal się, że kupiłeś dziecku komputer.
Nie mów, że sprzedałeś samochód i nie wiesz,
w co zainwestować pieniądze. l Nie trzymaj
wszystkich pieniędzy i kosztowności w jed-
nym miejscu. Nie chowaj też pieniędzy
do cukru, mąki, bieliźniarki, pod doniczkami
czy w zamrażalniku. Te miejsca są złodziejom
doskonale znane. l Gdy zorientujesz się, że
ktoś obcy był w domu natychmiast zawiadom
policję. Nic nie ruszaj, nie zamykaj okien,
nie sprzątaj. l Pamiętaj! Nie ma lepszego
zabezpieczenia twojego domu niż dobry
sąsiad.

Oprac. na podstawie 
informacji Policji i KRUS

Telefon alarmowy 997

Wielokrotnie na numer alarmowy 997
zdarzają się telefony, które niepotrzebnie
blokują linię alarmową, np. głuche telefony,
telefony wykonane dla żartu, pomyłki
telefoniczne. Równie często wykonywane są
telefony, dotyczące spraw czy problemów,
których zakres zawiera się w kompetencjach
innych służb, m.in.: niesprawna sygnalizacja
świetlna, połamane drzewa, dziura w jezdni,
źle ustawione znaki drogowe, nieodśnieżony
chodnik i ulice, zgubienie dokumentów
czy też zalanie mieszkania. Takich i podob-
nych zgłoszeń jest wiele. 

Przed wybraniem numeru alarmowego
warto zastanowić się, czy sprawa, z którą
dzwonisz, wymaga interwencji Policji.
Zastanów się chwilę, jeżeli możesz - dzięki
temu osoby, które pilnie potrzebują pomocy
Policji zostaną obsłużone bezzwłocznie.
Również i Ty możesz w przyszłości potrze-
bować szybkiej reakcji Policji.

Przypominamy, że numer alarmowy 112 jest
obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, a nie przez
Policję.

Komenda Wojewódzka Policji 

w  Łodzi

Bezpieczne wakacje
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2 czerwca w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice przy
ul. Ogrodowej 6 rozpoczęły się intensywne zajęcia dla uczestników
projektu pn. „Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej zs. w Zgierzu.

35 beneficjentów zostało podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa
(20 osób) rozpoczęła projekt zajęciami z psychologiem z zakresu
umiejętności interpersonalnych oraz z doradcą zawodowym z zakresu
umiejętności i aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Natomiast
druga grupa (15 osób), realizująca Program Aktywności Lokalnej,
odbywa spotkania z psychologiem mające na celu pobudzenie do
aktywności społecznej i zawodowej oraz zdobycie umiejętności
animacyjnych. Wszystkie spotkania uczestników projektu mają
również na celu integrację społeczną mieszkańców Gminy Zgierz.

Oprócz zajęć w grupach, każdy z uczestników odbędzie indywidualne
spotkania z psychologiem. Uczestnicy realizujący kontrakty socjalne
dodatkowo odbędą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

26 czerwca w Klubie Integracji Społecznej odbył się piknik integra-
cyjny wszystkich uczestników projektu - edycja 2014. Po raz pierwszy
spotkali się oni w pełnym składzie. W pikniku uczestniczyli również
pracownicy GOPS realizujący projekt. Na wspólnym spotkaniu
integracyjnym uczestnicy zostali poinformowani o dalszych działa-
niach w ramach projektu, następnie zostali zaproszeni na poczęstunek
- gorące kiełbaski i mięso z grilla.

Inwestują w siebie

23 czerwca w Szkole Podstawowej w Białej
odbył się II Festiwal Książek. W tym roku
organizatorzy skoncentrowali się na zapre-
zentowaniu wierszy Małgorzaty Strzałkow-
skiej, choć można było posłuchać twórczości
innych pisarzy. Uroczystość rozpoczął występ
Szkolnego Klubu Wolontariusza, który wzorem
ubiegłego roku przybliżył perypetie „Dziecia-
ków z ulicy Tulipanowej”, tym samym przy-
pominając widzom o prawie każdego dziecka
do imienia i nazwiska. Na festiwalu wystąpili:
Blanka Hauke - dyrektor szkoły, Barbara
Gębicka - opiekunka koła teatralnego,
Agnieszka Waga z synem Erykiem -
uczniem klasy II, a także wolontariuszki
z opiekunem koła i uczestnicy zajęć socjote-
rapeutycznych. 

Dekorację sali i sceny stworzyli uczniowie –
wychowankowie świetlicy, wolontariusze,
grupa socjoterapeutyczna. Na czas festiwalu
przygotowano także wystawę książek dla
dzieci. Swoje zbiory zaprezentowała koordy-
nator akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, część
wystawy została uzupełniona literaturą dzie-
cięcą pozyskaną dzięki uprzejmości rodzica. 

W czasie festiwalu rozstrzygnięto konkurs
„Czytam, polecam”. Konkurs skierowany był
do uczniów klas II - VI szkół podstawowych
z terenu naszej gminy. Polegał na wykonaniu
plakatu promującego przeczytaną przez
uczestnika książkę, opatrzonego krótką
recenzją zachęcającą każdego czytelnika
do jej lektury. Nagrody przyznano w dwóch
kategoriach wiekowych: q klasy II-III:
I miejsce - Jakub Biernaciak (SP w Białej),
II miejsce - Ramza (ZSG w Szczawinie);
q klasy IV-VI: I miejsce - Anna Świątkie-

wicz (SP w Biesiekierzu Rudnym), II miejsce
- Kamila Ziółkowska (ZSG w Słowiku),
III miejsce - Sylwester Olejniczak (SP
w Biesiekierzu Rudnym). Przyznano również
wyróżnienia: Anecie Kociszewskiej
(SP w Biesiekierzu Rudnym) i Magdalenie
Jakubczyk (SP w Białej). Wystawę wszyst-
kich prac zgłoszonych do konkursu można
było oglądać również po uroczystości
na terenie szkoły. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!

Festiwal zakończył występ wolontariuszek,
które zaprezentowały publiczności napisaną
specjalnie na tę okazję piosenkę o książce.
W stworzeniu muzyki pomógł muzyk - przy-
jaciel grupy Bartłomiej Bielicki.

Fotoreportaż z uroczystości można obejrzeć
na: www.spbiala.szkolnastrona.pl.

MAŁGORZATA BIBEL
koordynator projektu

Więcej o projekcie na www.gmina.zgierz.pl
w zakładce: Gmina - Pomoc Społeczna - Aktualności 

Kochani! Za nami już XII edycja konkursu
czytelniczego „Wydajemy własną książkę”.
Tegorocznym tematem przewodnim było
„Hobby, czyli to co kocham robić najbardziej”.
Świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem.
Gratulujemy!

Książki przez Was wydane przykuwają uwagę
nie tylko interesującą treścią, ale także kolo-
rową i niepowtarzalna grafiką. Stworzyliście
różnorodne poradniki: o fotografowaniu,
wyszywaniu, sztuce składania papieru. 

Spośród 26 nadesłanych prac jury w składzie:
Zofia Malinowska i Elżbieta Sztraube
wyłoniły następujących laureatów: 

q w kategorii klas
I-III: I miejsce -
Ksenia Olejniczak
(SP w Besiekierzu
Rudnym) za książkę
pt. „Fotografia -

moja pasja”; q w kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Aneta Kociszewska (SP
w Besiekierzu Rudnym) za książkę pt. „Moje
hobby, czyli to co lubię robić najbardziej -
origami”, II miejsce - Adrian Jabłoński
(ZSG w Szczawinie) za książkę pt. „Mój świat”,
III miejsce - Anna Jakubczyk (SP w Białej)
za książkę pt. „Wyszywanie moje hobby”.
W tej kategorii wiekowej przyznano dwa
wyróżnienia dla: Amelii Pali (ZSG w Grot-
nikach) za książkę pt. „ Moje hobby” oraz
Alicji Wrześniewskiej (ZSG w Grotnikach)

za książkę pt. „Zapraszam do mojego hobby,
czyli zwiedzania”; q w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Natalia Sieradzka (ZSG
w Słowiku) za książkę pt. „Zakochaj się
w harcerstwie”, II miejsce - Marta Walczak
(ZSG w Szczawinie) za książkę pt. „Moje
hobby”, III miejsce - Wiktoria Banasik
(ZSG w Grotnikach) za książkę pt. „To, co
kocham najbardziej”, wyróżnienie - Adria-
nna Mrówczyńska (ZSG w Grotnikach)
za książkę pt. „Zrób to”.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
ufundowanych przez Gminny Ośródek
Kultury w Dzierżąznej odbyło się 28 czerwca
podczas Nocy Świętojańskiej. 

KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

Rozstrzygnięto konkurs

Wydajemy własną książkę

Festiwal książek
w Szkole Podstawowej w Białej

AGATA BARZYŃSKA
SP w Białej 
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6 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej odbył się II Turniej Sołectw

Gminy Zgierz SOŁTUR 2014.

Po informacji przekazanej do wszystkich
sołtysów z terenu Gminy Zgierz, zaintereso-
wani sołtysi skompletowali swoje drużyny,
w których znaleźli się: dorośli (kobiety
i mężczyźni), młodzież oraz dzieci. W tym
roku o tytuł Super Sołectwa zawalczyło
dziesięć sołectw: Besiekierz Rudny, Ciosny,
Czaplinek, Dąbrówka Strumiany, Dzierżązna,
Jasionka, Kębliny, Łagiewniki Nowe, Szczawin
i Ustronie. Nad przebiegiem i prawidłowością
przeprowadzanych konkurencji czuwała
bezstronna komisja sędziowska w składzie:
sędzia główny – Małgorzata Pawlak, sędzia
pomocniczy – Katarzyna Adamczyk. 

Konkursy przygotowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Dzierżąznej stały się nie lada
wyzwaniem dla grup utworzonych specjalnie
na potrzebę Turnieju. Rywalizacja podczas
konkurencji była zażarta. Można było wykazać
się w technice dmuchania balonów, zamienić
się na chwilę w krawca, porzucać surowymi
jajkami, poskakać na skakance, wygłosić
przemowę na scenie do publiczności czy też
skrzętnie szukać groszy w piasku. 

Uczestnicy przygotowali się należycie do
rywalizacji. Drużyny przybyły na teren GOK
w specjalnie przygotowanych pojazdach.
Jednakowe stroje odróżniały rywalizujące
grupy. Dzielni kibice wyposażeni zostali
w odpowiednie transparenty z hasłami
specjalnie wymyślonymi na tę okazję.

Puchar Wójta Gminy Zgierz dla SUPER

SOŁECTWA II Turnieju Sołectw Gminy

Zgierz SOŁTUR 2014 zdobyło Sołectwo
Czaplinek. Natomiast Sołectwo
Dzierżązna za zajęcie II miejsca oraz
Sołectwo Jasionka za zajęcie III miejsca,
zostały uhonorowane przez Wójta Gminy
Zgierz statuetkami.

Organizator Turnieju - Gminny Ośrodek
Kultury w Dzierżąznej - przygotował
dla wszystkich uczestników pamiątkowe
dyplomy, a dla nagrodzonych ufundował
nagrody finansowe i rzeczowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej dziękuje

wszystkim Sołtysom z sołectw zgłoszonych

do Turnieju za zaangażowanie, jakie włożyli

w zorganizowanie drużyn, a mieszkańcom

za poświęcenie, ducha walki i liczny udział

w przedsięwzięciu. 

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej

fot. Maciej Wrzesiński 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

Turniej Sołectw 

Puchar Wójta Gminy Zgierz dla SUPER SOŁECTWA II Turnieju Sołectw Gminy Zgierz SOŁTUR 2014
zdobyło Sołectwo Czaplinek.

Sołectwo Dzierżązna za zajęcie II miejsca oraz...

...Sołectwo Jasionka za zajęcie III miejsca, zostały uhonorowane przez Wójta Gminy Zgierz statuetkami.
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Wanda Księżopolska, to jej panieńskie nazwi-
sko, które nosiła kiedy była zatrudniana
1 września 1972 r. w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej. Od 1970 r. jako absol-
wentka Studium Nauczycielskiego w Toruniu
pracowała w Szkole Podstawowej w Gortatowie
w pow. łęczyckim. W trakcie pracy w Dąb-
rówce, z którą związała prawie całe swe życie
zawodowe, wyszła za mąż i przyjęła nazwisko
męża - Szymczak.

Była... jak trudno pisać te słowa, bo Ona
jest i będzie żyć w naszej pamięci.

Była nauczycielką wielu pokoleń młodzieży,
uczyła przede wszystkim zajęć praktyczno
-technicznych, ale też innych przedmiotów,
a w latach 1991-1994 pełniła funkcję dyrek-
tora, przez rok pracowała też w miejscowym
przedszkolu.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno
-wychowawczej otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi i była kilkakrotnie nagradzana.

W 2000 r., po trzydziestu latach pracy
odeszła na emeryturę. Na tę decyzję wpłynęły
zmiany organizacyjne powodujące zmniejsze-
nie liczby oddziałów w szkole, co uniemożli-
wiło jej dalsze zatrudnienie.

Była aktywną działaczką ZNP, a później
Koła Emerytów. 

Kiedy w szkołach rozpoczynały się wakacje
2013 r. Wandzia odeszła na zawsze, cicho
i bez pożegnania, „jak ktoś kto nie chce swym
odejściem smucić, jak ten, co wierzy w chwili
rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią
wrócić...”

Wandzia, ze względu na drobną posturę
przez uczniów nazywana też „Pchełką”, była
osobą ciepłą i pełną autentycznej życzliwości
dla każdego. Potrafiła pomagać, ofiarowywać
swoje staranie od tak, mimochodem, aby ten
komu pomagała nie musiał być jej wdzięczny.
Nieraz nie słyszała nawet dziękuję, bo to, co
robiła dla innych było takie naturalne. Nigdy
nie robiła łaski, kochała ludzi. Znałam ją wiele
lat i ani razu nie usłyszałam narzekania,
o nikim nie mówiła źle. Umiała uporać się
ze wszystkim, co los stawiał na jej drodze,
odznaczała się ogromną umiejętnością
zdobywania coraz innych sposobów radzenia
sobie w życiu.

Czy była ideałem? Na pewno nie, bo jak
każdy miała i wady, ale przy tylu zaletach
nie dostrzegało się ich wcale.

Jej nagła i nieoczekiwana śmierć zostawiła
wielką pustkę w tych, którzy ją znali. W ich
sercach będzie zawsze żyć wspomnienie
o wspaniałej, uczynnej, pracowitej Wandzi.
Tak, jak napisała nasza noblistka W. Szym-
borska „Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”.

Niech odpoczywa w pokoju.

ZOFIA BARAN

q q q

Pani Wanda Szymczak
- wspominam ją
z letnich obozów
wędrownych. Zawsze
szybka i zwinna, 
żwawym krokiem 
przemierzająca wyzna-

czoną trasę. Nic nie mogło nam stanąć
na przeszkodzie, ani deszcz, który moczył
nasze trampki, ani upał, który palił naszą
skórę. Jej słowa otuchy, ciepłe spojrzenie
i uśmiech pełen optymizmu pomagał w cięż-
kich chwilach przetrwać trud wędrówki.
Potrafiła twardą ręką zmobilizować grupę
rozwrzeszczanych dzieciaków do przełamy-
wania własnych granic, kiedy mieliśmy już
dość pieszych wojaży.

Pani Wanda - było w niej coś niezwykłego,
mała kobieta o wielkiej osobowości i charyz-
mie. Niewielu znam takich nauczycieli jak
ona, którzy pracują z taką pasją i zaangażo-
waniem. Ona kochała swoją pracę i kochała
letnie obozy.

