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Szanowni Czytelnicy

Oddajemy w Pañstwa rêce kolejny, mamy nadziejê, ¿e nie ostatni, numer naszej gminnej

gazety - miesiêcznika „Na Ziemi Zgierskiej”. W uchwalonym na XXXIII sesji Rady Gminy

Zgierz bud¿ecie na 2009 rok wykreœlono zaplanowane na wydawanie gazety œrodki w wysokoœci

30 tys. z³, a tym samym pozbawiono mo¿liwoœci jej wydawania.

Pragniemy przypomnieæ pokrótce historiê naszego czasopisma. Decyzja o wydawaniu

gminnej gazety zapad³a na posiedzeniu Zarz¹du Gminy Zgierz 8 grudnia 1993 roku.

Zdecydowano, ¿e bêdzie siê ona ukazywaæ nieregularnie pod tytu³em „W Gminie Zgierz”

i wydawana bêdzie bezp³atnie w nak³adzie 1 tys. egzemplarzy. Pierwszy numer ukaza³ siê pod

koniec grudnia 1993 roku. Przez 15 lat zmieni³ siê tytu³ gazety, wzrós³ nak³ad i czêstotliwoœæ

wydawania, dopracowaliœmy siê kolorowej ok³adki. Od 1995 roku gminny periodyk nosi tytu³

„Na Ziemi Zgierskiej” i jest miesiêcznikiem wydawanym w nak³adzie 2 tys. egzemplarzy.

Niezmiennie przez miniony czas informowaliœmy Pañstwa o wydarzeniach, jakie mia³y miejsce

na terenie gminy. Przekazywaliœmy informacje o realizowanych inwestycjach, spotkaniach,

uroczystoœciach, imprezach sportowych i kulturalnych, zamieszczaliœmy relacje z sesji Rady

Gminy i posiedzeñ Komisji Rady, przybli¿yliœmy historiê jednostek OSP i Kó³ Gospodyñ

Wiejskich. Byliœmy na zawodach sportowych, piknikach, festynach, do¿ynkach, ale równie¿

w Pañstwa domach. W swoich relacjach staraliœmy siê byæ obiektywni, nie komentowaæ

wydarzeñ, a tylko przekazywaæ informacje. Nigdy nie szukaliœmy taniej sensacji. Zdajemy sobie

sprawê, ¿e nie uniknêliœmy b³êdów. Zg³aszane uwagi by³y przez nas analizowane i uwzglêdniane. 

Tym wydaniem gazety pragniemy siê z Pañstwem po¿egnaæ. Teraz informacje o tym,

co dzieje siê w gminie bêdzie mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej gminy:

www.gmina.zgierz.pl. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszyscy maj¹ dostêp do Internetu, ¿e nie

wszyscy maj¹ komputery w domu, ¿e nie wszyscy posiadaj¹ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê

nowoczesnymi technikami oraz, ¿e jesteœmy tradycjonalistami i wolimy papierow¹ gazetê od

„wirtualnej”. Dlatego te¿ szukamy mo¿liwoœci finansowania gazety z innych Ÿróde³, a póki co

tych, którzy nie maj¹ dostêpu do Internetu w domu zapraszamy do korzystania z oferty

Publicznych Punktu Dostêpu do Internetu w Dzier¿¹znej, Grotnikach, Giecznie, S³owiku

i Szczawinie oraz do „Wioski Internetowej” w D¹brówce Sowice, gdzie za darmo mo¿na

korzystaæ z dobrodziejstwa cywilizacji.

Redakcja

Wójt

zaprzysiê¿ony
Jeszcze nigdy obrady sesji
Rady Gminy Zgierz nie
wzbudzi³y tak powszechnego
zainteresowania mieszkañców,
jak te 20 stycznia. Nie co 
dzieñ zreszt¹ sesjê zwo³uje
zamiast Przewodnicz¹cego
Rady - Komisarz Wyborczy.
T³umy nie mog³y pomieœciæ
siê w sali konferencyjnej
urzêdu. Blisko 100 osób
wys³ucha³o œlubowania 
nowo wybranego Wójta. 
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znajd¹ Pañstwo w dziale POLECAMY, w
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28 grudnia mieszkañcy gminy Zgierz
g³osowali w drugiej turze przedterminowych
wyborów Wójta Gminy Zgierz og³oszonych
w wyniku odwo³ania Zdzis³awa Rembisza
z tej funkcji w referendum 14 wrzeœnia ubr.

Spoœród ponad 9,5 tys. osób uprawnio-
nych do g³osowania do urn posz³o 3430
mieszkañców gminy ,  czy l i  36 ,5%.
Najwy¿sza frekwencja, powy¿ej 50%
uprawnionych, by³a w obwodach g³osowania

w D¹brówce Wielkiej i Giecznie. Najmniej
g³osuj¹cych by³o w obwodach w S³owiku
i £agiewnikach Nowych - poni¿ej 30%.

Na poszczególnych kandydatów oddano
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Barbara Kaczmarek - 1632 (47,6%),
Zdzis³aw Rembisz - 1798 (52,4%).

Wiêcej g³osów wa¿nych uzyska³ i zosta³
wybrany na Wójta Zdzis³aw Rembisz.

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Zgierz

- wyniki II tury

W s z y s t k i m  c z ³ o n k o m  K o m i s j i

O b w o d o w y c h ,  K o m i s j i  G m i n n e j

dziêkujê za wk³ad  i czas poœwiêcony

p r a c y  w  K o m i s j a c h  w  w y b o ra c h

p r z e d t e r m i n o w y c h  W ó j t a  G m i n y

Zgierz  w  dniach  14  i  28  grudnia

2 0 0 8  r o k u .  T o  d z i ê k i  W a s z e j

pracy i zaanga¿owaniu g³osowanie

oraz  ob l i c zan ie  wyn iku  wyborów

przebieg³o sprawnie i bez zak³óceñ. 

Alicja Karnicka

Sekretarz Gminy Zgierz

Od 1 stycznia 2009 r. dowody osobiste
z nieaktualnymi danymi bêd¹ uniewa¿nianie
z urzêdu. Jeœli ktoœ w przypadku zmiany
nazwiska, imienia b¹dŸ adresu zamieszkania

zapomni o wymianie dowodu osobistego,
dokument zostanie uniewa¿niony po
up³ywie: 3 miesiêcy - w przypadku obywateli
polskich zamieszkuj¹cych na terytorium

kraju, 4 miesiêcy - w przypadku obywateli
polskich zamieszkuj¹cych za granic¹ licz¹c
od dnia zaistnienia zmiany. Wniosek
o wydanie nowego dowodu osobistego
nale¿y z³o¿yæ w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmiany, w Zespole ds. Obywatel-
skich Urzêdu Gminy Zgierz, pok. 26.

Serdecznie dziêkujê Mieszkañcom Gminy za oddanie g³osów

na moj¹ kandydaturê w przedterminowych wyborach Wójta

Gminy Zgierz. 

Pañstwa g³osy s¹ dla mnie bardzo wa¿ne, w szczególnoœci

w  œ w i e t l e  w y n i k ó w  w r z e œ n i o w y c h  r e f e r e n d ó w .  W y r a z i l i

w  n i c h  P a ñ s t w o  s w o j e  n i e z a d o w o l e n i e  z  s y t u a c j i ,  j a k a

istnia³a wówczas w naszym samorz¹dzie. By³a to lekcja pokory,

z której wyci¹gn¹³em odpowiednie wnioski.

Dziêkujê za obdarzenie mnie zaufaniem, tym cenniejszym,

¿e  nasza  gmina s to i  obecnie  przed ogromnym wyzwaniem

- niedopuszczeniem do budowy odkrywkowej kopalni wêgla

brunatnego w okolicach RogóŸna.

P r a g n ê  r ó w n i e ¿  p o d z i ê k o w a æ  w s z y s t k i m  w y b o r c o m

za obywatelsk¹ postawê i udzia³ w wyborach.

Zdzis³aw Rembisz

Wójt Gminy Zgierz

Dowody osobiste z nieaktualnymi danymi 

bêd¹ uniewa¿niane

komunikatkomunikat
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Po wrzeœniowym referendum, w którym
ze stanowiska Wójta odwo³any zosta³
Zdzis³aw Rembisz, odby³y siê przedterminowe
wybory na tê funkcjê. Spoœród 5 kandydatów
do drugiej tury przeszli odwo³any Wójt
i Przewodnicz¹ca Rady Gminy. Ro¿nic¹ 166
g³osów Wójtem Gminy zosta³ ponownie
Zdzis³aw Rembisz. O wynikach wyborów

poinformowa³ 31 grudnia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Komisarz Wyborczy.
Zgodnie z przepisami, najpóŸniej 7 stycznia
zwo³ane powinno zostaæ przez Przewod-
nicz¹cego Rady posiedzenie, podczas którego
nowo wybrany Wójt z³o¿y³by œlubowanie.
Tak siê jednak nie sta³o. By³a co prawda
zwo³ana sesja, ale bud¿etowa. O to by Wójt
móg³ w koñcu rozpocz¹æ pracê, musia³
zadbaæ sam Komisarz Wyborczy.

Posiedzenie XXXIV sesji nie oby³o siê bez
zgrzytów. Ju¿ przy odczytywaniu porz¹dku
obrad radni Klubu Radnych „Lepsza Gmina”
wprowadzili pod obrady dodatkowe punkty,
choæ pierwotnie mia³a byæ to sesja jedynie
zaprzysiê¿aj¹ca Wójta. Zdaniem Wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Gminy
proponowane zagadnienia
mia³yby siê przyczyniæ do
lepszej wspó³pracy miêdzy
Rad¹ a Wójtem. Swojego
zdumienia nie kryli obecni na
sali parlamentarzyœci. – Jak

gmina ma funkcjonowaæ,

o jakiej wspó³pracy mowa,

skoro na pierwszej sesji

z nowo wybranym Wójtem

rozpatrywane bêd¹ wobec

niego skargi i zarzuty?!

– grzmia³ Senator Przemys³aw
B³aszczyk.

Uroczyste œlubowanie
Zdzis³aw Rembisz sk³ada³
w obecnoœci Komisarza
Wyborczego, parlamenta-

rzystów, samorz¹dowców, urzêdników
i mieszkañców. ¯yczenia nowo wybranemu
Wójtowi z³o¿yli m.in. Pose³ Marek Matu-
szewski, Senator Przemys³aw B³aszczyk,
Prezydent Zgierza Jerzy Sokó³, Starosta
Powiatu Zgierskiego Jacek Socha, pe³ni¹cy
przez ostatnie trzy miesi¹ce funkcjê Wójta
Grzegorz Gula i delegacje mieszkañców

gminy. Natomiast Przewod-
nicz¹ca i Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy tylko ustêpuj¹cemu
Wójtowi Guli.

Wójt Rembisz podkreœli³, ¿e
jest œwiadom jak trudna bêdzie
dalsza wspó³praca z Rad¹.
Chcia³by jednak, aby relacje te
nie rzutowa³y na przysz³oœci
gminy. – Wszystkie nasze kroki

powinny byæ skierowane, aby

nas jednoczyæ, a nie dzieliæ.

Przed nami olbrzymie wyzwania

– mówi³. Apelowa³ by zapom-
nieæ o animozjach, w³asnych
niechêciach, urazach, a czêsto i
wrogoœci. Zadeklarowa³ tak¿e
wspó³pracê z s¹siednimi gminami,

samorz¹dami wszystkich szczebli i instytucjami
dla dobra mieszkañców gminy.

Tu¿ po œlubowaniu Wójta rozgorza³a
burzliwa dyskusja dotycz¹ca zagro¿enia
budow¹ kopalni wêgla brunatnego na terenie
gminy. Wójt Rembisz zapewnia³ mieszkañ-
ców, ¿e bêdzie podejmowa³ wszelkie
dzia³ania, by nie dopuœciæ do powstania
odkrywki w gminie. Wsparcie zadeklarowali
parlamentarzyœci. Przeciwko kopalni
wypowiedzieli siê te¿ radni.

W drugiej czêœci obrad sesji radni Klubu
Radnych „Lepsza Gmina” przeg³osowali
wnioski w sprawach: l zobowi¹zania Przewod-
nicz¹cego Rady Gminy Zgierz do z³o¿enia
zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu

pope³nienia przestêpstwa niegospodarnoœci
przez Wójta Gminy Zgierz w czasie budowy
obiektu sportowo-rekreacyjnego w Rosanowie
do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu,
Pe³nomocnika rz¹du ds. walki z korupcj¹
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
l upowa¿nienia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Zgierz do przeprowadzenia kontroli w
zakresie budowy gminnej sieci przydo-
mowych oczyszczalni œcieków w latach
2007-2008; l wyst¹pienia Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Zgierz do Powiatowego Inspek-
tora Budowlanego w Zgierzu z zapytaniem
czy Zastêpca Wójta Gminy Zgierz w okresie
od 15.01.2007 do 15.09.2008 pe³ni³ funkcjê
kierownika budów oraz inspektora nadzoru
budowlanego na terenie powiatu zgierskiego.

Radni podjêli te¿ uchwa³ê w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta. Ustalono
wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200 z³,
dodatek funkcyjny - 1.500 z³, dodatek
specjalny - 1.140 z³, dodatek za wieloletni¹
pracê - 840 z³. 

Ma³gorzata Klauziñska

Wójt zaprzysiê¿ony

Jeszcze nigdy obrady sesji Rady Gminy Zgierz nie wzbudzi³y tak powszechnego 
zainteresowania mieszkañców, jak te 20 stycznia. Nie co dzieñ zreszt¹ sesjê zwo³uje 
zamiast Przewodnicz¹cego Rady - Komisarz Wyborczy. T³umy nie mog³y pomieœciæ siê w sali 
konferencyjnej urzêdu. Blisko 100 osób wys³ucha³o œlubowania nowo wybranego Wójta. 

Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczyœcie
œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, 
a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê
tylko dla dobra publicznego i  pomyœlnoœci
mieszkañców gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg!
- œlubowa³ Zdzis³aw Rembisz.

Od lewej: Grzegorz Gula 
- Pe³ni¹cy funkcjê Wójta 

Gminy Zgierz, Tomasz 
Szabelski - Komisarz 
Wyborczy w £odzi, 
Gra¿yna Majerowska-Dudek 
- Dyrektor ³ódzkiej delegatury
Krajowego Biura Wyborczego



XXXII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a
siê 17 grudnia. Sesja podzielona by³a na dwie
czêœci: wigilijn¹ i robocz¹.

Uroczyst¹ czêœæ sesji rozpoczê³y w sali
Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w
Zgierzu krótkie wyst¹pienia przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych gminy oraz zaproszo-
nych goœci. ¯yczenia z³o¿yli: Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek,
Pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy Zgierz
Grzegorz Gula, Wicestarosta Powiatu Zgier-
skiego Marcin Karpiñski, Prezydent Miasta
Zgierza Jerzy Sokó³, Zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji w Zgierzu Dariusz
Walichnowski, Prezes Regionalnego
Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w £odzi Krzysztof Banasiak,
Prezes Banku Spó³dzielczego w Zgierzu
El¿bieta Zytek i Kierownik Placówki
Terenowej KRUS w Zgierzu Magdalena
Grabowska. W sk³adanych ¿yczeniach
wszyscy podkreœlali dotychczasow¹ dobr¹
wspó³pracê oraz wyra¿ali wolê jej kontynu-
acji i podejmowania wspólnych dzia³añ na
rzecz gminy, ¿yczyli spokoju, szczêœcia,
radoœci i zdrowia. 

