


Podczas III sesji Rady Gminy Zgierz,
która odby³a siê 30 grudnia 2010 r. radni
podjêli uchwa³y w 19 sprawach:

q zatwierdzenia do realizacji projektu
pt. „Komputer - twój pomocnik” (14 g³osów
za przyjêciem uchwa³y). 

Projekt z³o¿ony przez gminê Zgierz do
konkursu Nr 1/POKL/6.3./2010 og³oszonego
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi
w ramach Dzia³ania 6.3. Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoœci
zawodowej na obszarach wiejskich sfinan-
sowany zostanie przez Europejski Fundusz
Spo³eczny w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Wartoœæ projektu to
43.630 z³. Dziêki jego realizacji szansê na
podniesienie kwalifikacji zawodowych w
zakresie obs³ugi komputera bêdzie mia³o
25 mieszkañców gminy Zgierz. To trzecie
ju¿ szkolenie komputerowe, na które gmina
uzyska³a dofinansowanie;

q zmiany uchwa³y Nr XXX/304/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy
Zgierz na lata 2007-2013 (9 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 5 wstrzymuj¹cych siê).

Do WPI wpisane zosta³o zadanie pn.
„Remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A”
z terminem realizacji w 2011 roku i ogólnym
kosztem inwestycji 260.000 z³. Zostanie ono
jednak zrealizowane tylko w przypadku
otrzymania dofinansowania ze œrodków
zewnêtrznych. Gmina wyst¹pi o takie dofinan-
sowanie w ramach konkursu og³oszonego
przez Zarz¹d Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM” na projekty zgodne z dzia³aniem
„Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich; 

q przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu
gminy Zgierz na rok 2010 w zakresie zadañ
w³asnych (14 g³osów za przyjêciem uchwa³y). 

Dostosowano plan wydatków oœwiato-
wych do faktycznego zapotrzebowania
gminnych szkó³, zgodnie z wnioskami
z³o¿onymi przez dyrektorów. Pieni¹dze
pochodz¹ z puli œrodków przeznaczonych na
oœwiatê i wychowanie oraz edukacyjn¹
opiekê wychowawcz¹. Dokonano przeniesieñ
na ogóln¹ kwotê 334.730 z³;

q zmiany uchwa³y Nr XLVIII/514/10 Rady
Gminy Zgierz z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia uchwa³y bud¿etowej
gminy Zgierz na rok 2010 - zmiana planu
dochodów w³asnych i wydatków oœwiato-
wych jednostek bud¿etowych na 2010 rok
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y). 

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie zwiêkszono o 14.000 z³
dochody i wydatki z tytu³u wp³ywów za
¿ywienie uczniów. Zmiana wynika z du¿ego
zainteresowania zakupem obiadów w tej

placówce, jak i ich sprzeda¿¹ do Szko³y
Podstawowej w Besiekierzu Rudnym.
Ponadto przeniesiono 3.000 z³ w planie
wydatków szko³y w Besiekierzu, dla której
zakupione zostan¹ talerze i œrodki czystoœci
niezbêdne do funkcjonowania sto³ówki; 

q*1 utworzenia i przeznaczenia wydzielo-
nego rachunku dochodów w jednostkach
bud¿etowych gminy Zgierz dzia³aj¹cych
w systemie oœwiaty - dochody z najmu,
dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, spadków,
zapisów i darowizn w formie pieniê¿nej
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y). 

W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o finansach
publicznych, od 1 stycznia 2011 r. jednostki
bud¿etowe gminy mog¹ prowadziæ wydzie-
lone rachunki bankowe dochodów z ró¿nych
Ÿróde³. Dotychczas prowadzone rachunki
dochodów w³asnych w oœwiatowych jednos-
tkach bud¿etowych gminy Zgierz w myœl
ww. ustawy przesta³y funkcjonowaæ z dniem
31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, Ÿród³em
dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach dla szkó³ podstawowych w Bia³ej
i Grotnikach bêd¹ œrodki finansowe uzyskane
z dochodów z najmu, dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych, spadków i darowizn w formie
pieniê¿nej. Zgromadzone dochody przezna-
czone bêd¹ na zakupy materia³ów i wyposa-
¿enia oraz pomocy naukowych dla placówek
oœwiatowych, w których wydzielone rachunki
bêd¹ funkcjonowa³y. 

Dyrektorzy szkó³ zobowi¹zani bêd¹ do
sporz¹dzania planów finansowych wydzielo-
nych rachunków dochodów ³¹cznie z projektem
uchwa³y bud¿etowej. Zmiany w tych planach
dokonywane bêd¹ w formie zarz¹dzenia wójta,
na podstawie wniosków z³o¿onych przez
dyrektorów. Dyrektorzy szkó³ upowa¿nieni
zostali do otwarcia i likwidacji tych rachun-
ków oraz dysponowania zgromadzonymi na
nich dochodami.

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹ „Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachun-
ków jednostek bud¿etowych na rok 2011” dla
szkó³ podstawowych w Bia³ej (3.100 z³)
i Grotnikach (5.500 z³) oraz „Zbiorczy plan
wydzielonych rachunków oœwiatowych
jednostek bud¿etowych na 2011 rok”;

q utworzenia i przeznaczenia wydzielonego
rachunku dochodów w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Szczawinie - wp³ywy ze
spadków, zapisów i darowizn (14 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a œciœle nawi¹zuje do uchwa³y
wymienionej powy¿ej (patrz *1).

Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, Ÿród³em
dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku dla Gimnazjum w Szczawinie
bêd¹ œrodki finansowe uzyskane z wp³ywów
ze spadków, zapisów i darowizn w formie
pieniê¿nej. Zgromadzone dochody przezna-

czone bêd¹ na zakupy materia³ów i wyposa-
¿enia oraz pomocy naukowych dla tej placówki.

Za³¹cznik do niej stanowi „Plan finansowy
dochodów i wydatków wydzielonego rachunku
Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie
na 2011 rok” (2.650 z³);

q utworzenia i przeznaczenia wydzielonego
rachunku dochodów w jednostkach bud¿e-
towych gminy Zgierz dzia³aj¹cych w systemie
oœwiaty - ¿ywienie uczniów (14 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a œciœle nawi¹zuje do uchwa³y
wymienionej powy¿ej (patrz *1).

Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, Ÿród³em
dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach dla szkó³ prowadz¹cych ¿ywienie
uczniów bêd¹ œrodki finansowe uzyskane
z wp³ywów za ¿ywienie. Zgromadzone dochody
przeznaczone bêd¹ na prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie ¿ywienia.

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹ „Plan
dochodów i wydatków wydzielonych rachun-
ków jednostek bud¿etowych na 2011 rok”
dla szkó³ podstawowych w Giecznie
(141.000 z³), Grotnikach (45.000 z³),
S³owiku (82.350 z³), Szczawinie (60.500 z³),
Besiekierzu Rudnym (27.000 z³) oraz
„Zbiorczy plan wydzielonych rachunków
oœwiatowych jednostek bud¿etowych na 2011
rok - ¿ywienie”;

q ustalenia wykazu wydatków niewyga-
saj¹cych w bud¿ecie gminy Zgierz na rok
2010 (15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a o wydatku niewygasaj¹cym
z up³ywem roku bud¿etowego 2010 wynika z
zawartych umów i porozumieñ z wykonawcami
zadañ inwestycyjnych, których realizacja nie
jest mo¿liwa w 2010 roku. 

Plan finansowy wydatków niewygasa-
j¹cych na ³¹czn¹ kwotê 671.150 z³ obejmuje
nastêpuj¹ce zadania:
l Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Kwilnie
- etap II (30.000 z³),
l Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w m.
Ustronie (60.000 z³),
l Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w
ul. Szkolnej w m. S³owik (83.900 z³),
l Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w
ul. Sportowej we wsi Gieczno (26.000 z³),
l Modernizacja sieci wodoci¹gowej poprzez
wymianê rur azbestocementowych na PCV
w m. Józefów, Leonardów, Gieczno, Grotniki
(48.000 z³),
l Przebudowa drogi gminnej Dzier¿¹zna
- Jasionka (115.500 z³),
l Nak³adka asfaltowa na ul. Stara Droga
w Jedliczu A od ul. Aleksandrowskiej do
wiaduktu PKP (99.000 z³),
l Nak³adka asfaltowa na ul. Ogrodowej
w £agiewnikach Nowych na istniej¹cej
podbudowie, na odcinku od ul. Smardzewskiej
do ul. Skotnickiej (110.000 z³),
l Utworzenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Giecznie (31.000 z³),
l Podniesienie bezpieczeñstwa zdrowotnego

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz
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mieszkañców gminy Zgierz - budowa
nowego Oœrodka Zdrowia w miejscowoœci
Bia³a (11.600 z³),
l Budowa gminnej sieci przydomowych
oczyszczalni œcieków (42.100 z³),
l Budowa oœwietlenia w ul. Rzemieœlniczej
w Skotnikach na odcinku od ul. Barowej do
Janowa - projekt (9.250 z³),
l Administrowanie budynkami komunalnymi
(4.800 z³).