SYLWIA SZYMAŃSKA-GALON

q q q

Kochana Wandziu

Czas tak szybko płynie
Minął już rok cały
A o Tobie Wandziu Kochana
Nigdy nie zapominamy
Twój życzliwy uśmiech
Twoje słowa szczere
Będą Cię wspominać Twoi Przyjaciele
Do sali wchodziłaś wesoła, radosna
Jakby w Twoim sercu zawsze była wiosna
Na spotkania nasze piekłaś pyszne ciasta
Baby, serniki, kremówki
Była Twoja pasja
Odwiedzałaś chorych, starszych, nieporadnych
Serce swoje zawsze innym oddawałaś
Chociaż byłaś słabą, bardzo chorowałaś
Chcemy otworzyć przed Tobą serca
Może Ty o nas także pamiętasz
Piękne są kwiaty, piękne powoje
Lecz najpiękniejsze było życie Twoje
Kwiaty są piękne, lecz szybko więdną i żyć przestają
Ale Ty dla nas zawsze będziesz żywą i kochaną

MARIANNA KOŁODZIEJCZYK

q q q

Mądra, przyjazna i dobra. Wspaniały
człowiek. Kochała ludzi bez cienia ostentacji.
Ksiądz J. Twardowski napisał w jednym
ze swoich wierszy: „Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”. W tych słowach
zawarta jest prawda o naszym losie. Żyć dla
innych, pomagać w potrzebie, opiekować się
słabszymi. Taka była Wanda. Taką ją znałam.

JANINA DZIEDZIC

q q q

Nie ma większych bogactw niż szacunek
i poświęcenie dla drugiego człowieka.

Odeszłaś niespodziewanie, zbyt szybko,
by zapomnieć. Zbyt nagle, by wylać morze
łez. Zostawiłaś puste miejsce przy naszym
wspólnym stole i pustkę w naszych sercach
zostawiłaś Wandziu.

Wanda Jadwiga Szymczak, z domu Księżo-
polska, urodziła się w Ozorkowie w 1950 r.
Tutaj uczęszczała do szkoły podstawowej
i do liceum ogólnokształcącego. Studium
Nauczycielskie ukończyła w Toruniu - kieru-
nek geografia. Posiadała też uprawnienia
przewodnika po Toruniu.

Poznałam ją w 1974 r. Rozpoczęłam wów-
czas pracę w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej. Wanda uczyła tutaj geografii i zajęć
praktyczno-technicznych.

Niskiego wzrostu, szczupła blondynka,
zawsze uśmiechnięta i zawsze otoczona
gromadką uczniów. Zapewne bardzo ją lubili.
Słyszałam, że zawsze poważnie podchodziła
do ich problemów. Uważnie słuchała i udzie-
lała im cennych rad. Przerwy między lekcjami
poświęcała na takie prywatne rozmowy
z uczniami.

Miała dużą wiedzę o uczniach, szczególnie
tych, którzy uczęszczali do jej klasy.

Rodzice też darzyli ją dużą sympatią.
Chętnie wysyłali swoje dzieci na obozy
wędrowne przez nią organizowane. Wiedza
geograficzna Wandzi, umiejętności organiza-
cyjne, miły, serdeczny stosunek przyciągały
młodzież. Potrafiła ich zjednać, przygarnąć
do siebie, ale kiedy była potrzeba udzielała
też ostrej reprymendy.

Kilka razy byłam uczestniczką tych
obozów. Ze zdumieniem przyglądałam się,
jak młodzież potrafi samodzielnie przygoto-
wać kolację, śniadanie, robić zakupy, kalku-
lować, co potrzebne i ile, by starczyło
dla wszystkich.

Finanse też nie były łatwą sprawą,
ale Wanda miała doświadczenie, wiedziała
jak pozyskać sponsorów. Była operatywna,
ruchliwa. Wydawało się, że jest wszędzie.

Była matką, miała dwoje własnych dzieci
i dużo obowiązków. Wiem, że szyła dobrze,
dobrze gotowała, uprawiała ogródek, jak to
w domu, pełno pracy. Jednak, gdy była
potrzeba, by stanęła na czele Rady Pedago-
gicznej i pełniła funkcję dyrektora szkoły,
przyjęła i te obowiązki. Nigdy nie uchylała się
od pracy.

Cieszyłam się, gdy przeszła na emeryturę
i zapisała się do Koła Emerytów i Rencistów
ZNP przy Gminie Zgierz. Jednak niebawem
ciężka choroba wykluczyła ją na kilka
miesięcy. Ale wielka dyscyplina, siła woli, chęć
powrotu do normalności, a przy tym długa
rehabilitacja sprawiły, że powróciła.

Powróciła i natychmiast podjęła opiekę
nad chorą koleżanką. Po niedługim czasie
Wanda stała się ważną osobą w naszej
społeczności. Spotkania nasze bez ciast Wandzi
nie miałyby uroku. Jej serniki, szarlotki
i babeczki przewyższały smakiem te z cukierni.
Jednodniowe wycieczki, bliskie i dalsze,
zawsze perfekcyjnie przygotowane. Dzieliła
się na nich swoją wiedzą i znajomością zwie-
dzanych okolic. Lubiliśmy ją, była z nami
wiele lat i nagle w lipcu 2013 r. odeszła. Miała
wiele planów, wiele do zrobienia, wiele spraw
niedokończonych.

Pozostały wspomnienia. Brakuje nam jej.

BARBARA MACIAK

Wspomnienie 

o Wandzie Szymczak
emerytowanej nauczycielce w Szkole 

Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej
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31 maja na boisku im. Leszka Jezierskiego
w Rosanowie rozegrano piątą już edycję
memoriału „Napoleona”. Turniej piłki nożnej
rozgrywany jest z inicjatywy Stowarzyszenia
Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków
Klubu Sportowego Boruta Zgierz.

W turnieju rywalizowały drużyny szkół
podstawowych. W grupie klas I-III
zwyciężyła SP w Giecznie przed SP
w Leśmierzu. Kolejne miejsca zajęli: Akade-
mia Piłkarska Champion Łódź, SP w Słowiku

i SP w Grotnikach. Król strzelców: Piotr
Pawlak, najlepszy bramkarz: Witold
Chajdys (obaj z SP w Giecznie), najlepszy
zawodnik turnieju: Michał Gabryelczyk
(Champion), najlepsza zawodniczka turnieju:
Julia Szwęcka (Leśmierz).

W grupie klas IV-VI wygrała SP w Solcy
Wielkiej, na II miejscu uplasowała się
SP w Grotnikach, a na III - SP w Leśmie-
rzu. Kolejne miejsca zajęły: SP w Białej i SP
w Słowiku. Król strzelców: Jan Kubacki

(Grotniki), najlepszy bramkarz: Krystian
Graczyk, najlepszy zawodnik: Szymon
Graczyk (obaj z Solcy Wielkiej), najlepsza
zawodniczka: Klaudia Rosiak.

Wszystkie drużyny i najlepsi zawodnicy
turnieju otrzymali puchary ufundowane przez
Wojewodę Łódzkiego i Starostę Zgierskiego.
Medale dla zawodników trzech najlepszych
drużyn z każdej grupy wiekowej ufundowali:
Wójt Gminy Zgierz i Wójt Gminy Ozorków.

Memoriał im. Leszka Jezierskiego w Rosanowie

oprac. na podstawie 
informacji organizatora

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok
szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.
W ramach podejmowanych działań MEN
zwracało uwagę m.in. na: l uświadomienie
uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe
zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna
podejmowana w ciągu dnia; l konieczność
zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę
i czasu na aktywny wypoczynek, w celu
zachowania zdrowego i higienicznego trybu
życia; l związek między aktywnością fizyczną
i zdrowym odżywianiem a zdrowiem,
dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
l uświadomienie uczniom, że aktywny tryb
życia jest drogą do osiągania życiowych
sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie
i we własne możliwości; l podkreślenie roli
nauczycieli wychowania fizycznego jako
ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich
roli w procesie edukacji zdrowotnej i wycho-
wania młodych ludzi. Chcąc zapewnić jak
najlepsze efekty realizacji przedstawionych
zadań, MEN zaprosiło instytucje rządowe,
środowiska sportowe, naukowe i organizacje
pozarządowe do Koalicji na rzecz Roku Szkoły
w Ruchu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Kasiń-
skiego w Białej chętnie przystąpiła do
Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji
Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, orga-
nizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
Ponieważ lubimy nowe wyzwania, uznaliśmy,
że udział w akcji wniesie coś nowego w życie
naszej szkoły, uatrakcyjni ofertę edukacyjną,
ochroni przed rutyną i nudą, a uczniom ukaże
na nowo piękno ruchu, sportu i zabawy
ruchowej. W ten sposób zaistnieliśmy na
mapie Polski pokazującej szkoły promujące
ruch w szkole. Organem wspierającym akcję
był Ośrodek Rozwoju Edukacji. W całym
kraju do akcji przystąpiło 4.444 szkół i przed-
szkoli.

