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Wyrazy współczucia

Pani 
Elżbiecie Skorupce

z powodu śmierci

OJCA

składają

Wójt Gminy Zgierz
Koleżanki i Koledzy

z Urzędu Gminy Zgierz

Pogrążeni w żałobie żegnamy

ŚP.
RAFAŁA

K M I T Ę
Zawsze będziemy 
o Tobie pamiętać.

Wychowawczyni,
Koleżanki i Koledzy z klasy VI
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Grotnikach

Żegnaj, Rafał, 
Nejlepszy Przyjcielu.

Na zawsze 
pozostaniesz 

w moim sercu.

Kacper

Wyrazy współczucia

Rodzinie

ŚP.
Marka

Kucińskiego

składają

Wójt Gminy Zgierz

Dyrektor i Pracownicy 
GCKSTiR 

Z wielkim bólem żegnamy
tragicznie zmarłego w dniu 17 stycznia 2017 r.

ŚP.
RAFAŁKA KMITĘ

Ucznia klasy VI
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach

W tych trudnych chwilach pozostajemy w duchowej łączności
z pogrążoną w żałobie Rodziną.

Władze Samorządowe i Społeczność
Gminy Zgierz

Z żalem żegnamy

ŚP.
RAFAŁA

K M I T Ę
Wyrazy współczucia

Rodzinie
składają

Wychowawczyni i Uczniowie
klasy II Gimnazjum   

w Grotnikach

Wyrazy współczucia

Bliskim
ŚP.

RAFAŁKA
K M I T Y

   
składają

Rodzice Uczniów
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Grotnikach

KONDOLENCJE

Pan Mieczysław Michalak w 1954 r. ukończył Liceum Pedago-
giczne w Zgierzu. W tym samym roku podjął pracę w Szkole
Podstawowej w Smardzewie jako nauczyciel różnych przedmiotów.
Po kilku latach pracy otrzymał nominację na kierownika tej szkoły.
Był człowiekiem koleżeńskim, dbającym o swoich nauczycieli,
szanowanym przez uczniów i ich rodziców.  

W czasie wykonywania pracy ukończył Studium Nauczycielskie,
a nieco później studia wyższe na kierunku biologii. Dużo czasu
poświęcał na działalność społeczną. Reforma szkolnictwa przyczy-
niła się do likwidacji wielu szkół w naszej gminie – m.in. w Smar-
dzewie. Wielu nauczycieli rozpoczęło pracę w Szkole Podstawowej
w Szczawinie. Pan Michalak pracował tam jako kierownik świetlicy
szkolnej.

Wychował trzy pokolenia dzieci i młodzieży. W 1987 r. przeszedł
na zasłużoną emeryturę, ale nie zaprzestał udzielać się społecznie.
W latach 1990 do 2014 był członkiem Zarządu Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP przy gminie Zgierz. Oddelegowany do pracy
w Komisji Socjalnej wykazał się jako czynny działacz na rzecz
nauczycieli emerytów. 

Odszedł od nas dobry człowiek i wspaniały kolega, pozostawiając
po sobie smutek i wspomnienie.   

Koleżanki i koledzy 
z Koła Emerytów i Rencistów ZNP Gminy Zgierz   

MIECZYSŁAW
MICHALAK

PEDAGOG
I

SPOŁECZNIK

WSPOMNIENIE

To miał być radosny wypoczynek w górach. Wyjazd
grupy uczniów pod opieką doświadczonych pedagogów
na ferie zimowe został zorganizowany przez Urząd
Gminy Zgierz. Niestety, we wtorek 17 stycznia w godzi-
nach popołudniowych na basenie ośrodka sportowego
w Wiśle doszło do tragicznego wypadku. W pewnej
chwili dwóch chłopców jednocześnie znalazło się
pod wodą. Nauczyciel pospieszył na ratunek, a w ślad
za nim - również inne osoby, przebywające w wodzie.
Wyciągnięto chłopców i rozpoczęła się reanimacja.
Dwunastoletniego Rafałka z Ustronia nie udało się
uratować. Drugi z uczniów przeżył i trafił do szpitala
w Bielsku-Białej.

Tragiczna śmierć Rafałka wstrząsnęła całą naszą
społecznością. Do wypadku doszło na zimowisku,
organizowanym - zgodnie z praktykowaną od lat
tradycją - przez samorząd gminny. Zadbano
o należyte przygotowanie wyjazdu i zachowanie wyma-
ganych prawem i zdrowym rozsądkiem procedur.
Co zatem się stało? Jak wynika ze wstępnych ustaleń
śledczych, w krytycznej chwili na basenie nie było
ratownika. Osoba, wykonująca te obowiązki - mimo
braku odpowiednich kwalifikacji, miała wyjść w czasie,
gdy grupa dzieci znajdowała się już w wodzie.              

Każdy, kto korzysta z pływalni, zdaje sobie sprawę,
jak kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
odgrywa ratownik - z jego stanowiska dokładnie widać
nie tylko lustro wody, ale również sytuację pod jej
powierzchnią. Prawo wymaga, aby na basenie przeby-
wał ratownik. Jak to możliwe, że w tamtej dramatycznej
chwili go zabrakło? Jesteśmy zdeterminowani, aby
wyjaśnić okoliczności wypadku do końca. Sprawę bada
policja pod nadzorem cieszyńskiej prokuratury. Wszyst-
kim, których ta tragedia dosięgła, zapewnione zostało
wsparcie psychologiczne.

Wiadomość o wypadku w Wiśle zszokowała wszyst-
kich.   Zarządzeniem Wójta Gminy Zgierz w dniach
18-20   stycznia   wprowadzono   żałobę. Dla wielu
jednak żałoba wciąż trwa i pozostanie na długo.
23 stycznia pożegnaliśmy Rafałka; w kościele
w Grotnikach, a później na miejscowym cmentarzu
zebrała się ogromna rzesza ludzi.                

Ukojeniem dla wierzących pozostają słowa Jezusa,
zapisane w Ewangelii św. Marka, a w obliczu opisywa-
nej tragedii nabierające szczególnego znaczenia:
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszka-
dzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże"...

Tragedia na zimowisku

Są takie chwile, kiedy trudno wyrazić słowami emocje: żal, ból, współczucie... 

Tragedia, do jakiej doszło 17 stycznia na basenie w Wiśle, pogrąża nas w żałobie i zadumie. 

Pozostawiła w ludzkich sercach i umysłach pustkę, traumę, ból, lęk i refleksję, jak kruche jest życie... 