Ostateczny termin dokonania tych
wydatków to 30 czerwca 2011 r.;

q wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie
przez gminê Zgierz dzia³ki numer 76/13
w obrêbie Jedlicze B (15 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Gmina Zgierz nieodp³atne przejmie
dzia³kê o powierzchni 1661 m2, po³o¿on¹
w Jedliczu B, odchodz¹c¹ od ul. Bukowej
i przylegaj¹c¹ do ul. Leœmiana. Z wnioskiem
w tej sprawie wyst¹pili wspó³w³aœciciele
nieruchomoœci;

q sprzeda¿y w drodze przetargu dzia³ek
numer 5/2 i 5/4 po³o¿onych w miejscowoœci
S³owik (15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Dzia³ki o powierzchni 6345 m2 i 606 m2

s¹ niezagospodarowane. Aktualnie gmina nie
posiada planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu;

q uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony w stosunku do pomnika
przyrody alei bukowo-lipowej w Glinniku
(14 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzy-
muj¹cy siê).

Ze wzglêdu na utratê wartoœci przyrod-
niczej i zapewnienie bezpieczeñstwa dla
ruchu drogowego wyciêty zostanie buk
rosn¹cy przy drodze powiatowej nr 5131 E
w Glinniku. Buk wchodz¹cy w sk³ad alei
bukowo-lipowej ma w obwodzie pnia 300
cm i jest drzewem obumar³ym. Wycinki
dokonaj¹ pracownicy Wydzia³u Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Zgierzu w terminie
do 30 kwietnia 2011 r. W jego miejsce nasadz¹
i opalikuj¹ buk o wysokoœci co najmniej
2 metrów;

q nadania Statutu Gminnemu Zak³adowi
Komunalnemu z siedzib¹ w D¹brówce
Wielkiej (15 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Uchwa³a wynika ze zmiany ustawy
o finansach publicznych oraz przepisów
wprowadzaj¹cych tê ustawê, a tak¿e ustawy
o gospodarce komunalnej. Nast¹pi³a koniecz-
noœæ dostosowania do nich podstaw prawnych
dzia³ania GZK jako samorz¹dowego zak³adu
bud¿etowego;

q ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Zgierz (9 g³osów za przyjêciem uchwa³y,
1 przeciw, 5 wstrzymuj¹cych siê).

Wójt otrzyma miesiêcznie wynagrodzenie
zasadnicze w wysokoœci 4.950 z³ oraz
dodatek funkcyjny - 1.800 z³, dodatek specjalny
(40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego) - 2.700 z³ i dodatek za wieloletni¹

pracê w wysokoœci 20% wynagrodzenia
zasadniczego.

Dotychczas wynagrodzenie zasadnicze
Wójta Gminy Zgierz wynosi³o 4.200 z³,
dodatek funkcyjny - 1.500 z³, dodatek specjalny
(20%) - 1.124 z³ i dodatek za wieloletni¹
pracê w wysokoœci 20% wynagrodzenia
zasadniczego;

q ustalenia wysokoœci diety dla Przewod-
nicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy Zgierz (10 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 5 wstrzymuj¹cych siê).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz
otrzyma miesiêczn¹ rycza³tow¹ dietê
w wysokoœci 55% pó³torakrotnoœci kwoty
bazowej okreœlanej w ustawie bud¿etowej dla
osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska
pañstwowe, czyli 1.514,17 z³. Wiceprzewod-
nicz¹cy natomiast - 40%, czyli 1.101,21 z³.
Takie wyliczenia kwotowe przedstawione
zosta³y podczas sesji.

Obie diety zosta³y podwy¿szone w
stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych o 5%;

q ustalenia zasad wyp³acania i wysokoœci
diet radnych (10 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 5 wstrzymuj¹cych siê).

Za udzia³ w sesji radny otrzyma 12 diet
krajowych, czyli 276 z³ (1 dieta krajowa
wynosi  23 z³), a za prace w komisjach - 12 diet
krajowych za jedno posiedzenie. Przewodni-
cz¹cy komisji - dodatkowo 6 diet krajowych.

Wyp³atê diety za pracê w komisjach
ograniczono do udzia³u w dwóch wska-
zanych przez radnego posiedzeniach komisji
miesiêcznie. Ustalenie to dotyczy równie¿
diet dla przewodnicz¹cego komisji. Przewod-
nicz¹cemu i Wiceprzewodnicz¹cemu Rady
Gminy nie przys³uguj¹ te diety. Diety
wyp³acane bêd¹ na podstawie listy obecnoœci
z posiedzenia sesji i komisji;

q zmiany uchwa³y Nr LII/558/10 Rady
Gminy Zgierz z dnia 27 maja 2010 roku w
sprawie wydawania gazety samorz¹dowej
przez gminê Zgierz (9 g³osów za przyjêciem
uchwa³y, 3 przeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê).

W uzasadnieniu projektu uchwa³y, Wójt
zaproponowa³ przywrócenie dawnego
kszta³tu gazety, bez polemiki i politycznych
rozgrywek. Nie wykluczy³ zamieszczania w
gazecie artyku³ów autorstwa np. radnych, ale
musz¹ one odpowiadaæ charakterowi gazety.
Zaznaczy³, ¿e gazeta gminna wydawana
ze œrodków gminnych powinna s³u¿yæ
mieszkañcom jako informator. Bêdzie, tak jak
dotychczas, bezp³atna.

Gazeta ma byæ wydawana jako biuletyn
informacyjny, a wiêc informowaæ o najwa¿-
niejszych wydarzeniach w gminie (gospodar-
czych, kulturalnych i spo³ecznych), przedsta-
wiaæ relacje z sesji i komisji Rady Gminy.
Informowaæ o dzia³alnoœci Urzêdu Gminy,
gminnych jednostek organizacyjnych
(Gminnego Oœrodka Kultury, Gminnego
Zak³adu Komunalnego, szkó³), so³ectw oraz
organizacji dzia³aj¹cych na terenie gminy
(m.in. OSP i KGW). Ma równie¿ spe³niaæ

funkcjê promocyjn¹ gminy, prezentuj¹c jej
walory gospodarcze i turystyczne.

Redakcjê gazety samorz¹dowej „Na Ziemi
Zgierskiej” stanowiæ ma trzech pracow-
ników Referatu Rozwoju i Promocji Gminy,
delegowanych przez Wójta. Wójt dokona
równie¿ spoœród tych pracowników wyboru
redaktora naczelnego gazety. Praca w redakcji
bêdzie wykonywana w ramach zakresu
obowi¹zków tych pracowników, a wiêc nie
bêdzie przys³ugiwa³o za ni¹ dodatkowe
wynagrodzenie. Redakcja bêdzie ustalaæ
zawartoœæ tematyczn¹ i rozplanowanie
ka¿dego numeru, analizowaæ zbierane
materia³y i zatwierdzaæ projekt gazety do druku.

17 stycznia Wójt Gminy Zgierz wyda³
zarz¹dzenie, w którym delegowa³ do pracy
w redakcji Wioletê G³owack¹, Macieja
Wrzesiñskiego oraz Ma³gorzatê Klauziñsk¹,
której powierzy³ funkcjê redaktora naczelnego;

q powo³ania doraŸnej Komisji Rady
Gminy Zgierz do opracowania Statutu
Gminy Zgierz (15 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

W Komisji zasiadaæ bêdzie troje radnych:
Ryszard Barylski, Piotr Gadomski
i Gra¿yna Ojrzyñska. Zadaniem Komisji jest
opracowanie i przed³o¿enie do zatwierdzenia
Radzie Gminy w terminie do 31 grudnia 2011 r.
projektu Statutu Gminy Zgierz;

q wyznaczenia przedstawiciela gminy
Zgierz do Powiatowej Rady Zatrudnienia
(9 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 1 przeciw,
5 wstrzymuj¹cych siê).

Gminê Zgierz w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia reprezentowa³ bêdzie
Zdzis³aw Rembisz - Wójt Gminy Zgierz;

q delegowania przedstawiciela Rady Gminy
Zgierz do sk³adu Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej (15 g³osów za przyjêciem
uchwa³y).

Radê Gminy Zgierz w Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej reprezentowa³
bêdzie Janusz Chaber.
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Urz¹d Gminy Zgierz czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 16.00,
kasa urzêdu w godz. 8.00 - 14.30 (wyp³aty
GOPS: od wtorku do pi¹tku w godz. 9.00 -
14.00).
Wójt Gminy przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 9.00 - 11.00 oraz pi¹tki
w godz. 10.00 - 13.00 w budynku B, I piêtro,
wejœcie przez Sekretariat, tel. 42 716 25 15
wew. 109. Zastêpca Wójta - codziennie
w godz. 8.00 - 16.00 w ramach mo¿liwoœci
czasowych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
interesantów w œrody w godz. 10.00 - 11.00
w pok. 15, budynek B, II piêtro, tel. 42 716
25 15 wew. 116.

Urz¹d Gminy Zgierz
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q Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja obradowa³a 10 stycznia. Podczas
posiedzenia wybrano Wiceprzewodni-
cz¹cego Komisji. Zosta³ nim Piotr Gadomski.
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z uchwa³ami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii: do projektu uchwa³y o wieloletniej
prognozie finansowej gminy Zgierz, dotycz¹cej
mo¿liwoœci sfinansowania deficytu bud¿e-
towego gminy, dotycz¹cej projektu bud¿etu
gminy na 2011 rok. Nastêpnie zajêto siê
analiz¹ projektu uchwa³y bud¿etowej na 2011 r.,
któr¹ omówi³a m.in. Skarbnik Gminy.

q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
Komisja obradowa³a 11 stycznia. Podczas
posiedzenia wybrano Wiceprzewodnicz¹cego

Komisji, którym zosta³ Stanis³aw Dynek.
Radni zapoznali siê tak¿e z pismami skiero-
wanymi do Komisji, po czym odbyli wizjê
lokaln¹ w by³ym posterunku policji w S³owiku.