Minister Edukacji Narodowej przyznawał
tytuł Szkoła w Ruchu szkołom, które podjęły
działania na rzecz aktywności fizycznej
w następujących obszarach: l Ruch w szkole:

wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne
(obszar nr 1), wychowanie fizyczne – alter-
natywne formy realizacji zajęć wychowania
fizycznego (obszar nr 2), edukacja zdrowotna
(obszar nr 3), kwalifikacje i doskonalenia
nauczycieli WF (obszar nr 4), pozalekcyjne
zajęcia sportowe (obszar nr 5); l Ruch poza
szkołą: zajęcia zorganizowane (obszar nr 6),
zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7),
aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8),
aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

Aby otrzymać tytuł Szkoły w Ruchu, szkoła
musiała spełnić i udokumentować zadania
z co najmniej trzech obszarów. Wśród zadań
obowiązkowo musiało się znaleźć zadanie
z obszaru nr 1. Podczas akcji uczniowie naszej
szkoły podejmowali szereg czynności na rzecz
rozwoju fizycznego i zdrowego trybu życia
m.in. poprzez: l promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych; l udział w zajęciach
pozalekcyjnych (koło sportowe, biwak
szkolny, ferie ze świetlicą szkolną, udział
w zajęciach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej,
w rajdach turystycznych); l poznawanie
przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy
ciała, ich profilaktyki, jak i korekcji w formie
atrakcyjnej aktywności ruchowej na rzecz
własnego zdrowia; l udział w ciekawych
lekcjach wychowania fizycznego; l udział
w szkolnych i międzyszkolnych zawodach
sportowych i turnieju wiedzy o ruchu drogo-
wym i wiedzy pożarniczej; l pokaz judo przez
ucznia klasy II; l udział w „aktywnych
przerwach”; l podejmowanie aktywności
w gronie rodziny, m.in. udział dzieci młodszych
we wspólnych zabawach tanecznych z rodzi-
cami, a także aktywności ruchowej w czasie
wolnym podczas pikniku szkolnego; l naukę
zasad i umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Podczas tych zajęć
było bardzo dużo dobrej, pozytywnej energii,
śmiechu, ale również zaangażowania. Ucznio-
wie udowodnili, że poprzez ruch można się
świetnie bawić nawet podczas szkolnych
przerw.

Wszystkie działania były na bieżąco opisy-
wane na stronie internetowej szkoły
www.spbiala.szkolnastrona.pl, w zakładce:
Dla rodziców - Programy edukacyjne

i profilaktyczne - Szkoła w Ruchu, a także
przesyłane na oficjalną stronę Roku Szkoły

w Ruchu na Facebooku, co było jednym
z wymogów realizowanego projektu.

31 marca 2014 r. wysłaliśmy wniosek
do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
o przyznanie tytułu. 29 maja 2014 r.
po pozytywnie zaakceptowanym wniosku
wraz z opisanymi działaniami w wyznaczo-
nych obszarach akcji, nasza szkoła jako
jedyna z Gminy Zgierz otrzymała tytuł
Szkoły w Ruchu i znalazła się na ogólno-
polskiej mapie szkół i przedszkoli w ruchu.
W nagrodę otrzymaliśmy pamiątkową tablicę,
potwierdzającą zdobycie tytułu.

Jesteśmy dumni z tego, że różne formy
aktywności ruchowej, promowane przez
naszą społeczność, zaowocowały zdobyciem
tego tytułu. Tytuł ten jest ogromną promocją
naszej placówki i stanowi dla nas ważne
wyróżnienie, które ogromnie cieszy. W istotny
sposób przyczynia się do promowania
w naszym środowisku aktywności fizycznej
i motywuje do jeszcze bardziej wytężonych
działań na rzecz zdrowego stylu życia dzieci
i mieszkańców wsi Biała.

Mimo zakończenia akcji nadal dbamy
o sprawność fizyczną uczniów poprzez
aktywne wycieczki, wyjazdy na basen, udział
w zawodach sportowych, rajdach pieszych,
organizację imprez rekreacyjno-sportowych
w gronie rodziny. Mamy nadzieję, że udział
naszej szkoły w projekcie MEN sprawi,
że chętniej będziemy spędzać czas aktywnie,
w ruchu, a nie przed telewizorem czy kom-
puterem. Zagospodarowanie czasu wolnego,
m.in. poprzez zajęcia rozwijające aktywność
fizyczną, jest również istotnym elementem
ograniczania skali występowania zjawisk
patologicznych wśród dzieci i młodzieży
szkolnej (m.in. agresji, przemocy, uzależnień).

Zdobycie tytułu było możliwe dzięki istot-
nemu zaangażowaniu wszystkich uczniów
biorących udział w akcji, a także nauczycieli
promujących aktywność fizyczną i zdrowy
tryb życia wśród uczniów. Koordynatorami
akcji byli: Piotr Winnicki, Agata Barzyń-
ska i Barbara Malinowska.

Biała

Szkoła w ruchu

PIOTR WINNICKI
nauczyciel wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej w Białej
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Dane statystyczne, którymi dysponuje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
wskazują, iż corocznie ponad połowa wszyst-
kich wypadków przy pracach w gospodar-
stwach rolnych jest spowodowana upadkami.

W ubiegłym roku na terenie powiatu zgier-
skiego zgłoszono 87 zdarzeń wypadkowych,
tj. o 8 więcej (10,1 proc.) niż w analogicznym
okresie 2012 r. Tak jak w województwie
łódzkim, prawie połowa z nich stanowiła
upadki osób (w 2013 r. na terenie wojewódz-
twa łódzkiego zgłoszono do KRUS 2.053
wypadki przy pracy rolniczej, blisko 52 proc.
z nich stanowiły upadki osób). Spośród
zgłoszonych do PT KRUS w Zgierzu tylko
43,5 proc. zgłoszeń dokonano niezwłocznie
po zaistnieniu zdarzenia, pozostałe 56,5 proc.
to wypadki zgłoszone ze zbędną zwłoką.
Późne zgłoszenie przez poszkodowanego
wypadku przy pracy rolniczej często utrudnia
ustalenie okoliczności i przyczyny zdarzenia,
co niewątpliwie może mieć wpływ na ustale-
nie prawa do jednorazowego odszkodowania. 

W trosce o własne bezpieczeństwo warto
pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa
w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowa-
niu zaniedbań występujących w obejściu,
które mogą doprowadzić do wypadku. 

O sposobach zapobiegania upadkom osób
w gospodarstwach rolnych szczegółowo
informuje KRUS, w ramach kampanii
„Upadek to nie przypadek”.

Dbaj o czystość w obejściu

Dziura, korzeń, zamarznięta kałuża lub grabie
leżące na środku ścieżki do sadu – to niby nic
wielkiego. Nic bardziej mylnego! Są to
najczęstsze przyczyny potknięć, poślizgnięć
i upadków, które powodują potłuczenia,
złamania kończyn lub urazy kręgosłupa. Aby
chronić swoje zdrowie, a nawet życie, należy
utrzymać porządek w obejściu. Jak to zrobić?

l Kamienie na skalniak, korzenie na kompost
– tam jest ich miejsce, nie pod Twoimi
nogami. Sprzątaj wszelkie przeszkody
z miejsc, po których przemieszczasz się
podczas pracy.
l Usuwaj nierówności terenu, gdyż
to one powodują najwięcej potknięć
w codziennej pracy.
l Czy po każdym deszczu koniecznie chcesz
zażywać kąpieli błotnych? Jeśli nie – zasypuj
i niweluj nierówności terenu, w których może
zbierać się woda. Dbaj o właściwe odpro-
wadzanie wody opadowej.
l Ciągi komunikacyjne, ścieżki i dróżki
pielęgnuj, sprzątaj i naprawiaj na
bieżąco.
l Zbieraj porozrzucane narzędzia – nigdy
nie wiesz, co w danym momencie się przyda,
a całodzienne poszukiwanie np. grabi może
nadszarpnąć nerwy i zdrowie. Składaj
narzędzia w wyznaczonych stałych
miejscach.

l Maszyny rolnicze ustawiaj na rów-
nej, utwardzonej nawierzchni garażu
lub zadaszonych wiat, wyznaczonych
do tego miejsc.
l Na lodzie niech tańczą gwiazdy – Ty nie.
Posypuj śliskie miejsca podwórza po
przymrozkach.
l Ciemno wszędzie, głucho wszędzie?
Nie, jeśli odpowiednio oświetlisz miejsce
pracy (podwórze, warsztat, garaż). Pamiętaj
– światło Twym sprzymierzeńcem!
l Nie dźwigaj ciężarów przekraczają-
cych Twoje możliwości. Jeśli coś podno-
sisz – rób to z pozycji ugiętych kolan. Gdy już
niesiesz, pamiętaj, by ładunek nie zasłaniał
Ci drogi.