Wszystkim, których dosięgła, mówimy: jesteśmy z Wami - modlitwą, myślą, milczeniem...
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W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy
Zgierz przyjęła budżet na rok 2017.
W uchwale budżetowej przewidziano
wydatki na poziomie niemal 55,3 mln
złotych. Tradycyjnie największa część
budżetu gminy przypadnie na wydatki
oświatowe - w sumie ponad 15 mln
złotych (wliczając edukacyjną opiekę
wychowawczą). Ile pieniędzy trafi
do poszczególnych szkół? Sumując
wydatki na utrzymanie szkół podstawo-
wych i gimnazjów, oddziałów przed-
szkolnych i stołówek, rozkład wydatków
jest proporcjonalny do wielkości placó-
wek i przedstawia się następująco: Besie-
kierz - 882 tys. zł, Biała - 1,33 mln zł,
Dąbrówka - 1,11 mln zł, Gieczno - 2,64
mln zł, Grotniki - 2,33 mln zł, Słowik -
2,37 mln zł, Szczawin - 3,15 mln zł.
Do tego zestawienia należy doliczyć
wydatki gminy na dokształcanie i dosko-
nalenie zawodowe nauczycieli - w sumie
ponad 73 tys. zł. Utrzymanie oddziałów
przedszkolnych kosztuje 1,4 mln zł,
a kolejne 561 tys. zł zwracamy innym
gminom, na terenie których z opieki
przedszkolnej korzystają mieszkańcy
naszej gminy.

Drugi co do wielkości dział budżetu
to różnorodne świadczenia na rzecz
rodziny, przede wszystkim realizacja
programu "Rodzina 500+", wprowadzo-
nego przez rząd premier Beaty Szydło
w ubiegłym roku. Prognozowane
wydatki na te cele w gminie Zgierz
to łącznie 12,7 mln zł, z czego niemal
9 mln to program "500+", a 3,7 mln -
świadczenia rodzinne, z funduszu
alimentacyjnego itp. 

Doniosłe miejsce w planie wydatków
zajmują inwestycje - priorytet w pracy
samorządu obecnej kadencji. Na inwesty-
cje drogowe przeznaczono prawie
5 milionów złotych; planowane jest opra-
cowanie dokumentacji projektowej
dla dróg: w Białej w kierunku Cypria-
nowa, ul. Jedlinowej w Jedliczu A,
ul.  Szkolnej   i   Słonecznej  w   Słowiku,

remonty dróg w Wypychowie i Kotowi-
cach (most na Moszczenicy). Prace będą
prowadzone na drodze Dąbrówka Malice
-Lućmierz Las (ul. Kasztanowa), na ul.
Spółdzielczej w Dąbrówce Wlk.
oraz w Janowie. Blisko półtora miliona
złotych zasili inwestycje w infrastrukturę
wodociągową; planowane są m.in. rozbu-
dowa stacji wodociągowych w Maciejo-

wie i Janowie oraz kolejny etap budowy
wodociągu w Woli Rogozińskiej. 250 tys.
zł zarezerwowano na budowę oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Rosanów
i Ustronie, 30 tys. zł - na zakup wiat przy-
stankowych. Rekordowe będą również
inwestycje w dziedzinie opieki zdrowot-
nej, zaplanowane na kwotę 1,5 mln zł.
W tej dziedzinie sztandarowym
projektem jest budowa ośrodka zdrowia
w Białej, spełniającego restrykcyjne
normy obowiązkowe dla placówek
opieki zdrowotnej. Bez wspomnianej
inwestycji dalsze funkcjonowanie pod-
stawowej  opieki  zdrowotnej  w  dotych-

czasowym  miejscu  byłoby niemożliwe
z uwagi na unijne standardy. Wśród
wydatków inwestycyjnych znalazły się
również remonty budynków, m.in. świet-
licy w Jedliczu A i szkoły w Giecznie,
projekt dotyczący sali gimnastycznej
w Słowiku, rozbudowa infrastruktury
szkolno-sportowej (boiska w Dąbrówce
Wlk i Słowiku).

Na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska przeznaczono łącznie 6,64
mln zł. W tej liczbie gospodarowanie od-
padami komunalnymi zajmuje 1,56 mln
zł. 415 tys. zł zarezerwowano na ochronę
środowiska    naturalnego poprzez wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii.
Wydatki na oświetlenie dróg i ulic zapla-
nowano na 1,44 mln zł, a to za sprawą
planowanych przedsięwzięć: moderniza-
cji oświetlenia i niezbędnej konserwacji
istniejących urządzeń. Na lokalny trans-
port zbiorowy i dowozy dzieci do szkół
w ramach dotacji dla GZK gmina wyda
1,42  mln   zł.  Na   bieżące   utrzymanie

dróg GZK otrzyma pół miliona złotych.
Radni przewidzieli również  dotacje  ce-
lowe  na jakże potrzebne doposażenie za-
kładu: zakup równiarki, minikoparki i
wysięgnika do obcinania gałęzi (łącznie
280 tys. zł). 108 tys. zł dołoży gmina do
utrzymania komunikacji tramwajowej,
50 tys. zł - do utrzymania autobusowej
linii 51B, a 21 tys. - linii 3A.

Dział pomocy społecznej obejmuje
prawie 3,4 mln zł.   W tej kwocie miesz-
czą się m.in. zasiłki stałe i okresowe, ce-
lowe i pomoc w naturze, usługi
opiekuńcze, dożywianie, dodatki miesz-
kaniowe oraz finansowanie prac społecz-
nie użytecznych. Na gospodarkę
mieszkaniową radni przeznaczyli 610
tys. zł. Niemal 300 tys. zł posłuży celom
bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej. Wydatki gminy na
kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego mają wynieść 845 tys. zł.

Wydatki na administrację to w sumie
6,4 mln zł, przy czym koszt funkcjono-
wania urzędu gminy (utrzymanie i ogrze-
wanie budynku, wynagrodzenia
i szkolenia pracowników, wpłaty na
PFRON, zakupy sprzętów, materiałów
i wyposażenia, koszt usług pocztowych,
utrzymanie sieci teleinformatycznej itp.)
to 5,8 mln zł. W tej sumie mieści się rów-
nież m.in. realizacja projektu wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych, termomodernizacja budynku
i przebudowa II piętra w budynku B,
dzięki czemu poprawią się warunki
udziału publiczności w sesjach Rady
Gminy i posiedzeniach komisji, a sala
konferencyjna będzie spełniała normy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Warto zwrócić uwagę, że suma kosztów
w dziale „administracja publiczna”
stanowi obecnie 11,6% całego budżetu,
tymczasem pięć lat temu było to aż 17%.

