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Budynek Ośrodka Zdrowia w Giecznie
ciągle do wydzierżawienia

Urząd Gminy Zgierz od czerwca
ubiegłego roku szuka podmiotu chętnego
do wydzierżawienia lokali użytkowych
w budynku Ośrodka Zdrowia w miejsco-
wości Gieczno. Pomimo trzykrotnie
podawanej do publicznej wiadomości
informacji (18 czerwca, 13 sierpnia oraz
19 września 2019 roku), nie zgłosił się
żaden podmiot, chętny do wydzierżawie-
nia w drodze bezprzetargowej lokali,
o łącznej powierzchni 150 m/kw.,
przeznaczonych na prowadzenie działal-
ności medycznej.

Warunki dzierżawy budynków,
dla których właścicielem jest gmina
Zgierz, określone zostały Zarządzeniem
Wójta Gminy Zgierz VII/170/16 z dnia
21 listopada 2016 roku w sprawie wyso-
kości czynszu najmu lokali użytkowych,
położonych na terenie gminy Zgierz,
w związku z czym stawki czynszu
za metr kwadratowy dla wszystkich
obiektów przeznaczonych do dzierżawy,
w tym także dla ośrodków zdrowia,
są jednakowe.

Zainteresowanych do wydzierżawienia budynku i prowadzenia
działalności gospodarczej w tym miejscu,  zapraszamy do kontaktu
z Referatem Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Zgierz,
tel. 42 716 25 15 wew. 107.
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W ubiegłym roku, we wrześniowym numerze miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”,
pisaliśmy na temat trzech projektów realizowanych na terenie Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Dzisiaj informujemy, że projekt
pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyj-
nych w miejscowości Dzierżązna”, realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”, uzyskał pozytywną ocenę, a tym samym Urząd Marszałkowski
zakończył weryfikację wniosku o płatność i zatwierdził do wypłaty środki finansowe
zakontraktowane w umowie o dofinansowanie. 

Dzięki pozyskanej dotacji wykonano utwardzenie terenu, nowe chodniki,
tablice edukacyjne, wybudowano altanę wraz z wyposażeniem, betonowy grill, stojak
na rowery oraz drewniany pomost. Zainstalowano także oświetlenie terenu w postaci
lamp solarnych parkowych typu LED i stację naprawy rowerów. 

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy, jak i turystów, do odwiedzania
tego miejsca.                                                                                                        [EW]

Minęły dwa lata odkąd, ze względu na fatalny stan infrastruktury technicznej,
linia tramwajowa nr 46 z Łodzi do Ozorkowa, została zawieszona, a na jej miejsce
uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Znaczna część tej trasy biegnie
przez gminę Zgierz. Koszt jej modernizacji przekracza możliwości finansowe samo-
rządów, przez których teren biegnie ta linia, nie ma więc środków na ponowne
uruchomienie tramwaju nr 46.

Dlatego właśnie 30 stycznia br., Poseł na Sejm RP – Marek Matuszewski, repre-
zentujący ziemię zgierską, zorganizował spotkanie z wiceministrem Grzegorzem
Pudą z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W rozmowie na temat możli-
wości pozyskania środków na modernizację linii tramwajowej nr 46 uczestniczyła
m. in. Wójt Gminy Zgierz – Barbara Kaczmarek. – Jako samorządowcy reprezentu-
jący gminy, przez które przebiega trasa tej linii tramwajowej, jesteśmy mocno zain-
teresowani uzyskaniem jak największego dofinansowania na jej reaktywację.
Tramwaj to nie tylko najbardziej ekonomiczny, ale i ekologiczny środek transportu,
który ułatwi naszym mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na zakupy
– mówi Barbara Kaczmarek.                           [JŁ]

W pierwszym tygodniu lutego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej – st. bryg. Paweł Malinowski, podczas narady rocznej, przedstawił
sprawozdawanie za 2019 rok. W ubiegłym roku 146 funkcjonariuszy, na co dzień
pracujących w komendzie powiatowej oraz Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych
w: Zgierzu, Ozorkowie i Strykowie, wyjeżdżało do 2920 interwencji, czyli o 218
razy więcej niż w roku 2018. Najwięcej akcji – 69 % dotyczyło miejscowych
zagrożeń, czyli zdarzeń drogowych, usuwania skutków nawałnic, silnego wiatru
czy gwałtownych opadów deszczu, kolejne 25 %, to 741 wyjazdów do pożarów,
a pozostałe 6 % to fałszywe alarmy. 