W trakcie wigilijnego spotkania Pe³ni¹cy
funkcjê Wójta Gminy Zgierz wrêczy³ „Akt
przekazania sprzêtu elektronicznego dla
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu” na
rêce Zastêpcy Komendanta Powiatowego
Policji w Zgierzu. Na mocy uchwa³y Rady
Gminy Zgierz, gmina przekaza³a nieodp³atnie
zgierskiej policji 3 laptopy z oprogramowa-
niem, specjalistyczny program kompute-
rowy, 4 drukarki laserowe i kable USB oraz
niszczarkê o ³¹cznej wartoœci 10 tys. z³.

W czêœci wigilijnej sesji uczestniczy³
równie¿ ks. Franciszek Kijowski, proboszcz
parafii pw. Przemienienia Pañskiego i
Œwiêtego Maksymiliana Kolbego w D¹brówce
Wielkiej, który modlitw¹ poprzedzi³ dzielenie
siê op³atkiem i wieczerzê wigilijn¹. Wzajemne
¿yczenia sk³adali sobie przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, so³tysi, przedstawiciele
rodzimych jednostek OSP i Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, szkó³ oraz instytucji, stowarzy-
szeñ, organizacji i przedsiêbiorstw z terenu
gminy, a tak¿e pracownicy urzêdu. Spotkanie
wigilijne uœwietni³ koncert kolêd w wykona-
niu chóru z Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie oraz wystawa szopek bo¿onaro-
dzeniowych. 

Podczas czêœci roboczej sesji, która odby³a
siê zwyczajowo w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy, podjêto uchwa³y w nastêpuj¹cych
sprawach:
l zmian bud¿etu gminy Zgierz na rok
2008 w zakresie zadañ w³asnych:

– zwiêkszono bud¿et o 53.601,30 z³.

Na tê kwotê sk³adaj¹ siê: refundacja z Powia-
towego Urzêdu Pracy w Zgierzu z tytu³u
robót publicznych w szko³ach w Bia³ej,
Grotnikach, S³owiku i Szczawinie, zwrot
wydatków poniesionych przez szko³ê
w Bia³ej na doradcê metodycznego oraz
zwiêkszenie subwencji oœwiatowej z bud¿etu
pañstwa,

– zwiêkszono bud¿et o 5.048 z³. Kwota ta
stanowi refundacjê z Powiatowego Urzêdu
Pracy w Zgierzu poniesionych przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wydatków na
organizacjê robót publicznych w Klubie
Integracji Spo³ecznej w D¹brówce,

– zwiêkszono dochody o kwotê 77.884 z³,
zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotê
2.065.240 z³, zmniejszono przychody z tytu³u
kredytów i po¿yczek o kwotê 2.143.124 z³;

l przeniesieñ w wydatkach inwesty-
cyjnych drogowych bud¿etu gminy Zgierz
na rok 2008 w zakresie zadañ w³asnych
o kwotê 295.000 z³. Uchwa³a stanowi spros-
towanie uchwa³y podjêtej w paŸdzierniku
2008 roku w sprawie dotacji dla Starostwa
Powiatowego w Zgierzu (przebudowa 500 m
ci¹gu pieszego w pasie drogi powiatowej
w Emilii, przebudowa 450 m drogi powiatowej
od skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ Maciejów
- D¹brówka Marianka), w której b³êdnie ujêto
dotacje w rozdziale „Drogi publiczne
gminne” zamiast „Drogi publiczne powia-
towe”;
l ustalenia wykazu wydatków niewyga-
saj¹cych w bud¿ecie gminy Zgierz na rok
2008 – koniecznoœæ podjêcia uchwa³y o
wykazie wydatków niewygasaj¹cych z
up³ywem roku bud¿etowego 2008 wynika
z zawartych umów na realizacjê zadañ
inwestycyjnych, a których wykonanie

przechodzi na rok 2009. Przesuniêcie
terminów realizacji umów jest konsekwencj¹
m.in. opóŸnieñ w otrzymaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
wymagaj¹cych uzgodnieñ z instytucjami
zewnêtrznymi. Kwota wydatków niewygasaj¹-
cych ogó³em wynosi 1.297.532 z³. Ostateczny
termin dokonania wydatków ujêtych w
wykazie ustalono do 30 czerwca 2009 roku;
l ustalenia wydatku niewygasaj¹cego w
bud¿ecie gminy Zgierz na rok 2008
w kwocie 12.958 z³ – koniecznoœæ podjêcia
uchwa³y o ustaleniu wydatku niewygasaj¹-
cego z up³ywem roku bud¿etowego 2008
wynika z zawartej umowy z PFRON O/£ódŸ
na realizacjê programu pilota¿owego obszaru
A „Uczeñ na wsi - pomoc w zdobyciu wyksz-
ta³cenia przez osoby niepe³nosprawne
zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz miejsko
-wiejskie” w okresie 01.09.2008-31.07.2009.
Kwota dotacji w wysokoœci 12.958 z³

wp³ynê³a na wyodrêb-
niony rachunek bankowy
w 2008 roku, realizacja
programu zakoñczy siê
w 2009 roku;
l przyjêcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i  R o z w i ¹ z y w a n i a
Problemów Alkoholo-
wych na 2009 rok – w
programie na br. zawarta
jest kontynuacja podej-
mowanych na terenie
gminy dzia³añ, które
maj¹ na celu zapobie-
gan ie  pows tawan ia
nowych problemów
uzale¿nieñ oraz zmniej-
szanie tych, które ju¿
wystêpuj¹;
l przyjêcia Gminnego
Programu Przeciwdzia-
³ania Narkomanii na
lata 2009-2012 – zada-
nia ujête w programie
skoncentrowane s¹ na
rozwijaniu dzia³alnoœci

wychowawczej, informacyjnej, edukacyjnej,
zapobiegawczej oraz rehabilitacyjnej;
l przyjêcia programu wspó³pracy gminy
Zgierz z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok
2009 – program okreœla zakres wspó³pracy
oraz zasady zlecania realizacji zadañ publi-
cznych, ich kontrolê i tryb udzielania dotacji;
l w y r a ¿ e n i a  o p i n i i  d o t y c z ¹ c e j
ograniczenia dzia³alnoœci Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Zgierzu – Rada
Gminy negatywnie zaopiniowa³a dwa projekty
uchwa³ Sejmiku Województwa £ódzkiego w
sprawach dotycz¹cych likwidacji Poradni
Dermatologiczno-Wenerologicznej i Oddzia³u
Ortopedii Onkologicznej bêd¹cych w struk-
turze organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Zgierzu. O przepro-
wadzenie procedury likwidacyjnej zwróci³a

Z obrad XXXII sesji Rady Gminy Zgierz
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Uroczysta wigilijna 

czêœæ sesji

Uchwa³y

W trakcie wigilijnego spotkania Pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy Zgierz
wrêczy³ „Akt przekazania sprzêtu elektronicznego dla Komendy Powia-
towej Policji w Zgierzu” na rêce Zastêpcy Komendanta Powiatowego
Policji w Zgierzu. Gmina przekaza³a nieodp³atnie zgierskiej policji 
3 laptopy z oprogramowaniem, specjalistyczny program komputerowy,
4 drukarki laserowe i kable USB oraz niszczarkê o ³¹cznej wartoœci 
10 tys. z³.
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siê do Sejmiku dyrekcja szpitala. Poradnia
Derma to log i czno -Wene ro log i czna
zakoñczy³a dzia³alnoœæ medyczn¹ z koñcem
2005 roku,  Oddzia³ Ortopedii Onkologicznej
nie funkcjonuje od wrzeœnia 2006 roku.
Bezpoœrednim czynnikiem, który zdecydowa³
o zaprzestaniu dzia³alnoœci tych komórek by³
brak zainteresowania pacjentów œwiadczeniami
dermatologicznymi i brak wyposa¿enia w
aparaturê i sprzêt medyczny oddzia³u ortopedii,
a w konsekwencji nie podpisanie kontraktu
z NFZ na œwiadczenia w tych zakresach
dzia³alnoœci placówki. Likwidacja uporz¹dkuje
strukturê organizacyjn¹ szpitala i dostosuje j¹
do stanu faktycznego. Obecnie œwiadczenia
zdrowotne w zakresie dermatologiczno
-wenerologicznym udzielane s¹ przez
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.
dr W³. Biegañskiego w £odzi, a w zakresie
ortopedii onkologicznej przez Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
w £odzi;
l przeznaczenia do wydzier¿awienia -
w drodze bezprzetargowej - dzia³ek
o numerach 745/2 i 762/3 po³o¿onych w
miejscowoœci Bia³a – dzia³ka nr 745/2
o powierzchni 0,2178 ha i dzia³ka nr 762/3 o
powierzchni 4,5076 ha zostan¹ wydzier¿a-
wione na okres 10 lat na rzecz jej dotychcza-
sowego dzier¿awcy - Okrêgu Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego w £odzi;
l wyra¿enia opinii do projektu uchwa³y
Rady Miasta Zgierz w sprawie ustalenia
op³at za us³ugi przewozowe lokalnego

transportu zbiorowego finansowane
z bud¿etów miast Zgierz i Ozorków oraz
gminy Zgierz – projekt uchwa³y zak³ada
m.in. podwy¿kê cen biletów jednorazowych o
11,1% i podwy¿kê cen biletów miesiêcznych
imiennych na jedn¹ liniê o 8,8%, za przejazd
w jednej strefie liniami tramwajowymi 16, 46
na trasie £ódŸ (Helenówek) - Zgierz -
Ozorków.  Obecne ceny biletów obowi¹zuj¹
od 4 lat. Rada Gminy pozytywnie zaopinio-
wa³a projekt uchwa³y Rady Miasta Zgierza;
l upowa¿nienia Kierownika Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej do podejmo-
wania dzia³añ wobec d³u¿ników alimenta-
cyjnych – ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów narzuca na
gminê obowi¹zek prowadzenia ca³oœci
zagadnieñ zwi¹zanych z przyznawaniem i
wyp³acaniem œwiadczeñ z funduszu alimenta-
cyjnego osobom uprawnionym oraz podej-
mowaniem dzia³añ wobec d³u¿ników alimen-
tacyjnych. Zadania te na mocy znowelizo-
wanej ww. ustawy mog¹ zostaæ przekazane
do realizacji przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. GOPS do tej pory realizowa³
zadania zwi¹zane z obs³ug¹ zaliczek alimen-
tacyjnych, przejêcie zadañ z zakresu funduszu
alimentacyjnego jest niejako ich kontynu-
acj¹. 

Obrady XXXII sesji kontynuowane by³y
23 grudnia. Radni podjêli wtedy dwie
uchwa³y w sprawach:
l zmiany uchwa³y nr XXIX/295/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 24 paŸdziernika 2008

roku w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Zgierskiemu – do treœci
uchwa³y dodano zapis, który pozwoli - przy
udzielaniu 120.000 z³ pomocy finansowej
Powiatowi Zgierskiemu w zakresie przebu-
dowy 500-metrowego ci¹gu pieszego w pasie
drogi powiatowej w Emilii - na nie stoso-
wanie postanowieñ uchwa³y nr XIII/106/07
Rady Gminy Zgierz z dnia 27 wrzeœnia 2007
roku w sprawie okreœlenia udzia³u gminy
Zgierz w kosztach budowy, przebudowy
i remontów niektórych dróg powiatowych;
l zmiany uchwa³y nr XXXII/320/08 Rady
Gminy Zgierz z dnia 17 grudnia 2008 roku
w zakresie zadañ w³asnych – w uprzednio
podjêtej uchwale na zadaniu pn. „Podniesienie
bezpieczeñstwa zdrowotnego mieszkañców
gminy Zgierz - dostosowanie do wymogów
fachowych i sanitarnych - Gieczno” pomy³-
kowo zosta³ zmniejszony plan wydatków
o kwotê 24.000 z³. Ten plan nie powinien byæ
zmniejszony ze wzglêdu na koszty wymiany
i monta¿ pieca w Oœrodku Zdrowia w
Giecznie. Powsta³a zatem koniecznoœæ skory-
gowania treœci uchwa³y. Bud¿et gminy na
2008 rok zmieniono w nastêpuj¹cy sposób:
zwiêkszono dochody o kwotê 77.884 z³,
zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotê
2.041.240 z³, zmniejszono przychody z tytu³u
kredytów i po¿yczek o kwotê 2.119.124 z³.

Ma³gorzata Klauziñska

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Zgierz
w dniu 8 stycznia 2009 roku uchwalony
zosta³ bud¿et gminy na 2009 rok. W podjêtej
uchwale radni uchwalili dochody bud¿etu
gminy w wysokoœci 26.849.052 z³ i wydatki
w wysokoœci 36.930.629 z³. Za³o¿ony deficyt
bud¿etu w wysokoœci 10.081.577 z³ sfinanso-
wany zostanie przychodami pochodz¹cymi
z zaci¹gniêtych kredytów w kwocie
4.383.731 z³ i zaci¹gniêtych po¿yczek w
kwocie 5.697.846 z³.

Na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w roku bud¿etowym zaplanowano
14.362.984 z³, w tym m.in. na realizacjê
zadañ z zakresu:
l infrastruktury wodoci¹gowej i sanitacyjnej
wsi: 3.157.824 z³,

l dróg publicznych powiatowych: 1.153.000 z³,
l dróg publicznych gminnych: 6.672.000 z³,
l oœwietlenia ulic, placów i dróg: 1.100.000 z³,
l inwestycji oœwiatowych: 1.507.460 z³.

Ponadto w podjêtej uchwale radni
ustalili dotacje dla:
l Gminnego Zak³adu Komunalnego
w kwocie 1.401.156 z³, w tym 1.101.156 z³ na
dop³aty do lokalnego transportu zbiorowego,
l Gminnego Oœrodka Kultury w kwocie
395.700 z³, z czego: dotacje na dzia³alnoœæ
bie¿¹c¹ 205.000 z³, dotacje na dzia³alnoœæ
bibliotek 185.000 z³.

Radni upowa¿nili Wójta Gminy do:
l zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów,
których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania

jednostek i termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym do kwoty 20.000 z³,
l przekazania uprawnieñ kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy do dokony-
wania zmian w planie wydatków tych
jednostek miêdzy paragrafami w ramach
rozdzia³u. 

Wszystkich zainteresowanych szczegó³o-
wymi zapisami bud¿etu gminy zapraszamy
na stronê internetow¹ www.gmina.zgierz.pl
do BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
Uchwa³a wraz z za³¹cznikami jest równie¿
do wgl¹du w Biurze Obs³ugi Rady Gminy. 