Uchwała budżetowa w pełnym brzmie-
niu wraz z załącznikami jest dostępna
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.gminazgierz.pl.     /DS/

BUDŻET 2017: MILIONOWE INWESTYCJE
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EDUKACJA

W dniu 11 I br. w Urzędzie Gminy
Zgierz odbyła się konferencja prasowa,
podsumowująca pracę samorządu gmin-
nego w 2016 r. To zupełnie nowa formuła
prezentacji, a jednocześnie promocji
gminy na forum mediów lokalnych i re-
gionalnych. Wójt Barbara Kaczmarek
przedstawiła najważniejsze dokonania
władz gminy Zgierz na półmetku kadencji
- przede wszystkim obszerną listę
inwestycji w infrastrukturę drogową
i wodociągową, obiekty gminne, park
maszynowy GZK. Szerokie spektrum
zrealizowanych i zainicjowanych
przed- sięwzięć znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w specjalnym raporcie o gmin-
nych inwestycjach w ubiegłym roku.

- Przygotowaliśmy zwięzłe sprawozda-
nie z pracy samorządu, ponieważ  miesz-
kańcy oczekują konkretnych informacji:
co zostało zrobione, jak spożytkowane są
środki inwestycyjne. Nasza gmina należy
do największych w województwie i dla-
tego nie zawsze mamy świadomość, jakie
są efekty działań nie tylko w naszym
otoczeniu i sąsiedztwie, ale również
w  bardziej  odległych  zakątkach  gminy   

Zgierz. Raport, który niebawem dotrze
do wszystkich mieszkańców w formie
biuletynu informacyjnego, pokazuje skalę
zmian, jakie na naszych oczach się dzieją:
modernizacji i rozwoju w różnych
dziedzinach życia - mówi wójt Barbara
Kaczmarek w rozmowie z "NZZ" - Wła-
dze gminy dotrzymują słowa danego
mieszkańcom u zarania obecnej kadencji.
Udowodniliśmy, że odwieczne "nie da
się" można zastąpić konkretnymi działa-
niami. Przykład: połączenie autobusowe
między Rosanowem, Dąbrówką i Zgie-
rzem w ramach komunikacji gminnej,
uruchomione od kwietnia 2016 r. Jednak
się da. W ten rok wkraczamy z energią
i pomysłami, które przyniosą naszej
gminie wiele dobrego.

- Poprzez przekaz medialny o zasięgu
regionalnym wysyłamy również sygnał
do wszystkich: dużo się u nas dzieje,
wychodzimy naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom mieszkańców, unowocześ-
niamy się; warto w naszej gminie
zamieszkać, zainwestować w działalność
gospodarczą - wyjaśnia sekretarz gminy
Mirosława Maciak.                            /DS/

Podsumowanie roku 2016:
modernizacja i rozwój

infografika:
„NA ZIEMI ZGIERSKIEJ”  (C) 2017
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Jakość powietrza, którym oddychamy, należy
do najgorszych w Europie - alarmują eksperci.
Zanieczyszczenia powietrza są odpowiedzialne
za szereg poważnych chorób, ewidentnie skracają
życie i powodują w skali naszego kraju ok. 45 tys.
zgonów rocznie. Niebezpiecznych cząstek z racji
mikroskopijnej wielkości nie widać gołym okiem,
jednak jeśli ich ilość w powietrzu staje się zbyt
duża - powstaje smog. Zjawisko to najłatwiej za-
obserwować w większych miastach. Nawet jeśli
nie zauważamy niepokojącej "mgły" nie znaczy,
że powietrze jest czyste. Obecność zanieczyszczeń
odczują na swoich organizmach w pierwszej
kolejności osoby starsze oraz chorujące na scho-
rzenia układu krwionośnego i oddechowego.
Trudniej się oddycha, występują napady kaszlu
czy też katar.

Wśród zawieszonego w powietrzu pyłu szcze-
gólnie groźne dla człowieka są PM2,5 oraz PM10.
Cyfry w nazwach opisują maksymalną wielkość,
mierzoną w mikrometrach. To naprawdę mikro-
skopijna jednostka: milimetr mieści w sobie tysiąc
mikrometrów. Okazuje się zatem, że pył PM2,5
jest 20 razy mniejszy niż średnica ludzkiego
włosa; nawet większość bakterii osiąga większe
rozmiary. Nic więc dziwnego, że pyły z łatwością
wnikają do ludzkiego organizmu, kumulując się
zazwyczaj w układzie oddechowym - nawet
w najgłębszych partiach płuc. Ich stężenie
w powietrzu zmienia się dość dynamicznie -
nie tylko z dnia na dzień, ale nawet z godziny
na godzinę. Najmniejsze pyły są zdolne prze-
mieszczać się z wiatrem na odległości nawet
ponad 2 tysięcy kilometrów. Opierają się nawet
opadom deszczu.

Co zawierają pyły zawieszone? Różnego
rodzaju pierwiastki i związki chemiczne. Niestety,
również te najbardziej toksyczne i rakotwórcze,
jak benzo(a)piren czy metale ciężkie. Stopniowe
odkładanie ich w organizmie musi skutkować
poważnymi konsekwencjami dla zdrowia - wywo-
łują choroby nowotworowe.

Skąd bierze się pył PM2,5 i PM10? Najwięcej
zanieczyszczeń powietrza produkuje człowiek
poprzez spalanie paliw: węgla, koksu, gazu, ropy,
benzyny. Najbardziej niebezpieczne substancje
powstają jednak na skutek domowego spalania
różnego rodzaju odpadów: plastików, folii, płyt
meblowych, opon itp. Uwalniane do atmosfery
trucizny tygodniami wiszą w powietrzu, a niemała
część trafia wprost do płuc. Czasami po to,
by zostać tam na zawsze...

Według ekspertów, zanieczyszczenia powietrza
w przeważającej większości są skutkiem ogrzewa-

nia domów - zwłaszcza niedozwolonym "opałem"
w postaci tworzyw sztucznych. Duży udział
w emisji zanieczyszczeń mają też silniki spalinowe
we wszystkich rodzajach pojazdów i zakłady prze-
mysłowe, które jednak wydzielają mniej tksycz-
nych substancji to za sprawą obowiązkowych
technologii filtracji dymu.

