


Podczas IV sesji Rady Gminy Zgierz,
która odby³a siê 27 stycznia 2011 r. radni
podjêli uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

q uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na rok 2011

Wed³ug prognoz dochody gminy w 2011
roku wynios¹ ok. 28,7 mln z³ i bêd¹ wiêksze
od ubieg³orocznych o 3 proc. Na wydatki
gmina przeznaczy ponad 31,7 mln z³,
czyli 12,4 proc. mniej ni¿ rok temu. Ponad
3-milionowy deficyt ma zostaæ pokryty
kredytami i po¿yczkami.

Uchwa³ê podjêto 9 g³osami za, dwóch
radnych wstrzyma³o siê od g³osu. Czworo
radnych, mimo obecnoœci w sali obrad, nie
bra³o udzia³u w g³osowaniu.

Uchwa³a Nr IV/26/11 Rady Gminy Zgierz
z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy

Zgierz na rok 2011 wraz z za³¹cznikami
dostêpna jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl
w zak³adce BIP - Gospodarka i Finanse -
Bud¿et - Bud¿et Gminy Zgierz na 2011 r.
Poni¿ej przedstawiamy wyci¹g z uchwa³y -
opracowane specjalnie dla naszych czytel-
ników zestawienie zaplanowanych na ten rok
wydatków, z wyszczególnieniem wa¿niej-
szych dzia³añ;

q Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zgierz na lata 2011 - 2022

Z prognozy wynika, i¿ 2011 rok bêdzie
ostatnim w tej kadencji samorz¹du, 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 zaci¹-
gniêtego d³ugu. Dopiero w 2015 roku bêdzie

mo¿na pokryæ deficyt bud¿etu przychodami
z kredytów w kwocie 996.821 z³;

q reprezentowania gminy Zgierz w Zgro-
madzeniu Zwi¹zku Miêdzygminnego
„BZURA”

Gminê Zgierz reprezentowa³ bêdzie Wójt
Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, a w przy-
padku jego nieobecnoœci - Zastêpca Wójta
Marek Kominiak. Dodatkowym przedstawi-
cielem gminy wyznaczony zosta³ kierownik
Referatu Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Dzia³alnoœci Gospodarczej Andrzej Gibki,
a w przypadku jego nieobecnoœci - Iwona
Marzec, pracownik w tym referacie.

Przebieg g³osowania w powy¿szych
dwóch uchwa³ach by³ identyczny, jak przy
uchwalaniu bud¿etu.
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Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

 

PLAN WYDATKÓW GMINY ZGIERZ NA 2011 ROK 
 

 
ZADANIE 

 

UCHWALONO 
(wydatki ogó³em) 

 
Infrastruktura wodoci¹gowa 
i sanitacyjna wsi 

 
1.130.000 z³ 

w tym: 
q rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Kaniej Górze: 670.000 z³  

(ogólny koszt inwestycji: 1.164.804 z³, zakoñczenie realizacji w 2011 r.) 
q budowa sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie: 430.000 z³  

(ogólny koszt inwestycji: 459.280 z³*, zakoñczenie realizacji w 2011 r.) 
q budowa sieci wodoci¹gowej na odcinku D¹brówka Strumiany - D¹brówka Marianka: 30.000 z³  

(ogólny koszt inwestycji: 356.100 z³, zakoñczenie realizacji w 2013 r.) 
 

 
Izby rolnicze  
(odpis 2% z podatku rolnego) 
 

 
6.500 z³ 

 
Odbiór pad³ych zwierz¹t  
 

 
200 z³ 

 
Infrastruktura kolejowa 

 
4.000 z³ 

q budowa, przebudowa i modernizacja przystanków kolejowych na trasie £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
(ogólny koszt inwestycji le¿¹cy po stronie gminy: 82.000 z³, realizacja w latach 2011-2012) 

 

 

Zdzis³aw Rembisz 
- Wójt Gminy Zgierz

Janusz Chaber - Przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etu i Infrastruktury Gospodarczej

Ewa Kubiak
- Skarbnik Gminy Zgierz

Radni: Ewa Granosik i Pawe³ Pietrzak
oraz mieszkañcy gminy
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Lokalny transport zbiorowy 

 
153.000 z³ 

w tym: 
q utrzymanie komunikacji tramwajowej: 89.000 z³ 
q wykup us³ug przewozowych na liniach autobusowych relacji: D¹brówka - Skotniki, Zgierz - Ustronie, 