Alicja Karnicka

Bud¿et gminy na 2009 rok uchwalony
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Przedstawiciele Kopalni Wêgla Brunatnego
„Adamów”, która pod koniec ubieg³ego roku
wyst¹pi³a o koncesjê, w rozmowach z samorz¹-
dowcami i mieszkañcami gminy Zgierz
zarzekaj¹ siê, ¿e rozpoznanie z³o¿a nie oznacza
jeszcze jego wydobycia. Po próbnych odwier-
tach zdecyduj¹, czy w ogóle warto tu dalej
inwestowaæ. Mówi¹, ¿e wiele ryzykuj¹ - inwes-
tuj¹ ogromne nak³ady finansowe, a mo¿e
okazaæ siê, ¿e niepotrzebnie. Tymczasem w
„Raporcie rocznym 2006 KWB Adamów SA”
czytamy, ¿e jednym z planowanych kierunków
rozwoju spó³ki jest prowadzenie rozpoznania
z³ó¿ wêgla brunatnego, charakteryzuj¹cych siê
korzystnymi parametrami eksploatacyjnymi.
Z³o¿em perspektywicznym, branym tu pod
uwagê, jest w³aœnie z³o¿e „RogóŸno”. W trakcie
barbórkowego przemówienia w 2007 roku
Prezes Zarz¹du KWB „Adamów” zapewnia³
ponadto swoich pracowników, ¿e spó³ka podej-
muje dzia³ania w celu zagospodarowania przez
„Adamów” z³o¿a  „RogóŸno” znajduj¹cego siê
na terenie gminy Zgierz. To wszystko przeczytaæ
mo¿na na oficjalnej stronie internetowej kopalni.

Jeszcze dzisiaj energia elektryczna z wêgla
brunatnego okreœlana jest jako najtañsza.
Rosn¹ce op³aty za korzystanie ze œrodowiska
(za zanieczyszczenie powietrza, zrzut wód
kopalnianych i sk³adowanie odpadów) drasty-
cznie to zmieni¹ - energia bêdzie znacznie
dro¿sza.

Tylko kwesti¹ czasu okazaæ siê mo¿e
wydanie koncesji nie tylko na rozpoznanie,
ale i wydobycie z³o¿a wêgla brunatnego
„RogóŸno”. Obecnie uwarunkowania (geologi-
czne, górnicze, prawne i ekologiczne) zwi¹zane
z projektowaniem i budow¹ nowych kopalñ
wêgla brunatnego powoduj¹, ¿e czas od
rozpoczêcia prac geologicznych i projektowych
do uruchomienia pierwszego wydobycia wêgla
brunatnego oraz budowy nowych linii przesy-
³owych i bloków energetycznych to oko³o
15-20 lat. Producenci wêgla brunatnego chc¹ na
wzór ustawy „autostradowej” doprowadziæ do
skrócenia tego czasu.

Henryk Jezierski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska i G³ówny Geolog
Kraju we wrzeœniowym wywiadzie dla
ogólnopolskiego dodatku lobbingowego do
„Rzeczpospolitej” - „Infrastruktura - œrodowisko -
energia” mówi³, ¿e: „Zagospodarowanie dobrze
rozpoznanych z³ó¿ satelickich, zlokalizowa-
nych w niedu¿ych odleg³oœciach od czynnych
kopalñ odkrywkowych, powinno byæ naturaln¹
kontynuacj¹ prowadzonej dziœ eksploatacji
w rejonie Be³chatowa, Adamowa i Konina”.
Jego stanowisko jest zbie¿ne z przygo-
towywan¹ w³aœnie now¹ polityk¹ energetyczn¹
Polski. Dokument ten zak³ada, ¿e w zwi¹zku ze
stopniowym wyczerpywaniem siê obecnie

eksploatowanych zasobów surowców energety-
cznych konieczne jest poszukiwanie nowych
z³ó¿. Zdaniem H. Jezierskiego, procesu tego nie
powinno siê spowalniaæ. Ponadto w projekcie
lobbowanej przez kompanie wêglowe noweli-
zacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
z³o¿a wêgla brunatnego zosta³y uznane za
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Oznacza to, ¿e jeœli
tylko ustawa wesz³aby w ¿ycie - umocni siê
postrzeganie z³ó¿ wêgla brunatnego jako posia-
daj¹cych strategiczny charakter dla polskiej
gospodarki. A wtedy samorz¹dy wystêpuj¹ce w
interesie swoich mieszkañców nie bêd¹ mia³y
nic do powiedzenia. Decyzje o wydaniu
koncesji na odkrywkê podejmowane bêd¹ bez
wzglêdu na ich sprzeciw. 

Wiadomoœæ o ewentualnej budowie odkryw-
kowej kopalni wêgla brunatnego w gminie
Zgierz by³a szokiem dla jej mieszkañców. Od
kilkudziesiêciu lat w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy i województwa
³ódzkiego widnia³o na tym terenie uzdrowisko,
nie kopalnia. 

22 stycznia delegacja ³ódzkich parlamen-
tarzystów, samorz¹dowców i mieszkañców
gminy Zgierz spotka³a siê w Warszawie
z Henrykiem Jezierskim. W spotkaniu uczest-
niczyli tak¿e przedstawiciele KWB „Adamów”
i Ministerstwa Gospodarki. Rozmawiano o
aspektach spo³ecznych i œrodowiskowych
zwi¹zanych z planowanymi dzia³aniami
„Adamowa” w rejonie RogóŸna. Mimo zdecy-
dowanego sprzeciwu mieszkañców, zebranych
2600 podpisów pod protestem - nie uda³o siê
zablokowaæ planów kopalni z Turku. Minister
postanowi³ daæ czas kopalni na przekonanie
mieszkañców do inwestycji. 

Niebawem kopalnia ma ruszyæ z tzw.
kampani¹ informacyjn¹. Do zgody na odwierty
nak³aniaæ maj¹ w³aœcicieli gospodarstw
wynajêci do takich indywidualnych rozmów
specjaliœci przygotowani psychologicznie,
marketingowo i finansowo. 

W³adze gminy i parlamentarzyœci zapowia-
daj¹ dalsz¹ walkê przeciw budowie kopalni.
Podczas spotkania z mieszkañcami 24 stycznia
w Bia³ej, rozdano im wnioski o wszczêcie
rozprawy administracyjno-prawnej przeciw
próbnym odwiertom. Wnioski mo¿na pobraæ
te¿ w Biurze Obs³ugi Klienta i ze strony
internetowej gminy. 

3 lutego w G³ownie, na cyklicznym spotka-
niu Starosty Powiatu Zgierskiego z przedstawi-
cielami samorz¹dów z powiatu zgierskiego,
wszystkie gminy zajê³y wspólne stanowisko
sprzeciwiaj¹ce siê budowie kopalni. Stano-
wisko to poparli równie¿ obecni na spotkaniu
parlamentarzyœci.

A walczyæ jest o co. 

Przeprowadzone w drugiej po³owie ubieg³ego
wieku badania geologiczne zlokalizowa³y na
terenie gminy Zgierz prawdziwe skarby natury.
Dowiedziono, ¿e na obszarze 1600 hektarów
- rozci¹gaj¹cym siê miêdzy B¹dkowem,
Warszycami, Wol¹ Branick¹, po Gieczno,
Lorenki, Wypychów, Astachowice, Kotowice,
W³adys³awów, Besiekierz Nawojowy i Rudny
- znajduj¹ siê, oprócz zalegaj¹cych pod
powierzchni¹ ziemi 770 mln ton wêgla
brunatnego (4 % krajowych zasobów), równie¿
ogromne z³o¿a soli kamiennej (8,6 mld ton,
10,7 % w skali kraju), wody geotermalne
z solank¹, wody mineralne, torfy i borowiny.
To cenne z³o¿a i na tyle wartoœciowe, ¿e
w gminie mo¿na by utworzyæ strefê uzdro-
wiskow¹. Koncepcja wykorzystania ich w tym
kontekœcie przedstawiona zosta³a w „Projekcie
RogóŸno”, opracowanym przez Centrum
Zrównowa¿onego Rozwoju w £odzi we
wspó³pracy z gmin¹ Zgierz w 2006 roku.
Wynika z niego m.in., ¿e tworz¹c uzdrowisko
wykorzystywano by równie¿ na olbrzymi¹
skalê geotermiê. Wysad solny siêgaj¹cy 6 km
w g³¹b ziemi, który bardzo dobrze gromadzi
i przewodzi ciep³o, dzia³a niczym olbrzymia
grza³ka.

Uruchomienie kopalni odkrywkowej
a nastêpnie przewidywanej elektrowni o mocy
1600 MW to katastrofa dla gminy Zgierz i gmin
s¹siednich, £odzi i ca³ej ³ódzkiej aglomeracji.
Inwestycja kopalni mo¿e zaj¹æ ponad 100 km2.
To po³owa powierzchni gminy Zgierz. Zasiêg
leja depresyjnego mo¿e wynieœæ ponad 20 km
i bêdzie znacznie wiêkszy od be³chatowskiego.
Zasoby wód podziemnych i naziemnych mog¹
znikn¹æ bezpowrotnie lub przynajmniej na 40 lat.

Z³o¿e „RogóŸno” jest najbardziej zasiarczonym
w Polsce. Ju¿ teraz emisja SO2 z Be³chatowa to
ponad 90 tys. ton na rok, co stanowi 90%
zanieczyszczeñ SO2 dla ca³ego województwa
³ódzkiego. Podobnie jest z zapyleniem.
Uruchomienie nowej elektrowni spowoduje
podwojenie tych emisji, wywo³uj¹c wielkie
zagro¿enie dla naszego zdrowia.

Wysiedlonych zostanie kilka tysiêcy
mieszkañców z terenów objêtych inwestycj¹.
Odszkodowania za posiadane nieruchomoœci
bêd¹ bardzo niskie, do tego czasu drastycznie
spadn¹ ceny gruntów. Tym, którzy pozostan¹,
znacznie obni¿y siê jakoœæ ¿ycia. Bêd¹ egzystowaæ
na terenie zagro¿onym brakiem wody, ha³asem
oraz emisj¹ zanieczyszczeñ i py³ów.

To przera¿aj¹ca wizja dla rolników
z regionu s³yn¹cego z warzywnictwa, sadow-
nictwa, hodowli byd³a i drobiu; zagro¿enie
egzystencji wielu tysiêcy rodzin, które zwi¹za³y
swój los z rolnictwem. To tragedia ludzi, którzy
postanowili osiedliæ siê na tych terenach, inwes-
tuj¹c w zakup dzia³ek i budowê domów. Strac¹
na wartoœci ich nieruchomoœci. Ju¿ teraz obrót
nieruchomoœciami w tym rejonie w³aœciwie
zamar³. 

Bezpowrotnie znikn¹æ mog¹ tzw. „zielone
p³uca £odzi”, czyli tereny leœne i rekreacyjne
w tym regionie.

40 lat odkrywki?!
Ponad 3,5 tys. wysiedlonych mieszkañców, ogromna dziura w ziemi, non stop pracuj¹ce 
taœmoci¹gi i ciê¿ki sprzêt, odstrzeliwanie dynamitem g³azów, py³ wêglowy, odwodniony teren 
i zasolenie wody w najbli¿szej okolicy odkrywki. Po prostu: zdewastowana po³owa obszaru gminy
Zgierz. Krajobraz na najbli¿sze 40 lat. Taki scenariusz mo¿e nas czekaæ, jeœli G³ówny Geolog
Kraju wyda koncesjê na rozpoznanie geologiczne z³o¿a wêgla brunatnego w okolicach RogóŸna. 

Kompanie wêglowe lobbuj¹ 

zmiany prawne

Mieszkañcy gminy Zgierz

protestuj¹

Co kryje ziemia pod RogóŸnem?

Jakie zagro¿enia niesie za

sob¹ kopalnia i elektrownia?
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Projekt realizowany bêdzie od kwietnia do
listopada. W tym roku GOPS zaplanowa³
udzia³ 30 osób w projekcie. W ramach zajêæ
w Klubie Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
planowane jest objêcie 10 osób komplek-
sowym szkoleniem z zakresu psychologii,
doradztwa zawodowego, prawa, wiedzy
ekonomiczno-spo³ecznej, przedsiêbiorczoœci
oraz nauki obs³ugi komputera. Ponadto dla 20
osób, które ukoñczy³y program zajêæ w KIS
zaplanowane s¹ dalsze szkolenia zawodowe
zmierzaj¹ce do uzyskania nowych kwali-
fikacji zawodowych. W ramach projektu
przewidywane jest pokrycie kosztów
nastêpuj¹cych szkoleñ zawodowych: opiekun
osoby starszej, pomoc kuchenna oraz obs³uga
wózków wid³owych. 

W jednym z dzia³añ podejmowanych

w ramach projektu, GOPS zaplanowa³
utworzenie Punktu Konsultacyjno-Dorad-
czego w Klubie Integracji Spo³ecznej
w D¹brówce w celu systematycznego
wspierania osób bezrobotnych, podtrzymy-
wania motywacji do rozwijania zdobytych
umiejêtnoœci, pomocy w rozwi¹zywaniu
problemów  ¿yciowych poprzez poradnictwo
psychologiczne, prawne i doradztwo
zawodowe. W Punkcie Konsultacyjno
-Doradczym bêd¹ przyjmowali: psycholog
(2 razy w miesi¹cu), prawnik (raz w miesi¹cu)
i doradca zawodowy (raz w miesi¹cu). 

W projekcie mog¹ uczestniczyæ
wy³¹cznie osoby korzystaj¹ce ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej w przedziale wiekowym
25-60 lat, które spe³niaj¹ jeden z warunków:
s¹ d³ugotrwale bezrobotne lub bezrobotne, s¹

nieaktywne zawodowo, bez wzglêdu na p³eæ
i wykszta³cenie.

Rekrutacja osób do zajêæ w KIS odbêdzie
siê na zasadzie poszanowania równych szans
dla osób korzystaj¹cych z pomocy Oœrodka.
Informacja o rekrutacji do projektu zostanie
og³oszona w marcu we wszystkich siedzibach
terenowych pracowników socjalnych oraz
w siedzibie Oœrodka. Deklaracje do udzia³u w
projekcie bêd¹ posiadali pracownicy socjalni,
którzy wytypuj¹ grupê beneficjentów do
projektu. Odmowa udzia³u w projekcie
bêdzie traktowana jako brak wspó³pracy z
pracownikiem socjalnym w rozwi¹zywaniu
trudnej sytuacji rodziny, co mo¿e skutkowaæ
odmow¹ udzielenia pomocy finansowej
z funduszu pomocy spo³ecznej. 

Zachêcamy wszystkich korzystaj¹cych ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej do udzia³u
w projekcie, do inwestowania w siebie, aby
zdobywaæ nowe umiejêtnoœci, nowe kwali-
fikacje zawodowe, by tym samym zwiêkszyæ
swoje szanse na rynku pracy.

Ma³gorzata Bibel

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zgierzu w bie¿¹cym roku ponownie wyst¹pi³ 
z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w £odzi o dofinansowanie projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w Priorytecie VII 
- Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddzia³anie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
oœrodki pomocy spo³ecznej.

Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro

Zaprzepaszczone zostan¹ kilkuletnie starania
gminy i instytucji z ni¹ wspó³pracuj¹cych o
mo¿liwoœæ wykorzystania bogactwa przyrody
w kierunku wykorzystania geotermii oraz
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, rekreacji
i wypoczynku masowego na wzór Ciechocinka,
Inowroc³awia czy Buska - Zdroju.