Zanieczyszczenie powietrza jest bezspornym
faktem - w centralnej Polsce poziom pyłów zawie-
szonych zdecydowanie przekracza światowe
normy. Oczywiście można domniemywać,
że stężenie pyłu zależy od wielkości miejscowości
(gorsze powietrze w większych skupiskach)
oraz od lokalnych uwarunkowań (wystarczy kilka
mocno kopcących kominów, by zepsuć powietrze
w całej miejscowości). Na terenie gminy Zgierz
nie mamy certyfikowanych przez Inspekcję
Ochrony Środowiska stacji pomiarowych zanie-
czyszczeń powietrza. Najbliższa znajduje
się w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego. Wyniki
rejestrowane przez tamtejszą aparaturę zatrważają,
wykazując zazwyczaj zdecydowane przekroczenie
dopuszczalnej normy stężeń PM2,5 oraz PM10.
W krytycznym okresie, między 9 a 12 stycznia,
stężenie PM2,5 przekraczało dopuszczalne normy
nawet pięciokrotnie! Choć dobowe normy zanie-
czyszczeń obowiązujące w Polsce są zgodne
ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia
(inaczej jest z normami rocznymi), to system alar-
mowania o zanieczyszczonym powietrzu od 2012
r. jest już bardzo liberalny. Przykładowo, we Wło-
szech taki alarm ogłasza się przy poziomie
75 mikrogramów, u nas -  dopiero powyżej 300.
Pozornie więc alarmów jest mało albo wcale,
co nie zmienia faktu, że powietrze pozostaje bar-
dzo zanieczyszczone. 

Co możemy zrobić? Jakość powietrza, którym
oddychamy, zależy od solidarnej odpowiedzialno-
ści wszystkich członków społeczności lokalnej.
Musimy mieć świadomość, że od tego, co spalamy
w domowych piecach, zależy zdrowie nasze,
naszych rodzin, sąsiadów bliższych i dalszych.
Szczególnie karygodne jest spalanie wszelkich
odpadów, które powinny wylądować w pojemniku
na śmieci. W ramach systemu odbioru odpadów
komunalnych możemy oddać dowolną ilość
śmieci wytworzonych w gospodarstwie domo-
wym, więc nie ma potrzeby pozbywania się ich
"na lewo" - niezgodnie z prawem. Za spalanie
odpadów grożą surowe kary, ale to nie tylko
one powinny odstraszać amatorów "kopcenia".
Potrzeba jest wyobraźnia, zdrowy rozsądek,
świadomość konsekwencji naszego działania. 

DS

Niewidzialny śmietnik
Samorząd gminy Zgierz utrzymał obowiązujące dotychczas

stawki za wodę i odprowadzenie ścieków. To drugi z rzędu
rok, gdy od 1 stycznia nie wzrosną rachunki klientów Gminnego
Zakładu Komunalnego. Wysokość taryf określa wójt
na wniosek GZK, a zatwierdza Rada Gminy. Opłaty pozostały
na poziomie z 2015 r. 

- Wysokość opłat wynika z kalkulacji ekonomicznej kosztów
produkcji wody, odprowadzania ścieków i utrzymania infrastruk-
tury - wyjaśnia wójt Barbara Kaczmarek - Aktualny poziom taryf
pozwala na pokrycie wszystkich kosztów, i to pomimo rozległej
terytorialnie sieci wodociągowej, notabene, wciąż rozbudowywa-
nej. Jest to możliwe m.in. za sprawą uszczelnienia  przesyłu wody,
modernizacji systemu i eliminacji przypadków nielegalnego
poboru. Warto podkreślić, że cena wody w naszej gminie należy
do najniższych w regionie.

Przypomnijmy, że cena metra sześciennego wody dla gospo-
darstw domowych wynosi 2,62 zł netto; w przypadku odbiorców
korzystających z opłaty abonamentowej rozliczanych wg wodo-
mierza głównego lub przeciętnych norm zużycia odpowiednio
4,18 zł i 3,24 zł (wartości netto). Pozostali klienci płacą
od 3,17 do 4,18 zł netto. Z kolei za metr sześcienny odprowadzo-
nych ścieków opłata wynosi 6,44 zł netto.

W nowy rok 
bez podwyżek

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z
2016 r. poz. 2249). Jednym z celów tej ustawy jest zmiana przepisów
dotyczących usuwania drzew i krzewów. Zgodnie z nowymi przepisami
w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest już
konieczne uzyskanie zezwolenia. Przypomnijmy, że do końca 2016
roku właściciel nieruchomości musiał uzyskać w urzędzie gminy zgodę
(decyzję) na usunięcie drzewa. 

Obecnie drzewa oraz krzewy właściciel nieruchomości na terenie swo-
jej posesji, bez względu na ich gatunek, rozmiar i wiek, może wyciąć
bez zezwolenia jeśli są one usuwane na cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej (z wyjatkiem gatunków prawnie chro-
nionych). Bez uzyskania zezwolenia można usuwać drzewa
lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych rolniczo
do użytkowania rolniczego.

Jeśli drzewa rosną na gruncie leśnym (oznaczonym w ewidecnji
gruntów jako Ls), organem właściwym do wydania zezwolenia
na jego wycinkę jest starosta, ponieważ zgodnie z ustawą o lasach
nadzór nad gospodarką leśną sprawują starosta – w lasach niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa.

Obowiązek uzyskiwania zezwoleń na wycinkę został nadal utrzy-
many dla osób prawnych (np. zarządy dróg, firmy) oraz gdy usuwa-
nie drzew wiąże się z działalnością gospodarczą – jednak
z kilkoma wyjątkami. Podmioty te bez zezwolenia mogą wycinać
drzewa, których obwód, mierzony na wysokości 130 centymetrów
od ziemi, nie przekracza 50 centymetrów. W przypadku drzew szybko-
rosnących, czyli  topoli, wierzb, kasztanowców zwyczajnych, klonów
jesionolistnych, klonów srebrzystych, robinii akacjowych i platanów
klonolistnych, nie trzeba mieć  zezwolenia na wycięcie drzewa, którego
obwód na wysokości 130 centymetrów nie przekracza 100 centymentów.
Należy również podkreślić, iż zmiany dotyczą także zwolnienia
od obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę krzewów rosnących
w skupisku o powierzchni do 25 m² – bez względu na ich wiek.