£ódŸ Fabryczna - Skotniki: 64.000 z³ 
 

 
Drogi publiczne gminne 
 
 

 
1.530.000 z³ 

w tym: 
q bie¿¹ce remonty dróg: 450.000 z³ 
q inwestycje drogowe: 1.080.000 z³, w tym: 

• etap II - ul. A. Szukalskiej, D¹brówka Strumiany - D¹brówka Marianka: 780.000 z³ 
• etap III - Nr 120372E Luæmierz Las - D¹brówka Malice - droga wojewódzka 702: 300.000 z³ 

 
 
Gospodarka gruntami             
i nieruchomoœciami 

 
269.500 z³ 

w tym, m.in.: 
q zakup gruntów: 145.500 z³ 

 
 
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
 

 
200.812 z³ 

 
q £agiewniki Nowe - Wschód  
q £agiewniki Nowe - Zachód 
q Jedlicze A Po³udnie i Jedlicze B Po³udnie 
q miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czêœci obrêbu Glinnik - Maciejów - Józefów  

oraz prognozy oddzia³ywania na œrodowisko  
q zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci obrêbu S³owik Zachód  
q zmiana Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Gminy Zgierz - kontynuacja  

 
 
Administracja publiczna 

 
5.067.798 z³ 

w tym: 
q Urz¹d Wojewódzki (zlecone): 83.978 z³ 
q Rada Gminy: 196.200 z³, w tym: 

• diety radnych i podró¿e s³u¿bowe: 168.000 z³ 
q Urz¹d Gminy: 4.511.570 z³, w tym: 

• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeñ: 3.720.000 z³ 
• podró¿e krajowe i zagraniczne: 7.000 z³ 

q promocja: 34.000 z³ 
q gazeta  samorz¹dowa: 19.000 z³ 
q Rady So³eckie: 20.000 z³ 
q udzia³ so³tysów w sesji - diety: 24.000 z³ 
q miêdzynarodowa wspó³praca z rejonami partnerskimi: 17.000 z³ 
q organizacja imprez gminnych: 12.000 z³ 
q miejsca pamiêci na terenie gminy: 8.000 z³ 
q wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi: 5.000 z³ 
q wydatki zwi¹zane z utrzymaniem piêciu Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu,        

Klubu Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice i  Centrum Aktywizacji w Giecznie: 91.600 z³ 
q koszt zu¿ycia wody w zdrojach ulicznych: 450 z³ 
q wydatki zwi¹zane ze stref¹ uzdrowiskow¹ RogóŸno: 45.000 z³ 

 
 
KBW - prowadzenie sta³ego 
rejestru wyborców 
 

 
2.070 z³ 

 
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 

 
191.700 z³ 

w tym, m.in.: 
q zakup samochodu dla OSP w Kaniej Górze: 40.000 z³ 

 
 
Zarz¹dzanie kryzysowe 
 

 
62.060 z³ 

 
Pobór podatków, op³at  
i nieopodatkowanych 
nale¿noœci bud¿etowych  
(w tym prowizja so³tysów) 
 

 
144.000 z³ 

 
Obs³uga d³ugu publicznego 
 

 
500.000 z³ 

 

3LUTY 2011



 
Rezerwy ogólne i celowe 

 
427.332 z³ 

w tym, m.in.: 
q na projekty zg³aszane przez so³ectwa i organizacje pozarz¹dowe: 30.000 z³ 

 
 
Oœwiata i wychowanie 

 
11.503.215 z³ 

w tym: 
q szko³y podstawowe: 6.841.082 z³ 
q oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych: 780.098 z³ 
q gimnazja: 3.191.699 z³, w tym:  

• rozbudowa i doposa¿enie szko³y w S³owiku: 500.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 3.448.611 z³, zakoñczenie realizacji w 2013 r.) 

q dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli: 48.559 z³ 
q sto³ówki szkolne: 256.109 z³ 
q pozosta³a dzia³alnoœæ (m.in. realizacja projektów edukacyjnych dofinansowanych ze œrodków  

Unii Europejskiej): 385.668 z³* 
 

 
Ochrona zdrowia 

 
1.368.450 z³ 

w tym: 
q zwalczanie narkomanii: 19.000 z³ 
q przeciwdzia³anie alkoholizmowi: 165.000 z³ 
q wydatki inwestycyjne w oœrodkach zdrowia na terenie gminy Zgierz: 1.184.450 z³, w tym: 

• budowa nowego Oœrodka Zdrowia w Bia³ej: 27.450 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 1.339.040 z³, zakoñczenie realizacji w 2014 r.) 

• dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Giecznie: 590.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 676.260 z³, zakoñczenie realizacji  w 2012 r.) 

• dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Grotnikach: 567.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 645.380 z³, zakoñczenie realizacji  w 2012 r.) 

 
 
Pomoc spo³eczna 
 

 
4.532.708 z³ 

 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 
162.611 z³ 

w tym, m.in.: 
q œwietlice szkolne w Giecznie, Grotnikach i S³owiku: 155.462 z³ 

 
 
Gospodarka komunalna  
i ochrona œrodowiska 

 
2.854.303 z³ 

w tym: 
q selektywna zbiórka odpadów: 258.403 z³, w tym: 

• kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru podregionu 
pó³nocnego województwa ³ódzkiego wraz z budow¹ zak³adu zagospodarowania odpadów: 197.403 z³ 
(ogólny koszt inwestycji le¿¹cy po stronie gminy: 679.288 z³, zakoñczenie realizacji w 2013 r.) 

q utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie gminy oraz odbiór od mieszkañców elektroœmieci: 52.000 z³ 
q oœwietlenie ulic, placów i dróg: 925.000 z³, w tym: 

• dokoñczenie budowy oœwietlenia w Ustroniu na ul. Ozorkowskiej w kierunku przejazdu PKP:  
15.000 z³ 

q dotacja dla Gminnego Zak³adu Komunalnego: 1.465.100 z³, w tym:  
• lokalny transport zbiorowy: 1.250.000 z³ 
• administrowanie budynkami komunalnymi: 65.100 z³ 
• zakup autobusu: 50.000 z³ 
• zakup równiarki: 100.000 z³ 

q pozosta³a dzia³alnoœæ: 153.800 z³, w tym: 
• wy³apywanie i hotelowanie bezpañskich psów: 150.000 z³ 
 

 
Kultura i  ochrona 
dziedzictwa narodowego 

 
805.000 z³ 

w tym: 
q dotacja dla Gminnego Oœrodka Kultury: 570.000 z³, w tym: 

• dzia³alnoœæ bie¿¹ca: 320.000 z³ 
• biblioteki: 250.000 z³ 

q organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie - remont œwietlicy wiejskiej: 220.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 227.000 z³*, zakoñczenie realizacji w 2011 r.) 

q remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A: 15.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 260.000 z³**, zakoñczenie realizacji  w 2012 r.) 
 

 
Kultura fizyczna i sport 

 
817.940 z³ 

w tym: 
q budowa ogólnodostêpnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Szczawin  

przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym: 780.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 791.723 z³*, zakoñczenie realizacji w 2011 r.) 

q koszty utrzymania boiska w Rosanowie: 37.940 z³ 
 

   * zadanie wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej 
                     ** zadanie wieloletnie, przeznaczone do realizacji w przypadku pozyskania œrodków zewnêtrznych 
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q Komisja Infrastruktury Spo³ecznej
Komisja obradowa³a 16 lutego. Pierwszym

tematem posiedzenia by³y oœrodki zdrowia
w Bia³ej i Smardzewie. W zwi¹zku z pojawie-
niem siê propozycji wykupu budynku, w którym
mieœci siê Oœrodek Zdrowia w Smardzewie,
cz³onkowie komisji wnioskowali o  przeprowa-
dzenie konsultacji spo³ecznych w sprawie jego
sprzeda¿y. Podczas obrad zosta³y równie¿
przedstawione dwie koncepcje budowy
nowego Oœrodka Zdrowia w Bia³ej. Radni nie
zajêli stanowiska, wed³ug której koncepcji
oœrodek mia³by byæ budowany.

Poruszono równie¿ temat dzia³añ zwi¹-
zanych z przejêciem budynku po by³ym
posterunku policji w S³owiku. Wiêkszoœæ

cz³onków komisji opowiedzia³a siê za
wyst¹pieniem do Starostwa Powiatowego
o przekazanie obiektu gminie Zgierz na cele
spo³eczno-mieszkaniowe, a nie -  jak wczeœniej
zak³adano - na przedszkole. O pozostanie przy
pierwotnym za³o¿eniu wnioskowa³a radna
z terenu S³owika. 