Pod względem liczby interwencji podjętych przez strażaków, gmina Zgierz
uplasowała się na czwartym miejscu wśród gmin w powiecie zgierskim. Łącznie
funkcjonariusze na tym terenie mieli wezwania do 391 zdarzeń: 252 wyjazdów
do miejscowych zagrożeń, 127 pożarów oraz 12 fałszywych alarmów. 

Zawodowych  strażaków w ich pracy wspierają ochotnicy zrzeszeni w 52 jednost-
kach OSP na terenie powiatu. Na terenie gminy Zgierz działa 10 jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, z których pięć działa w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym: OSP Biała, OSP Dzierżązna, OSP Grotniki – Ustronie, OSP Kania Góra
i OSP Skotniki. W 2019 roku strażacy ochotnicy brali udział w 1583 akcjach, z czego
do 235 wyjeżdżali druhowie z terenu gminy Zgierz. Aby mieć wiedzę i wykonywać
pracę na jak najwyższym poziomie, strażacy ochotnicy, tak jak ich zawodowi koledzy,
także muszą się szkolić. Z terenu gminy Zgierz 67 ochotników zostało w ubiegłym
roku przeszkolonych z zakresu ratownictwa technicznego.
– Gmina Zgierz jest największą gminą w powiecie zgierskim, dlatego zarówno

zawodowi strażacy, jak i ochotnicy, mają naprawdę dużo pracy, czuwając nad ochroną
życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy, za co należą się wszystkim
ogromne podziękowania – mówiła podczas narady Wójt Gminy Zgierz
– Barbara Kaczmarek. 

Jednak praca strażaków to nie tylko udział w interwencjach. W 2019 roku
zawodowi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili 166 kontroli
obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produk-
cyjnych i magazynów, czy gospodarstw rolnych. W wyniku tych czynności strażacy
wykryli 41 przypadków nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym
tychże obiektów. Wśród rażących uchybień należy wymienić takie przypadki
jak np.: brak dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, składowanie materiałów
palnych, zastawianie lub nieprawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, czy brak
wytyczonych przeciwpożarowych dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych.                                                                    

[JŁ]

Projekt „Zagospodarowanie terenu wokół
stawu wraz z montażem elementów 

edukacyjnych w miejscowości 
Dzierżązna” został zakończony

Rozmawiali o przyszłości 
linii tramwajowej nr 46

foto biuro poselskie

Praca strażaków w liczbach
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Ostatniego dnia stycznia, sześć par małżeńskich z terenu gminy
Zgierz, świętowało oficjalnie swoje jubileusze pożycia małżeń-
skiego. Jedna para – Maria i Zygmunt Biadała z Gieczna obchodziła
diamentowe gody, czyli 60-tą rocznicę ślubu, a pozostałe pięć par
złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Są to: Halina
i Marian Michaś ze Słowika, Jadwiga i Zygmunt Jędrzejczak
z Białej, Janina i Wacław Stańczyk z Grotnik, Sabina i Czesław
Matusiak z Grabiszewa oraz Zofia i Kazimierz Piotrowscy
ze Słowika. Z tej okazji małżonkowie, wraz ze swoimi rodzinami
i najbliższymi, zostali zaproszeni do Urzędu Stanu Cywilnego
w Zgierzu. Podczas uroczystości, w obecności m. in. kierownika
urzędu oraz Wójt Gminy Zgierz – Barbary Kaczmarek, małżonkowie
odnowili śluby. Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy,
kwiaty i upominki, a Jubilaci obchodzący złote gody - Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP. 

Na koniec przy jubileuszowym torcie odśpiewano „Sto lat”, ży-
cząc Jubilatom przede wszystkim dużo zdrowia, a także wiele uśmie-
chu i radości na co dzień.                                                              [JŁ]

Małżeństwa na medal 

Podczas odprawy rocznej, Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu podsumował
ubiegły rok. W 2019 roku bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zgierskiego, a tym
samym gminy Zgierz, strzegło 304 policjantów, na co dzień pracujących w zgierskiej
komendzie powiatowej oraz czterech komisariatach. 