Warto jednak zaznaczyć, że wspomniana nowelizacja nie wprowadza
zmian postępowania w odniesieniu do zasad ochrony gatunkowej
roślin. W związku z tym nadal obowiązują zakazy wynikające
z wymienionych form ochrony (np. zakaz usuwania chronionych
gatunków drzew i krzewów, zakaz usuwania drzew stanowiących
siedlisko chronionych gatunków zwierząt i grzybów, zakaz niszczenia
gniazd ptasich  itp.).

Bliższe informacje oraz pomoc zainteresowani mogą uzyskać
telefonicznie: 42 716 25 15 wew. 304 lub 102 lub osobiście w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, stanowisko
nr 3 lub 4.                                                   /oprac. Małgorzata Godlewska/

Usuwanie drzew 
- kiedy bez zezwoleń?

Na zdj.: poziom zanieczyszczeń powietrza, rejestrowany przez zgierską stację w styczniu br.; pomiary
można śledzić w internecie na stronie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska: www.wios.lodz.pl. 

PRAWO: ZMIANA PRZEPISÓW

EKOLOGIA: CZYM ODDYCHAMY?

dopuszczalna norma

źródło: www.wios.lodz.pl
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W dniu 19 stycznia 2017 r. na jednej ze stron inter-
netowych opublikowany został artykuł sygnowany
nazwiskiem Pana Mariana Jóźwiaka, radnego Rady
Gminy Zgierz. W tekście tym autor sformułował
zarzut pod moim adresem, dotyczący rzekomo
"nieetycznego" zachowania, polegającego na... udzie-
leniu "niewłaściwej" odpowiedzi na pytania
Pana Radnego. Wbrew pozorom, jest to zarzut bardzo
poważny, w mojej ocenie bezzasadny, krzywdzący
i wprowadzający opinię publiczną w błąd.  Poczucie
osobistej i zawodowej godności nakazuje mi zabrać
głos i przedstawić obiektywne fakty w sprawie. Ponie-
waż Pan Marian Jóźwiak przedstawił swoje zastrzeże-
nia na forum publicznym, nie pozostaje mi nic innego,
jak odpowiedzieć na zarzuty w analogiczny sposób.
Z niechęcią podejmuję tę polemikę, ale publiczny atak
na mnie z racji sprawowanej funkcji sekretarza gminy
w istocie godzi w samorząd gminy Zgierz i dlatego
nie może pozostać bez echa, przemilczany i zbagateli-
zowany. 

Zastrzeżenia, jakie wyraził autor internetowej
publikacji, dotyczyły bezpośrednio odpowiedzi na
wniosek Pana Mariana Jóźwiaka o udzielenie informa-
cji publicznej, a ściślej ujmując - na jedno z pięciu
pytań, jakie Pan Radny był uprzejmy skierować
do Wójta Gminy Zgierz. Odpowiedź na wniosek
została sporządzona zgodnie z ustawowymi
wymogami. Pan Radny - jak każdy obywatel, wystę-
pujący z tego rodzaju wnioskiem - uzyskał rzetelną
informację na piśmie w przewidzianym prawem
terminie.

Powodem niezadowolenia Pana Radnego stała się
odpowiedź na pytanie o dane, zawarte w uchwałach
budżetowych, które są ogólnie dostępne na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP). Wniosek o udzielenie
informacji, która ma charakter publiczny i jest
dostępna dla wszystkich, można porównać
- w konwencji publicystycznej, którą zaproponował
Pan Radny w swojej publikacji - do "wyważania
otwartych drzwi". Zarzuty są tym bardziej niezrozu-
miałe, gdyż Pan Radny, sprawując swój mandat
nie od dziś, zawsze otrzymywał komplet dokumentów,
niezbędnych do swojej pracy samorządowej, m.in.
projekty uchwał, w których zawarte są wszystkie
informacje, o jakie pytał w rzeczonym punkcie
swojego wniosku. Nie wątpię, że uczestnicząc
w głosowaniach, Pan Radny znał treść uchwał, które
popierał, lub z którymi się nie zgadzał, a tym samym
powinien mieć świadomość, jakie informacje
są zawarte w uchwałach budżetowych. 

Oczywiście Pan Marian Jóźwiak nie ma obowiązku
przechowywania wspomnianych wyżej dokumentów
w formie papierowej. W takiej sytuacji najprostszym
rozwiązaniem, z którego korzystają radni, jest szybkie
sprawdzenie informacji w internetowej bazie aktów
prawnych na stronie internetowej www.gminazgierz.pl
(BIP, Prawo). Uzyskanie dostępu do konkretnych
danych to kwestia kilkudziesięciu sekund. Pan Marian
Jóźwiak nie skorzystał z tego ułatwienia, dostępnego
dla wszystkich obywateli, ale zapytał o informacje
w formie wniosku o udzielenie informacji publicznej
- miał do tego prawo. Z kolei adresat wniosku miał
obowiązek udzielić odpowiedzi i z tego ustawowego
obowiązku w pełni się wywiązał. Dane, które nie są
w gotowej postaci publikowane na stronie interneto-
wej, zostały zawarte w załącznikach, natomiast
w kwestii informacji ogólnodostępnych - wskazano
precyzyjnie internetowe adresy właściwych plików
w wersji elektronicznej. Jest to praktyka powszechnie
stosowana w organach administracji publicznej
w sytuacji, gdy pytania dotyczą informacji udostępnio-
nych w BIP. Właśnie taki tryb konstrukcji  odpowiedzi
zalecają eksperci na szkoleniach dla urzędników pań- 

stwowych  i  samorządowych.  Ma  to  służyć
zarówno edukacji obywateli, jak i usprawniać pracę
administracji. Odpowiedź na wniosek Pana Radnego
była przygotowana profesjonalnie i z poszanowaniem
zarówno przepisów prawa, jak i osoby samego Wnio-
skodawcy. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
uprzejmie informujemy, że są one ogólnodostępne
w BIP w określonym miejscu.    

Oburzenie Pana Mariana Jóźwiaka jest zupełnie
niezrozumiałe i irracjonalne. Trudno zrozumieć,
dlaczego do rangi wielkiego problemu urasta otwo-
rzenie uchwały, nad którą swego czasu Pan Radny
procedował, i sprawdzenie zapisanej w niej liczby.
Standardem samorządu obecnej kadencji jest równe
traktowanie wszystkich obywateli. Nie dzielimy
wnioskodawców na "lepszych" i "gorszych",
"ważniejszych" i "mniej ważnych". Pan Radny
nie powinien czuć się z tego tytułu urażony.