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Posiedzenie Komisji odby³o siê 19 stycznia.
Wybrano Wiceprzewodnicz¹cego Komisji,
którym zosta³a Ewa Granosik. G³ównym
tematem by³a analiza i ocena projektu
bud¿etu na 2011 r. w zakresie kompetencji
Komisji. Opracowano równie¿ plan pracy
Komisji na bie¿¹cy rok oraz zapoznano siê
z pismem skierowanym do Komisji.

Z prac komisji Rady Gminy

Gminny Zak³ad Komunalny 
z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego
odprowadzania œcieków 
na terenie gminy Zgierz

na okres od 15 grudnia 2010 r. do 14 grudnia
2011 r. dla odbiorców us³ug kanalizacyjnych
odprowadzaj¹cych œcieki do oczyszczalni w
Luæmierzu i za poœrednictwem kanalizacji
sanitarnej w £agiewnikach Nowych:

l cena za 1 m3 odprowadzonych œcieków:
4,37 z³ netto - Luæmierz, 11,04 z³ netto -
£agiewniki Nowe, 
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla dostawców œcieków rozliczanych wed³ug
wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomia-
rowego: 2,26 z³ netto, 
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla dostawców œcieków rozliczanych wed³ug
przeciêtnych norm zu¿ycia wody - 1,33 z³
netto.

Wyci¹g z uchwa³y Nr LV/598/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 7 paŸdziernika 2010 r. w sprawie okreœlenia
stawek w podatku od nieruchomoœci na terenie gminy Zgierz na 2011 rok.

Obni¿ono œredni¹ cenê skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2010 roku,
przyjmowan¹ jako podstawê obliczania

podatku rolnego na rok 2011 w kwocie
37,64 z³ za jeden kwintal, do kwoty 34,10 z³
za kwintal. 
Uchwa³a Rady Gminy Zgierz w tej sprawie
podjêta zosta³a w listopadzie ub.r.

30 grudnia powo³any zosta³ Klub Radnych
„Dialog i wspó³praca”. Jego cz³onkami s¹:
Ryszard Barylski, Miros³aw Burzyñski,
Janusz Chaber, Stanis³aw Dynek, Piotr
Gadomski, Ewa Granosik, Gra¿yna Ojrzyñska,
Pawe³ Pietrzak, Dariusz Sêdzicki. Przewod-
nicz¹cym Klubu wybrany zosta³ Piotr
Gadomski.

Dialog i wspó³praca

10 stycznia powo³any zosta³ Klub Radnych
„Lepsza Gmina”. Jego cz³onkami s¹: Zbigniew
Draczyñski, Marian JóŸwiak, Barbara Kacz-
marek, Maria Migdalska, Halina Szymañska,
Marek Telenda. Przewodnicz¹cym Klubu
wybrany zosta³ Marian JóŸwiak.

Lepsza Gmina

 

Stawki w podatku od nieruchomoœci na terenie gminy Zgierz 
w 2011 r. 

 

l.p. przedmiot opodatkowania 
stawki podatkowe 

[w z³] 
1. od gruntów: 
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - od 1 m2 powierzchni 

0,62 

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,10 

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 

0,19 

2. od budynków lub ich czêœci: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej  0,56 
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej  

17,30 

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - od 1 m2 
powierzchni u¿ytkowej 

9,10 

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej  

4,05 

e) pozosta³ych, w tym: 
 — letniskowe lub u¿ytkowe na te cele - od 1 m2 powierzchni 

u¿ytkowej 6,40 

 — inne, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 

4,30 

3. od budowli lub ich czêœci  2% ich wartoœci 
okreœlonej na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach 
i op³atach lokalnych 

 

Gminny Zak³ad Komunalny
z/s w D¹brówce Wielkiej

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê 

na terenie gminy Zgierz 
w 2011 r.

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

u¿ytecznoœci publicznej oraz gmina
grupa II: pozostali odbiorcy

l cena za 1 m3 dostarczonej wody: 1,89 z³
netto - grupa I, 2,56 z³ netto - grupa II,
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla odbiorców wody rozliczanych wed³ug
wodomierza g³ównego: 4,12 z³ netto,
l stawka op³aty abonamentowej za 1 miesi¹c,
dla odbiorców wody rozliczanych wed³ug
przeciêtnych norm zu¿ycia wody: 3,19 z³
netto.

Stawki w podatku od nieruchomoœci 
na terenie gminy Zgierz w 2011 r.

Cena skupu ¿yta

SAMORZ¥D

Na podstawie informacji 
Biura Rady Gminy
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Ze wzglêdu na niekorzystne warunki
atmosferyczne wstrzymana jest realizacja
inwestycji wodoci¹gowych oraz przebudowa
dróg gminnych. 

Kontynuowane s¹ dwie inwestycje: 
l rozbudowa ZSG w S³owiku w ramach
zadania inwestycyjnego „Zwiêkszenie
dostêpnoœci do infrastruktury edukacyjnej
poprzez rozbudowê i doposa¿enie ZSG w
S³owiku”;
l remonty Oœrodków Zdrowia w Grotnikach
i Giecznie w ramach zadania „Podniesienie
bezpieczeñstwa zdrowotnego mieszkañców
gminy Zgierz - dostosowanie do wymogów
fachowych i sanitarnych”. 

W szkole w S³owiku realizowane s¹ prace
wewn¹trz nowo wybudowanych budynków,
w tym instalacje wod.- kan., elektryczne,
tynki wewnêtrzne. Zaawansowanie robót na
koniec 2010 r. wynios³o ponad 36 proc., czyli
oko³o 1.100.000 z³. 
11 stycznia rozpoczêto prace remontowe
w budynku Oœrodka Zdrowia w Giecznie.
Kontynuowane s¹ równie¿ rozpoczête w
ubieg³ym roku prace w Oœrodku Zdrowia
w Grotnikach. Aktualnie trwa wymiana
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod.-kan oraz prace wykoñczeniowe w
oko³o 50 proc. pomieszczeñ. Zaawansowanie
robót na koniec 2010 r. wynios³o ponad
25 proc., czyli ponad 147.000 z³.

Inwestycje w gminie

INWESTYCJE

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

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

masa ca³kowita (t) 
Stawka podatku (w z³otych) 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ oœ (osie) jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym 

za równowa¿ne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1 324 1 448 

13 14 1 448 1 565 

14 15 1 565 1 687 

15  1 687 1 810 

Trzy osie 

12 17 1 810 1 926 

17 19 1 926 2 049 

19 21 2 049 2 171 

21 23 2 171 2 288 

23 25 2 288 2 410 

25  2 410 2 528 

Cztery osie i wiêcej 

12 29 2 528 2 717 

29  2 528 2 721 

 
Stawki podatkowe od: ci¹gników siod³owych lub balastowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, przyczep lub naczep oraz
autobusów podane s¹ w uchwale Nr LVI/614/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków transportowych, dostêpnej w Biuletynie
Informacji Publicznej na http://www.zgierz.bip.net.pl/?a=3654.
Œrodki transportowe s³u¿¹ce do celów ochrony przeciwpo¿arowej s¹ zwolnione od podatku.

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

Taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê 

na wydzielonym terenie gminy
Zgierz w 2011 r.

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

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

i us³ugowe oraz instytucje nie
prowadz¹ce dzia³alnoœci przemys³owej
i nie wytwarzaj¹ce œcieków zali-
czanych do przemys³owych,

grupa II: pozostali odbiorcy.

l cena za 1 m3 dostarczonej wody: 2,92 z³
netto - grupa I, 2,94 z³ netto - grupa II.

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

SAMORZ¥D

Stawki podatku od œrodków transportowych
w gminie Zgierz na 2011 r.

 
Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu/zespo³u pojazdów 

(t) 

 
Stawka podatku (z³) 

Spe³nia normy 
czystoœci spalin EURO 
lub posiada katalizator 

 
pozosta³e 

samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 do 5,5 w³¹cznie 472 527 

samochody ciê¿arowe powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 587 641 

samochody ciê¿arowe powy¿ej 9 i poni¿ej 12 701 754 

ci¹gnik siod³owy lub balastowy od 3,5 i poni¿ej 12 908 964 

 EWA LEWIÑSKA

Wyrazy szczerego wspó³czucia

Panu

PAW£OWI SZYBILSKIEMU
z powodu œmierci 

¯ONY
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy szczerego wspó³czucia