Jak w liczbach prezentuje się praca policjantów w ubiegłym roku? Wzrosła liczba
przestępstw ogółem do 2680, czyli było ich 161 więcej niż w roku 2018, a ich
wykrywalność  była na poziomie 73,18 %. W tej liczbie zawierają się m. in. prze-
stępstwa o charakterze kryminalnym – 1715, rozbójniczym -17, kradzieże – 366,
uszkodzenie mienia – 125, gospodarcze – 509. Zgierscy policjanci zrealizowali
większość wskazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi mierników,
dotyczących realizacji określonych zadań, m. in. zwalczania przestępczości
narkotykowej, wykrywalności przestępstw pospolitych, poszukiwania zaginionych
osób, czy poszukiwania osób, za którymi wysłano listy gończe. 

W ubiegłym roku zgierscy funkcjonariusze m. in. zlikwidowali cztery plantacje
konopi indyjskich,  wykryli  664 paczki ze środkami psychoaktywnymi, udaremnia-
jąc wprowadzenie na rynek 76 kg takich substancji, rozpracowali i zatrzymali grupę
włamywaczy do mieszkań i sklepów (14 włamań), zatrzymali mężczyznę, który
dokonał 26 włamań do samochodów, z których ukradł głównie elektronarzędzia
o łącznej wartości ponad 260 tys. zł. 

Jeżeli chodzi o działania na drogach, to policjanci byli wzywani w ubiegłym roku
do 167 wypadków i 1866 kolizji. W wyniku tych zdarzeń na drogach zginęło 19 osób
(o 11 więcej niż w 2018 roku), a 206 zostało rannych (o 14 mniej niż w 2018 roku).  

W wyniku akcji kontrolowania trzeźwości kierujących pojazdami, zbadano 25058
kierowców, w wyniku czego wykryto 322 na tzw. „podwójnym gazie”. 

Praca policjantów to również szereg akcji prewencyjnych, w które zgierscy funk-
cjonariusze chętnie się angażują. – Cieszy mnie, że policjanci dzielą się swoją wiedzą
z dziećmi podczas zajęć i pogadanek w szkołach, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy
gminy Zgierz, nie tylko wiedzą jak właściwie zachować się będąc uczestnikami ruchu
drogowego, ale także uczą się o zagrożeniach, na jakie jesteśmy narażeni w codzien-
nym życiu – mówiła podczas narady rocznej Barbara Kaczmarek – Wójt Gminy
Zgierz.                                                                                                                    [JŁ]

27 stycznia br., mieszkańcy wsi Ustronie wybrali nowego sołtysa swojego
sołectwa. Nowym sołtysem została Barbara Ziółkowska, która była jedynym
zgłoszonym kandydatem w wyborach uzupełniających. Została wybrana większo-
ścią głosów na to stanowisko. Wybory nowego sołtysa odbyły się w związku
z rezygnacją z tego stanowiska, złożoną przez Zuzannę Marchewę. 
Spotkanie sołeckie było również okazją do wręczenia pani Zuzannie podziękowań
i kwiatów, w imieniu wójta gminy, za zaangażowanie, wieloletnią społeczną pracę
oraz włożony wysiłek na rzecz rozwoju gminy Zgierz, sołectwa Ustronie
i jej mieszkańców, wręczonych przez radnych Rady Gminy Zgierz.

Życzymy wszelkiej pomyślności oraz sukcesów, byłej oraz obecnej, pani sołtys.
[MŚ]

Policjanci podsumowali
rok 2019

Sołectwo Ustronie
ma nowego sołtysa 

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć wszystkim Sołtysom
z terenu gminy Zgierz oraz członkom Rad Sołeckich wyrazy
uznania za Państwa codzienną pracę i zaangażowanie w sprawy
lokalnej społeczności.

Życzę Państwu wielu sukcesów w wykonywaniu sołeckich
obowiązków, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.

Wójt Gminy Zgierz 
Barbara Kaczmarek

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom,
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.

Życzymy, aby każdy kolejny dzień przynosił tylko
radosne chwile,  a uśmiech na Waszych twarzach 

był zawsze tak piękny, jak w tym szczególnym dniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki

Zastępca
Wójta Gminy Zgierz

Wiesław Olender
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KONDOLENCJE

Wyrazy współczucia 
Pani

Wandzie 
Pabiańczyk

z powodu śmierci teściowej

składają

KGW Biała i M-G Rada KGW
w Zgierzu

Z żalem pożegnaliśmy naszą 
honorową członkinię

ŚP.