Nastêpnie Kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej przedstawi³a projekty
uchwa³ w sprawach: l trybu powo³ywania
i odwo³ywania cz³onków Zespo³u Interdyscy-
plinarnego do spraw Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie oraz szczegó³owych warunków
jego funkcjonowania, l uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2015 na terenie gminy Zgierz.

Radni zapoznali siê ponadto z pismami
skierowanymi do komisji oraz opracowali plan
pracy komisji na bie¿¹cy rok.

q Komisja Bud¿etu 
i Infrastruktury Gospodarczej

Komisja obradowa³a 22 lutego. Podczas

posiedzenia Skarbnik Gminy omówi³a projekty
uchwa³ dotycz¹ce bud¿etu gminy na V sesjê
Rady Gminy. Radni zapoznani siê równie¿
z pismami skierowanymi do komisji.

q Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Œrodowiska

Komisja obradowa³a 23 lutego. Omówione
zosta³y projekty uchwa³ na V sesjê Rady
Gminy, m.in. w sprawie uchwalenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zgierz dla: l czêœci obszaru
Glinnik - Maciejów - Józefów, l czêœci obrêbu
S³owik - Zachód. 

Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
przedstawi³ stan realizacji Gminnego Planu
Ochrony Œrodowiska oraz udzieli³ informacji
o zaawansowaniu prac nad Kompleksowym
Systemem Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi wraz z budow¹ zak³adu zagospodarowania
odpadów. Radni zapoznani siê równie¿ z
pismami skierowanymi do komisji.

Z prac komisji 
Rady Gminy

Na podstawie informacji 
Biura Rady Gminy

Planowane zad³u¿enie na koniec 2011 r.
wynosi 17.193.351 z³, co stanowi 59,9 proc.
planowanych dochodów ogó³em, przy
dopuszczalnym ustawowym zad³u¿eniu 60
proc. Zad³u¿enie gminy na koniec 2010 r.
wynios³o 14.047.121,89 z³, co stanowi 47,14
proc. wykonanych dochodów ogó³em. Deficyt
bud¿etu oraz sp³aty po¿yczek i kredytów
zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych, zostan¹
sfinansowane z kredytów i po¿yczek
zaci¹gniêtych w 2011 r.

Stan finansów bud¿etu uniemo¿liwia³
zaplanowanie wiêkszego deficytu na 2011 r.,

a co za tym idzie zwiêkszenia nak³adów na
zadania inwestycyjne.

W zwi¹zku z tak wysokim zad³u¿eniem,
wydatki bie¿¹ce na obs³ugê d³ugu rosn¹
w ostatnich latach w du¿ym tempie. W 2006 r.
by³a to kwota 24.932 z³, w 2007 r. - 30.243 z³,
w 2008 r. -  28.454 z³, w 2009 r. - 83.893 z³,
w 2010 r. - 393.136 z³, zaœ na 2011 r. zapla-
nowano kwotê 500.000 z³. Wzrost kosztów
obs³ugi zad³u¿enia gminy ma znaczny wp³yw
na ograniczenie pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych, w celu spe³nienia wymogów
ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa pokazuje
koniecznoœæ zmniejszania wydatków bie¿¹cych
i maj¹tkowych. Wynika to z wysokich kwot
sp³at kredytów i po¿yczek, zaci¹gniêtych w
latach poprzednich, a których sp³ata przypada
na lata 2011-2016 oraz ustawowych ograni-
czeñ w zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek.

W takim stanie finansów planowane
wydatki maj¹tkowe (z w³asnych œrodków) w
latach 2012-2016 bêd¹ mala³y. Uniemo¿liwi
to realizacjê wielu koniecznych do wykonania
na terenie gminy Zgierz zadañ.

Stan finansów gminy Zgierz

12 stycznia odby³ siê odbiór techniczny
zadania pn. „Budowa gminnej sieci przydo-
mowych oczyszczalni œcieków”. Roboty
zrealizowano w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.
Wykonano trzy przydomowe biologiczne
oczyszczalnie œcieków w Grotnikach, Cypria-
nowie i Rosanowie. Wartoœæ wykonanych
prac wynios³a oko³o 41,7 tys. z³.

W lutym zakoñczono roboty budowlano
-monta¿owe zwi¹zane z rozbudow¹ stacji
wodoci¹gowej w Kaniej Górze. Obecnie
trwaj¹ przygotowania do odbioru koñcowego
robót i przekazania do u¿ytkowania.