Panu

STANIS£AWOWI BEDNARKOWI
z powodu œmierci 

MATKI
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

Wyrazy szczerego wspó³czucia

Panu

KRZYSZTOFOWI DZIADOWICZOWI
z powodu œmierci 

OJCA
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy



WYDARZENIA

Wœród najwa¿niejszych wydarzeñ 2010 r.
Wójt Gminy Zgierz wymieni³ m.in:

q wybory samorz¹dowe;

q rozpoczêcie realizacji, wraz z 23 samorz¹-
dami, projektu finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013,
zak³adaj¹cego wdro¿enie kompleksowego,
szczelnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi wraz z budow¹ zak³adu
zagospodarowania odpadów w ramach
Zwi¹zku Miêdzygminnego „BZURA”;

q rozpoczêcie realizacji Pilota¿owego
Projektu £ódzka Regionalna Sieæ Teleinfor-
matyczna w partnerstwie z Urzêdem Marsza³-
kowskim i Fundacj¹ Rozwoju Gmin „PRYM”;

q konferencjê podsumowuj¹c¹ 5-lecie
dzia³alnoœci Fundacji „PRYM”, która odby³a
siê 10 grudnia w sali OSP w Szczawinie;

q zgodê na ustanowienie £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na dzia³ce o powierzchni
oko³o 11,5 ha w miejscowoœci Luæmierz,
w obrêbie Luæmierz - Las;

q rozpoczêcie, w partnerstwie z Urzêdem
Marsza³kowskim, PKP i innymi samorz¹dami,
realizacji projektu „Budowa, przebudowa
i modernizacja przystanków kolejowych na
trasach £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”;

q zakoñczenie realizacji projektów finan-
sowanych w ramach: 
l Regionalnego Programu Operacyjnego:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Szko³y Podstawowej w Bia³ej w celu
niwelowania spo³eczno-ekonomicznych dyspro-
porcji na obszarach wiejskich” (ok. 1,1 mln z³
dofinansowania) oraz „Wsparcie systemu
ratowniczo-gaœniczego w Gminie Zgierz
poprzez zakup ciê¿kiego samochodu ratowniczo
-gaœniczego z elementami ratownictwa
drogowego dla OSP w Bia³ej” (ok. 691 tys. z³
dofinansowania),
l Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Stworzenie Centrum Aktywizacji Spo³eczno
-Kulturalnej we wsi Gieczno” (ponad 256 tys. z³
dofinansowania),
l Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki:
„Mo¿esz wiêcej” (ok. 470 tys. z³ dofinansowa-
nia), „Majowa integracja” (ok. 38,4 tys. z³
dofinansowania) oraz „Pokieruj swoim
¿yciem!” (ponad 48,6 tys. z³ dofinansowania);

q kontynuacjê dzia³añ zmierzaj¹cych do
ustanowienia w gminie Obszaru Ochrony
Uzdrowiskowej: podpisanie 14 paŸdziernika

2010 r. umowy na opracowanie operatu
uzdrowiskowego oraz pozyskanie do badañ
wstêpnych wody leczniczej;

q z zakresu gospodarki przestrzennej:
l uchwalenie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla obrêbu
D¹brówka Wielka - Cegielniana,
l prace nad sporz¹dzeniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
dla: £agiewnik Nowych - Wschód, £agiewnik
Nowych - Zachód, Jedlicza A - Po³udnie i
Jedlicza B - Po³udnie oraz Glinnika, Maciejowa,
Józefowa,
l kontynuacjê prac nad: opracowaniem
nowego „Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Zgierz” oraz zmian¹ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czêœci
obrêbu S³owik - Zachód,
l przyst¹pienie do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
czêœci obrêbu wsi Luæmierz - Po³udnie;

q wykonanie nastêpuj¹cych inwestycji:
l rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Rosanowie,
l rozbudowa i modernizacja 3,7 km sieci
wodoci¹gowej w: Jedliczu A i B, S³owiku,
Rosanowie (I etap), D¹brówce Wielkiej,
Jasionce i £agiewnikach Nowych, 
l budowa 3 szt. przydomowych oczyszczalni
œcieków, 
l budowa 794 m linii oœwietlenia ulicznego
i monta¿ 14 lamp w Ustroniu, 
l budowa i przebudowa 5,8 km dróg gminnych;

q rozpoczêcie nastêpuj¹cych inwestycji:
l prace budowlane zwi¹zane z rozbudow¹
szko³y w S³owiku,
l rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Kaniej
Górze,
l rozbudowa sieci wodoci¹gowej w: Kwilnie
(etap II), Ustroniu i Wiktorowie (realizacja
robót w 2011 r.),
l wymiana rur azbestocementowych na PVC
w miejscowoœciach: Józefów, Leonardów,
Grotniki, Gieczno,
l dostosowanie do wymogów fachowych
i sanitarnych oœrodków zdrowia w Grotnikach
i Giecznie,
l dokoñczenie budowy oœwietlenia w Ustroniu
przy ul. Ozorkowskiej w kierunku przejazdu
PKP;

q wykonanie dokumentacji projektowej dla:
l rozbudowy sieci wodoci¹gowej w: Jedliczu
A, Grotnikach, Ustroniu, Rosanowie (II etap),
S³owiku, Glinniku i Giecznie,
l budowy oœwietlenia w: Kêblinach, S³owiku,

Szczawinie Du¿ym, Emilii, Skotnikach oraz
na odcinku Dzier¿¹zna - Bia³a;

q zawarcie umowy na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy nowego
Oœrodka Zdrowia w Bia³ej;

q przekazanie Starostwu Powiatowemu
w Zgierzu prawie 1 mln 101 tys. z³ dofinan-
sowania z przeznaczeniem na realizacjê
zadañ w³asnych powiatu, m.in. na budowê
i modernizacjê dróg powiatowych przebie-
gaj¹cych przez teren gminy Zgierz;

q wzrost liczby podmiotów gospodarczych
o 88. Obecnie w gminnej ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej jest zarejestro-
wanych 1045 podmiotów;

q uzyskanie 20 tys. z³ dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi na wykonanie
prac pielêgnacyjno-leczniczych w pomni-
kowej alei lipowej w Wypychowie;

q opracowanie „Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
Zgierz”;

q w gminnej oœwiacie: 
l nadanie imienia 28 Pu³ku Strzelców
Kaniowskich Szkole Podstawowej w
Besiekierzu Rudnym,
l powo³anie Dzieciêcej Dru¿yny Po¿arniczej
oraz Klubu Wolontariusza w Szkole Podsta-
wowej w Bia³ej,
l nagranie i wydanie p³yty pt. „Romanty-
cznie” z utworami A. Mickiewicza i F. Chopina
w wykonaniu uczniów ZSG w Grotnikach;

q zakwalifikowanie siê Martyny Zamirskiej
z LUKS „Czerniawka” z £agiewnik Nowych
do narodowej kadry ³uczniczej juniorek
m³odszych;

q przeprowadzenie trzeciej edycji „Ma³ych
Grantów” finansowanych z bud¿etu gminy
Zgierz - 10 wnioskodawcom wyp³acono pomoc
w ³¹cznej wysokoœci prawie 34,2 tys. z³;

q przeznaczenie 135 tys. z³ na utrzymanie
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych oraz dopo-
sa¿enie w samochody ratowniczo-gaœnicze
jednostek OSP w Bia³ej (zakup wspó³finan-
sowany z funduszy unijnych), Dzier¿¹znej
i D¹brówce Wielkiej. W 2010 r. do dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych i miejscowych zagro¿eñ
stra¿acy wyje¿d¿ali 124 razy; 

q dalszy wzrost liczby mieszkañców gminy
(w 2010 r. o 287 osób). Pod koniec ubr.
w gminie zameldowanych by³o 11.893
mieszkañców, w tym 6.038 kobiet i 5.855
mê¿czyzn;

q Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
zrealizowa³ projekt „Integracja w porz¹dku -
razem mo¿emy wiêcej” wspó³finansowany ze

14 stycznia w sali OSP w Bia³ej odby³o siê II Spotkanie Noworoczne.
Zaproszeni przez Wójta i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Zgierz 
goœcie obejrzeli prezentacjê przedstawiaj¹c¹ bilans minionego roku.
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Najwa¿niejsze wydarzenia 2010 roku 
w gminie Zgierz



œrodków Unii Europejskiej (ok. 46 tys. z³
dofinansowania) oraz pozyska³ œrodki unijne
na realizacjê projektu „Organizacja imprezy
kulturalnej Noc Œwiêtojañska w Dzier¿¹znej”
(ok. 22,7 tys. z³ dofinansowania, realizacja
w czerwcu 2011 r.);

q Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
l obj¹³ pomoc¹ spo³eczn¹ 342 rodziny (926
osób), na œwiadczenia wydano ³¹cznie prawie
1,06 mln z³,
l 832 œwiadczeniobiorcom wyp³aci³ œwiad-
czenia rodzinne i pielêgnacyjne w wysokoœci
ponad 2 mln 468 tys. z³,
l realizowa³ projekt „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” finansowany

z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w którym
uczestniczy³o 27 osób;

qGminny Zak³ad Komunalny:
l wykona³ prawie 3,7 km sieci wodoci¹-
gowej na zlecenie Urzêdu Gminy Zgierz,
l podpisa³ blisko 100 umów na wywóz
nieczystoœci komunalnych i wywióz³ ponad
400 ton nieczystoœci,
l prowadzi³ bie¿¹ce naprawy w hydrofor-
niach, prace konserwacyjne sieci wodoci¹-
gowych oraz usuwa³ awarie wodoci¹gowe,
l realizowa³ bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych.

Na zakoñczenie prezentacji Wójt
przedstawi³ zebranym stan finansów gminy.