Irenę 
Pabiańczyk

pogrążone w smutku

członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Białej

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny

ŚP.
Jana 

Karolczaka

składa
Wójt Gminy Zgierz

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny

ŚP.
Jana 

Karolczaka

składają
Druhowie OSP
w Kaniej Górze

MIEJSCOWOŚĆ

GROTNIKI
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Brzozowa 23a

SMARDZEW
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

ul. Podleśna 1

SŁOWIK
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

ul. Gdańska 44

GIECZNO
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej 

ul. Główna 43

LUTY 2020
DNI GODZINY

12.02 09.00-13.00

26.02 13.00-17.00

12.02 13.00-17.00

26.02 09.00-13.00

11.02 15.00-19.00

25.02 15.00-19.00

04.02 14.00-18.00

18.02 14.00-18.00

MARZEC 2020
DNI GODZINY

11.03 09.00-13.00

25.03 13.00-17.00

11.03 13.00-17.00

25.03 09.00-13.00

10.03 15.00-19.00

24.03 15.00-19.00

17.03 14.00-18.00

31.03 14.00-18.00

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
Biała ul. Kościelna 1

Porady i konsultacje indywidualne udzielane są dla osób uzależnionych
i współuzależnionych w ramach realizacji programu

informacyjno-edukacyjnego:
1. Alkoholizm jako choroba rodziny,
2. Dysfunkcja rodziny z problemem alkoholowym,
3. Objawy współuzależnienia, 
4. Objawy uzależnienia,
5. Role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.

Czynne: w wymiarze 3 godzin tygodniowo, 
od dnia 13 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku

- dwa pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 9:00 - 12:00, 
- pozostałe poniedziałki  miesiąca w godzinach 12:00 -15:00, 

z wyjątkiem dni przypadających na dni wolne od pracy.
Dyżury pełni Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Działający w gminie Zgierz
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Szkole
Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej 

w tym roku zaplanował pięć akcji honorowego 
oddawania krwi.

W wyznaczonym dniu każdy może oddać krew,
wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty 

i w godzinach 9.30 - 12.30 przyjść do Szkoły 
Podstawowej w Białej, aby oddać swoją krew.

Szanowni mieszkańcy, drodzy seniorzy!
Informujemy, że do programu „Karta Seniora Gminy Zgierz” dołączył 

nowy partner – Kwiaciarnia „Milena”. Firma ma dwie siedziby
w Zgierzu: przy ul. Targowej 24 oraz ul. Witkacego 2.
Kwiaciarnia oferuje posiadaczom niniejszej karty zniżki na następujące
produkty:
- 5% zniżki na kwiaty cięte i doniczkowe,
- 8% zniżki na znicze i wkłady do zniczy,
- 10 % zniżki na wieńce pogrzebowe.
Zachęcamy do odwiedzenia Kwiaciarni „Milena” w Zgierzu, zakupu kwiatów
i zniczy, wiązanek oraz różnego rodzaju kompozycji, a tym samym
korzystania ze zniżek przez posiadaczy „Karty Seniora Gminy Zgierz”.

9 lutego
10 maja

16 sierpnia
18 października

20 grudnia
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Styczeń już za nami i jeśli wierzyć w stare porzekadło, że jaki pierwszy miesiąc
Nowego Roku, taki cały rok, to 2020 rok dla uczestników ferii zimowych,
zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dzierżąznej, będzie pełen dobrej zabawy! Młodzi mieszkańcy naszej gminy chętnie
uczestniczyli, zarówno w zajęciach stacjonarnych, które odbywały się nie tylko
na terenie ośrodka w Dzierżąznej, ale też w Świetlicy Wiejskiej w Ustroniu,
jak i w zajęciach wyjazdowych. 

Dzieci w trakcie warsztatów poprzez zabawę uczyły się podstaw programowania,
razem z postaciami z gry Minecraft.  Podczas zajęć poświęconych tworzeniu akce-
soriów kosmetycznych, takich jak żelowe mydełka czy pieniące się kule do kąpieli,
najmłodsi musieli wykazać się kreatywnością.                

Ponadto dzieci brały udział w licznych grach i zabawach ruchowych, które mimo
wszystko nie mogły wyczerpać ich niespożytej energii. Ich sił nie były w stanie
wyczerpać także wycieczki do Łodzi czy podwarszawskiego Pruszkowa.
Może wpływ na to miały przepyszne cukierki, których produkcję podglądali podczas
wizyty w Wytwórni Krówek w Milanówku? A może posiedli nadzwyczajne moce,
„pożyczone” od Superbohaterów wystawy odwiedzonej w łódzkiej EC1? Tej zagadki
organizatorzy zimowych ferii nie rozwiązali do dzisiaj. 