Dzia³alnoœæ uzdrowiskowa gwarantuje
zrównowa¿ony rozwój nie tylko gminy Zgierz,
ale i ca³ego regionu. Pozwoli na bezpieczne dla
œrodowiska i mieszkañców wykorzystanie
klimatu i zasobów torfów, borowin, solanek,
wód leczniczych, mineralnych i termalnych dla
lecznictwa i rekreacji. Bardzo dobre po³o¿enie
w centrum Polski przy skrzy¿owaniu autostrad,
bliskoœæ aglomeracji ³ódzkiej i warszawskiej
oraz brak uzdrowisk w tym regionie gwarantuje
powodzenie takiego przedsiêwziêcia. Dziêki
wykorzystaniu geotermii do zaopatrzenia w
energiê mo¿e byæ to tanie, dostêpne dla
ka¿dego uzdrowisko. Podniesie to atrakcyjnoœæ
terenów dla rekreacji i osiedlania siê. Ceny
nieruchomoœci znacznie wzrosn¹, przynosz¹c
bardzo wymiern¹ korzyœæ ich w³aœcicielom.

Geotermia to odnawialne Ÿród³o energii.
Jej pozyskiwanie jest przyjazne œrodowisku,
w przeciwieñstwie do odkrywki wêgla
brunatnego. Obecnie wiele miejsca poœwiêca
siê temu tematowi w mediach. W programie
publicystycznym „Warto rozmawiaæ” wyemi-
towanym 29 stycznia przez TVP2, specjaliœci
z oœrodków naukowych i instytucji rz¹dowych
rozmawiali na temat przysz³oœci polskiej
energetyki. Stwierdzono m.in., ¿e Polska jest
nie tylko potentatem energii geotermalnej, ale
i mo¿e byæ jej eksporterem do krajów UE.
Z bilansu zasobów odnawialnych, przeprowa-
dzonego w ostatnich 15 latach wynika bowiem,
¿e zasoby geotermalne Polski znajduj¹ce siê
pod powierzchni¹ ponad 80 % kraju na

g³êbokoœci 3 kilometrów, o temperaturze od
70 do ponad 100°C, przekraczaj¹ przesz³o 150
razy nasze roczne potrzeby. W Polsce mog¹
i powinny zatem powstawaæ liczne sanatoria
i spa. Ogólnokrajowa strategia Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej zak³ada przez najbli¿sze 4 lata pomoc
finansow¹ dla chc¹cych wdro¿yæ marzenia
o geotermii na swoim terenie w ¿ycie.
W programie rozwoju geotermii NFOŒiGW
przeznaczy³ na ten cel 1,5 mld z³. Ponadto nowe
przepisy unijne dotycz¹ce regulacji zasobów
geotermalnych w krajach UE wrêcz nakazuj¹
podejmowanie wszelkich dzia³añ na szczeblu
pañstwa, województwa i powiatu, maj¹cych na
celu rozwój geotermii, jako rodzaju energetyki.

W oparciu o opracowanie przygotowane
przez Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju
„Geotermia wysadu solnego >RogóŸno<”,
mo¿emy przedstawiæ konkretne dane co do
gminnych zasobów geotermalnych i mo¿liwoœci
ich wykorzystania. Mianowicie w RogóŸnie
znajduje siê wysad solny zalegaj¹cy 300
metrów ppt, o powierzchni 1600 hektarów,
siêgaj¹cy 6 kilometrów w g³¹b ziemi. Sól jest
dobrym przewodnikiem ciep³a, dlatego wysad
solny jest ogromnym zasobnikiem energii
cieplnej, wielokrotnie przekraczaj¹cy zapotrze-
bowanie na energiê województwa ³ódzkiego.
Energia wysadu solnego i wód go op³ywa-
j¹cych mo¿e byæ wykorzystana za pomoc¹
instalacji wiertniczych do przekazywania na
powierzchniê ciep³a dla potrzeb produkcji
pr¹du elektrycznego i ciep³ej wody. Ten sposób
pozyskania energii jest relatywnie tani i czysty,
nie powoduj¹cy szkód w œrodowisku natural-
nym. Wykorzystanie terenu objêtego „Projek-
tem RogóŸno” poprzez budowê ekologicznej
elektrowni, budowê uzdrowisk i basenów
termalnych jest zdecydowanie bardziej
korzystne dla gminy i jej mieszkañców ni¿
kopalnia wêgla brunatnego. 

Gmina to wspólnota mieszkañców. To oni
s¹ jej najwiêkszym bogactwem. £¹cz¹ ich
wspólne problemy, cele i dzia³ania, które
powinny prowadziæ do rozwoju gminy.
Uruchomienie kopalni i elektrowni to zniszcze-
nie tej wspólnoty. Wysiedlenie znacznej czêœci
mieszkañców doprowadzi do wielkich tragedii
ludzkich.

Dla wiêkszoœci odszkodowania wyp³acane
za posiadane nieruchomoœci nie pozwol¹ im na
u³o¿enie ¿ycia na tym samym poziomie co
dotychczas. Pojawi siê równie¿ olbrzymie
zagro¿enie bezrobociem dla rzeszy rolników
pozbawionych swoich gospodarstw, a nieprzy-
gotowanych do zmiany zawodu. Dla tych co
zostan¹ to gehenna codziennego ¿ycia w
s¹siedztwie kopalni i elektrowni, w zdegrado-
wanym i zniszczonym œrodowisku. To
zagro¿enie interesu prawnego wszystkich
mieszkaj¹cych i chc¹cych zamieszkaæ na tym
terenie.

Wp³ywy z dzia³alnoœci kopalni dla gminy
Zgierz nie zrekompensuj¹ tych strat. S¹siednie
gminy nie skorzystaj¹ w ogóle, bêd¹ mia³y
tylko problemy.

Dziêki wykorzystaniu zasobów bogactw
naturalnych w kierunku dzia³alnoœci uzdrowis-
kowej i geotermii gmina bêdzie siê ci¹gle
rozwijaæ, jej dochody bêd¹ wzrastaæ, umocni
siê gminna wspólnota. Utrwali siê tak¿e
wizerunek gminy przyjaznej, gwarantuj¹cej
obecnym i przysz³ym mieszkañcom oraz
s¹siednim gminom bezpieczny, zrównowa¿ony
rozwój.

Zdzis³aw Rembisz

Ma³gorzata Klauziñska

Dlaczego uzdrowisko 

i geotermia?

Bilans
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O uzyskanie pomocy finansowej,
w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 2 tys. z³
mog³y ubiegaæ siê: Grupy Odnowy Wsi, Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Rady So³eckie, Ludowe
i Uczniowskie Kluby Sportowe i inne
stowarzyszenia dzia³aj¹ce w miejscowoœciach,
gdzie realizowane by³y projekty. Z ka¿dej
miejscowoœci móg³ zostaæ z³o¿ony tylko
jeden wniosek. Projekty musia³y: stanowiæ
odpowiedŸ na potrzebê mieszkañców;
przyczyniaæ siê do poprawy estetyki miejs-
cowoœci, zwiêkszaæ jej atrakcyjnoœæ dla
mieszkañców i przyjezdnych; anga¿owaæ w
realizacjê mieszkañców - prace przez nich
wykonywane musia³y byæ œwiadczone
nieodp³atnie; zawieraæ bud¿et, uwzglêd-
niaj¹cy wy³¹cznie wydatki niezbêdne do
realizacji projektu (z pomocy nie mo¿na by³o
finansowaæ wynagrodzenia za wykonywane
przez mieszkañców prace oraz zakupu
artyku³ów spo¿ywczych).

18 kwietnia ubr. Wójt Gminy Zgierz
og³osi³ nabór wniosków o przyznanie
pomocy z bud¿etu gminy, który trwa³ od 5 do
30 maja. W jego wyniku wp³ynê³o 18
wniosków z projektami o ³¹cznej wartoœci
50.511,27 z³. Po dokonanej 3 czerwca ocenie
formalnej pod k¹tem zgodnoœci wniosków
z regulaminem i z³o¿eniu wyjaœnieñ przez
13 wnioskodawców, 19 czerwca zebra³a siê
Komisja Oceny Projektów. Dokona³a ona
oceny merytorycznej z³o¿onych wniosków
i zaproponowa³a przyznanie pomocy finan-
sowej z bud¿etu gminy Zgierz na rok 2008 na
realizacjê 10 projektów w kwocie 2 tys. z³
na projekt. Wójt Gminy Zgierz zatwierdzi³
propozycjê Komisji i 3 lipca dziesiêciu
wnioskodawców podpisa³o z gmin¹ Zgierz
porozumienia o udzieleniu pomocy finan-
sowej z przeznaczeniem na realizacjê projek-
tów. £¹czna wartoœæ zatwierdzonych do

realizacji projektów wynosi³a (wg danych
z wniosków) 29.492,27 z³.

Do 31 paŸdziernika trwa³a realizacja
projektów. Wnioskodawcy nie mieli wiêk-
szych problemów z wykonaniem swoich
inicjatyw, nie oby³o siê jednak bez drobnych
komplikacji. W przypadku piêciu wniosków
konieczne by³o przesuniêcie terminu ich
realizacji, a jeden wnioskodawca wogóle nie
zrealizowa³ swojego projektu, ze wzglêdu na
problemy finansowe i organizacyjne.
Powodami zmian terminów realizacji by³y
przede wszystkim: koniecznoœæ uzyskania
zgody zarz¹dcy terenu na przeprowadzenie
inwestycji, problemy z terminowym dostar-
czeniem wnioskodawcom zakupionych
towarów lub faktur za nie, przesuniêcia
i zmiany w bud¿ecie b¹dŸ harmonogramie
projektu oraz pozyskanie wymaganych
prawem zezwoleñ.

W wyniku realizacji dziewiêciu z dziesiê-
ciu projektów, na które przyznana zosta³a
pomoc finansowa z bud¿etu gminy Zgierz na
2008 rok, wnioskodawcom zrefundowano
wydatki w wysokoœci 17.946,64 z³, czyli
89,7% przyznanej pomocy. Wartoœæ
zrealizowanych przedsiêwziêæ wynios³a
26.673,57 z³ (wg danych z wniosków),
jednak w rzeczywistoœci jest ona znacznie
wy¿sza, gdy¿ we wnioskach nie uwzglêd-
niono kosztów wykonanych prac oraz
podarowanych i sponsorowanych materia³ów.

W ramach pomocy finansowej wykonano:
l teren sportowo-rekreacyjny przy Œwietlicy
Gminnej w £agiewnikach Nowych –
wnioskodawca: LUKS „Czerniawka”, tytu³
projektu: „Leœna £awka”;
l remont kapliczki w Maciejowie – wniosko-
dawca: Rada So³ecka So³ectwa Maciejów,
tytu³ projektu: „Kapliczka przydro¿na”;
l miejsce spotkañ i odpoczynku dla
mieszkañców i turystów w Rozalinowie –

wnioskodawca: Rada So³ecka So³ectwa
Maciejów, tytu³ projektu: „Przystanek
Rozalinów”;
l 12 sztuk ³awek w wybranych lokalizacjach
w Ustroniu – wnioskodawca: Rada So³ecka
So³ectwa Ustronie, tytu³ projektu: „£aweczka
na wsi”;
l œwietlicê - Dom So³ecki i plac zabaw
w Jedliczu B – wnioskodawca: Rada So³ecka
So³ectwa Jedlicze B, tytu³ projektu: „Budowa
œwietlicy - Domu So³eckiego i placu zabaw”.
Ze wzglêdu na bardzo póŸne uzyskanie
zgody na budowê (na pocz¹tku paŸdziernika -
wczeœniej dwie decyzje odmowne), budynek
i plac zabaw nie zosta³y wykoñczone przed
nastaniem zimy, zostan¹ dokoñczone wiosn¹;
l miejsce spotkañ dla mieszkañców
w Luæmierzu – wnioskodawca: Grupa
Odnowy Wsi Luæmierz, tytu³ projektu:
„Centrum integracji”;
l remont sali w remizie OSP w Bia³ej
– wnioskodawca: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Bia³ej, tytu³ projektu: „Integruj¹cy
remont”;
l plac zabaw dla dzieci w Jedliczu A
– wnioskodawca: Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Jedliczu A, tytu³ projektu: „Plac zabaw dla
dzieci”;
l plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkañ
mieszkañców w D¹brówce Sowice
– wnioskodawca: Rada So³ecka So³ectwa
D¹brówka Strumiany, tytu³ projektu:
„Plac zabaw dla dzieci i miejsce spotkañ
i integracji Mieszkañców So³ectwa
D¹brówka Strumiany”.

Niestety projekt pt. „Renowacja tablic
z informacj¹ turystyczn¹” zg³oszony przez
Grupê Odnowy Wsi Grotniki nie zosta³
zrealizowany ze wzglêdu na problemy finan-
sowe i organizacyjne.

Zarówno ten, jak i inne projekty bêd¹
mia³y szansê na realizacjê w 2009 roku.
W tegorocznym bud¿ecie Rada Gminy
Zgierz zabezpieczy³a œrodki w wysokoœci
30 tys. z³ na pomoc finansow¹ na realizacjê
projektów przyczyniaj¹cych siê do poprawy
estetyki i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy
Zgierz. Realizacja programu pomocy
rozpocznie siê wraz z og³oszeniem naboru
wniosków.

Maciej Wrzesiñski

Ma³e granty 2008 - podsumowanie

W ubieg³ym roku gmina Zgierz przeprowadzi³a program pomocy finansowej z bud¿etu
gminy na rok 2008 na realizacjê projektów przyczyniaj¹cych siê do poprawy estetyki 
i atrakcyjnoœci miejscowoœci gminy Zgierz, tzw. „ma³e granty”. Podstaw¹ do wdro¿enia 
programu by³a uchwa³a Rady Gminy Zgierz nr XIX/150/08 z dnia 17 stycznia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy Zgierz na rok 2008.

Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Publiczne
Punkty Dostêpu do Internetu obs³u¿y³y
17.118 osób (dane z 14 stycznia br.).
Najwiêcej, bo a¿ 6.926 osób skorzysta³o
z Punktu w Grotnikach. Du¿a frekwencja
by³a równie¿ w S³owiku (4.220) i Szczawinie
(2.621). Najmniej klientów mia³y Punkty
w Dzier¿¹znej (1.930) i Giecznie (1.421).
Dysproporcje w iloœci osób korzystaj¹cych

z Punktów wynikaj¹ z ich lokalizacji oraz
ró¿nic w wielkoœci i gêstoœci zaludnienia
obszarów, które obs³uguj¹.

PPDI nie tylko umo¿liwiaj¹ mieszkañcom
korzystanie z sieci, ale pozwalaj¹ równie¿
rozwijaæ umiejêtnoœci wykorzystywania
komputera i stwarzaj¹ warunki do prowa-
dzenia szkoleñ w zakresie jego obs³ugi.
Obecnie prowadzone s¹ w nich szkolenia

komputerowe, w których uczestniczy 50
mieszkañców gminy Zgierz. Odbywaj¹ siê
one w ramach projektu „Komputer - twoja
szansa” wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Uczestnicy
szkoleñ, które rozpoczê³y siê pod koniec
listopada ubr. i potrwaj¹ do po³owy lutego br.
(dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny), ucz¹
siê podstaw obs³ugi komputera (edytor
tekstów, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta
elektroniczna), co zwiêkszy ich aktywnoœæ
i atrakcyjnoœæ na rynku pracy.

Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu
powsta³y w ramach projektu pn. „Budowa
spo³eczeñstwa informacyjnego w Gminie

Rok darmowego Internetu w gminie

Ju¿ blisko rok funkcjonuj¹ w gminie Zgierz Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu (PPDI).
Jako pierwsze, 3 marca ubr., otworzy³y swoje podwoje Punkty w Giecznie, Grotnikach 
i S³owiku, tydzieñ póŸniej ruszy³ Punkt w Szczawinie, a w Dzier¿¹znej, ze wzglêdu na 
problemy techniczne z dostarczeniem sygna³u, zacz¹³ pracê dopiero 26 maja.
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Wójt Gminy Zgierz informuje,
¿e Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi wspó³finansowa³ nastê-
puj¹ce inwestycje realizowane na
terenie gminy Zgierz:

l „Budowa sieci wodoci¹gowej we
W³adys³awowie”
- inwestycja zakoñczona w roku
2007

l „Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Bia³ej” 
- inwestycja zakoñczona w roku
2008

l „Budowa sieci wodoci¹gowej,
Jedlicze A w ul. Aleksandrowskiej,
Kolejowej, Œwierkowej, Jaœminowej,
Rekreacyjnej”
- inwestycja zakoñczona w roku
2008

l „Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Kêblinach” 
- zakoñczenie inwestycji zaplano-
wano na rok 2009

Zgierz poprzez upowszechnianie e-admini-
stracji” zrealizowanego w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006, Priorytet I -
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci
regionów, Dzia³anie 1.5 - Infrastruktura
spo³eczeñstwa informacyjnego, sfinan-
sowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadrzêd-
nym celem projektu by³a poprawa jakoœci
¿ycia mieszkañców gminy Zgierz poprzez
rozwój infrastruktury spo³eczeñstwa infor-
macyjnego. Jednym z trzech celów
strategicznych s³u¿¹cych osi¹gniêciu celu
g³ównego by³o upowszechnienie szerokopas-
mowego dostêpu do Internetu poprzez
budowê Publicznych Punktów Dostêpu do
Internetu i umo¿liwienie przez to mieszkañ-
com gminy dostêpu do nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Punkty
powsta³y w najwiêkszych skupiskach
mieszkañców gminy, aby zapewniæ im jak
najszerszy dostêp do Internetu. Ich siedzibami
zosta³y: Gminny Oœrodek Kultury w Dzier-
¿¹znej, Oœrodek Zdrowia w Giecznie oraz
Zespo³y Szkolno-Gimnazjalne w Grotnikach,
S³owiku i Szczawinie. Ka¿dy Punkt jest
wyposa¿ony w 10 komputerów z aplikacjami
biurowymi, skaner i drukarkê i jest czynny
w dni robocze od 9.00 do 19.00. Osoby mniej

obeznane z obs³ug¹ komputera zawsze mog¹
skorzystaæ z pomocy pracownika Punktu.

Mo¿liwoœæ darmowego dostêpu do Inter-
netu maj¹ równie¿ mieszkañcy D¹brówek.
Rok temu, 16 stycznia, w siedzibie Klubu
Integracji Spo³ecznej przy ul. Ogrodowej 6
w D¹brówce Sowice otwarto Centrum
Kszta³cenia na Odleg³oœæ. Powsta³o ono
w ramach projektu „Wioska internetowa -
kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejs-
kich” wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa.
Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ w
D¹brówce dysponuje 10 stanowiskami
komputerowymi wyposa¿onymi w profesjo-
nalne oprogramowanie, nagrywarki DVD,
s³uchawki z mikrofonem i kamery interne-
towe. Jest ono czynne przez ca³y tydzieñ:
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12.00-
20.00, a w soboty i niedziele w godz. 12.00-
16.00. Z oferowanych w Centrum us³ug
mog¹ nieodp³atnie korzystaæ osoby
zamieszkuj¹ce tereny wiejskie, zaintere-
sowane uzupe³nieniem i poszerzaniem
wiedzy, bez wzglêdu na wiek czy wykszta³-
cenie. Do tej pory uczyni³o to ponad 2.400
osób (dane z 21 stycznia br.).

Maciej Wrzesiñski

Z inwestycji wodoci¹gowych w listopa-
dzie zakoñczono budowê sieci wodoci¹gowej
w miejscowoœci Jedlicze A w ulicach:
Aleksandrowskiej, Kolejowej, Œwierkowej,
Jaœminowej i Rekreacyjnej. Wykonano 1085 m
sieci wodoci¹gowej za kwotê ponad 186.000 z³.
Wykonawc¹ wodoci¹gu by³ Gminny Zak³ad
Komunalny. Natomiast w grudniu sfinalizo-
wano dwie inwestycje: l budowê sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Rozalinów,
gdzie wykonano odcinek sieci wodoci¹gowej
o d³ugoœci 186 m. Wartoœæ wykonanych prac
to 18.660 z³. Zadanie realizowa³ Gminny
Zak³ad Komunalny; l rozbudowê stacji
uzdatniania wody w Bia³ej. Wykonano tutaj
drugi stopieñ podawania wody, polegaj¹cy na
tym, ¿e woda po uzdatnieniu t³oczona jest do
zbiornika wyrównawczego o pojemnoœci
150 m3, a nastêpnie poprzez zestaw hydro-
forowo-pompowy do sieci wodoci¹gowej. Stacja
jest zautomatyzowana i aktualnie nie wymaga
sta³ej obs³ugi. Wykonana rozbudowa zapewni
ci¹g³oœæ dostaw wody o dobrej jakoœci. Podo-
bny zakres prac realizowany jest równie¿ na
terenie stacji uzdatniania wody w Kêblinach.
Planowany termin ich zakoñczenia to marzec
br. Obie inwestycje s¹ realizowane przy udziale
œrodków finansowych Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej w £odzi. Poza tym na ukoñczeniu s¹
obecnie prace wiertnicze przy budowie
zastêpczej studni g³êbinowej na terenie stacji
wodoci¹gowej w Kaniej Górze.

W ramach inwestycji oœwietleniowych w
grudniu zakoñczona zosta³a rozbudowa
oœwietlenia w miejscowoœci Leonów, polega-
j¹ca na dowieszeniu na istniej¹cych s³upach
linii oœwietleniowej i lamp oraz budowa
oœwietlenia na skrzy¿owaniu ul. Nadrzecznej
z drog¹ powiatow¹ w miejscowoœci Glinnik.
Wykonano równie¿ rozbudowê oœwietlenia
ulicznego przy ul. Zachodniej w Giecznie,
w miejscowoœci Wypychów oraz dowieszono
lampy na ul. Chopina w Rosanowie. Ponadto
zakoñczono prace projektowe na budowê
oœwietlenia w miejscowoœci Kêbliny,
ul. Letniskowa. Na ukoñczeniu s¹ równie¿
projekty oœwietlenia w miejscowoœciach:
Ustronie, ul. Parkowa oraz Cyprianów,
ul. Wiosenna i ul. Kwiatowa.

Z inwestycji drogowych w grudniu zakoñ-
czona zosta³a przebudowa drogi gminnej w
D¹brówce Sowice, ul. Ogrodowa, i D¹brówce
Strumiany, ul. Pogodna do ul. Cegielnianej.

Inwestycja objê³a odcinek 1448,44 m.
W ramach zadania wykonana zosta³a warstwa
podbudowy z t³ucznia o gruboœci 8 cm,
a nastêpnie u³o¿ono warstwê asfaltu o gruboœci
4 cm. Na d³ugoœci 969 m wykonane zosta³o
odwodnienie drogi. 

Obecnie na realizacjê czekaj¹ drogi w
miejscowoœciach Szczawin i Wola Branicka.
Dla wymienionych zadañ przeprowadzono
postêpowania o udzielenie zamówieñ publi-
cznych i z wybranymi wykonawcami zawarto
umowy. Prace rozpoczn¹ siê w marcu
i zakoñcz¹ pod  koniec kwietnia br.

Inwestycje komunalne przeprowadzone
w 2008 roku to budowa kolejnych 10
przydomowych oczyszczalni œcieków w
realizowanych w ramach programu budowy
gminnej sieci przydomowych oczyszczalni
œcieków. Koszt wykonanych prac wyniós³
131 tys. z³, z czego 25% wnieœli zaintere-
sowani.

W ramach inwestycji oœwiatowych
prowadzone s¹ prace remontowe kuchni
i sto³ówki szko³y w Grotnikach. Termin
zakoñczenia prac przypada na po³owê
kwietnia bie¿¹cego roku.

Informacja 
Referatu Infrastruktury Technicznej

Inwestycje w gminie

Inwestycje wodoci¹gowe

Inwestycje oœwietleniowe

Inwestycje drogowe

Inwestycje komunalne

Inwestycje oœwiatowe

W listopadzie i grudniu ubr. zakoñczone zosta³y inwestycje infrastrukturalne zaplanowane
na 2008 rok. Przygotowano te¿ zadania na rok bie¿¹cy, a czêœæ jest obecnie w trakcie 
realizacji.
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I n f o r m a c j e

Projekt jest kontynuacj¹ projektu „Okiem
fotografa” zakoñczonego w czerwcu ubr.
i jest skierowany do 30 m³odych osób z gminy
Zgierz w wieku 13-19 lat. Celem projektu
jest wyrównywanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y z naszej gminy. W trakcie  jego
realizacji m³odzie¿ bêdzie rozwijaæ stare
i nabywaæ nowe umiejêtnoœci zwi¹zane z
wykonywaniem oraz obróbk¹ zdjêæ, a tak¿e
przygotowywaniem publikacji do druku.
Projekt GOK bêdzie realizowany w biblio-
tekach gminnych od koñca stycznia do
po³owy czerwca 2009 roku.

W trakcie trwania projektu jego uczestnicy
zapoznaj¹ siê z dziedzictwem kulturowym
województwa ³odzkiego, przygotowuj¹c
samodzielnie trasy wycieczek „Szlakiem
Zamków”. Podczas woja¿y bêd¹ skrzêtnie
prowadziæ dokumentacjê fotograficzn¹,
któr¹ zaprezentuj¹ na planowanych przez
GOK wystawach. Przygotuj¹ i wydadz¹ mini
przewodniki po najbli¿szej okolicy swojego
miejsca zamieszkania oraz kalendarz. W tym
celu naucz¹ siê obs³ugi profesjonalnego
programu graficznego CorelDRAW zakupio-
nego z pieniêdzy pochodz¹cych z dotacji.

Aby powsta³y takie publikacje nie wystarczy
wiedza z dziedziny obróbki zdjêæ. Dlatego
te¿ w trakcie zajêæ bêd¹ tak¿e zbieraæ
wspomnienia mieszkañców oraz wiadomoœci
dotycz¹ce historii, zabytków i miejsc
ciekawych, które warto w gminie zobaczyæ.
Zapoznaj¹ siê tak¿e z tradycj¹ od strony
praktycznej, czyli bêd¹ uczestniczyæ w
zajêciach z rzemios³a ludowego. 

O wszystkich dzia³aniach zwi¹zanych z
projektem GOK bêdziemy informowaæ na
stronie internetowej www.dzierzazna.pl oraz
w bibliotekach gminnych. 

Udzia³ w zajêciach, korzystanie ze sprzêtu
fotograficznego i programu graficznego oraz
przejazd na wycieczki bêd¹ dla uczestników
projektu bezp³atne. 

Chêtnych do udzia³u w  projekcie
zapraszamy do zg³aszania siê do bibliotek.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyj-
mowane s¹  w: Gminnej Bibliotece w Bia³ej
(ul. Koœcielna 2), w filii gminnej biblioteki
w Ustroniu (ul. Ustronie 10), w filii gminnej
biblioteki w Szczawinie (ul. Koœcielna 21).

Edyta D¿ugaj
koordynator projektu

Ubieg³oroczne spotkanie odby³o siê
16 grudnia w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy Zgierz, a jego goœæmi byli: Pe³ni¹cy
funkcjê Wójta Gminy Zgierz Grzegorz
Gula, Kierownik Referatu Oœwiaty, Kultury
i Sportu Cezary Piotrowski, Prezes Zarz¹du

Oddzia³u ZNP w Zgierzu Gra¿yna Pisarska
oraz Przewodnicz¹ca Sekcji Emerytów
i Rencistów Zarz¹du Oddzia³u ZNP w
Zgierzu Jadwiga Karmañska.

Po otwarciu spotkania przez Przewod-
nicz¹c¹ Ko³a Barbarê Maciak zaproszeni

goœcie ¿yczyli jego cz³onkom weso³ych
i rodzinnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
spe³nienia marzeñ, realizacji swoich planów
i samych dobrych wydarzeñ w Nowym 2009
Roku. Po ¿yczeniach oficjalnych wszyscy
zebrani w sali sk³adali sobie ¿yczenia i dzielili
siê op³atkiem, po czym zasiedli do
œwi¹tecznego poczêstunku, przygotowanego
przez cz³onkinie Ko³a. Nie zabrak³o wiêc
domowej roboty pierogów z kapust¹, ryb,
ciast i serników. W trakcie posi³ku Przewod-
nicz¹ca Ko³a omówi³a sprawy organizacyjne
i plany na nastêpny rok. Przez ca³e spotkanie
zebrani mogli podziwiaæ wystawê obrazów,
w wiêkszoœci autorstwa Jadwigi GoŸdzik,
ale równie¿ Barbary Maciak, Barbary
Boczek i Janiny Dziedzic, oraz fotografii
Janiny Wrzesiñskiej dokumentuj¹cych
wycieczki Ko³a do arboretum w Rogowie
oraz do £êczycy, Uniejowa i Poddêbic.

Maciej Wrzesiñski

Cudze chwalimy, ale i swoje znamy

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej otrzyma³ dotacjê na realizacjê kolejnego
projektu - „Cudze chwalimy, ale i swoje znamy!” w Regionalnym Konkursie Grantowym
realizowanym w ramach programu Równaæ Szanse 2008 Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci administrowanym przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. 

Spotkanie op³atkowe emerytowanych

nauczycieli
Druga po³owa grudnia to czas przygotowañ przedœwi¹tecznych w naszych domach 
i jednoczeœnie okazja do zorganizowania spotkañ op³atkowych w szkole, pracy, organizacji,
gronie znajomych. Takie tradycyjne spotkania organizuje równie¿ Ko³o Emerytów Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego Zgierz - Gmina. 

Na konkurs wp³ynê³y 33 prace z 6 szkó³
z terenu gminy Zgierz. Komisja konkursowa
obradowa³a 23 grudnia i przyzna³a
nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce – Sylwia
Majek (kl. II gimnazjum, ZSG w S³owiku),
II miejsce – Patrycja Koœcian (kl. VI szko³y
podstawowej, ZSG w Giecznie), III miejsca –
Paulina Zió³kowska, Milena NiedŸwiecka
(kl. I gimnazjum, ZSG w S³owiku) oraz
wyró¿nienia: Marika Malinowska (kl. I
gimnazjum, ZSG w Szczawinie), Aleksandra
Kominiak (kl. VI szko³y podstawowej, SP
w Bia³ej), Agnieszka Kotus (kl. VI szko³y
podstawowej, ZSG w Giecznie), Aleksandra
Durak (kl. I gimnazjum, ZSG w S³owiku).