Schodzenie i wchodzenie 
na maszyny i przyczepy rolnicze

Przyczepa załadowana belami ze słomy lub
kabina kombajnu, majestatycznie wznosząca
się ku gwiazdom – to codzienność pracy
każdego rolnika. Umiejętność wchodzenia
i schodzenia z maszyn i przyczep rolniczych
wymaga jednak odrobiny wyobraźni, zdolno-
ści przewidywania skutków nieprawidłowego
zachowania. W jaki sposób zachowywać się
przy takich zajęciach? Oto kilka porad.

l Wysiadanie, np. z ciągnika, to nie Turniej
Czterech Skoczni. „Lądowanie” w bruździe
kończy się u lekarza, a wtedy jest już
„po zawodach”. Każdorazowo korzystaj
z drabinki zamontowanej przez producenta,
schodząc z niej twarzą do szczebli.
l Rolnik nie rak – tyłem nie chodzi;
ale właśnie tyłem należy wychodzić
z maszyny. Pamiętaj o tym, by trzymać się
uchwytów i wysiadać przodem do
stopni.
l Łatwiej zejść czy zjechać? Zapewne zjechać,
choć to nie najlepsza metoda – może się
skończyć co najmniej potłuczeniami. Brudne
stopnie schodów to ryzyko upadku – zadbaj
o ich czystość!
l But na obcasie czy lakierowane trzewiki
to obuwie nie do wspinaczki, także po drabi-
nie. Wiedząc, że będziesz musiał wspinać się
po stopniach maszyny, załóż czyste obuwie
robocze.
l Nie lubisz, gdy świat stawia przed Tobą
bariery? Jednak podczas pracy to właśnie one
mogą uratować zdrowie i życie. Nic tak
nie chroni przed upadkiem z przyczepy, jak
odpowiednio wysoka burta.
l Zanim przystąpisz do pracy, ustal z pozos-
tałymi osobami sposób porozumiewania
się. Przestrzegaj uzgodnionych sygnałów.
Takie porozumiewanie się jest wskazane
podczas zbiorowej pracy na przycze-
pach.
l Przyczepa to nie lodowisko, ale można na
niej się poślizgnąć, szczególnie gdy przewozisz
„mokry” ładunek. W takiej sytuacji przy
wchodzeniu i schodzeniu zachowaj szczególną
uwagę.

l Instrukcja użytkowania maszyn
to nie podpałka do pieca. To ważna lektura,
od której powinieneś zaczynać pracę z danym
sprzętem. Uważnie zapoznaj się z jej treścią.

Ciągi komunikacyjne 
– przemyślane i przygotowane

Ścieżka do furtki, dróżka do obory czy droga
dojazdowa do garażu – to „szlaki”, którymi
codziennie przemierzasz obejście. Znasz je
zapewne jak własną kieszeń, albo i lepiej.
Ale czy w sytuacji zaskoczenia, dźwigania
kostki słomy lub noszenia dziecka na rękach,
będziesz pamiętać o dziurze, kamieniu
leżącym tam od przysłowiowych „wieków”?

l Ścieżka w poprzek podwórka? Droga tuż
pod oknem sypialni? Rozsądnie zaplano-
wane rozmieszczenie dróg i ścieżek
to nie tylko wygoda – to także bezpieczeństwo
codziennej pracy.
l Ślizgawka to wspaniałe wspomnienie
z dzieciństwa. Później może niestety być
problemem. Odśnieżaj, posypuj piaskiem
lub solą gospodarczą oblodzone ciągi
komunikacyjne.
l Bieg przełajowy z przeszkodami to
dyscyplina przeznaczona dla wybitnych
sportowców. Ty niekoniecznie musisz się do
tego grona zaliczać. Pamiętaj, aby usuwać
z codziennych tras pozostawiany na nich
sprzęt gospodarczy, maszyny i narzę-
dzia.
l Beton i asfalt to tworzywa w miarę
trwałe. Równie trwały jest brud, który na nich
zalega. Jeśli nie lubisz „ostrej jazdy” – staraj
się utrzymywać ład i czystość.
l Twoja trzoda potrafi być niebezpieczna
– to kopytko podstawi, to ogonkiem chlaśnie.
Aby skutecznie unikać takich gestów
„przyjaźni”, dbaj, by przejścia w budynkach
gospodarczych były przestronne i utrzy-
mywane w czystości.
l Gdy jest ciemno, wszystkie koty są czarne.
A i potknąć się o nie łatwo. Właściwe oświet-
lenie obejścia to podstawa bezpiecznej
pracy.
l Na wsi blokady na koła nikt nie zakłada.
Ale czasami taka forma karcenia niesfornych
kierowców miałaby rację bytu.
l Ciągniki, przyczepy i maszyny parkuj
w takich miejscach, by nie przeszka-
dzały w bezpiecznym poruszaniu się.

Obserwacje pogody

Przewidywania meteorologów rolnik traktuje
jak wyrocznię. Obserwacje prognozy pogody
to jeden z elementów Twojego bezpieczeń-
stwa. Pogoda wpływa bowiem na stan naszego
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obejścia, a wyjście na śnieg w trampkach to
pomysł niezbyt bezpieczny i nie najmądrzejszy.

l Zawczasu przygotuj się do śnieżnej aury.
Szufla, piasek i odpowiednie obuwie
– oto podstawa Twego zimowego bezpieczeń-
stwa.
l Mokre ubranie to zarazem ograniczone
ruchy, dyskomfort, wyziębienie – to wszystko
sprawia, że praca, którą wykonujesz, staje się
mniej bezpieczna. Dostosuj swoje ubranie
do rodzaju wykonywanej czynności
i do pogody!
l Kalosze, tenisówki czy klapki – co założyć
przed wyjściem z domu? Staraj się dostoso-
wać obuwie do panujących warunków
atmosferycznych i planowanej pracy.
l Wiatr w obejściu – to nieuniknione szkody.
Każdorazowo po nawałnicy sprawdzaj, czy
gdzieś nie leży ułamana gałąź, dachówka,
która spadła z dachu itp. Unikniesz w ten
sposób potknięcia i wypadku.
l Budynki gospodarcze, szczególnie po
obfitym deszczu, mogą stwarzać niebezpie-
czeństwo. Mieszanka słomy, brudu
i piasku zamienia się wtedy w „pakiet”
poślizgowy. Znając prognozę pogody, staraj
się zabezpieczać zabudowania przed tego typu
niespodziankami.
l Podczas deszczu czy po nocnych przymroz-
kach schody wyjściowe z domu mogą być
oblodzone. Sprawdzaj stan stopni
w maszynach gospodarczych, drabinach
i podestach przed ich użyciem.
l Słońce wiszące wysoko na błękitnym niebie
to zwiastun ładnej pogody. To także informa-
cja o potrzebie zakupu nowych okularów
przeciwsłonecznych. Oślepienie przez
słońce podczas chodzenia po obejściu,
wysiadania z ciągnika czy wychodzenia
z budynków, to nic przyjemnego i bezpiecz-
nego.