Na zakończenie w dworku w Dzierżąznej odbył się Wielki Bal, na który oprócz
uśmiechu i dobrego humoru, należało zabrać ze sobą przebranie. Po dwóch
tygodniach, nie bez żalu, ale za to w doskonałych humorach, uczestnicy gminnych
ferii musieli wracać do szkoły. 

[JŁ na podst. info. organizatorów] 

„Jaki styczeń taki cały rok”? 
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W dobie rozwoju komputerów, cyfryzacji i nowości technologicznych, człowiek
zaczyna schodzić na drugi plan. W wielu czynnościach zastępują nas roboty
i maszyny. Czy jednak są one w stanie zastąpić człowieka we wszystkim, kiedy
zachorujemy i nie będziemy mogli pracować, uczyć się, dbać o rodzinę, spotykać
z przyjaciółmi i cieszyć się życiem? 

Żyjąc w ciągłym pośpiechu nieodpowiednio się odżywiamy, za mało śpimy,
nie mamy czasu na relaks, prowadzimy siedzący tryb życia, czy nawet sięgamy
po używki. W konsekwencji, coraz więcej ludzi ma nadwagę, problemy ze zdrowiem,
zapada na choroby cywilizacyjne takie jak: nadciśnienie, choroby serca i układu
krążenia, cukrzycę oraz wiele innych chorób.

Dlatego już dzisiaj zachęcamy mieszkańców gminy Zgierz, aby zaczęli dbać o sie-
bie. Jak to zrobić? Wystarczy zacząć stosować kilka prostych zasad zdrowego stylu
życia, a w przyszłości na pewno uda się nam uniknąć wielu chorób.                    [JŁ]

Grypa czy przeziębienie?

Sezon zachorowań na grypę i innego rodzaju infekcje w pełni. Jak odróżnić
grypę od przeziębienia? Kiedy powinniśmy udać się do lekarza? Jakich zasad prze-
strzegać, żeby nie chorować? Czy warto się szczepić? Na te pytania odpowiedzą
naszym czytelnikom Beata Wojciechowska specjalista medycyny rodzinnej
z 20-letnim doświadczeniem oraz Agnieszka Błaszczyk pielęgniarka koordynu-
jąca, na co dzień przyjmujące pacjentów w Przychodni Rodzinnej S&T MEDIC
w Białej. 
Jak odróżnić przeziębienie od grypy?
BW: Przeziębienie zaczyna się łagodniej, towarzyszą mu objawy zwiastujące
początek infekcji, takie jak gorsze samopoczucie, chrypka, ból gardła, katar.
Przeziębieniu nie musi towarzyszyć gorączka, a jeżeli jest to zwykle nie przekracza
38,5 stopni Celsjusza. Następnie objawy stopniowo się nasilają, po czym zaczynają
ustępować już po 3-4 dniach. Przy grypie objawy pojawiają się nagle i są
od początku bardzo nasilone. Mogą pojawić się silne bóle mięśniowo-stawowe,
ból głowy, suchy męczący kaszel, czy dreszcze. Grypie towarzyszy również
wysoka gorączka, sięgająca nawet 40 stopni Celsjusza. Silne objawy towarzyszące
grypie utrzymują się około tygodnia, choć rekonwalescencja i osłabienie trwają
jeszcze przez kilka dni. 
Kiedy powinniśmy udać się do lekarza? 
BW: Najlepiej udać się do lekarza jak najszybciej, gdy pojawią się pierwsze
objawy. Wysoka gorączka to stan, którego nigdy nie powinniśmy lekceważyć,
czy próbować się leczyć samemu. Dzieci i osoby starsze z objawami grypopodob-
nymi bezwzględnie powinny zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, gdyż
jest to grupa najbardziej narażona na wystąpienie powikłań. W tym czasie chorzy
powinni pozostać w domu, nie iść do pracy i nie posyłać dzieci do przedszkola
bądź szkoły, aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji. 
Jakich zasad powinniśmy przestrzegać aby uniknąć infekcji?
BW: Przede wszystkim trzeba dbać o higienę, często myć ręce wodą z mydłem,
a w przypadku dzieci nie dzielić się jedzeniem czy piciem z tej samej butelki z in-
nymi. Jeżeli jest to możliwe, należy unikać dużych skupisk, ograniczyć wizyty w
dużych marketach, unikać kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby.
Oprócz tego powinniśmy pamiętać o odpowiedniej diecie, bogatej
w witaminy i minerały, a także naturalnie wspomagających naszą odporność.
Zadbajmy również o odpowiednią temperaturę w domu i wilgotność powietrza,
aby się nie przegrzewać i nie wysuszać błon śluzowych. Nie rezygnujmy
też z ruchu na powietrzu, nawet w chłodne dni. 
Czy warto zaszczepić się przeciwko grypie?
BW: Istniejące od kilkunastu lat szczepionki przeciw grypie są naprawdę
skuteczne. Często pozwalają one uniknąć osobie zaszczepionej zachorowania
na grypę, a jeśli już ktoś zachoruje, to łagodniej przechodzi infekcję. 
AB: Ściśle współpracujemy z sanepidem w zakresie wdrażania profilaktyki
szczepień pacjentów w naszej przychodni, dlatego też znaczna część naszych
pacjentów zaszczepiła się przeciwko grypie. Szczepienia zalecamy wszystkim
pacjentom, a zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i przewlekle chorym.     