Trudno zrozumieć zarzut, jaki został sformułowany
w publikacji sygnowanej nazwiskiem Pana Radnego.
Jestem niezmiernie zaskoczona faktem, że Pan Marian
Jóźwiak podpisał swoim nazwiskiem zdania wprost
obraźliwe pod moim adresem, zarzucające mi
nieetyczne postępowanie w związku z wyżej opisaną
sytuacją. Stanowczo protestuję przeciw stwierdzeniu,
jakoby w odpowiedzi na wniosek Pana Radnego
zawarte były "osobiste wycieczki". Nie było tam
żadnych uwag osobistych, a jedynie zwrócenie uwagi
na fakt, że Pan Radny - z racji sprawowanego man-
datu i pełnionej funkcji publicznej - powinien
pamiętać o tym, że akty prawne są dostępne w BIP.
Była to życzliwa podpowiedź na przyszłość, uspraw-
niająca aktywność samorządową.

Bulwersujący pozostaje czas opublikowania tekstu
sygnowanego nazwiskiem Pana Radnego - w okresie,
kiedy nasza gminna wspólnota przeżywała żałobę
ogłoszoną przez Wójta Gminy Zgierz. Pozostawiam
taką interpretację etyki bez komentarza.

Nie znam intencji Pana Radnego, którymi kierował
się, wyrażając swoje stanowisko w takiej formie
i czasie. Bez względu na to, czy stoją za tym emocje,
czy polityczne plany, czy też inne powody, tego
rodzaju napaść słowna na urzędnika nie powinna mieć
miejsca. Jakie Pan Radny ma kwalifikacje, aby
w kategorycznych słowach na forum publicznym
oceniać pracę urzędników samorządowych pod kątem
profesjonalizmu i etyki? Jeśli czegoś się nie wie,
zawsze warto dopytać, wyjaśnić, po prostu rozma-
wiać. Pan Marian Jóźwiak nie przedstawił swoich za-
strzeżeń ani mnie, ani mojemu przełożonemu -
Wójtowi Gminy Zgierz. Zwracam uwagę na fakt, że
Pan Radny nie skorzystał również z przysługującego
mu prawa wniesienia skargi na odpowiedź z Urzędu
Gminy Zgierz. Dlaczego? Być może dlatego, że nie
ma żadnych podstaw formalnych do kwestionowania
odpowiedzi na drodze prawnej? Co innego wypowie-
dzi publicystyczne, dzięki którym można zaistnieć
w przestrzeni medialnej. Każdy może korzystać
z wolności słowa, jednak gdy słowo rani i godzi
w czyjeś dobre imię - przekracza się granice
przyzwoitości i etyki.

W dniu, kiedy opublikowano artykuł sygnowany
nazwiskiem Pana Mariana Jóźwiaka, na korytarzu
Urzędu Gminy Zgierz wymieniliśmy z Panem
Radnym uścisk dłoni. Mimo krzywdy, którą publika-
cja Pana Radnego mi wyrządziła, moja dłoń pozostaje
wyciągnięta - na znak chęci współpracy dla naszej
gminnej wspólnoty. Apeluję jednak do Pana Radnego
o respektowanie etyki, która powinna obowiązywać
wszystkich bez wyjątku. 

Mirosława Maciak
Sekretarz Gminy Zgierz

O informacjacji publicznej i etyce
ODPOWIEDŹ na publikację radnego Rady Gminy Zgierz

1. Obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego  ciąży na osobach
fizycznych które są właścicielami lub samoistnymi
posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie
wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Włas-
ności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne  lokali miesz-
kalnych niestanowiących    odrębnych nieruchomości lub
jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego. 
2.  Podatnicy są również zobowiązani do informowania
organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania
budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ
na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich
zaistnienia. 
3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają
następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 
grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich  części
związane  z  prowadzeniem działalności gospodarczej. 
4. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione
na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych
na prowadzenie dzialalności gospodarczej innej niż dzia-
lalnośc rolnicza.
5. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone
w ustawie lasy (lasem w rozumieniu ustawy są grunty skla-
syfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy),
z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej dzia-
lalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawa
prawna: Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. 2016, poz. 716 j.t. ze zm.); Ustawa z dnia
15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2016, poz. 617 j.t.
ze zm.); Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. 2016, poz. 374. j.t. ze zm.).

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Zgierz (pok. 12)
oraz na stronie internetowej www.gminazgierz.pl. Miejsce
składania informacji: Urząd Gminy Zgierz, Referat Finan-
sowy, budynek B, piętro II, pok. 12. Informacje
pod numerem 42 716 25 15 wew. 112.                      

Złożenie informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego  

KOMUNIKATY URZĘDU GMINY ZGIERZ

Wójt Gminy Zgierz przypomina o zbliżającym się termi-
nie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
dla producentów rolnych. Wnioski można składać w termi-
nie od 1 do 28 lutego 2017 r. Do wniosku należy dołączyć
faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów
pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2016 r. - 31 stycznia
2017 r. 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w mie-
siącu kwietniu 2017 r. W 2017 r. stawka zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wyso-
kości 1,00 zł za 1 litr zgodnie z przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dn. 30 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016
r., poz. 1934). Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2017 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można
pobrać w Urzędzie Gminy Zgierz (w Biurze Obsługi
Klienta na stanowisku nr 3 i 4) lub ze strony internetowej
gminazgierz.pl.