Tego typu konkursy odgrywaj¹ wa¿n¹
rolê w kszta³towaniu postaw m³odego
cz³owieka. Zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ wœród
uczniów na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych
z czynnego i biernego palenia tytoniu.
Promuj¹ zdrowy styl ¿ycia, wolny od
na³ogów. Rozwijaj¹ wyobraŸniê i postawy
twórcze. 

Ma³gorzata Klauziñska

Konkurs plastyczny

na reklamê

antynikotynow¹ 

Na Ziemi Zgierskiej

„¯yjemy w œwiecie wolnym od dymu 
tytoniowego” - brzmia³o has³o konkursu
og³oszonego przez Pañstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zgierzu i Gminn¹ Komisjê 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
gminy Zgierz w listopadzie ubr. 
Zadaniem uczestników konkursu, 
w  wieku 12-15 lat, by³o stworzenie reklamy 
wizualnej obrazuj¹cej negatywne skutki
palenia tytoniu. 



11Na Ziemi Zgierskiej

O œ w i a t a

Od paŸdziernika przedstawiciele samo-
rz¹dów uczniowskich z gimnazjów w
Grotnikach, Giecznie, S³owiku i Szczawinie
wraz z opiekunkami bior¹ udzia³ w projekcie
£ódzkie Stowarzyszenie Edukacji Obywatel-
skiej „M³odzie¿owa szko³a demokracji
i samorz¹dnoœci”. 

Projekt realizowany jest w ramach
Rz¹dowego Programu - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, finansowanego ze œrodków
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Ma na celu propagowanie samorz¹dnoœci

i przygotowanie uczniów wyró¿niaj¹cych siê
aktywnoœci¹ w swoich szko³ach do podej-
mowania dzia³añ organizuj¹cych m³odzie¿
w szkole i œrodowisku. 

W cyklu szkoleñ odbywaj¹cych siê
w oœrodku w Zaniemyœlu ko³o Poznania
m³odzie¿ poznaje zasady funkcjonowania
samorz¹du lokalnego, uczy siê diagnozowaæ
potrzeby œrodowiskowe, zaplanowaæ i reali-
zowaæ przedsiêwziêcia lokalne, pozyskiwaæ
sojuszników i sponsorów dla swoich przed-
siêwziêæ i oceniaæ efekty podejmowanych

dzia³añ. W czasie zajêæ warsztatowych
uczestnicy doskonal¹ swoje umiejêtnoœci
interpersonalne, pracy w grupie i pe³nienie
ró¿nych ról grupowych, poznaj¹ zasady
negocjowania i osi¹gania kompromisów. 

Projekt skierowany jest do m³odzie¿y
z gimnazjów wiejskich, gdzie wci¹¿ istnieje
deficyt animatorów ¿ycia spo³ecznego i
rzadkoœci¹ s¹ prê¿nie dzia³aj¹ce stowa-
rzyszenia. Byæ mo¿e uczestnicy projektu
przyczyni¹ siê do zmiany tego stanu
i zbudowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. 

Tomasz Kalisiak

„Wszêdobylscy” to Szkolne Ko³o
Turystyczne w Szkole Podstawowej w Bia³ej.
Wszystkie dzia³ania naszego ko³a rejestru-
jemy w kronice, na podstawie której ko³o
by³o oceniane w konkursie na „Najlepsze
Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze w
Województwie £ódzkim”. Konkurs zosta³
og³oszony przez Kuratorium Oœwiaty
i Wojewódzki Oddzia³ PTTK w £odzi.
Zdobyliœmy w tym konkursie I miejsce.

Na ten sukces mia³ wp³yw bardzo
aktywny udzia³ uczniów naszej szko³y w
imprezach turystycznych organizowanych
przez PTTK Oddzia³ w Zgierzu, rajdach
edukacyjnych: Szlakiem Miejsc Pamiêci
Narodowej i Szlakiem 28. Pu³ku Strzelców
Kaniowskich. W tym ostatnim udzia³ brali
równie¿ rodzice. Wyje¿d¿aliœmy te¿ na rajdy
rowerowe po najbli¿szej okolicy oraz na
Wojewódzki Rajd Zielony do Ozorkowa.
Dziesi¹tki przewêdrowanych kilometrów

sprawi³y, ¿e wielu „Wszêdobylskich” otrzy-
ma³o odznaki turysty pieszego: popularn¹
i ma³¹ br¹zow¹. Do wêdrówek do³¹czaj¹
równie¿ absolwenci naszej szko³y. Podczas
takich imprez mi³o spêdzamy czas, pozna-
jemy ciekawe pod wzglêdem przyrodniczym
i historycznym miejsca naszego regionu i
kraju. Daje nam to wiele satysfakcji i jest
œwietnym sposobem na czynny wypoczynek
i zrelaksowanie siê po ca³ym tygodniu nauki,
bowiem rajdy najczêœciej odbywaj¹ siê
w soboty. W czasie marszu czêsto towarzyszy
nam nasza rajdowa piosenka: „bo tutaj wokó³
przyjació³ masz i spêdzasz swój wolny czas”. 
Opiekuj¹ siê nami nauczyciele: Barbara
Gêbicka, Barbara Malinowska, Piotr
Winnicki. 

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w
rajdach,. Zachêcamy nie tylko dzieci, ale
m³odzie¿ i doros³ych. Zawsze mo¿na
do³¹czyæ do „Wszêdobylskich”, do naszej
turystycznej rodziny.

Dorota Szwedziak 
uczennica klasy VI SP w Bia³ej

J e s i e n i ¹  w  S z k o l e
Podstawowej w Bia³ej
realizowany by³ projekt
„Umiem, mogê, potrafiê”
w  r a m a c h  z a d a n i a
„Kszta³cenie umiejêtnoœci
spo³ecznych i ¿yciowych,
kszta³towanie w³aœciwych
r e l a c j i  w  k o n t a k t a c h
miêdzyludzkich” (Rz¹dowy
Program „Rozwój edukacji
na obszarach wiejskich
w latach 2008-2013”).

Uczniowie uczestniczyli
w zró¿nicowanych i cieka-
wych zajêciach pozalekcyjnych. By³o w
czym wybieraæ: lekcje samby przyci¹gnê³y
dziewczêta lubi¹ce tañczyæ, ch³opcy chêtnie
æwiczyli tenis sto³owy. Dodatkowe lekcje
z pewnoœci¹ przyczyni³y siê do wygrania
przez m³odych tenisistów dru¿ynowego
turnieju o mistrzostwo gminy Zgierz,
a tancerze dobrze zaprezentowali siê æwicz¹c
razem z zespo³em „Czarne Stopy”. Bardzo
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
„sztuczki z papierem”, czyli origami. T¹

technik¹ wykonano ozdoby choinkowe.
Niezwykle ciekawe okaza³o siê ko³o plasty-
czne, podczas którego uczniowie mogli
poczuæ siê jak prawdziwi malarze. Sale
lekcyjne zamieni³y siê w pracownie artysty-
czne, w których i m³odsza i starsza grupa
uczniów prze¿ywa³a niebywa³¹ przygodê
z pêdzlem. Rozstawione sztalugi, profesjo-
nalne farby, malowanie na p³ótnie oraz na
szkle rozwinê³y wyobraŸniê i umiejêtnoœci.
W ramach zajêæ dzieci odwiedzi³y Akademiê
Sztuk Piêknych, spotka³y siê z rówieœnikami

ze szkó³ podstawowych w D¹brówce
Wielkiej i Besiekierzu oraz ZSS w £odzi,
wspó³pracowa³y z KGW w Bia³ej. Dzie³a
m³odych artystów mo¿na by³o nabyæ na
œwi¹tecznym kiermaszu szkolnym. 

Dziêkujemy naszym nauczycielom, którzy
napisali tak ciekawy projekt, przygotowali
i przeprowadzili atrakcyjne zajêcia. Uwierzy-
liœmy w nasze mo¿liwoœci, œmia³o mo¿emy
powiedzieæ: „umiem, mogê, potrafiê”!

Maria £uczak
uczennica klasy VI SP w Bia³ej

M³odzi a samorz¹dnoœæ

Umiem, mogê, potrafiê

Sukces turystów 

z Bia³ej

Dorota Szwedziak odbiera puchar Kuratora
Oœwiaty

Malowanie na szkle

Malowanie na p³ótnie



Na konto Fundacji WOŒP wp³ynê³o ju¿
28.904.108 z³ (stan na 28 stycznia).
32.679.758 z³  to kwota zadeklarowana.
Ponad 300 wolontariuszy ze zgierskich
sztabów (przy Centrum Kultury Dziecka
i Hufcu ZHP) zebra³o 78.818,98 z³, z czego

24 wolontariusze z gminy Zgierz - 6.802,93 z³.
Gimnazjaliœci z ZSG w S³owiku zebrali

dok³adnie 2.852,66 z³. Dziesiêciu wolontar-
iuszy kwestowa³o w S³owiku, Sokolnikach,
Ozorkowie, Zgierzu i £odzi. W akcji wziêli
udzia³: Maciej Matusiak, Karolina Nejman,

Inga Karolak, Karolina Karolak, Micha³
Piêta, Agnieszka Wróbel, Marta Cha³upnik,
Magdalena Kubiak, Milena Tomczak
i Katarzyna Szymczak. Akcjê koordynowa³a
Marietta Maciak, nauczycielka w ZSG w
S³owiku.

Do puszek wolontariuszy z ZSG w Szcza-
winie wpad³o 2.358,38 z³. Gimnazjaliœci:
Dawid Karolak, Krystian Cezak, Tomasz
Ko³odziejczak, Emilia Andrzejewska,
Angelika Czy¿, Barbara Jêdrzejczak, Izabela
Kosielska, Ilona Kobiela - kwestowali
w Szczawinie, £agiewnikach i Zgierzu.
Akcjê koordynowa³a Aleksandra Gajda,
nauczycielka w ZSG w Szczawinie.

Uczniowie gimnazjum w ZSG w Grotni-
kach przekazali na rzecz WOŒP 1.591,89 z³.
Wolontariusze: Mateusz Gonera, Bartosz
Ciszewski, Joanna Markowska, Wojciech
Mirowski, Kamil Krajewski, Grzegorz
Tomczak - kwestowali w Grotnikach
i Zgierzu. Akcjê koordynowa³ Piotr Gralak,
nauczyciel w ZSG w Grotnikach.

– Jeœli chodzi o finansowy wymiar Fina³u -

ju¿ teraz wiemy, ¿e bêdziemy mogli kupiæ

sprzêt, o którym marzyliœmy planuj¹c temat

Fina³u. Uda nam siê tak¿e sfinansowaæ

zakupy dla polskich hospicjów dzieciêcych,

a tak¿e utrzymaæ nasze programy medyczne

oraz edukacyjny program „Ratujemy

i uczymy Ratowaæ” – pisze na ogólnopolskiej
stronie internetowej WOŒP Jurek Owsiak.

Od pocz¹tku „wielkiego grania” m.in. do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Zgierzu trafi³o kilkadziesi¹t urz¹dzeñ
medycznych na ³¹czn¹ kwotê 357.460,36 z³.

Ma³gorzata Klauziñska

Skoñczy³ siê pierwszy semestr nauki.
W szko³ach odby³y siê pó³roczne posiedzenia
rad pedagogicznych i spotkania z rodzicami.
Trwaj¹ ferie zimowe, które w województwie
³ódzkim rozpoczê³y siê 26 stycznia. 

Dla uczniów z gminnych placówek,
w szczególnoœci korzystaj¹cych z pomocy
socjalnej, przygotowano tygodniowy wyjazd
na zimowisko w Suchej Beskidzkiej. Ju¿

w niedzielê, 25 stycznia 40-osobowa grupa
dzieci i opiekunów wyjecha³a do tej
znanej miejscowoœci u podnó¿a Beskidów.
W programie pobytu zaplanowano wycieczki
do: Krakowa ze zwiedzaniem Sanktuarium
w £agiewnikach, Starego Miasta i Tyñca,
Kopalni Soli w Wieliczce oraz Wadowic
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Pobyt rozpocz¹³
siê od zwiedzania z przewodnikiem Suchej

Beskidzkiej. Korzystaj¹c z zimowej aury
przewidziano tak¿e zabawy na œniegu
i konkurs lepienia ba³wanów. Odbywaj¹ siê
zajêcia p³ywackie na basenie, turnieje
sportowe, konkursy, warsztaty plastyczne
i dyskoteki. Zimowe wyjazdy dla uczniów
z gminy Zgierz nale¿¹ ju¿ do tradycji.
W poprzednich latach m³odzie¿ wypoczy-
wa³a w Bia³ym Dunajcu - trzykrotnie,
Krakowie, Toruniu, Brzesku, Wiœle i obecnie
po raz drugi odpoczywa w Suchej Beskidzkiej.

Dla uczniów, którzy nie wyjechali
zaplanowano zajêcia w ramach ma³ej formy
wypoczynku w miejscu zamieszkania. Ka¿da
placówka opracowa³a ich harmonogram.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ sekre-
tariaty szkó³ i wychowawcy. Ka¿dy znajdzie
dla siebie coœ interesuj¹cego, odbywaj¹ siê
zawody sportowe w ró¿nych konkurencjach,
zajêcia plastyczne i muzyczne, warsztaty
rêkodzie³a, wyjazdy do placówek kultury
Zgierza i £odzi. Dla uczniów zaintere-
sowanych poszerzeniem wiedzy prowadz¹
dzia³alnoœæ tak¿e ko³a przedmiotowe.
Wypoczywaj¹c, wszyscy nabieraj¹ si³ do
pracy w drugiej czêœci roku szkolnego.

Cezary Piotrowski
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Zimowe wakacje
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Orkiestra zagra³a po raz siedemnasty

Orkiestrowy zawrót g³owy - tak w skrócie mo¿na okreœliæ tegoroczny, XVII ju¿ 
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Nie sposób zliczyæ imprez towarzysz¹cych
zbiórce pieniêdzy, jakie odbywa³y siê na terenie ca³ej Polski i poza jej granicami. 
W samym Zgierzu by³o ich kilkanaœcie. A cel zbiórki jak zawsze szczytny. Tym razem
dochód przeznaczony zostanie na profilaktykê w dziedzinie wczesnego rozpoznawania
chorób nowotworowych u dzieci. 

11 stycznia - trwa liczenie pieniêdzy w sztabie WOŒP w Zgierzu. Prawie trzydzieœci worków 
pe³nych pieniêdzy, tak ciê¿kich, ¿e trudno by³o je udŸwign¹æ, pojecha³o nazajutrz do jednego 
ze zgierskich banków, sk¹d trafi³y na konto Fundacji.
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I n f o r m a c j e

11.12
Gieczno – na drodze wojewódzkiej nr 702
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê
samochodu marki Polonez. 38-letni Pawe³ P.
mia³ ponad 1,6 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Podczas zatrzymania kierowca
usi³owa³ skorumpowaæ policjantów propo-
nuj¹c im korzyœæ maj¹tkowa w wysokoœci
1.000 z³ za odst¹pienie od czynnoœci
s³u¿bowych. Dosta³ dozór policyjny, odpowie
za dwa przestêpstwa.