Prace polega³y m.in. na dostosowaniu
pomieszczeñ w budynku stacji do zaprojekto-

wanej technologii - zdemontowano elementy
budowlane po starych urz¹dzeniach i wyko-
nano nowe. W ramach prac remontowych
budynku wymieniono stolarkê okienn¹,
zrobiono now¹ elewacjê, docieplaj¹c zarazem
œciany zewnêtrzne i wymieniaj¹c elementy
blacharskie. Po³o¿ono te¿ terakotê we wszyst-
kich pomieszczeniach oraz glazurê w hali
technologicznej, chlorowni i sanitariatach.
Wymieniono równie¿ rozdzielniê elektryczn¹
wraz z instalacj¹.

W ramach robót instalacyjno-technolo-
gicznych zamontowano nowe agregaty pompowe
w studniach i wymieniono dwa zbiorniki
wyrównawcze o pojemnoœci 150 m3 ka¿dy.
W stacji zainstalowano filtry - od¿elaziacze,
centralny mieszacz wodno-powietrzny, now¹
sprê¿arkê i zestaw pomp II stopnia z pomp¹
p³ucz¹c¹. Ponadto wymieniono rury, wyko-
nano instalacjê centralnego ogrzewania oraz
przebudowê kanalizacji z chlorowni i hali
technologicznej. Œcieki technologiczne ze
znajduj¹cego siê na terenie stacji dwuko-
morowego odstojnika pop³uczyn odprowadzane
s¹ do nowej studni ch³onnej, natomiast œcieki
z chlorowni - do zbiornika bezodp³ywowego. 

Budowa nowo projektowanych obiektów
wymusi³a koniecznoœæ budowy sieci miêdzy
obiektowych. 

W wyniku realizacji zadania woda dostar-
czana do odbiorców bêdzie zgodna z wymogami
Ministerstwa Zdrowia. 

Po przeprowadzonych pracach moderniza-
cyjnych praca stacji jest w pe³ni zautomaty-
zowana i nie wymaga sta³ego dozoru. 

£¹czny koszt rozbudowy stacji wyniesie
ponad 1 mln 164 tys. z³. Zadanie dofinan-
sowane zosta³o œrodkami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
wodnej w £odzi - po¿yczk¹ w wysokoœci
684,73 tys. z³.

Inwestycje w gminie

EWA LEWIÑSKA

INWESTYCJE

EWA KUBIAK
Skarbnik Gminy Zgierz
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Kwota œrodków przeznaczonych na pomoc
finansow¹ w 2011 r. wynosi 30.000 z³.

q Wnioskodawcy:

O uzyskanie pomocy finansowej na realizacjê
projektu mog¹ ubiegaæ siê nastêpuj¹ce
podmioty z terenu gminy Zgierz: l Ko³a
Gospodyñ Wiejskich l jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej l Rady So³eckie l Ludowe
Kluby Sportowe l Grupy Odnowy Wsi l inne
organizacje i nieformalne grupy mieszkañców
dzia³aj¹ce na terenie gminy.

Projekt realizowany bêdzie w miejscowoœci,
w której znajduje siê siedziba podmiotu.

Z ka¿dej miejscowoœci mo¿e zostaæ z³o¿ony
tylko jeden wniosek (sprzyja to integracji
spo³ecznoœci, wszyscy pracuj¹ nad wspólnym
projektem, który mo¿e byæ wspóln¹ inicja-
tyw¹ kilku podmiotów). Je¿eli so³ectwo
obejmuje kilka miejscowoœci, podmiot (Rada
So³ecka, organizacja lub grupa mieszkañców)
mo¿e z³o¿yæ wiêcej ni¿ jeden wniosek, pod
warunkiem, ¿e projekty realizowane bêd¹
w ró¿nych miejscowoœciach.

O przyznanie pomocy nie mo¿e ubiegaæ siê
podmiot, który w ci¹gu trzech ostatnich lat
wykorzysta³ niezgodnie z przeznaczeniem
przyznan¹ z bud¿etu gminy Zgierz dotacjê.

q Zasady ogólne:

1) W ramach przyznanej pomocy finansowej
z bud¿etu gminy na rok 2011 mo¿na finan-
sowaæ projekty infrastrukturalne, imprezy
integracyjne o charakterze kulturalnym i
sportowym oraz akcje spo³eczne i edukacyjne.