Zad³u¿enie gminy Zgierz w stosunku do
dochodów na koniec 2010 r. wynosi 47,42%.
Prognozowane zad³u¿enie na koniec 2011 r.
bêdzie kszta³towa³o siê na poziomie 59,90%,
przy ustawowych mo¿liwoœciach 60%. Rok
2011 bêdzie ostatnim rokiem (w horyzoncie
czasowym do 2014 r.), w którym gmina
bêdzie mog³a zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki na
sfinansowanie deficytu bud¿etu. W latach
2012-2014 kredyty bêd¹ mog³y byæ zaci¹gane
tylko na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtego
d³ugu. Z wieloletniej prognozy finansowej
wynika, ¿e dopiero w 2015 r. bêdzie mo¿na
pokryæ deficyt bud¿etu przychodami
z kredytów w kwocie 996.821 z³.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zgierza Jaros³aw Komorowski,
Zastêpca Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Renata Œwiêciak -
Ruda, Wójt Gminy Wartkowice Piotr Kuropatwa, Prezes Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM” Jolanta Pêgowska, Zastêpca Prezesa Banku
Spó³dzielczego w Zgierzu Krystyna Nowak, Zastêpca Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi Wies³aw £ukomski, Kierownik Rejonowego Zespo³u
Doradztwa Rolniczego w Zgierzu Anna D¹browska - Janiszewska,
Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Dariusz
Walichnowski, Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa

£ódzkiego Jerzy Kuzañski, Prezes Stowarzyszenia Telewizji
Kablowej „Centrum” w Zgierzu Andrzej Zaj¹c, radni Rady Gminy
Zgierz, kadra kierownicza UGZ oraz GZK, GOPS i GOK, dyrektorzy
gminnych szkó³, przedstawiciele Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, klubów sportowych i organizacji
pozarz¹dowych oraz so³tysi i mieszkañcy gminy.

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski z³o¿yli wszystkim ¿yczenia
noworoczne, podziêkowali równie¿ paniom z KGW i druhom z OSP
w Bia³ej za przygotowanie sali i poczêstunku.

Spotkanie Noworoczne uœwietni³ wystêp Zespo³u Ludowego „Szczawiniacy” z ZSG w Szczawinie.
Znany przede wszystkim z popisów tanecznych zespó³, tym razem pokaza³ swoje wokalne
umiejêtnoœci. Wykonuj¹c tradycyjne kolêdy i pastora³ki, pozwoli³ goœciom spotkania poczuæ
jeszcze przez chwilê nastrój niedawnych œwi¹t.

Podczas Spotkania Noworocznego Wójt
Gminy Zgierz wrêczy³ Odznakê Honorow¹
„Zas³u¿ony dla rolnictwa” nadan¹ Annie
Karpiñskiej - Œwiderskiej przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WYDARZENIA

7STYCZEÑ 2011

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI
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Gmina Zgierz rozpoczyna realizacjê
kolejnego projektu wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Projekt „Komputer - twój pomocnik”
polega na zorganizowaniu szkolenia z podstaw

obs³ugi komputera dla pozostaj¹cych bez
zatrudnienia mieszkañców gminy Zgierz.  

Program szkolenia obejmuje 40 jednostek
dydaktycznych zajêæ, w czasie których bêdzie
mo¿na nabyæ praktyczne umiejêtnoœci z zakresu
pracy w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym,

nauczyæ siê korzystaæ z Internetu i poczty
elektronicznej.

Planowana liczba uczestników to 25 osób.
Zajêcia szkoleniowe bêd¹ odbywaæ siê w
Publicznych Punktach Dostêpu do Internetu
znajduj¹cych siê na terenie gminy Zgierz.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.

Nabór chêtnych do udzia³u w projekcie bêdzie
prowadzony w okresie: 15.02. - 07.03.2011 r.
Szczegó³owych informacji udziela Referat
Rozwoju i Promocji Gminy w Urzêdzie
Gminy Zgierz, pok. 31, tel. 42 716 25 15
wew. 241.

W spotkaniu uczestniczy³o blisko 30 osób:
radni Rady Gminy Zgierz, dyrektorzy szkó³,
so³tysi, przedstawiciele organizacji pozarz¹-
dowych, rolnicy i przedsiêbiorcy z terenu
gminy oraz urzêdnicy.

Konferencjê rozpoczêto projekcj¹ reporta¿u
poœwiêconego Fundacji „PRYM”, nakrêco-
nego przez  Telewizjê £ódŸ w ramach cyklu
„A mo¿e by tak…?” Magdaleny Michalak. 

Prezes Fundacji Jolanta Pêgowska krótko

omówi³a historiê „PRYM”-u i dotychczas
zrealizowane przedsiêwziêcia. Nastêpnie
przedstawi³a mo¿liwoœci pozyskania œrodków
unijnych w ramach naborów w roku 2011
w zakresie dzia³añ: „Ma³e Projekty”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”,
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
pozarolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.
Omawiaj¹c poszczególne dzia³ania Prezes
Fundacji odwo³ywa³a siê do doœwiadczeñ
z ich realizacji w ubieg³ym roku. Podkreœla³a
te¿ koniecznoœæ dobrego przygotowania
wniosków i dopilnowania wszelkich formal-
noœci zwi¹zanych z ich sk³adaniem.

Uczestnicy konferencji zadawali pytania
zwi¹zane z planowanymi przez nich przedsiê-
wziêciami, przede wszystkim ksiêgowoœci¹,
sprawami w³asnoœci terenów pod inwestycje
oraz mo¿liwoœciami finansowania konkret-
nych inwestycji b¹dŸ zakupów.

Beneficjenci, którzy bêd¹ sk³adali wnioski
w ramach „Ma³ych Projektów” zostali
zaproszeni na spotkanie robocze do Urzêdu
Gminy w lutym.

Mo¿liwoœci pozyskania œrodków unijnych

18 stycznia w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Zgierz odby³a siê
konferencja promuj¹ca dzia³alnoœæ Lokalnej Grupy Dzia³ania Fundacji
Rozwoju Gmin „PRYM” oraz informuj¹ca o mo¿liwoœciach pozyskania
œrodków unijnych w ramach naborów w roku 2011.

konferencja

MACIEJ WRZESIÑSKI

Komputer - twój pomocnik

rekrutacja do projektu

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu prowadzi rekrutacjê uczest-
ników do czwartej edycji projektu „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”,
wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki. Rekrutacja trwa do koñca
lutego 2011 r.

W tym roku GOPS planuje zakwalifi-
kowanie do projektu 28 uczestników, w tym
17 kobiet i 11 mê¿czyzn. Jego uczestnikami

bêd¹ osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo
i korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej,
w przedziale wiekowym 18-60 lat, bez wzglêdu
na p³eæ, wy³¹cznie mieszkañcy gminy Zgierz.

Przeprowadzone zostan¹ szkolenia interper-
sonalne i zawodowe dla 18 uczestników
projektu. 

Przewidziano nastêpuj¹ce szkolenia
zawodowe:
l prawo jazdy kat. B po³¹czone z uzyska-
niem umiejêtnoœci zak³adania i prowadzenia

w³asnej firmy,
l obs³uga kas fiskalnych,
l obs³uga wózków jezdniowych z napêdem
silnikowym.

Ponadto 10 osób i cz³onków ich rodzin,
a tak¿e osób z najbli¿szego ich œrodowiska
objêtych zostanie now¹ metod¹ pracy socjal-
nej, zwanej „Konferencja Grupy Rodzinnej”,
która pomaga w rozwi¹zywaniu problemów
klientów pomocy spo³ecznej.

W ramach projektu uczestnicy bêd¹ mieli
szansê zdobycia umiejêtnoœci interpersonal-
nych, obs³ugi komputera oraz zdobycia
nowych kwalifikacji zawodowych. 

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie
mog¹ zg³aszaæ siê do pracowników socjal-
nych w Punktach Pomocy Spo³ecznej na terenie
gminy Zgierz lub w siedzibie GOPS (Zgierz,
ul. £êczycka 4).

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

rekrutacja do projektu

AGNIESZKA FILIPCZAK

MA£GORZATA BIBEL
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Podstawê prawn¹ do przeprowadzenia spisu
stanowi¹ m.in. ustawa z dnia 4 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym ludnoœci
i mieszkañ w 2011 r. oraz rozporz¹dzenie
(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów
powszechnych ludnoœci i mieszkañ.

Pracami zwi¹zanymi z przygotowaniem,
zorganizowaniem i przeprowadzeniem NSP
2011 kieruj¹:
l Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego 
– ca³oœci¹ prac, jako Generalny Komisarz
Spisowy wraz z dwoma zastêpcami,
l wojewoda 
– na terenie województwa, jako wojewódzki
komisarz spisowy, którego zastêpc¹ jest
dyrektor urzêdu statystycznego,
l wójt, burmistrz, prezydent miasta 
– na terenie gminy, jako gminny komisarz
spisowy.

Celem spisu jest dostarczenie najbardziej
szczegó³owych informacji o liczbie ludnoœci,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
demograficzno-spo³ecznej i zawodowej, a tak¿e
o spo³eczno-ekonomicznej charakterystyce
gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Szczególn¹ wagê w NSP 2011 przyk³ada siê
do pozyskania wiedzy na temat zmian zacho-
dz¹cych w procesach demograficznych
i spo³ecznych, m.in. z uwagi na wzmo¿one
migracje ludnoœci po wst¹pieniu Rzeczypos-
politej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Dane spisowe zostan¹ zebrane tylko
i wy³¹cznie na formularzach elektronicznych
nastêpuj¹cymi metodami:
l od 1 kwietnia do 16 czerwca 
– w drodze samospisu internetowego,
w bezpiecznym po³¹czeniu sieciowym
zostan¹ udostêpnione respondentom formula-
rze elektroniczne,
l od 8 kwietnia do 30 czerwca 
– ankieterzy statystyczni przeprowadz¹ spis
za poœrednictwem ³¹czy telefonicznych,
rejestruj¹c na bie¿¹co odpowiedzi responden-
tów w formularzach elektronicznych,
l od 8 kwietnia do 30 czerwca 
– rachmistrzowie spisowi przeprowadz¹
wywiady w terenie, wprowadzaj¹c dane
uzyskane od respondentów bezpoœrednio do
przenoœnych urz¹dzeñ elektronicznych typu
hand-held (wykorzystywanych ju¿ wczeœniej
przy spisie rolnym realizowanym w 2010 r.).