Prawidłowe zabezpieczanie 
i budowa budynków 

gospodarczych

Wystający ze ściany gwóźdź, kiwająca się na
boki barierka, pęknięte stopnie w schodach
– to niby nic, ot, taki urok naszych zabudo-
wań. Pamiętajmy o zabezpieczaniu budynków
gospodarczych, by uniknąć ran głowy, upad-
ków z wysokości i „innych niespodzianek”.

l Budujesz lub remontujesz? Zabezpiecz
miejsce pracy przed dziećmi i osobami
postronnymi, a także zwierzętami.
Zadbaj o przygotowanie potrzebnych
narzędzi. Dzięki temu nie będziesz musiał
po nie ciągle chodzić.
l Materiały budowlane mają dziwną
tendencję do znajdowania się wszędzie,
nie tylko tam, gdzie powinny? Cegła na szczy-
cie schodów? Góra piasku na środku ścieżki?
To potencjalne „potykacze”. Staraj się
sprzątać niewykorzystane przy budowach czy
remontach materiały i składować je w bez-
piecznych miejscach swego obejścia.
l Zabezpieczaj wszystkie otwory
i dziury, w które możesz wpaść Ty, Twoja
rodzina czy żywy inwentarz. Lokalizuj doły
i zbiorniki poza podwórkiem.

l Twoja rodzina – Twoją podporą! Tak, ale
czasem wystarczyłaby solidna barierka.
Dbaj o to, by wszelkie podesty, schody,
pomosty, włazy stropowe i ścienne, wyposa-
żone były w odpowiednie, trwałe i często
sprawdzane zabezpieczenia.
l Czemu Edison wynalazł żarówkę? Aby było
jaśniej tam, gdzie z reguły jest ciemno. Dbaj
o stan przewodów elektrycznych
i prawidłowe oświetlenie, wymieniaj
zużyte żarówki.
l Nie ma jak betoniarka – toż to podstawa
każdego porządnego remontu!!! Pamiętaj
– leżący na ziemi kabel zasilający, który
ciągnie się przez całe podwórko, to przyczyna
potknięcia lub porażenia prądem. Staraj się
tak dobierać miejsce pracy sprzętu, by tego
uniknąć lub odpowiednio go zabezpiecz.

Odpowiednia konstrukcja 
drabin

Budowa drabiny, rzecz wydawałoby się
niezbyt skomplikowana – ot dwa bale (podłuż-
nice) połączone poprzeczkami (szczeblami).
Niestety, nie jest to takie proste – łatwo
bowiem zapomnieć o odległości pomiędzy
szczeblami, szerokości podstawy czy zabez-
pieczeniach przed przewróceniem się.
Nie można zapomnieć też o bezpiecznym
użytkowaniu.

l Wspinanie się na przyczepę nie przysparza
trudności, gdy wchodzisz na nią po drabinie.
Oczywiście pod warunkiem, że drabina jest
odpowiednio długa, nie ma powyłamywa-
nych, brudnych szczebli i jest stabilnie
oparta. Dbaj o to i kontroluj przed każdym
użyciem.
l Grunt to mieć dobre oparcie. Drabiny też.
Nim zaczniesz się wspinać, sprawdź, czy
miejsce, o które planujesz ją oprzeć, jest
wystarczająco solidne. Pamiętaj o odpowied-
nim zabezpieczeniu podstawy drabiny
przed jej przesunięciem.
l Ustawiaj zawsze drabinę na równym
i stabilnym podłożu, nigdy na podestach,
paletach czy cegłach. Nie pracuj na drabinie
ustawionej przy drzwiach, które ktoś może
niespodziewanie otworzyć.
l Wchodź i schodź z drabiny twarzą
zwróconą do niej, trzymając się
szczebli. Zachowuj trzy punkty podparcia
(obie stopy i jedna ręka lub jedna stopa i obie
dłonie).
l Drabina powinna wystawać ponad 0,75 m
ponad miejsce, na które chcesz się wspiąć,
a także posiadać u góry haki zaczepowe.
Dodatkowym zabezpieczeniem będą uchwyty
służące do przytrzymania się podczas wcho-
dzenia i schodzenia.
l Nie przenoś po drabinie ciężarów
i niewygodnych do uchwycenia przed-
miotów.
l Lód jest doskonały na wszelkie stłuczenia
– wystarczy go przyłożyć do bolącego miejsca.
Jeśli jednak zauważysz go na szczeblach
drabiny – wierz, że raczej zaszkodzi.
Sprawdzaj szczeble przy niesprzyjających
warunkach pogodowych (deszcz, śnieg,
mróz).

Stosowanie podestów 
budowlanych

Aby sięgnąć wyżej, choćby podczas bielenia
obory, należy na czymś stanąć. Są tacy, którzy
do prac na wysokościach stosują dwie kupki
cegieł i deskę, ryzykując upadkiem.

l Nie każdy ma doskonale wykształcony
zmysł równowagi – nie każdy więc poradzi
sobie na równoważni. Podesty budowlane
muszą być konstrukcjami stabilnymi
i bezpiecznymi – najlepiej z barierkami.
l Gdy Julia wzdychała do Romeo (z wzajem-
nością) z wysokości swego balkonu, opierała
się o barierkę. Pamiętaj o barierkach i innych
zabezpieczeniach zapobiegających upadkom
przy pracach na wysokościach.
l Dzieci, aby dodać sobie wzrostu, często
stają na palcach. Efekty tego są różne – zbita
szklanka, przewrócony regał czy zjedzone
ciastka z pudełka. Pracując na podestach,
należy stać na całych stopach.
l Utrzymuj w czystości podesty. Wszelkie
przeszkody (narzędzia, materiały budowlane)
należy bezwzględnie z nich usuwać.
l Sztuki ekwilibrystyczne pięknie wyglądają
w cyrku. W obejściu niekoniecznie. Pracując
na wysokościach, nie dźwigaj wielkich
ciężarów, gdyż Twoja równowaga może
łatwo zostać zachwiana.
l Życie „na krawędzi” nie jest tym, co może
wyjść Ci na zdrowie. Szczególnie podczas prac
na wysokościach. Stawaj zawsze pewnie
pośrodku podestu, unikając krawędzi.
Unikniesz w ten sposób upadku. Stosuj
uprząż i linę asekuracyjną.

Prawidłowo rozmieszczony 
ładunek

Wszystko da się upchnąć – to stara prawda
znana od dawien dawna. Często kierujemy
się nią podczas codziennych prac w obejściu.
Kopiaste wozy siana, byle jak ułożone na przy-
czepie worki z nawozem – to niby nic takiego.
Problem pojawia się, gdy nagle taki ładunek
zaczyna się przemieszczać w sposób całkowi-
cie przez nas niechciany, stwarzając zagroże-
nie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników
dróg. Jak więc bezpiecznie go układać?

l Przed przystąpieniem do pracy zaplanuj,
jak będziesz układać dany ładunek. Jego
rozmieszczenie musi być zorganizowane i
przemyślane w najdrobniejszych szczegółach.
l Niewłaściwie ułożony i niezabezpieczony
ładunek może przemieścić się podczas trans-
portu, powodując liczne komplikacje. Zawsze
zabezpieczaj go przed spadnięciem.
l Wszystko można na przyczepę wrzucić.
Sztuką jest, jak to zdjąć, by nie narazić się
na upadek. Ładunek ułożony centralnie
na przyczepie nie spadnie znienacka przy
otwieraniu burt, a dodatkowo zabezpieczony
nie będzie się przesuwał.
l Prężenie mięśni na siłowni to podstawa
– w końcu po to się tam chodzi. W obejściu
to niepotrzebny wysiłek. Pamiętaj, aby przy
ładowaniu i rozładowywaniu towarów,
płodów rolnych itp. bezsensownie nie prze-
ciążać organizmu.
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l Kto by nie chciał przejechać się na wozie
pełnym pachnącego siana. Może ten, który
choć raz tego próbował i boleśnie się potłukł.
Podróżuj pojazdem przystosowanym
do przewożenia ludzi, a nie na przyczepie.
Jazda na wierzchu ładunku grozi kalectwem.
l Nie na darmo producenci przyczep podają
ich wymiary i dopuszczalną ładowność.
Ponadwymiarowy ładunek to nie tylko dodat-
kowe obciążenie – to też niebezpieczeństwo
„zgubienia” czegoś po drodze. Staraj się
dopasowywać ładunek do środka jego
przewozu.
l Pojemność każdej przyczepy jest ograni-
czona. Nie oznacza jednak, że to co się na niej
nie zmieściło, może leżeć w jej pobliżu.
Tu zasada „przewróciło się – niech leży”
nie obowiązuje. Aby uniknąć potknięcia,
dbaj o porządek podczas załadunku
i rozładunku.