[JŁ]                                                                 

Zdrowy styl życia to inwestycja 
w Twoją przyszłość!

www.gminazgierz.pl, fb.com/gminazgierz

Rozmowy na temat 
elektromobilności

30 stycznia i 13 lutego, w świetlicach w Kaniej Górze i Ustroniu, odbyły się
spotkania z mieszkańcami gminy, podczas których rozmawiano na temat szeroko
rozumianej elektromobilności, w związku z realizacją projektu pod nazwą
„Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Zgierz”, na który gminny samorząd
uzyskał 100 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 

Jedną z istotnych kwestii poruszonych przez obecnych na spotkaniu w tym
zakresie, jest opracowanie planu budowy infrastruktury dla rowerów i hulajnóg
elektrycznych oraz utworzenia stref przesiadkowych w okolicach przystanków au-
tobusowych, czy dworców kolejowych, tak aby po dojechaniu rowerem do danego
miejsca, można było tam zostawić swój jednoślad i przesiąść się do komunikacji
zbiorowej. Mieszkańcy byli również zainteresowani alternatywnymi źródłami
pozyskania energii elektrycznej i ogrzewania domów, takimi jak panele fotowol-
taiczne, czy pompy ciepła. Kwestie omówione podczas tych spotkań, pozwolą
opracować dobry dokument, dostosowany do lokalnych potrzeb.                     [JŁ]
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NAUCZYCIELKI ZE SZCZAWINA
SZKOLIŁY SIĘ Z ERASMUS +

Wieloletnia współpraca Szkoły Podstawowej w Szczawinie z Wyższą Szkołą Biz-
nesu i Nauk o Zdrowiu zaowocowała kolejną podróżą. Tym razem, w dniach 13-17
stycznia, cztery nauczycielki ze szkoły w Szczawinie uczestniczyły w szkoleniu zrea-
lizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego „IN TOUCHE” ERAS-
MUS+, w mieście Larissa w Grecji. 

IN TOUCH to projekt realizowany we współpracy z 9 krajami z Europy: Wielką
Brytanią, Irlandią, Francją, Hiszpanią, Rumunią, Bułgarią, Polską, Estonią i Grecją.
Polskę reprezentowały m. in. Beata Baleja, Natalia Lesiak, Agnieszka Kubiak i Wio-
letta Plich-Patora – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie.

Celem warsztatów było dokonanie analizy metod edukacji w zakresie przedsię-
biorczości, włączenie i wzmocnienie pozycji młodzieży niepełnosprawnej oraz tej
o mniejszych szansach. W trakcie szkolenia przedstawiono techniki teatralne,
elementy grywalizacji, odgrywania ról, muzyki, jogi i sztuki, łącząc je z narzędziami
wykorzystującymi powrót do zdrowia psychicznego, wzmacniającymi umiejętność
samoobrony, coachingu, medytacji, sztuk walki i zaangażowania w różne formy
aktywności fizycznej. Omówiono również różne modele włączania osób niepełnos-
prawnych do życia społecznego: model medyczny, model społeczny, model praw
człowieka, model biopsychospołeczny, drabinę partycypacji Hart’a, analizę SWOT
i SMART, zasady tworzenia biznesplanów. 