Na terenie gminy Zgierz pracowaæ bêdzie
7 rachmistrzów spisowych, którzy zaopa-
trzeni bêd¹ w identyfikatory zawieraj¹ce
zdjêcie rachmistrza, jego imiê i nazwisko,
pieczêæ urzêdu statystycznego oraz piecz¹tkê
i podpis dyrektora urzêdu statystycznego,
który wyda³  identyfikator. To¿samoœæ
rachmistrza, przeprowadzaj¹cego wywiad,
bêdzie mo¿na sprawdziæ w Gminnym Biurze
Spisowym.

Spis obejmie:
l osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywa-
j¹ce w mieszkaniach, budynkach, obiektach
i pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami,

l mieszkania i budynki, w których znajduj¹
siê mieszkania oraz zamieszkane obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami,
l osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania.
W dniach 15-16 kwietnia zostanie przeprowa-
dzony przez rachmistrzów spisowych spis osób
bezdomnych w miejscach ich przebywania. 

W spisie powszechnym bêd¹ zebrane dane
z nastêpuj¹cych tematów badawczych:
l stan i charakterystyka demograficzna
ludnoœci,
l edukacja, 
l aktywnoœæ ekonomiczna osób, 
l dojazdy do pracy, 
l Ÿród³a utrzymania osób, 
l niepe³nosprawnoœæ, 
l obywatelstwo, 
l migracje wewnêtrzne, 
l migracje zagraniczne, 
l narodowoœæ i jêzyk oraz mniejszoœci
narodowe i etniczne, 
l wyznanie (przynale¿noœæ do koœcio³a lub
zwi¹zku wyznaniowego), 
l gospodarstwa domowe i rodziny, 
l stan i charakterystyka zasobów mieszka-
niowych (mieszkania i budynki).

Spis zostanie poprzedzony obchodem przed-
spisowym realizowanym w dniach 1-17 marca
przez rachmistrzów spisowych. Podczas
obchodu rachmistrze zweryfikuj¹ istnienie
budynków i uzupe³ni¹ wykaz o brakuj¹ce
punkty adresowe oraz przeprowadz¹ walidacjê
mapy cyfrowej pod wzglêdem kompletnoœci
budynków. 

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Gmin-
nym Biurze Spisowym, mieszcz¹cym siê
w Urzêdu Gminy Zgierz, pok. 32 oraz na
stronie internetowej: www.spis.gov.pl.

UNIA EUROPEJSKA

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Bia³ej
rozpoczê³a realizacjê projektu „Wyszkoleni
stra¿acy - bezpieczniejsza Gmina”. Projekt
wspó³finansowany jest ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Grupê docelow¹ projektu stanowi¹
stra¿acy - mieszkañcy i cz³onkowie jednostek
OSP z terenu gminy Zgierz. Wsparciem objê-

tych zostanie 10 stra¿aków, w tym 4 kobiety
i 6 mê¿czyzn. 

Celem g³ównym przedsiêwziêcia jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych
poprzez kurs prawa jazdy kat. C (20 godzin
zajêæ teoretycznych i 30 godzin zajêæ prakty-
cznych) i szkolenie na temat doradztwa
zawodowego (9 godzin szkolenia).

Celami szczegó³owymi s¹ m.in.: aktywi-

zacja zawodowa stra¿aków, przekazanie im
wiedzy teoretycznej i praktycznej dotycz¹cej
prowadzenia samochodów o masie powy¿ej
3,5 t, zachêcenie do kszta³cenia siê, ukazanie
im mo¿liwoœci p³yn¹cych z ci¹g³ej edukacji,
podniesienie ich poczucia w³asnej wartoœci
oraz motywacji do dzia³ania na rynku pracy.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.
Pierwszeñstwo maj¹ stra¿acy posiadaj¹cy
status osoby bezrobotnej. 

Szczegó³owych informacji udziela
Biuro  Projektu: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Bia³ej, ul. Koœcielna 2, 95-001 Bia³a,
osp-biala@gmina.zgierz.pl

Wyszkoleni stra¿acy - bezpieczniejsza
Gmina

rekrutacja do projektu

WIOLETA G£OWACKA
koordynator projektu

SPO£ECZEÑSTWO

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Ludnoœci i Mieszkañ 2011
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony
zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ.
Spis obejmowa³ bêdzie dane wed³ug stanu na dzieñ 
31 marca 2011 r., godz. 24.00.

oprac. AGNIESZKA CHMIELESKA
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Wyrazy wspó³czucia

Pani

Annie Wójcik
z powodu œmierci 

TEŒCIA
sk³adaj¹ 

cz³onkinie KGW w Bia³ej

KONDOLENCJE

OŒWIATA

W grudniu Szkolne Ko³o Turystyczne
„Wszêdobylscy” z Bia³ej zosta³o laureatem
Grand Prix ogólnopolskiego fina³u VIII edycji
konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub
Turystyczno-Krajoznawczy”, którego organi-
zatorem jest m.in. Ministerstwo Edukacji
Narodowej.

W uzasadnieniu organizatorzy konkursu
podkreœlili bogat¹, wartoœciow¹ i ró¿norodn¹
dzia³alnoœæ ko³a. Nagrodê wrêczono w siedzi-
bie Zarz¹du G³ównego PTTK w Warszawie.
Odebrali j¹ Joanna Krzewina i Damian
Szymañski - uczniowie nale¿¹cy do grupy
najbardziej zaanga¿owanych, wyró¿niaj¹cych
siê turystów w roku szkolnym 2009/2010.
Ko³em opiekuj¹ siê: Barbara Gêbicka
i Barbara Malinowska, w rajdach uczest-
niczy Piotr Winnicki, a z ka¿dym rokiem
do³¹czaj¹ inni nauczyciele.

Uczniowie szko³y w S³owiku: Paulina
Zió³kowska, Milena NiedŸwiecka, Amadeusz
Kowalczyk i Mateusz Stañczyk, zakwali-
fikowali siê do etapu wojewódzkiego
ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”. W trzecim jego etapie,
który odby³ siê 13 stycznia, dru¿yna ze
S³owika zajê³a I miejsce, a najwiêksz¹ iloœæ
punktów wœród wszystkich uczestników
zdoby³a Paulina.

Nagrod¹ dla uczniów jest udzia³ w
Zielonej Szkole w Za³êczu Wielkim. Tam
te¿ odbêdzie siê kolejny etap konkursu -
wojewódzki, na którym dru¿yna ze S³owika
bêdzie reprezentowaæ Park Krajobrazowy
Wzniesieñ £ódzkich.

Poznaj¹ Parki 
Krajobrazowe Polski

ANETA MIROWSKI
ZSG w S³owiku

SP w Bia³ej
Ÿród³o:

Grand Prix dla turystów

POMOC SPO£ECZNA

19 stycznia oœmioro dzieci z rodzin podlega-
j¹cych pod ubezpieczenie spo³eczne rolników
wyjecha³o na zimowiska do miejscowoœci
Duszniki - Zdrój. Organizatorem zimowisk
by³ Zwi¹zek Zawodowy Centrum Narodowe
M³odych Rolników Zarz¹d Krajowy w
Warszawie. Koszty pobytu i dowozu dzieci
dofinansowa³ Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Zgierzu.

Ferie w górach

MA£GORZATA BIBEL

Projekt „Pokieruj swoim
¿yciem!”, wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, polega³ na zorgani-
zowaniu kursu na prawo jazdy kategorii C
oraz szkolenia z zakresu zasad funkcjonowa-
nia podmiotów gospodarczych. 

Uczestnikami projektu by³o 15 mieszkañ-
ców gminy Zgierz (2 kobiety i 13 mê¿czyzn).
Wszyscy uczestnicy, zgodnie z planem,
ukoñczyli dwa modu³y szkoleniowe. Kilka
osób zdoby³o ju¿ uprawnienia do prowa-
dzenia pojazdów o masie powy¿ej 3,5 tony.
Pozosta³e s¹ na etapie zdawania egzaminu
praktycznego w Wojewódzkim Oœrodku
Ruchu Drogowego w £odzi. 

W wyniku wdro¿enia przez gminê Zgierz
projektu pn. ,,Pokieruj swoim ¿yciem!"
osi¹gniêto nastêpuj¹ce rezultaty: 
q rezultaty twarde: 
l 15 uczestników zdoby³o wiedzê i umiejêt-
noœci prowadzenia pojazdów o masie powy¿ej
3,5 tony (2 kobiety i 13 mê¿czyzn), 
l 15 uczestników zwiêkszy³o wiedzê nt.
zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej (2 kobiety i 13 mê¿czyzn);
q rezultaty miêkkie: 
l 14 uczestników zwiêkszy³o pewnoœæ siebie
(2 kobiety i 12 mê¿czyzn), 
l 13 uczestników zwiêkszy³o swoj¹ atrakcyj-
noœæ na rynku pracy (2 kobiety i 11 mê¿czyzn).