13.12
Jedlicze – nieznany sprawca w³ama³ siê na
teren prywatnej nieruchomoœci. Do budynku
w stanie surowym dosta³ siê przecinaj¹c
k³ódkê przy drzwiach, budynek gospodarczy
by³ otwarty. Ukrad³ osprzêt elektryczny
i basen ogrodowy.  Poszkodowany oszacowa³
straty na wartoœæ 3.700 z³.

14.12
Emilia – na autostradzie A2 kieruj¹cy
samochodem marki Opel, mieszkaniec
Œwinoujœcia, zasn¹³ za kierownic¹. Pojazd
zjecha³ na pas zieleni i przewróci³ siê na
prawy bok. W wyniku wypadku mê¿czyzna
dozna³ st³uczenia g³owy i rozci¹³ lew¹ d³oñ.
Po udzieleniu pomocy w zgierskim szpitalu
zosta³ zwolniony do domu.

18.12
Emilia – policjanci z „autostradówki”
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego
samochodem marki Fiat. Konrad Œ., 27-letni
zgierzanin, mia³ ponad 1 promil alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Emilia – nieznany sprawca wybi³ szybê
w tylnych drzwiach samochodu marki Caddy
i ukrad³ z jego wnêtrza artyku³y poœcielowe
z we³ny wielb³¹dziej. Poszkodowany
oszacowa³ straty na wartoœæ 11.000 z³.

21.12
Besiekierz Nawojowy – policjanci zatrzymali
nietrzeŸwego rowerzystê. 52-letni mieszka-
niec Besiekierza mia³ prawie 1,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego
sprawie prowadzone jest postêpowanie
w trybie przyspieszonym.

29.12
Gieczno, ul. G³ówna – w godzinach nocnych
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
kierowcê samochodu marki BMW. 26-letni
mê¿czyzna z powiatu ³êczyckiego mia³
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu. Postêpowanie prowadzi KPP
w Zgierzu.

02.01
Grotniki, ul. Œwierkowa – nieznany sprawca
wybi³ boczn¹ szybê w samochodzie marki
Fiat Croma i ukrad³ radio CB. Poszkodowany
oszacowa³ straty na wartoœci 500 z³.

03.01
£agiewniki Nowe, ul. Smardzewska –
policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê.
43-letni zgierzanin mia³ ponad 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. W jego
sprawie prowadzone jest postêpowanie
w trybie przyspieszonym.

04.01
Ustronie, ul. Myœliwska – powiadomiono
zgiersk¹ policjê o w³amaniu na teren prywat-
nej dzia³ki. Przy drzwiach komórki zerwana
zosta³a k³ódka, a z jej wnêtrza skradziona

z o s t a ³ a  p i ³ a
³ a ñ c u c h o w a .
P o s z k o d o w a n y
oszacowa³ straty na
wartoœci 240 z³.

07.01
Grotniki, ul Marsza³kowska
– 28-letnia ozorkowianka,
kieruj¹ca samochodem marki
Mitsubishi, nie dostosowa³a
prêdkoœci jazdy do warunków
drogowych, wpad³a w poœlizg
i czo³owo zderzy³a siê z
samochodem marki Citroen
Xara, kierowanym przez
mê¿czyznê z powiatu zgier-
skiego. W wyniku wypadku kierowca Citroena
dozna³ urazu lewego barku i g³owy. Testy
wykaza³y, ¿e kobieta spo¿ywa³a wczeœniej
alkohol. Ozorkowianka t³umaczy³a, ¿e zanim
przyjecha³o pogotowie i policja, napi³a siê na
uspokojenie „Amolu”. Pobrano jej ponownie
krew, bieg³y wypowie siê czy mówi³a prawdê.

08.01
Emilia – na autostradzie A2 kieruj¹ca
samochodem marki Fiat Panda, 28-letnia
jeleniogórzanka, w trakcie wykonywania
manewru wyprzedzania pojazdu ciê¿arowego
nie zachowa³a szczególnej ostro¿noœci oraz
nie dostosowa³a prêdkoœci jazdy do warunków
drogowych w wyniku czego utraci³a
panowanie nad pojazdem. Zjecha³a na praw¹
stronê jezdni uderzaj¹c w bariery ochronne,
przemieœci³a siê na pas rozdzielaj¹cy jezdniê
uderzaj¹c w bariery ochronne i ponownie
przemieszczaj¹c siê na praw¹ stronê jezdni
zatrzyma³a siê na pasie dla zje¿d¿aj¹cych
z autostrady w kierunku £odzi. Kobieta z
urazem g³owy i st³uczeniem klatki piersiowej
przewieziona zosta³a na obserwacjê do szpitala
w Zgierzu.

11.01
Emilia – na autostradzie A2 policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego
samochodem marki Ford Escort. 41-letni
ozorkowianin mia³ prawie 1,3 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

12.01
£agiewniki Nowe, ul. Smardzewska –
nieznany sprawca wybi³ szybê w drzwiach
samochodu marki Ford Mondeo i ukrad³
z jego wnêtrza odtwarzacz samochodowy.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
1.500 z³.

16.01
Luæmierz, ul. Osiedlowa – nieznany sprawca
wy³ama³ zamek w drzwiach samochodu marki
Volkswagen Passat. Z wnêtrza auta ukrad³
radioodtwarzacz, suwmiarkê i ko³o zapasowe.
Poszkodowany oszacowa³ straty na wartoœæ
1.000 z³.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu  

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A Urz¹d Gminy Zgierz informuje, i¿ na
terenie gminy dzia³a firma zajmuj¹ca siê
nieodp³atnym odbiorem pad³ych zwierz¹t -
Przedsiêbiorstwo Przemys³owo-Handlowe
„HETMAN” sp. z o.o. z siedzib¹ we
Florianowie 24, 99-311 Bedlno.

Firma œwiadczy us³ugi w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji pad³ych
zwierz¹t. Posiada sieæ zbiornic i punktów
dyspozycyjnych na terenie ca³ego kraju.
Dysponuje instalacj¹ do spalania odpadów
zwierzêcych i dzia³a zgodnie ze wszystkimi
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi krajo-
wymi i Unii Europejskiej, w tym zgodnie
z Rozporz¹dzeniem (WE) Nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 paŸdziernika 2002 roku ustanawiaj¹cego
przepisy zdrowotne zwi¹zane z ubocznymi
produktami zwierzêcymi nieprzeznaczonymi
do spo¿ycia przez ludzi.

Odbiór pad³ych zwierz¹t nastêpuje trans-
portem w³asnym lub za poœrednictwem firmy
uprawnionej do odbioru tego typu odpadów
w terminie 48 godzin licz¹c od dnia telefoni-
cznego zawiadomienia Zak³adu Utylizacji na
nr tel.: 0 24 282 16 53, 0 56 683 25 62,
tel. kom.: 0 662 041 241.

Odbiór i utylizacja pad³ych zwierz¹t
z ferm drobiu i ferm zwierz¹t futerkowych,
koni oraz z ferm trzody chlewnej o stanie
pog³owia powy¿ej 150 sztuk zwierz¹t,
wymaga zawarcia indywidualnej umowy
z firm¹.

Jednoczeœnie od dnia 1 stycznia 2008 roku
ka¿dy producent rolny zobowi¹zany jest do
wype³nienia oœwiadczenia, które ka¿dora-
zowo przy odbiorze pad³ego zwierzêcia jest
dokumentem niezbêdnym do wykonania
nieodp³atnej us³ugi odbioru.

Nieodp³atny odbiór

pad³ych zwierz¹t

Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy
u¿ywany do produkcji rolnej powinien:
l w terminie od 2 marca do 31 marca 2009 r.
z³o¿yæ odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zale¿-
noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych,
wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi dowód
zakupu oleju napêdowego w okresie od
1 wrzeœnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r.
l w terminie od 1 do 30 wrzeœnia 2009 r.
z³o¿yæ odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zale¿-
noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych,
wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi dowód
zakupu oleju napêdowego w okresie od
1 marca do 31 sierpnia 2009 r., w ramach
limitu zwrotu podatku okreœlonego na
2009 r.

Limit zwrotu podatku w 2009 roku
wynosiæ bêdzie: 73,10 z³ x iloœæ ha u¿ytków
rolnych.

Pieni¹dze wyp³acone bêd¹ w nastêpu-
j¹cych terminach: l od 4 maja  do 1 czerwca
2009 r. w przypadku z³o¿enia wniosku w
pierwszym terminie, l od 2 do 30 listopada
2009 r. w przypadku z³o¿enia wniosku
w drugim terminie.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napêdowego zu¿ywanego

do produkcji rolnej w 2009 roku



Wyniki spotkañ:

l 20 grudnia 
Policja - Zamek Skotniki 0 : 3 wo 

Mimo zmiany terminu meczu na proœbê
Policji, na nowo ustalon¹ datê ekipa Policji
przyjecha³a tylko trzyosobowym sk³adem
i zosta³ przyznany nam walkower.
l 21 grudnia 
Zamek Skotniki - Mebelmark 4 : 5 (1 : 2)
- Czapliñski (3), Bogus³awski.

Najlepsze spotkanie naszej dru¿yny
w tegorocznej edycji Hal-Kopu. Z ubieg³o-
rocznym wicemistrzem graliœmy jak równy
z równym przez ca³e spotkanie. Przegraliœmy
jedn¹ bramk¹ stracon¹ na dwadzieœcia trzy
sekundy przed koñcem spotkania.
l 27 grudnia 
Kolmar - Zamek Skotniki 1 : 4 (1 : 1)
- Bogus³awski, Piotrowski, Matusiak,
Polasiñski.

S³aba pierwsza czêœæ gry w naszym
wykonaniu ze s³abiej notowanym od nas
Kolmarem. Po przerwie jednak zaczêliœmy
graæ lepiej i odnieœliœmy pewne zwyciêstwo.
l 4 stycznia 
Zamek Skotniki - Invest Bud 4 : 6 (3 : 2)
- Czapliñski, Bagrodzki, Piotrowski,
Matusiak.

By³o to dla nas bardzo wa¿ne spotkanie,
gdy¿ Invest Bud jest dru¿yn¹, z który rywali-
zujemy o miejsce zapewniaj¹ce grê w
pierwszej lidze. Niestety mimo prowadzeñ

2 : 0, 3 : 2 nie uda³o nam siê odnieœæ
zwyciêstwa.
l 18 stycznia 
Zamek Skotniki - Markab 5 : 3 (2 : 0)
- Czapliñski, Kowalczyk, Misiak, Polasiñski,
Bagrodzki.

Markab jest dru¿yn¹ z koñca tabeli,
liczyliœmy wiêc na ³atwe i wysokie zwyciêstwo.
Zagraliœmy lekcewa¿¹co i indywidualnie,
przez co o ma³y w³os nie straciliœmy drogo-
cennych punktów. Na kilka sekund przed
koñcem rywale postanowili wystawiæ lotnego
bramkarza, jednak Ÿle wykonali rzut ro¿ny i
my po szybkiej kontrze uratowaliœmy
zwyciêstwo.
l 24 stycznia 
Zamek Skotniki - Caldo 6 : 4 (2 : 0)
- Borkowski (2), Bagrodzki, Piotrowski,
Czapliñski, Matusiak.

Jest to dla nas bardzo wa¿ne zwyciêstwo
pozwalaj¹ce realnie myœleæ o awansie do
pierwszej ligi bez ogl¹dania siê na inne
zespo³y, oraz bardzo presti¿owe, gdy¿ ekipa
Caldo to obroñca tytu³u mistrzowskiego oraz
lider grupy.

Terminarz kolejnych spotkañ

Hal-kop:

l 1 luty o godz. 17.30, MOSiR w Zgierzu
Zamek Skotniki - ABB
l 1 luty o godz. 19.30, MOSiR w Zgierzu
Zamek Skotniki - Œwi¹tex

l 7 luty o godz. 17.30, MOSiR w Zgierzu
Zamek Skotniki - Flexidea 

24 stycznia wziêliœmy udzia³ w Mistrzo-
stwach Powiatu Zgierskiego w halow¹ pi³kê
no¿n¹ seniorów, które odby³y siê w hali
MOSiR w Zgierzu. W turnieju wziê³o udzia³
osiem zespo³ów podzielonych na dwie grupy.

W rozegranym turnieju zajêliœmy
5 miejsce. W grupie przegraliœmy wszystkie
trzy spotkania:
l Zamek Skotniki - Boruta Zgierz 0 : 2
l Zamek Skotniki - LKS Rosanów 0 : 1
l Zamek Skotniki - Orze³ Parzêczew 0 : 1

Pó³fina³y:
o miejsca 5-8:

l Zamek Skotniki - MKP Zgierz 2 : 1
- Bagrodzki, Polasiñski

o 5 miejsce:

l Zamek Skotniki - Kolejarz £ódŸ 4 : 1
- Polasiñki (2), Piotrowski, Matusiak.

Kilka terminów sparingów:

l 31 stycznia 
LKS Rosanów - Zamek Skotniki 
l 14 luty
Gra-Lech Jordanów - Zamek Skotniki
l 22 luty
Polonia Rokiciny - Zamek Skotniki 

Pawe³ Dynek
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Przerwê zimow¹, która trwa obecnie
w rozgrywkach pi³karskich, klub z D¹brówki
wykorzystuje do budowania formy oraz
poszukiwañ nowych zawodników do
poszczególnych formacji. Z uwagi na
niesprzyjaj¹c¹ aurê treningi odbywaj¹ siê
w obiektach zamkniêtych. 

Dru¿yna zosta³a zg³oszona do turnieju
halowej pi³ki no¿nej, organizowanego przez
TKKF Zgierz. Wraz z siedmioma innymi
zespo³ami walczymy o puchar i dobre
miejsce w tabeli tych rozgrywek. Spotkania
bêd¹ odbywa³y siê w okresie od grudnia do
koñca lutego. Udzia³ w turnieju to dla nas nie

tylko okazja do sporto-
wej rywalizacji. To
t a k ¿ e  m o ¿ l i w o œ æ
odkrywania nowych
talentów i pozyskiwa-
nia ich dla dru¿yny. 

Nie samymi jednak rozgrywkami ¿yje
klub. W grudniu 2008 roku odby³y siê
wybory w LKS D¹brówka w zwi¹zku
z up³yniêciem dwuletniej kadencji dotychcza-
sowego zarz¹du. W sk³ad nowego zarz¹du
klubu weszli: Marek Gortat - prezes,
Remigiusz Kaczmarek - wiceprezes,
Piotr Amsolik - skarbnik, Daniel Tworski

- sekretarz oraz cz³onkowie: Ireneusz
Tworski i Krzysztof Kosiewicz. Przed
wybranymi wiele pracy, m.in. przy integracji
dru¿yny i formowaniu jej sk³adu na
najbli¿sz¹ rundê. Sporo czasu i wysi³ku bêd¹
te¿ kosztowaæ inwestycje na obiekcie
klubowym w D¹brówce Sowice. Mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê ze wszystkim zd¹¿yæ
do rozpoczêcia rozgrywek rundy wiosennej. 

Serdecznie zapraszamy kibiców i sympa-
tyków na nasze spotkania, zapewniaj¹c, ¿e
zawsze s¹ mile widzianymi goœæmi na boisku
przy ul. Ogrodowej 32.