– Uczestnictwo w szkoleniu było okazją do wymiany dobrych praktyk stosowanych
w różnych krajach europejskich oraz międzykulturowych doświadczeń, zaś rezultatem
projektu będzie opracowanie zbioru dobrych praktyk obejmujących wszystkie wyżej
wymienione zagadnienia – tłumaczy Wioletta Plich – Patora pedagog ze szkoły
w Szczawinie, która brała udział w projekcie Erasmus +. 

[JŁ na podst. info SP w Szczawinie]

Uczniowie klas III B i I B Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie wzięli udział w pilotażowym programie nowatorskiego podręcznika,
w ramach międzynarodowego projektu LIKE, realizowanego w Polsce pod patro-
natem Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. 

– Z uczelnią WSBiNoZ z Łodzi współpracuję już od kilku lat. W naszej szkole
wielokrotnie przeprowadzone były warsztaty takie jak.: „Fine at school” „School
still plays”, „Choice”, które miały na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności
życiowych u nastolatków. Jednak po raz pierwszy, w takich warsztatach mogły
uczestniczyć młodsze dzieci – mówi Wioletta Plich – Patora, pedagog i koordy-
nator projektu LIKE w szkole w Szczawinie. 

Podczas warsztatów dzieci poprzez zabawę zapoznały się z takimi zagadnie-
niami jak: planowanie i organizacja pracy oraz czasu wolnego, umiejętność odpo-
czynku i relaksu, radzenie sobie ze stresem, efektywne uczenie się, kreatywność
  i kreatywne myślenie, samodzielność i krytyczne myślenie, zmiana sposobu my-
ślenia  i przekonań, inteligencja emocjonalna, empatia, asertywność, zarządzaniem
konfliktem, komunikacja interpersonalna, współpraca, czy kultura osobista.
Zajęcia miały na celu wspieranie rozwoju uczniów – ich kompetencji i umiejętno-
ści życiowych oraz rozwoju emocjonalnego.           

[JŁ na podst. info SP w Szczawinie] 

PROJEKT LIKE W SZCZAWINIE

W styczniu na półki biblioteczne
w Gminnej Bibliotece w Dzierżąznej,
która od stycznia wznowiła zawie-
szoną działalność w Dzierżąznej
(pon., czw., pt. 8:00-16:00,
śr. 11.00-19.00) i jej filii w Ustroniu
(wt. 8-16.00, czw., pt. 11.00-19.00)
trafiły liczne nowości, których zakup
zrealizowano pod koniec ubiegłego
roku ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. 

Wszystkich moli książkowych
zachęcamy do wypożyczania
kryminałów, romansów, bajek dla
dzieci, książek popularno-naukowych.
Każdy znajdzie coś dla siebie!
Natomiast tych, którzy jeszcze nie
odkryli magicznego świata literatury,
zachęcamy do rozpoczęcia czytelni-
czej przygody i uprzedzamy, że świat
fantazji wciąga!                           [EJ]

W drugi weekend lutego Świetlica Wiejska w Ustroniu zmieniła się w Baj-
kowy Zamek, do którego na bal karnawałowy przybyły małe księżniczki,
dzielni rycerze, bajkowi bohaterowie, oraz wiele innych postaci, za które
przebrali się najmłodsi mieszkańcy gminy Zgierz. Dzięki animatorom z Teatru
Bajlandia nie brakowało dobrej zabawy. Zabawny klaun nie tylko wszystkich
rozśmieszał, ale także zachęcał do udziału w licznych grach i konkursach,
przygotowanych m. in. przez członków i wolontariuszy ze Stowarzyszenia
Proekologicznego „Pinia”, zaś o pyszne przekąski zadbały panie z okolicznych
kół gospodyń wiejskich.           

[JŁ na podst. info. organizatorów]

NOWOŚCI
W GMINNYCH 
BIBLIOTEKACH

KARNAWAŁOWA ZABAWA 
W USTRONIU
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Średnia, miła sunia, początkowo zestreso-
wana nowymi ludźmi i miejscami, szybko
przekonuje się, po okazaniu jej odrobiny
czułości. Potrafi chodzić na smyczy,
akceptuje inne psiaki.
Szuka spokojnego, pełnego ciepła domu.
Samica ma 11 lat i 9 miesięcy. W schronisku
od 9.06.2009 r., odłowiona   w miejscowości
Grotniki.