W czasie spotkania podsumowuj¹cego
projekt przedstawione zosta³y rezultaty
osi¹gniête w wyniku wdro¿enia projektu,
które œwiadcz¹ o podwy¿szeniu kwalifikacji
zawodowych kursantów i tym samym zwiêk-
szeniu ich konkurencyjnoœci na rynku pracy.
Uczestnicy projektu wymieniali siê doœwiad-
czeniami zdobytymi w czasie zdawania egza-
minów na prawo jazdy w WORD w £odzi,
udzielali te¿ pomocnych wskazówek kursan-
tom, którzy jeszcze uprawnieñ nie uzyskali. 

Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie
z mo¿liwoœci udzia³u w projekcie pozwala-
j¹cym zdobyæ praktyczn¹ i cenn¹ wiedzê oraz
nowe uprawnienia. 

K a ¿ d y
u c z e s t n i k
p r o j e k t u
o t r z y m a ³
zaœwiadczenie
o ukoñczeniu
u d z i a ³ u
w projekcie
oraz teczkê
promocyjn¹.

Pokieruj swoim ¿yciem!

podsumowanie projektu

UNIA EUROPEJSKA

JADWIGA AFINIEC

21 grudnia w Urzêdzie Gminy Zgierz odby³o siê spotkanie podsumo-
wuj¹ce realizacjê projektu „Pokieruj swoim ¿yciem!”, który by³
skierowany do mieszkañców gminy Zgierz zainteresowanych 
podniesieniem kwalifikacji zawodowych. 

Wyrazy wspó³czucia

Pañstwu

ANNIE i KRZYSZTOFOWI
WÓJCIKOM

z powodu œmierci 

TEŒCIA i OJCA
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy
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KULTURA

Ferie w Dworku rozpoczê³y siê 17 stycznia
kolorowymi warsztatami plastycznymi
W malowanym Dworku. Uczestnicy zajêæ
stworzyli piêkne p³askorzeŸby z gazy i waty,
wiosenne ³¹ki - stempelkami z ziemniaków,
karnawa³owe maski, przestrzenne kolorowe
origami oraz bawili siê przy muzyce i ryso-
waniu.

Kolejne spotkanie odby³o siê 19 stycznia.
Wtedy to uczestnicy ferii na 3 godziny zostali
znanymi restauratorami. Poznali
tajniki savoir-vivre'u,
nauczyli siê piêknie
nakrywaæ stó³. 
Wspólnym wysi³kiem
przygotowali smaczne
potrawy. Na sto³ach
zagoœci³y kolorowe
kanapki, smaczna sa³atka
warzywna, soczysta sa³atka
owocowa i kolorowe
s³odkie babeczki. Dzieñ
w Dworku zakoñczyliœmy
Dworskim bankietem z kultur¹ przy piêknie
i suto zastawionych sto³ach.

Pi¹tek 21 stycznia to dzieñ, w którym
odby³a siê d³ugo oczekiwana wizyta w kinie.
Uczestnicy ferii wyjechali do ³ódzkiej Manu-
faktury i tam w Cinema City obejrzeli animo-
wany film familijny „Safari” w technologii 3D.
Film opowiada³ historiê zwierz¹t ¿yj¹cych w
wyschniêtej delcie rzeki, które wyruszaj¹
wspólnie na poszukiwanie wody… - wiêcej
nie powiemy nic, by nie popsuæ radoœci
ogl¹dania tym, którzy zechc¹ go jeszcze
obejrzeæ. Ca³a wyprawa do kina mo¿liwa
by³a dziêki dofinansowaniu z gminy Zgierz. 

24 stycznia to dzieñ, w którym na teren
Gminnego Oœrodka Kultury wkroczyli

Poszukiwacze Tajemnicy dworku nad
Ciosenk¹. Uczestnicy zabawy musieli siê
zmierzyæ z licznymi przeszkodami, odnaleŸæ
wskazówki na trasie oraz zaliczyæ bazy, w
których czeka³y nañ konkurencje zarówno
umys³owe, jak i fizyczne. Poszukiwacze
pokonywali œcie¿kê zdrowia, rzucali szyszkami
do celu, zwijali sznurek, brali udzia³ w zimo-
wej spartakiadzie, zapoznali siê z pracami na

budowie oraz musieli
odnaleŸæ klucz do
tajemnicy dworku
nad Ciosenk¹, scho-
wany wysoko „w
chmurach”. Co rusz
b y ³ o  s ³ y c h a æ
wybuchy œmiechu
i radoœci! Nasi
z a w o d n i c y
ponadto rozwi¹-

zywali zagadki,
uk³adali puzzle oraz odgady-

wali kalambury. Na koniec wszyscy odnaleŸli
s³odki skarb schowany w dworku, zostawi-
ony tam dziêki hojnoœci
gminy Zgierz. Weso³¹
zabawê terenow¹
z a k o ñ c z y l i œ m y
wspólnym ogniskiem
z pieczeniem kie³-
basek.

Kolejne zajêcia,
Pa³acowe wnêtrza
- warsztaty sceno-
graficzne, odby³y siê
26 stycznia. Podczas
spotkania uczestnicy ferii przemienili salê
kominkow¹ w dworku w pa³acow¹ salê
balow¹. Powsta³y imponuj¹ce portrety

przodków, stary stoj¹cy zegar i uroczy
wiosenny widok na pa³acowy park. Wszystko
po to, by przygotowaæ salê na wielki
i kolorowy bal, który odby³ siê 28 stycznia.

Przed balem wszyscy zaproszeni -
królowie i królewny, ksi¹¿êta i ksiê¿niczki,
hrabiowie i hrabiny, rycerze i damy, lordowie
i markizy - mieli czas na przygotowanie
swoich kreacji. Wielkim powodzeniem
cieszy³y siê barwnie pomalowane i ciekawie
upiête fryzury, a wœród ch³opców - kolorowe
kogucie grzebienie. Nie zabrak³o oczywiœcie
kosmetycznych niuansów u piêknych dziew-
cz¹t oraz kolorowo pomalowanych twarzy.
Podczas zabawy odby³y siê liczne konkursy,
zabawy taneczne, wspólne wykonania
znanych piosenek. W czasie balu przepro-
wadzono sesjê zdjêciow¹, podczas której
zosta³y uwieñczone na pami¹tkê wspania³e
stroje naszych balowiczów. Wszyscy bawili
siê pierwszorzêdnie, jak zawsze! By³y tañce
po³amañce i szaleñstwa mokrych g³ów.

To jest ju¿
koniec… Ferii

w Dworku 
w Dzier¿¹znej 

- ferii z fantazj¹,
blichtrem,
odrobin¹ 

szaleñstwa i du¿¹
doz¹ œmiechu.

Có¿, jedyn¹
pociech¹ mo¿e

byæ to, ¿e kolejne
ferie  ju¿ za rok.

Ferie w Dworku w Dzier¿¹znej

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej zorganizowa³ podczas
tegorocznych ferii zimowych zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y 
z terenu gminy Zgierz. Uczestnicy od 17 do 26 stycznia brali udzia³
w spotkaniach w ka¿dy poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek. 

AGNIESZKA KWIATKOWSKA
KATARZYNA LESZCZAK

Gminny Oœrodek Kultury
w Dzier¿¹znej

W malowanym dworku

- warsztaty plastyczne

Poszukiwacze Tajemnicy 
dworku nad Ciosenk¹

Dworski bankiet z kulturk¹ 
- dobre maniery przy stole i nie tylko

Tajemnica dworku nad Ciosenk¹- zabawa terenowa z ogniskiem

OG£OSZENIE



Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 1
15

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

2
16

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

9
23

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

3
17

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

10
24

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

18

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

11
25

lutymiejscowoœæ

14
28

marzec

14
28

1
15

2 
16

9
23

3
17

10
24

18

11
25

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

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

Harmonogram wywozu 
nieczystoœci przez GZK

Do 25 czerwca 2011 r. mo¿na ubiegaæ siê
o przyznanie dop³aty z tytu³u zu¿ytego do
siewu lub sadzenia materia³u siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupio-
nego i wysianego/wysadzonego w okresie od
15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.): 

l zbó¿ ozimych, 
l zbó¿ jarych, 
l roœlin str¹czkowych, 
l ziemniaka, 
l mieszanek zbo¿owych i pastewnych
(sporz¹dzonych z gatunków roœlin objêtych
systemem dop³at, z wy³¹czeniem ziemniaka). 

Stawka dop³aty do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych materia³em siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany wynosi:
l 100 z³ - w przypadku zbó¿, mieszanek
zbo¿owych i pastewnych,
l 160 z³ - w przypadku roœlin str¹czkowych
l 500 z³ - w przypadku ziemniaków.
Aby uzyskaæ dop³atê do zu¿ytego materia³u
siewnego nale¿y zachowaæ minimalny
wysiew na 1 ha powierzchni gruntów ornych,
okreœlony dla danego rodzaju zbo¿a.