2) Projekt musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wyma-
gania: l stanowiæ odpowiedŸ na potrzebê
mieszkañców l integrowaæ spo³ecznoœæ
lokaln¹ l mieæ trwa³y efekt (dotyczy projek-
tów infrastrukturalnych) l wpisywaæ siê w
charakter miejscowoœci l przyczyniaæ siê do
poprawy estetyki miejscowoœci, zwiêkszaæ jej
atrakcyjnoœæ dla mieszkañców i przyjezdnych
l zostaæ zrealizowany w terminie od 2 maja
do 30 wrzeœnia 2011 r. l anga¿owaæ w reali-
zacjê mieszkañców - prace przez nich
wykonywane s¹ œwiadczone nieodp³atnie
l wskazaæ 2 osoby z imienia i nazwiska
odpowiedzialne za jego realizacjê l zawieraæ
bud¿et, który uwzglêdnia wy³¹cznie wydatki
niezbêdne do realizacji projektu (z pomocy
nie mo¿na finansowaæ wynagrodzenia za
wykonywane przez mieszkañców prace).

3) W ramach przyznanej pomocy dopuszcza
siê zakupy artyku³ów spo¿ywczych
(z wyj¹tkiem alkoholu) dla celów realizacji
projektów, nie wiêcej jednak ni¿ 10 proc.
kwoty dotacji.

4) Kwota wnioskowanej pomocy nie mo¿e
przekroczyæ 3.000 z³ (brutto).

5) Podstaw¹ do refundacji poniesionych
wydatków s¹ faktury/rachunki wystawione na
Gminê Zgierz i zap³acone przez Wniosko-
dawcê (faktury/rachunki musz¹ zostaæ
wystawione podczas trwania realizacji projektu
- harmonogram projektu). Opisane faktury/
rachunki nale¿y z³o¿yæ osobiœcie w Referacie
Rozwoju i Promocji (pok. 31) w miesi¹cu,
w którym zosta³y wystawione, w celu ich
sprawdzenia pod wzglêdem zgodnoœci
z wnioskiem o przyznanie pomocy. Po doko-
naniu weryfikacji faktury/rachunki bêd¹
przekazywane do refundacji. Odbiór pieniêdzy
nast¹pi w kasie w Urzêdzie Gminy Zgierz.

6) Koszty niezgodne z bud¿etem projektu nie
podlegaj¹ refundacji.

7) Wszelkie œrodki, które zosta³y wyp³acone
Wnioskodawcy na zakupy/us³ugi wykorzys-
tane niezgodnie z bud¿etem projektu podle-
gaj¹ zwrotowi do Urzêdu Gminy Zgierz.

8) Wnioskodawca w ci¹gu 14 dni od daty
zakoñczenia projektu wskazanej we wniosku
o przyznanie pomocy finansowej sk³ada
w Urzêdzie Gminy Zgierz „Sprawozdanie z
realizacji projektu”.

9) Projekt uznaje siê za zakoñczony po
podpisaniu przez przedstawicieli Urzêdu
Gminy Zgierz i Wnioskodawcy „Protoko³u
odbioru koñcowego projektu”.

10) W przypadku b³êdów formalnych we
wnioskach wnioskodawcy zostan¹ wezwani
do ich poprawienia.

11) Wnioski niekompletne lub niepra-
wid³owo wype³nione zostan¹ odrzucone.

q Ocena projektów:

1) Ocenie podlegaj¹ tylko: l wnioski z³o¿one
w terminie przewidzianym w og³oszeniu
o naborze tj. 01.03-31.03.2011 r. (decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Gminy Zgierz)
l wnioski z³o¿one na wskazanym w og³osze-
niu formularzu, wype³nione kompletnie
i czytelnie l zgodne z regulaminem naboru
co do kategorii Wnioskodawcy, wnioskowanej
kwoty pomocy i celu projektu oraz terminu
realizacji.