Zwrot podatku akcyzowego

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ
Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

Najbliższy termin: 
15 lutego 2017, godz. 10-15

Rezerwacja terminu konsultacji pod numerem telefonu
42 716 25 15 w. 116

(Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz)
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W dn. 23.12.2016 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz
w Zgierzu”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Zgierz,
poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w 2017 r. umożliwi załatwianie spraw urzędo-
wych drogą elektroniczną (m.in. będzie można bez konieczności wizyty w urzędzie uregulować
całkowicie sprawy związane z podatkami, np. od nieruchomości). Dla zapewnienia odpowied-
nich warunków do świadczenia nowoczesnych e-usług publicznych w ramach projektu zostanie
zakupiony nowy sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu to 629 633,00 zł, z czego 435 112,23 zł to dofinansowanie
z UE. Wskazany projekt mógł uzyskać wsparcie finansowe dzięki temu, że jest ujęty
w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Wdrożenienowoczesnychrozwiązańinformatycznych
iorganizacyjnychwUrzędzieGminyZgierzwZgierzu

Nowe połączenie autobusowe w gminnym rozkładzie jazdy
Od 1 lutego br. gmina Zgierz uruchomiła nowe połączenie autobusowe w ramach gminnej komunikacji publicznej. Linia Zgierz-Skotniki-Zgierz została
utworzona z inicjatywy i na skutek starań Karola Dynka, byłego radnego Rady Gminy Zgierz, społecznika i wieloletniego prezesa, a w obecnej kadencji
wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Linię obsługuje Gminny Zakład Komunalny.
Od poniedziałku do piątku autobus będzie wyjeżdzał z pl. Kilińskiego w Zgierzu do Skotnik o godz. 10.15, zaś odjazd z pętli autobusowej
w Skotnikach w kierunku Zgierza zaplanowano na godz. 10.30.
Jednocześnie prezentujemy rozkład linii Dąbrówka Wielka-Zgierz-Rosanów-Dąbrówka Wielka. W następnym numerze „NZZ” - cd. rozkładów.

GMINA ZGIERZ POZYSKUJE FUNDUSZE UNIJNE BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ W LUTYM I MARCU 2017

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W  DĄBRÓWCE SOWICE UL. OGRODOWA 6
6 lutego godz. 10.45-14.45; 17 lutego godz. 13.15-17.15; 6 marca godz. 10.45-14.45;
17 marca godz. 13.15-17.15

CENTRUM  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO–KULTURALNEJ  W  GIECZNIE
UL. SPORTOWA  3
3 lutego godz. 13.30-17.30; 14 lutego godz. 9.45-13.45; 28 lutego godz. 9.45-13.45;
3 marca godz. 13.30-17.30; 14 marca godz. 9.45-13.45; 28 marca godz. 9.45-13.45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA  W GROTNIKACH UL. BRZOZOWA 23
2 lutego godz. 9.00-13.00; 20 lutego godz. 13.00-17.00; 2 marca godz. 9.00-13.00;
20 marcagodz. 13.00-17.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SŁOWIKU UL. GDAŃSKA 44
6 lutego godz. 15.00-19.00; 20 lutego godz. 15.00-19.00; 6 marca godz. 15.00-19.00;
20 marca godz. 15.00-19.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W  SMARDZEWIE UL. PODLEŚNA  2
3 lutego godz. 9.00-13.00; 10 lutego godz. 13.00-17.00; 17 lutego godz. 9.00-13.00; 
3 marca godz. 9.00-13.00; 10 marca godz. 13.00-17.00;17 marca godz. 9.00-13.00

/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/

A K T U A L N O Ś C I          
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Powodu do dumy i satysfakcji dostarczył nam uczeń
klasy Ib Gimnazjum w Szczawinie Viktor Bernhard,
który zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie
Multitest z języka niemieckiego, zorganizowanym
przez Centrum Edukacji Szkolnej w październiku
2016 r. Szkoła otrzymała przed świętami wyniki
konkursu oraz nagrodę rzeczową dla laureata,
a uroczyste wręczenie nastąpiło po szkolnych
jasełkach. Był to z pewnością miły prezent
pod choinkę. Gratulujemy Viktorowi i jego rodzicom
oraz życzymy dalszych sukcesów!!! 

Wychowawczyni i nauczycielka j. niemieckiego
Agata Kupis-Piestrzeniewicz

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie w klasie IB gimnazjum
od listopada 2016 do końca lutego 2017
odbywają się zajęcia pilotażowe w ramach
międzynarodowego projektu School Still
Plays. Projekt ten jest jednym z czterech
dofinansowanych projektów międzynarodo-
wych w zakresie wdrażania europejskich
strategii w dziedzinie kształcenia i szkolenia
- stał się możliwy dzięki partnerstwu pomię-
dzy Prowincją Perugii - wnioskodawcą
z upoważnienia Kuratorium Oświaty
Regionu Umbria, a innymi organizacjami,
lokalnymi centrami badawczymi
we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii i Polsce. 

W dniu 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz odbyło się posiedzenie jury
Konkursu Ekologicznego „Nowa Era – Czysta Atmosfera” organizowanego przez Wójta
Gminy Zgierz, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Zgierz. Uczestnicy przygotowywali prace plastyczne w różnorodnych technikach, prezentu-
jące dwie wersje rzeczywistości: ekosystem, o który ludzie dbają zgodnie z zasadami ekologii,
oraz świat zniszczony nieodpowiedzialnym zachowaniem człowieka.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca:
Mirosława Maciak – sekretarz gminy Zgierz, członkowie: Małgorzata Godlewska,
Patryk Pietrasiak, Mariusz Świątczak, Magdalena Tworska. Do konkursu przystąpiło
140  uczniów klas I-III, 55 uczniów klas IV-VI oraz 20 uczniów gimnazjów. Prace konkursowe
zgłaszane były w grupach najczęściej 5-osobowych. Podczas oceniania jury brało pod uwagę
interpretację tematu, walory artystyczne i oryginalność zgłoszonych prac. Poniżej prezentu-
jemy wyniki konkursu.

KATEGORIA: KL. I-III SP
I miejsce: Jan Hofman, Mikołaj Żukowski, Dawid Antczak, Krzysztof Tamborski
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku pod opieką merytoryczną P. Kariny
Czerwińskiej. II miejsce: Anna Chajdys, Hubert Chowański, Nikola Mrozińska,
Martyna Jóźwiak, Magdalena Stróżewska z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie
pod opieką merytoryczną P. Elżbiety Janiszewskiej. III miejsce:  Kornelia Wężyk, Jagoda
Jóźwiak, Natalia Haszek, Zuzanna Zagozda, Julia Godlewska z Zespołu Szkolno-Gim-
nazjalnego w Szczawinie pod opieką merytoryczną P. Lucyny Kubiak. Wyróżnienie
otrzymali:  Lena Ciesiołkiewicz, Zofia Sudomir, Zofia Kaszuba i Justyna Robak
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku pod opieką P. Kariny Czerwińskiej.