Nieduża miła sunia, w boksie dzielnie
obszczekuje obcych, na wybiegu zamienia
się w wesołą kontaktową sunię. Jest ener-
giczna, lubi zabawy, chętnie wychodzi
na spacery. Potrafi chodzić na smyczy (odro-
binę trzeba popracować nad nauczeniem
jej dobrych manier), lubi towarzystwo innych
psiaków. Bardzo dobrze będzie się czuła
w domu z ogrodem, gdzie z pewnością
sprawdzi się w roli grzecznego stróża. Samica
ma 11 lat i 3 miesiące. W schronisku
od 12.05.2010 r., odłowiona w miejscowości
Dębniak. 

Bardzo miły, mały psiak, kontaktowy,
grzeczny. Ze spokojem znosi wszelkie zabiegi
pielęgnacyjne. W boksie dzielnie obszczekuje
obcych, na spacerze jest spokojny, zrównowa-
żony, bardzo ładnie chodzi na smyczy. Dobrze
czuje się w towarzystwie innych psiaków.
Będzie wspaniałym towarzyszem dla osób
szukających pieska na kolanka, do mieszkania
w bloku. Samiec ma 6 lat. 
W schronisku od 5.09.2015 r., odłowiony
w miejscowości Ciosny. 

Gmina Zgierz zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w akcji ADOPTUJ
ZWIERZAKA. Bezdomne i porzucone zwierzęta (głównie psy i koty) odłowione
z terenu naszej gminy są przekazywane do wyłonionego w drodze przetargu
schroniska w Wojtyszkach (gmina Brąszewice, Wojtyszki 18). Tam również rea-
lizowane są adopcje zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie interne-
towej www.hotelzwierzat.com. Kontakt w sprawie adopcji zwierząt: tel.
512-324-940; 505-541-103. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00
(przerwa 13:00 – 13:30), sobota 9:00 – 13:00 (dwie soboty w miesiącu).
W niedzielę i święta biuro adopcyjne jest nieczynne. 

ZWIERZAK DO ADOPCJI

B E Z P Ł A T N E  P O R A D Y  P R A W N E
D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W  G M I N Y  Z G I E R Z

U r z ą d  G m i n y  Z g i e r z  u l .  Ł ę c z y c k a  4
18 marca 2020 w godz. 10.00-15.00

Rezerwacja terminów: Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz tel. 42 716 25 15 w. 116

UWAGA ! 
HPAI

ZASADY, 
KTÓRYCH NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ
W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA
PRZED WIRUSEM
WYSOCE ZJADLI-
WEJ GRYPY 
PTAKÓW (HPAI)

INFORMACJA 
DLA HODOWCY DROBIU

Rolniku zachowaj szczególną
ostrożność oraz odpowiednie
środki bioasekuracji minimali-
zujące ryzyko przeniesienia
wirusa grypy ptaków do gospo-
darstwa.

Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzy-
mywany jest drób oraz przy
wjazdach i wyjazdach 
z gospodarstwa

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany jest
drób oraz pasze przed 
dostępem zwierząt dzikich,
w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach
natychmiast powiadom lekarza 
weterynarii.

W przypadku wykorzystania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone wyłącz-
nie do tego celu.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, 
do których mają dostęp dzikie ptaki.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń. Umówienie terminu pod numerem tel. 785-050-293 lub drogą
mailową: nppp@powiat.zgierz.pl (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.00-15.00, 
wtorek w godzinach 8-16.00, piątek w godzinach 8.00-14.00).

8.00 - 12.00
12.00 - 16.00
8.00 - 12.00

12.00 - 16.00
8.00 - 12.00

nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie

poniedziałek
wtorek
środa

czwartek
piątek

poniedziałek
wtorek
środa

czwartek

piątek

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a, nr telefonu do punktu 665-530-272. 
Punkt nieodplatnych porad obywatelskich prowadzony przez organizację pozarządową 

Fundację Młodzi Ludziom

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49, nr telefonu do punktu 665-530-518. 
Punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja. 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation

12.00 - 16.00 nieodpłatna pomoc prawna

11.00 - 15.00
nieodpłatna mediacja

(w przypadku braku bieźącego zapotrzebowania
na nieodpłatną medjację punkt ten będzie punktem

nieodpłatnych porad prawnych)

8.00 - 12.00

7.00 - 11.00

nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie

poniedziałek
wtorek
środa

czwartek
piątek

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49, nr telefonu do punktu 665-530-518. 
Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową European Concept Consulting Foundation

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 