Spokój i koncentracja 
przy pracy

Zdarzają się sytuacje, w których trudno
utrzymać „nerwy na wodzy” – krowa sąsiada
wejdzie w szkodę, nagle tuż przed żniwami
spadnie deszcz, drużyna narodowa przegra
mecz. Wtedy biegamy „wkurzeni” po obejściu.
Ale od dawna wiadomo, że złość jest złym
doradcą. Ba – jest sprawcą wielu nieszczęść,
a jeszcze gorszym „pomocnikiem” przy pracy.
Jak pozbyć się zdenerwowania i jak sobie
z nim radzić?

l Głodny człowiek to człowiek zły. Prawda to
znana nie od dziś. Nie zaczynaj pracy
„na głodniaka” – ciężko się wtedy skoncen-
trować na wykonywanym zadaniu i znacznie
łatwiej ulec wypadkowi.
l Łapanie kilku srok za ogon to wielka sztuka.
To powiedzenie ma swoje uzasadnienie.
Wykonując jakąkolwiek pracę, koncentruj
się tylko na niej. Rozkojarzenie nie sprzyja
bezpieczeństwu.
l Nie zaczynaj pracy pod wpływem stresu.
Nerwy są złym doradcą. Może maszyny
rolnicze zdenerwowanego operatora nie zrzucą,
ale moment roztargnienia spowodowanego
Twoim stresem może zakończyć się groźnym
dla życia wypadkiem.
l Nim zaczniesz pracę – uspokój się.
Aby „ochłonąć” – przejdź się, połóż się lub
zrób coś, co ukoi nerwy. Dopiero wtedy ruszaj
do pracy.
l Ciężko być przez cały dzień skupionym na
jednym zajęciu niczym szachista. Jeśli tylko
czujesz się zmęczony wykonywaną pracą
– zrób przerwę. Chwila relaksu... bezcenna,
by dalej efektywnie pracować.
l Kawa, cola i inne napoje poprawiające
koncentrację niekoniecznie są zdrowe.
Zamiast spożywać je w nadmiarze – racjo-
nalnie zaplanuj pracę, tak, by nie była
monotonna i nużąca – brak przerw w pracy
to przyczyna niektórych wypadków.

Odpowiednie obuwie 
do odpowiedniej pracy

Każdy rodzaj wykonywanej pracy wymaga
odpowiedniego obuwia. Dobór wygodnego

i bezpiecznego obuwia to podstawa – komfortu
i bezpieczeństwa pracy każdego rolnika.

l Czy jadąc nad morze, zabierasz z sobą
wielofunkcyjne gumiaki? Czy może wolisz
przewiewne klapki? Planując jakąkolwiek
pracę w gospodarstwie, zaplanuj też odpo-
wiednie obuwie, pamiętając o swoim bezpie-
czeństwie i zdrowiu.
l Fantazyjnie majtające się sznurówki to być
może hit mody w tym sezonie. Jednak
podczas prac polowych, w obejściu czy też
przy naprawie ciągnika – mogą być dużym
zagrożeniem.
l Protektor na podeszwie zwiększa
bezpieczeństwo poruszania się. Niestety,
błoto czy kamyki skutecznie potrafią to
zmienić. Aby tak się nie stało, należy czyścić
buty po każdej pracy. Jeśli Twoje obuwie
jest stare i zniszczone – wymień je na nowe.
l Kupuj tylko obuwie atestowane,
przeznaczone do danego rodzaju prac.
l Przy pracach, podczas których Twoje stopy
narażone są na kontakt z upadającym
ciężarem, stosuj buty z metalowymi
„noskami”.
l Dobieraj obuwie robocze do wielko-
ści stopy. Odpowiednio dobrane i zadbane
obuwie pozwoli Ci pracować bezpiecznie
i komfortowo. Zakładając buty miej na uwadze
rodzaj pracy, jaką zamierzasz wykonywać,
miejsce oraz panujące warunki atmosfe-
ryczne.

Dobór środków ochrony 
indywidualnej

Nigdy nie wiadomo, z której strony nadejdzie
zagrożenie – zazwyczaj z tej najmniej
spodziewanej. Trzeba się więc przed
nim bronić na wszelkie możliwe sposoby
i za pomocą wszystkich dostępnych środków.
Jak stosować środki ochrony indywidualnej?

l Stosuj środki ochrony osobistej
odpowiednio dobrane do stanowiska pracy
i sytuacji.
l Ciasne buty, mała czapka, ciężka kurtka
z przykrótkimi rękawami – to nic miłego.
Pomyśl, jak takie niedogodności mogą
wpływać na komfort i bezpieczeństwo pracy.
Odzież roboczą i ochrony indywidualne
dopasowuj tak, byś czuł się w nich
jak najlepiej.
l Marynarka lub sukienka to strój, w którym
z pewnością można zadać szyku. Przystępując
do jakiejkolwiek pracy wymagającej zastoso-
wania środków ochrony osobistej, dobieraj
je tak, by tworzyły jak najlepszą ochronę.
l Sznurek zamiast paska, rozwiązana
sznurówka, oberwana kieszeń nie zapewnią
Ci bezpieczeństwa. Pamiętaj, że odzież do
pracy musi być utrzymywana w należytym
porządku i czystości. Nie używaj do pracy
zużytej, zbyt luźnej odzieży.
l „Siła złego na jednego” – to znane i często
cytowane powiedzenie. Czasem zdarzają się
takie sytuacje, gdy podczas pracy oddziały-
wują na nas różne zagrożenia. Ważne w takiej
sytuacji jest dostosowanie jak najbardziej
uniwersalnego zestawu środków ochrony

indywidualnej. Staraj się chronić siebie
przed grożącymi Ci niebezpieczeństwami,
dobierając najbardziej efektywne zabezpie-
czenia. Środki ochrony osobistej muszą być
stosowane w pracach bezpośrednio zagraża-
jących zdrowiu i życiu.

Nim przystąpisz do pracy, 
pamiętaj:

l Nigdy nie pracuj, gdy zdrowie Ci na to nie
pozwala – nagła choroba lub fizyczna
niedyspozycja są bezpośrednim zagroże-
niem.
l Zmęczenie lub nadmierny wysiłek
fizyczny zwiększa prawdopodobieństwo
wypadku.
l Picie alkoholu lub stosowanie innych
używek (jak np. środki psychotropowe lub
odurzające) przed pracą lub w jej trakcie jest
kategorycznie zabronione.
l Jeśli przyjmujesz leki – sprawdź (w ulotce),
czy nie wpływają one na Twoją koncentrację.

q q q

Postępowanie w razie wypadku

l W razie zaistnienia wypadku należy
zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać
o bezpieczeństwo osób poszkodowanych
i udzielających pomocy. Poszkodowanemu
należy udzielić pomocy stosownie do
rodzaju zagrożenia (np. odciągnąć od
maszyny, odłączyć od źródła prądu, ułożyć
i przykryć chorego, założyć opatrunek,
wykonać sztuczne oddychanie itp.) oraz
niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.
l Lekarza wezwanego do udzielenia pomocy
poinformować o okolicznościach
wypadku. Jeśli lekarz uzna za niezbędne
przeprowadzenie badań do ustalenia zawar-
tości alkoholu lub substancji odurzających
i psychotropowych w organizmie, poszko-
dowany powinien poddać się temu
badaniu. Odmowa jest podstawą do niewy-
płacenia odszkodowania.
l Wypadek należy zgłosić bez zbędnej
zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego. Zgłoszenia
można dokonać osobiście, telefonicznie,
za pośrednictwem poczty lub drogą elektro-
niczną. Miejsce i przedmioty związane
z wypadkiem należy w miarę możliwości
zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia
oględzin przez pracownika Kasy. Późne
zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie
postępowania powypadkowego i może
uniemożliwić przyznanie prawa do jednora-
zowego odszkodowania.
l Jeśli przyczyną wypadku była wada
konstrukcyjna maszyny lub innego urządze-
nia, albo nieprawidłowo napisana instrukcja
obsługi lub wadliwie świadczona usługa,
wówczas można dochodzić na drodze cywilnej
zwrotu odszkodowania za doznane krzywdy
fizyczne i moralne, jak również odszkodowa-
nia za utracone mienie.