KATEGORIA: KL. IV-VI SP
I miejsce: Klaudia Wlazło, Daria Wlazło,  Gabriela  Mikinka, Joanna Sobolewska, Anna
Bortnik z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku pod opieką merytoryczną P. Grazyny
Kuś i P. Anny Sokalskiej. II miejsce: Magdalena Palmowska, Klaudia Pawlak, Maja
Stęcel,  Wiktoria Weiss, Amelia Złotowska ze Szkoły Podstawowej w Białej pod opieką
merytoryczną P. Agaty Barzyńskiej. III miejsce: Joanna Andrzejczak, Antoni Redzisz,
Weronika Budlarek, Wiktor Janicki, Oskar Chojnacki ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wlk. pod opieką merytoryczną P. Jolanty Kłys i P. Agaty Norek. Wyróżnienie:
Julia Pawlak, Bartosz Pawlak, Igor Pawlak,  Julia Jabłońska, Adam Kotus z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie pod opieką merytoryczną P. Magdaleny Janiszewskiej.

KATEGORIA: GIMNAZJUM
I miejsce: Szymon Adam, Jakub Bystrzycki, Krystian Juszczyk, Oliwia Krysińsk,
Weronika Majewska z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach pod opieką meryto-
ryczną P. Ewy Gontarskiej-Pawluczyk. II miejsce: Natalia Cytryniak, Martyna
Lewandowska, Szymon Matusiak, Małgorzata Wachowicz, Natalia Wojciechowska
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie pod opieką merytoryczną P. Jolanty
Chojeckiej-Stępniewskiej. III miejsce: Aleksandra Marczak, Aleksander Kochanek, Filip
Słomski, Marcin Jóźwiak, Stanisław Jędrzejczak z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie pod opieką merytoryczną P. Magdaleny Janiszewskiej. Wyróżnienie: Kinga
Nejman, Zofia Mikinka, Roksana Galanciak, Natalia Mirecka, Julia Nemec z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku pod opieką merytoryczną P. Aneta Mirowskiej. 

oprac. Małgorzata Godlewska, Dariusz Szlawski

Projekt europejski w Polsce realizowany
jest przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk
o Zdrowiu. Inicjatywa ma na celu zapobiega-
nie i ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki poprzez realizację określonych działań
eksperymentalnych, w tym badań, szkoleń,
ewaluacji oraz kształcenia skoncentrowanego 
na rozwoju umiejętności życiowych
u uczniów i wymiarze emocjonalnym eduka-
cji. W Polsce w ramach projektu w pilotażu
biorą udział trzy gimnazja i jedna szkoła
ponadgimnazjalna.

W Szczawinie w ramach godzin wycho-
wawczych z pedagogiem uczniowie klasy IB
gimnazjum uczestniczą w zajęciach dotyczą-
cych rozwoju umiejętności życiowych,
psychospołecznych oraz inteligencji emocjo-
nalnej.

W trakcie zajęć uczniowie zdobywają
wiedzę z zakresu umiejętności życiowych
oraz praktycznego wykorzystania ich w życiu
codziennym, stylów radzenia sobie z konflik-
tem, zarządzania emocjami, budowania
samooceny.

Po więcej informacji na temat projektu
zapraszamy na stronę internetową:
www.scholstillplays.eu.

Koordynator projektu 
Wioletta Plich-Patora

KONKURS EKOLOGICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

Laureat ze Szczawina

Edukacja: warto!

W dniach 15–22 grudnia 2016 r. w każdej ze szkół na terenie gminy Zgierz zagościł Mikołaj,
który rozdawał dzieciom i młodzieży świąteczne upominki. Radość dzieci, zwłaszcza tych
najmłodszych, była ogromna. Dzieci chętnie śpiewały Mikołajowi kolędy i recytowały wier-
szyki. Prezenty były przygotowane również dla mieszkańców gminy. W miejscowościach
Biała, Słowik, Szczawin, Gieczno, Rogóźno i Dąbrówka Wielka Mikołaj rozdawał pierniczki
świąteczne oraz płyty z kolędami. W tej świątecznej akcji uczestniczyła również wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek, składając mieszkańcom gminy świąteczne życzenia. 

AB

Święty Mikołaj zawitał do naszej gminy

OGŁOSZENIE

Podziękowania 
dla Sponsora 

Pana Piotra Kacprzaka
oraz Pań, 

które pomogły 
w przygotowaniu paczek

świątecznych
dla dzieci z terenu
sołectwa Ciosny.

Soltys i Rada Sołecka 
sołectwa Ciosny

PODZIĘKOWANIA

NAGRODY
za rozwiązanie krzyżówki 

z grudniowego numeru „NZZ”
- zestawy książek otrzymują:
Pani Justyna Błachowicz

(Grotniki)
Pan Karol Domańsk i

(Wola Branicka)
Pan Jarosław Klimczak

(Kębliny)
- kubeczek otrzymuje

Pani Wanda Feliniak (Zgierz)
Zapraszamy po odbiór: Urząd

Gminy Zgierz, budynek B, pok. 13
(w terminie do 30 czerwca 2017 r.)
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Gieczno Kania Góra Łagiewniki Nowe

Rosanów Jedlicze

Gieczno

Szanując tradycje, Gminne
Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej w grudniu
zorganizowało warsztaty
wykonywania ozdób bożo-
narodzeniowych. Warsztaty
dla dzieci i dorosłych
odbywały się nie tylko
w siedzibie organizatora,
ale również w świetlicach
w Rosanowie, Jedliczu,
Ustroniu, Giecznie, Kaniej
Górze, Łagiewnikach
Nowych. Zanotowano
rekordową liczbę uczestni-
ków: 200 dzieci i 70 doro-
słych.              /GCKSTiR/

Besiekierz

W dniach 17,18 i 19 grudnia do świetlic w Rosanowie, Ustroniu i Kaniej Górze wójt
gminy Zgierz Pani Barbara Kaczmarek zaprosiła mieszkańców na Wigilie Gminne.
Były życzenia pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń, dzielenie się opłatkiem
i wspólne śpiewanie kolęd. Można było również skosztować potraw wigilijnych.
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji serdecznie dziękuje Kołom
Gospodyń Wiejskich z Rosanowa, Grotnik-Ustronia, Białej, Dzierżąznej i Łagiewnik
Nowych za przygotowanie potraw. W klimacie świąteczno-noworocznym wspólnie
z księżmi proboszczami zorganizowano koncerty kolęd w parafiach w Grotnikach,
Dąbrówce Wielkiej i Białej. Występy orkiestry dętej, działającej przy GCKSTiR
w Dzierżąznej, zachwyciły publiczność. Wójt Gminy Zgierz dziękuje Muzykom
i wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie koncertów.
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