ARR zwraca uwagê, i¿ znajduj¹cy siê w
obrocie kwalifikowany materia³ siewny

powinien byæ w zamkniêtych opakowaniach,
zaopatrzony w etykiety urzêdowe lub etykiety
przedsiêbiorców. Sprzeda¿¹ takiego materia³u
siewnego mog¹ zajmowaæ siê tylko przed-
siêbiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów
prowadzonych przez Wojewódzkich Inspek-
torów Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Nabywca
materia³u siewnego powinien otrzymaæ od
sprzedaj¹cego odpowiednie dokumenty
potwierdzaj¹ce zakup. Na fakturze zakupu
winny znaleŸæ siê informacje o materiale
siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria
lub stopieñ kwalifikacji oraz numer partii
materia³u siewnego i data sprzeda¿y.

W 2011 r. obowi¹zuje nowy wzór wniosku
o przyznanie dop³aty oraz wprowadzono
obowi¹zkowy formularz informacji przedsta-
wianych przez wnioskodawcê. Dokumenty
nale¿y sk³adaæ w oddzia³ach terenowych ARR.

Wiêcej informacji: 
l www.arr.gov.pl 
l Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR:
tel. 22 661 72 72
l Oddzia³ Terenowy Agencji Rynku Rolnego
w £odzi, ul. Wróblewskiego 18, 
tel. 42 685 52 11(14)

ROLNICTWO

Dop³aty do materia³u
siewnego

KOMUNIKAT

Jednym z podstawowych czynników
gwarantuj¹cych zwiêkszenie plonów
oraz poprawê ich jakoœci jest wykorzystanie 
do siewu/sadzenia elitarnego b¹dŸ 
kwalifikowanego materia³u siewnego.
Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego
prowadzi dzia³ania rekompensuj¹ce 
rolnikom czêœci kosztów zakupu 
materia³u siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany, maj¹ce na celu
zwiêkszenie iloœci stosowanego 
materia³u siewnego w polskich 
gospodarstwach. 

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 Floria-
nowie 24, 99-311 Bedlno. 

Firma œwiadczy us³ugi w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji pad³ych zwierz¹t.
Posiada sieæ zbiornic i punktów dyspozy-
cyjnych na terenie ca³ego kraju. Dysponuje
instalacj¹ do spalania odpadów zwierzêcych
i dzia³a zgodnie ze wszystkimi obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawnymi krajowymi
i Unii Europejskiej, w tym zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 paŸdziernika
2002 r. ustanawiaj¹cego przepisy zdrowotne
zwi¹zane z ubocznymi produktami zwierzê-
cymi nie przeznaczonymi 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 telefo-
nicznego zawiadomienia Zak³adu Utylizacji
na nr tel.: 24 282 16 53 (56), 42 683 25 62,
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 szt. zwierz¹t, wymaga zawarcia
indywidualnej umowy z firm¹. 

Jednoczeœnie firma deklaruje równie¿
nieodp³atny odbiór w wypadkach, gdy
z ró¿nych wzglêdów (dotyczy to w szczegól-
noœci osób w podesz³ym wieku, nieprowa-
dz¹cych gospodarstw rolnych), rolnik nie
posiada wymaganego numeru identyfika-
cyjnego padniêtej sztuki lub nie uzyska³ nadania
przez ARiMR numeru siedziby stada. 

Firma dokonuje zg³oszenia przemieszczania
sztuk trzody chlewnej za rolnika, a stosowne
dokumenty podpisywane s¹ w momencie
odbioru pad³ej sztuki. W zwi¹zku z tym rolnik
nie musi dokonywaæ ¿adnych formalnoœci w
biurze powiatowym ARiMR. 

Odbiór i utylizacja
pad³ych zwierz¹t

Wnioski o przyznanie wsparcia z dzia³ania
„Korzystanie z us³ug doradczych przez
rolników i posiadaczy lasów” finansowanego
z PROW 2007-2013 mo¿na sk³adaæ w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa od 3 stycznia
do wyczerpania œrodków na ten cel, nie
póŸniej jednak ni¿ do 31 grudnia 2011 r.

Zakres kosztów, które mo¿na zrefinansowaæ
obejmuje m.in. us³ugi doradcze w zakresie
leœnym, us³ugi doradcze dotycz¹ce przestrze-
gania wymogów wzajemnej zgodnoœci oraz

spe³niania zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy, a tak¿e zarz¹dzania gospodarstwem
rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo,
dofinansowywane z PROW 2007-2013, ma
usprawniæ nie³atwy proces dostosowywania
gospodarstw rolnych do wymogów Unii
Europejskiej. 

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie
pokrywa w 80 proc. koszty kwalifikowane
poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu
na zrealizowane us³ugi doradcze, lecz nie
mo¿e byæ wy¿sze ni¿ równowartoœæ 1.500
euro na gospodarstwo w ca³ym okresie reali-
zacji PROW. 

Dofinansowanie dostêpu 
do p³atnych us³ug doradczych 
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Przygoda Martyny z ³ucznictwem trwa od
paŸdziernika 2004 r. Zainteresowanie t¹
dyscyplin¹ znacznie wzros³o po wystêpie
Justyny Mospinek na Igrzyskach w Atenech.
Treningi rozpoczê³a w Uczniowskim Klubie
Sportowym „Pi¹tka Zgierz”. Bra³a udzia³ w
zawodach okrêgowych, w Ogólnopolskiej
Lidze M³odzików, gdzie dru¿ynowo zdoby³a
II miejsce w 2007 r. oraz III miejsce w 2008 r.
W 2008 r. w kategorii m³odziczka zdoby³a
Puchar Prezydenta Miasta Zgierza za zajêcie
I miejsca.

We wrzeœniu 2009 r. Martyna zdecydowa³a
siê na zmianê klubu; wybra³a „Czerniawkê”
£agiewniki Nowe, gdzie pod okiem trener
Ewy Siemoñskiej mia³a mo¿liwoœæ dalszego
rozwoju. Bra³a udzia³ w Rundzie Pucharu
Polski Juniorów M³odszych, Miêdzynaro-

dowych Mistrzostwach Krakowa oraz
Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w
sportach letnich w Gorzowie Wielkopolskim.
Wyniki z tegorocznych zawodów przyczyni³y
siê do uzyskania miejsca w kadrze narodowej
juniorek m³odszych na I pó³rocze 2011 r.

Uprawianie tego sportu wi¹¿e siê z dodat-
kowymi trudnoœciami w codziennych dojaz-
dach na treningi, poniewa¿ Martyna mieszka
w Kêblinach. PóŸne powroty do domu s¹ ju¿
normalnoœci¹. Mimo, ¿e wiêkszoœæ wolnego
czasu wype³nia treningami to osi¹ga jedno-
czeœnie dobre wyniki w nauce. Pozostaje przy
tym wra¿liw¹ i ciep³¹ osob¹, która chêtnie
pomaga innym oraz udziela siê w ró¿nych
akcjach spo³ecznych. 

Martyna Zamirska z Kêblin w ³uczniczej
kadrze narodowej juniorek m³odszych

³ucznictwo

www.gmina.zgierz.pl

Martyna Zamirska ze swoj¹ trenerk¹ 
Ew¹ Siemoñsk¹.

SPORT

Ÿród³o:

Wójt Gminy Zgierz doceniaj¹c sukcesy sportowe m³odej mieszkanki
naszej gminy przyzna³ jej nagrodê pieniê¿n¹, która wraz z listem 
gratulacyjnym wrêczona zosta³a Martynie 11 grudnia podczas
zawodów ³uczniczych w £odzi.

14 grudnia odby³ siê IV Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t o Puchar Dyrektora
Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie. Startowa³o
10 dru¿yn. Dru¿yna dziewcz¹t z Gimnazjum
w S³owiku zajê³a II miejsce i zdoby³a puchar.

Puchar dla gimnazjalistek
ze S³owika 

pi³ka no¿na

ZDROWIE

Zapraszamy na bezp³atne badania piersi
kobiety w wieku 50-69 lat, które w ci¹gu
dwóch ostatnich lat nie wykonywa³y
mammografii.

Badania s¹ realizowane w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi prowadzonego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgierz, ul. A. Struga 2-4
Infolinia i zapisy: 42 254 64 10

q 29 grudnia
Luæmierz - nieznani sprawcy ukradli 300
metrów przewodu miedzianego trakcji
tramwajowej. MKT oszacowa³o straty na
30.000 z³.

q 1 stycznia
Rosanów, ul. D³uga - oko³o godz. 14.35
policjanci zatrzymali 34-letniego pijanego
rowerzystê. Mê¿czyzna mia³ 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. Mia³
orzeczony czynny zakaz prowadzenia pojazdów.

q 7 stycznia
S³owik - 55-letni ³odzianin kieruj¹cy volkswa-
genem na oznakowanym przejœciu potr¹ci³
dwóch pieszych: 37- i 42-latka, mieszkañców
powiatu zgierskiego. Poszkodowani doznali
urazu g³owy i otwartego z³amania podudzia.
Kierowca by³ trzeŸwy.

Emilia, ul. Dzia³kowa
- zg³oszono w³amanie
na teren dzia³ki.
£upem z³odzieja pad³y
drewniane dwie ³awy 
i stó³. Starty oszacowano
na 1.000 z³.

q 13 stycznia
Szczawin Koœcielny, 
ul. Stra¿acka - policjanci
zatrzymali 49-letniego pija-
nego kierowcê fiata cinque-
cento. Mê¿czyzna mia³ 2,88
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

NA SYGNALE

Bezp³atna mammografia