Marek Gortat

LKS D¹brówka

Skotniczanie w murze podczas
rzutu wolnego MarkabuPi³kê zagrywa Bogus³awski

LKS Zamek Skotniki
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nieruchomoœcinieruchomoœci

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 - ost. zm. Dz.U. z dnia 15 paŸdziernika 2008 roku Nr 220 poz.
1412), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXXII/326/08 Rady Gminy Zgierz
z dnia 17 grudnia 2008 roku Pe³ni¹cy funkcjê Wójta Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomoœci wykaz przeznaczonych do wydzier-
¿awienia na okres 10 lat - w drodze bezprzetargowej dzia³ek
o numerach ewidencyjnych: 745/2 o powierzchni 0,2178 ha, 762/3
o powierzchni 4,2898 ha, po³o¿onych w miejscowoœci Bia³a, obrêbie
Bia³a, stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz - na rzecz Okrêgu
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w £odzi do celów wêdkarskich
i rekreacyjnych.

Stan prawny nieruchomoœci uregulowany jest w ksiêdze wieczystej
numer 34309, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Zgierzu V Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dzia³ka numer:
l 745/2 stanowi: R VI - 0,0039 ha, £ IV - 0,1583 ha, Lz/£ V - 0,0556 ha,
l 762/3 stanowi: Lz/£ VI - 0,1471 ha, Wsr - 4,1427 ha.
£¹czna powierzchnia do wydzier¿awienia stanowi 4,5076 ha.

Stawka czynszu dzier¿awnego z tytu³u wydzier¿awienia ww. dzia³ek
wynosi 0,05 z³ za 1 m2, zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 2/2009 r. Wójta
Gminy Zgierz z dnia 7 stycznia 2009 roku.

Kwota czynszu dzier¿awnego bêdzie rewaloryzowana corocznie
w pierwszym kwartale ka¿dego roku w oparciu o publikowany przez
Prezesa GUS wskaŸnik wzrostu cen i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni (pocz¹wszy od 2010 roku).

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwier-
dzony uchwa³¹ Nr XXIII/213/93 z dnia 4 czerwca 1993 roku Rady
Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi uchwa³¹
Nr IV/39/94 z dnia 29 listopada 1994 roku Rady Gminy Zgierz
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 80 poz.717, art. 87 ust. 3 z dnia 10 maja 2003 roku
ze zm.). Aktualnie gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek numer 745 i 762/3, po³o¿onych w miejsco-
woœci Bia³a. 

Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.

Wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia

1. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Jedlicze B przy ul. Modrzewiowej 21,
oznaczona numerem ewidencyjnym 140/53 o powierzchni 660 m2,
zapisana w KW 35082. Zgodnie z decyzj¹ Nr GP 7331/107/2008
o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka przeznaczona jest pod
zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi:
50.000 z³ /s³ownie z³otych: piêædziesi¹t tysiêcy/ w tym podatek VAT
wg stawki 22%. III przetarg. Wadium w wysokoœci 2.500 z³.

2. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny, miejscowoœæ Moszczenica, przy
ul. Letniskowej 25, oznaczona numerem ewidencyjnym 457/4
o powierzchni 1758 m2, zapisana w KW 42416. Zgodnie z decyzj¹
Nr GP 7331/104/2008 o warunkach zabudowy, przedmiotowa dzia³ka
przeznaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹. Cena wywo³awcza
nieruchomoœci wynosi: 100.000 z³ /s³ownie z³otych: sto tysiêcy/ w tym
podatek VAT wg stawki 22%. III przetarg. Wadium w wysokoœci
5.000 z³.

3. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Rosanów przy ul. Krzywej 2, oznaczona
numerem ewidencyjnym 285/4 o powierzchni 1536 m2, zapisana w KW
24916. Bez prawa zabudowy - pod lini¹ wysokiego napiêcia. Cena
wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 25.100 z³ /s³ownie z³otych:
dwadzieœcia piêæ tysiêcy sto/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.
III przetarg. Wadium w wysokoœci 1.260z³.

4. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Kêbliny przy ul. Leœnych Duszków 16,
oznaczona numerem ewidencyjnym 556/12 o powierzchni 1000 m2,
zapisana w KW 35914. Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 73.200 z³
/s³ownie z³otych: siedemdziesi¹t trzy tysi¹ce dwieœcie/ w tym podatek
VAT wg stawki 22%. II przetarg. Wadium w wysokoœci 3.660 z³

5. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz Las przy ul. Klonowej 12,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/29 o powierzchni 1428 m2,
zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym
pod budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa
jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 171.000 z³
/s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t jeden tysiêcy/ w tym podatek VAT
wg stawki 22%. II przetarg. Wadium w wysokoœci 8.550 z³.

6. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz Las przy ul. Klonowej 12a,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/30 o powierzchni 1420 m2,

zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod
budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: 170.000 z³
/s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t tysiêcy/ w tym podatek VAT
wg stawki 22%. II przetarg. Wadium w wysokoœci 8.500 z³.

7. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz Las przy ul. Kasztanowej 9,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/31 o powierzchni 1456 m2,
zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym pod
budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 175.000 z³ /s³ownie
z³otych: sto siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy/ w tym podatek VAT wg stawki
22%. II przetarg. Wadium w wysokoœci: 8.750 z³.

8. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Luæmierz Las przy ul. Kasztanowej 9a,
oznaczona numerem ewidencyjnym 255/32 o powierzchni 1453 m2,
zapisana w KW 47960. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen-
nego przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest na terenie przeznaczonym pod
budownictwo us³ugowe z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 174.000 z³
/s³ownie z³otych: sto siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce/ w tym podatek VAT
wg stawki 22%. II przetarg. Wadium w wysokoœci : 8.700 z³.

9. Dzia³ka po³o¿ona w obrêbie Besiekierz Nawojowy, oznaczona
numerem ewidencyjnym 211/4 o powierzchni 1096 m2, zapisana
w KW 42386. Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Cena wywo³awcza nieruchomoœci: 33.000 z³ /s³ownie
z³otych: trzydzieœci trzy tysi¹ce/ w tym podatek VAT wg stawki 22%.
II przetarg. Wadium w wysokoœci: 1.650 z³. 

Przetargi na wymienione nieruchomoœci odbêd¹ siê w dniu 20 lutego
2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Zgierz przy
ul. £êczyckiej 4, sala nr 18. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu
jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Gminy Zgierz gotówk¹ do
dnia 16 lutego 2009 roku do godz. 14.00. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od
zawarcia umowy. W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy
Zgierz przys³uguje prawo odwo³ania przetargu. Bli¿szych informa-
cji udziela siê w pokoju numer 7, tel. 042 716 25 15 wew. 107.

Wójt Gminy Zgierz 
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci 

stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Zgierz
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Na Ziemi Zgierskiej

Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra

Rosanów
3
17

Smardzew, Szczawin,
Czaplinek, Podole, Siedlisko,
Glinnik, Je¿ewo, Palestyna, 
D¹brówka Strumiany 

4
18

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

11
25

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

5
19

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

12
26

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

20

Grotniki, Ustronie 
- tylko budynki komunalne 
oraz Zimna Woda, Wiktorów

13
27

lutymiejscowoœæ   

9
23

Harmonogram wywozu 

nieczystoœci przez GZK

Gminny Zak³ad Komunalny

D¹brówka Wielka, ul. Koœcielna 6/8 

tel. 042 717 80 76, tel./faks: 042 717 82 53

marzec

9
23

3
17

4
18

11
25

5
19

12
26

20

13
27

Przedsiêbiorstwo Us³ugowe RS II z siedzib¹ w Zgierzu przy ul. 3 Maja 10,
informuje o wprowadzeniu nowych cen jednostkowych w 2009 roku

za wywóz nieczystoœci sta³ych na terenie gminy Zgierz

Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, D¹brówka, Rosanów, £agiewniki Nowe
pojemnik SM 110 l – 8 z³
pojemnik SM 240 l – 15 z³
pojemnik SM 1100 l – 45 z³
worki do 60 l – 6 z³
worki powy¿ej 60 l – 9 z³ 

Bia³a, S³owik, Dzier¿¹zna, Kêbliny, Kolonia G³owa, Maciejów, Rozalinów,
Skotniki, Glinnik, Palestyna, Samotnik, Smardzew, Szczawin, Wo³yñ

pojemnik SM 110 l – 9 z³
pojemnik SM 240 l – 18 z³
pojemnik SM 1100 l – 45 z³
worki do 60 l – 6 z³
worki powy¿ej 60 l – 9 z³

Zgodnie z ustaw¹ z 2005 roku o Zu¿ytym Sprzêcie Elektrycznym i Elektro-
nicznym, elektroœmieci pochodz¹ce z gospodarstwa domowego mo¿na oddaæ
bezp³atnie i w dowolnej iloœci do specjalnego punktu zbierania, oraz w przypadku
dokonywania zakupu nowego sprzêtu, równie¿ do sklepu (w myœl zasady stary za
nowy, bez wzglêdu na markê). 

Najbli¿szy autoryzowany sta³y punkt zbierania elektroœmieci w powiecie
zgierskim obs³uguje firma Polska Grupa Gospodarki Odpadami EKOGAL
-EKOPUR. Punkt znajduje siê w Zgierzu przy ul. Struga 20, czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-15.00, tel. 042 716 45 13. W Zgierzu
funkcjonuje równie¿ kilka tzw. punktów czasowych. Elektroœmieci odbierane s¹
m.in. w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w godz. 8.00-12.00 na Placu Targowym.
Adresy punktów zbierania w ca³ej Polsce zaznaczone s¹ na mapie na stronach interne-
towych www.elektrosmieci.pl oraz www.elektroeko.pl. Dostêpne s¹ równie¿ pod
numerem bezp³atnej infolinii ElektroEko 0 800 000 080. 

Elektroœmieci? 
Przynieœ z mieszkania do punktu zbierania!

Wielu Polaków dla zaoszczêdzenia paru
z³otych podrzuca worki ze œmieciami, gruz
budowlany lub niepotrzebny sprzêt elektroni-
czny i AGD gdzieœ w lasach, przydro¿nych
rowach czy na ³¹kach. Problem dzikich
wysypisk dotyczy w wiêkszoœci mniejszych
miejscowoœci z zabudow¹ jednorodzinn¹.
Zniknê³y one natomiast z krajobrazu w
samorz¹dach, które wprowadzi³y podatek
œmieciowy. Ale liczba gmin, które to zrobi³y
jest znikoma i raczej ma³a szansa, ¿e stanie
siê to ogólnopolsk¹ regu³¹.

Jeszcze ¿aden samorz¹d nie znalaz³
panaceum na plagê dzikich wysypisk.
Najczêstsz¹ form¹ walki z tym problemem
jest przeszukiwanie pozostawionych
odpadów w celu identyfikacji sprawcy na
podstawie pozostawionych rachunków itp.
Jednak wykrywalnoœæ tego typu przestêpstw
jest nik³a. Co wiêc robiæ, aby powstrzymaæ
ten proceder? Najwa¿niejsza jest edukacja.
Poza wiedz¹ przekazywan¹ w szkole wa¿ne
s¹ akcje edukacyjne obejmuj¹ce ca³e spo³e-
czeñstwo, takie jak np. „Sprz¹tanie Œwiata”.
Cel jest prosty - podnieœæ œwiadomoœæ
i wra¿liwoœæ „Kowalskiego” pokazuj¹c mu,
czym jest œrodowisko, jak wa¿n¹ rolê odgrywa
w ekosystemie i m.in. jak wielk¹ szkodê
wyrz¹dzaj¹ w nim dzikie sk³adowiska.

Ciekawy sposób na przeprowadzenie
skutecznej akcji edukacyjnej znaleziono w

Tarnowcu - ma³ej miejscowoœci ko³o
Tarnowa w Ma³opolsce. W 2008 roku
Europejskie Centrum Ochrony Œrodowiska
przy pomocy miejscowej Parafii Rzymskoka-
tolickiej pw. Œw. Józefa Rzemieœlnika
i Zespo³u Szkó³ Publicznych w Tarnowcu
zrealizowa³o z okazji Œwiatowego Dnia
Ziemi akcjê pod nazw¹ „Moja miejscowoœæ,
to nie sk³adowisko odpadów”. W jej ramach
pracownicy Centrum zrobili dokumentacjê
fotograficzn¹ dzikich sk³adowisk w Tarnowcu.
W oparciu o ni¹ powsta³a wystawa, wyekspo-
nowana w koœciele parafialnym. Dwa dni
przed jej otwarciem wszystkie dzikie sk³ado-
wiska w Tarnowcu zosta³y zlikwidowane,
w zwi¹zku z czym dodano do niej zdjêcia
posprz¹tanych terenów. Ogl¹daj¹cym na
ostatniej tablicy koñcz¹cej wystawê zadano
pytanie: „Tak by³o, a tak jest w chwili
obecnej, czy nie mo¿e tak pozostaæ na sta³e?”.
W trakcie ka¿dej mszy ksiê¿a zachêcali
mieszkañców do odwiedzenia ekspozycji.
Cieszy³a siê ona wielkim zainteresowaniem.
Po pewnym czasie wystawa zosta³a przenie-
siona do Zespo³u Szkó³ Publicznych. Skutki
akcji przeros³y oczekiwania organizatorów -
do koñca roku nie powsta³o w czêœci Tarnowca
sfotografowanej w jej ramach ¿adne nowe
dzikie wysypisko. Agnieszka Kuk-Masiuk,
pomys³odawca przedsiêwziêcia: „Sami
byliœmy zaskoczeni efektywnoœci¹ akcji.

Chcieliœmy dotrzeæ poprzez ni¹ do œwiado-
moœci mieszkañca Tarnowca pokazuj¹c, co
robimy z w³asnym otoczeniem i jakie to ma
konsekwencje dla krajobrazu i ekosystemu.
Na wystawê wybraliœmy „mocne” zdjêcia
- z zalegaj¹cymi nasz potok p³ytami eternito-
wymi i urz¹dzeniami domowymi zaœmieca-
j¹cymi zagajniki. Nie myœleliœmy, ¿e akcja
mo¿e tak wp³yn¹æ na œwiadomoœæ mieszkañ-
ców i daæ w konsekwencji takie efekty. Na
pewno wielka w tym by³a rola Koœcio³a,
który ma du¿y wp³yw na œwiadomoœæ
i myœlenie, szczególnie doros³ej grupy
Polaków”.

Sukces akcji udowodni³, ¿e oprócz
wa¿nych celów akcji, istotne jest tak¿e zaan-
ga¿owanie w tego typu przedsiêwziêcia
innych, zw³aszcza ciesz¹cych siê du¿ym
powa¿aniem spo³ecznym instytucji (w tym
przypadku Koœcio³a). Dziêki temu znacznie
zwiêksza siê ich skutecznoœæ, poniewa¿
dostaj¹ nie tylko wsparcie spo³ecznego auto-
rytetu, ale równie¿ szeroki dostêp informa-
cyjny do przeciêtnego „Kowalskiego”,
szczególnie na terenach ma³omiasteczkowych
i wiejskich. Tym bardziej, ¿e ciê¿ko jest
prze³amaæ wieloletnie przyzwyczajenia
u ludzi.

Oprac. na podst.: „Moja miejscowoœæ NIE

jest sk³adowiskiem œmieci...”,

eko-SAMORZ¥DOWIEC, Nr 10/2009

Moja miejscowoœæ NIE jest sk³adowiskiem œmieci...