oprac. na podst. informacji 
Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

oraz www.krus.gov.pl

ROLNICTWO
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KOMUNIKATY

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych 
na terenie gminy:
q Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice, 
ul. Ogrodowa 6: 
l 13 i 26 sierpnia, 3 i 24 września w godz. 14.00 - 18.00
q Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej
w Giecznie, ul. Sportowa 3: 
l 12, 19 i 27 sierpnia, 2 i 23 września w godz. 14.00 - 18.00
l 22 września w godz. 10.00 - 14.00
q Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Grotnikach, ul. Brzozowa 23a:
l 12 i 27 sierpnia, 2 i 23 września 
w godz. 9.00 - 13.00
q Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
w Słowiku, ul. Gdańska 42
l 5 i 19 sierpnia, 1 i 22 września 
w godz. 15.00 - 19.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Smardzewie, ul. Podleśna 1: 
l 5 sierpnia, 1 września w godz. 10.00 - 14.00
l 16 i 29 lipca, 13 i 26 sierpnia, 
3 i 24 września w godz. 9.00 - 13.00
q Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Białej, ul. Kościelna 1
l w każdy poniedziałek września 
w godz. 12.00 - 15.00 

Bezpłatne porady psychologiczne

dla mieszkańców Gminy Zgierz 

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby przygarnąć psa
i zmienić jego smutną dolę, by odwiedzili Hotel dla Zwierząt
i Ptactwa Domowego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny
56 lok. 2, tel. 42 671 34 49, 501 066 519.
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Adoptuj psa

www.hotelzwierzat.com 

www.gmina.zgierz.pl
zakładka Gmina - Adoptuj psa

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych z terenu Gminy Zgierz

* Termin może ulec zmianie. Więcej informacji na około 2 tygodnie przed podaną datą
w Urzędzie Gminy Zgierz, w siedzibie RS II Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych
www.gmina.zgierz.pl i http://rs2.pl.

odbiór śmieci niesegregowanych i posortowanych sprzed posesji od godz. 6.00

Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II 
(środy)

miesiąc
dzień

Rejon III 
(czwartki)

Rejon IV 
(piątki)

sierpień 4, 18 6, 20 7, 21 8, 22

wrzesień 1, 15, 29 3, 17 4, 18 5, 19

październik 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31

listopad 10, 24 12, 26 13, 27 14, 28

grudzień 8, 22 10, 24* 11, 22* 12, 29*

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice,
Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia
Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów,
Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew,
Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,
Wola Branicka, Wołyń
Rejon II: Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny,
Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice, Kwilno,
Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów
Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B,
Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda
Rejon IV: Rosanów

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon

q 4 października (sobota): Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz
Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Kębliny, Kotowice,
Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce,
Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów q 11 października (sobota): Rosanów
q 18 października (sobota): Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka,
Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo,
Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów,
Marcjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko,
Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny,
Szczawin Mały, Ukraina, Wola Branicka, Wołyń q 25 października (sobota):
Adolfów, Dębniak, Emilia, Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra,
Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda

odpady będą odbierane od godz. 6.00 w dniu wywozu 

czytaj również 
na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 7 lipca 2014 r.

I N F O R M A C J A

w sprawie inkasenta poboru podatków w Sołectwie Wypychów

Niniejszym informuję, iż w dniu 26 czerwca 2014 r. Rada Gminy Zgierz podjęła
Uchwałę Nr XLVII/472/14 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w Gminie Zgierz.
W wyniku podjętej uchwały zostało wykreślone z wykazu inkasa Sołectwo
Wypychów. 

W związku z powyższym Sołtys Sołectwa Wypychów nie jest już inkasentem
wykonującym czynności poboru należności pieniężnych z tytułu podatków.

Zobowiązania z tytułu podatków należy wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego
w Zgierzu w Urzędzie Gminy Zgierz lub w innym oddziale tego Banku, lub w innej
dostępnej formie. Wpłaty w kasach Banku Spółdzielczego w Zgierz na konto
Gminy Zgierz odbywają się bez prowizji.

Wójt Gminy Zgierz
Zdzisław Rembisz
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KULTURA

W dniach 17 - 21 lipca zespoły śpiewacze działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej: Giecznianki z Gieczna z kapelą

ludową Zenona Rudnickiego i Szczawinianki ze Szczawina,
uczestniczyły w wyjeździe do Rēzekne na Łotwie - gminy partnerskiej
Gminy Zgierz. Celem wyjazdu zespołów były występy artystyczne
w ramach wymiany kulturalnej między gminami partnerskimi. 

Zespoły towarzyszyły oficjalnej delegacji z Gminy Zgierz, która
na zaproszenie samorządu Rēzekne gościła tam wraz z delegacjami
z Białorusi, Litwy, Norwegii oraz przedstawicielami Ambasady Stanów
Zjednoczonych na Łotwie. W skład delegacji weszli: Wójt Gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej Barbara Polasińska, pracownik Referatu Rozwoju,
Promocji i Kultury UGZ Maciej Wrzesiński oraz pracownik GOK
Katarzyna Leszczak.

Delegacja uczestniczyła w prezentacji nowych obiektów kulturalnych 
i infrastruktury w Rēzekne: Sali Koncertowej „Gors”, Szkoły Wyższej
w Rēzekne, Centrum Młodzieży „Zeimuls” oraz w wizycie w Łatgalskim
Centrum Rzemiosła. Zespoły śpiewacze zwiedziły Polską Szkołę
Średnią w Rēzekne, po której oprowadziła dyrektor Walentyna
Szydłowska. 

W pierwszym dniu pobytu na Łotwie zespoły zaproszone zostały na
występy do tamtejszego Sołectwa Běrzgale. Gdy dojechały, zaskoczenie
było ogromne. Jezioro, zielona polana i piękna zadaszona drewniana
scena, na której zespoły z Łotwy, Białorusi i Polski prezentowały

ułożone specjalnie na tę okazję programy artystyczne. Po występach
mieszkańcy sołectwa zaprosili gości na przygotowany przez siebie
poczęstunek. Swojskie rarytasy produkcji miejscowych gospodyń
i gospodarzy, podawane w tamtejszych strojach ludowych, zrobiły
na członkach zespołów ogromne wrażenie. 

Następny dzień to już obchody dni Rejonu Rēzekne, podczas których
miały miejsce: prezentacja obszarów wiejskich Rēzekne i dziedzictwa
kulturowego oraz warsztaty, występy lokalnych artystów i oczywiście
występy gości z zagranicy, w tym naszych grup. Zespoły zaprezento-
wały przygotowane na to święto aranżacje, które nagrodzone zostały
burzą oklasków zgromadzonej publiczności. Kolorowe, piękne stroje
wywołały zainteresowanie uczestników imprezy. 

Planując wyjazd do tak odległego miejsca, nie można było opuścić po
drodze wielu ciekawych miejsc. Przemieszczając się po Litwie zwie-
dziliśmy po drodze Wilno, gdzie zobaczyliśmy Ostrą Bramę, Katedrę
św. Stanisława, Nekropolię na Rossie. Ciekawym miejscem okazały
się Troki. Łotwa natomiast urzekła nas swoją stolicą - Rygą, gdzie
z przewodnikiem spędziliśmy czas spacerując po starym mieście. 

Atrakcji było co nie miara, wspomnień ogrom, zmęczenie towarzyszyło 
na każdym kroku, ale grupa dzielnie zniosła cały misternie
zaplanowany program. Czekamy na następne zagraniczne wyjazdy
z niecierpliwością.

zaśpiewały na Łotwie

Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznejfot. Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

oraz Maciej Wrzesiński 