2) Kryteria oceny (nale¿y spe³niæ ka¿de
kryterium, tzn. uzyskaæ w ka¿dym co najmniej
1 pkt, aby móc uzyskaæ pomoc finansow¹):
l zasadnoœæ realizacji projektu - czy wynika
on z realnie istniej¹cej potrzeby/problemu
(sposób w jaki zosta³a zdefiniowana potrzeba/
problem) - 0-1 pkt l grupa docelowa projektu
- jakich  kategorii mieszkañców (wiek) projekt
dotyczy, czyje problemy rozwi¹zuje - jeœli cel
projektu dotyczy: 1 kategorii wiekowej* -
1 pkt, 2 kategorii wiekowych - 2 pkt, 3 kate-
gorii wiekowych - 3 pkt l zaanga¿owanie
mieszkañców w realizowanie projektu
(wykazane w harmonogramie dzia³añ) - jeœli
projekt anga¿uje w realizacjê: 1 kategoriê

wiekow¹* - 1 pkt, 2 kategorie wiekowe - 2 pkt,
3 kategorie wiekowe - 3 pkt l planowane
dzia³ania - czy prowadz¹ one do osi¹gniêcia
celu projektu - 0-1 pkt l zasadnoœæ planowa-
nych wydatków - czy planowane koszty s¹
niezbêdne do realizacji projektu - 0-1 pkt. 
* Kategorie wiekowe: I - do 20. roku ¿ycia, II - 21-60 lat, III - 60+

3) Oceny merytorycznej projektów dokona
specjalnie w tym celu powo³ana Komisja
Oceny Projektów w sk³adzie: l Przedsta-
wiciel Rady Gminy Zgierz l Sekretarz
Gminy Zgierz l Skarbnik Gminy Zgierz,
l Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Gminy l Pracownik merytoryczny Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy - sekretarz
Komisji Oceny Projektów.

4) Decyzjê o tym, które projekty uzyskaj¹
pomoc finansow¹ podejmuje Wójt Gminy
Zgierz na podstawie oceny przeprowadzonej
przez Komisjê Oceny Projektów. Decyzja ta
zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gmina.zgierz.pl oraz na tablicy informa-
cyjnej w Urzêdzie Gminy Zgierz w ci¹gu
21 dni od daty zamkniêcia naboru wniosków.
Decyzja jest ostateczna i nie przys³uguje od
niej odwo³anie.

5) W przypadku, gdy wszystkie projekty,
które zdobêd¹ tyle samo punktów nie bêd¹
mog³y uzyskaæ pomocy, ze wzglêdu na
ograniczon¹ kwotê œrodków przeznaczon¹ na
og³oszony nabór, o jej przyznaniu bêdzie
decydowaæ data wp³ywu wniosku do Urzêdu
Gminy Zgierz.

q Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
z bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011.

2) Oœwiadczenie o nie wykorzystaniu w ci¹gu
trzech ostatnich lat niezgodnie z przeznacze-
niem przyznanej dotacji (za³¹cznik do
wniosku).

q Ustalenia koñcowe:

1) Formularz wniosku mo¿na pobraæ ze
strony internetowej www.gmina.zgierz.pl
i w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy.
Nale¿y wype³niæ go na komputerze b¹dŸ
czytelnie odrêcznie. W przypadku edycji
komputerowej nale¿y w jak najmniejszym
stopniu odbiegaæ od pierwotnej struktury
dokumentu.

2) Wnioski w zamkniêtej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru wniosków o przyznanie
pomocy finansowej z bud¿etu gminy Zgierz
na rok 2011” nale¿y sk³adaæ osobiœcie w
terminie od 01.03 do 31.03.2011 r. w Biurze
Obs³ugi Klienta, stanowisko nr 3, w godzinach
pracy Urzêdu Gminy Zgierz, tj. 8.00 -16.00.

3) Informacji dotycz¹cych konkursu udziela
Referat Rozwoju i Promocji Gminy, pok. 31
w UG Zgierz, tel. 42 716 25 15 wew. 244,
e-mail: ug-promocja@gmina.zgierz.pl.

Pomoc finansowa z bud¿etu gminy

nabór wniosków



Ju¿ od 1 marca bêdzie mo¿na spotkaæ
rachmistrzów w terenie, gdzie weryfikowaæ
bêd¹ istnienie budynków i uzupe³niaæ wykaz
o brakuj¹ce punkty adresowe - aktualizuj¹c
dane do spisu. Dodatkowo, w trakcie obchodu
przedspisowego, rachmistrze zapoznaj¹ siê
z terenem, na którym przeprowadzaæ bêd¹ spis.
Obchód przedspisowy trwaæ bêdzie do 17
marca.

Przypominamy, ¿e na terenie naszej gminy
pracowaæ bêdzie 7 rachmistrzów spisowych,
którzy zaopatrzeni bêd¹ w identyfikatory,
a ich to¿samoœæ bêdzie mo¿na sprawdziæ
w Gminnym Biurze Spisowym. 

Kolejny raz rachmistrze wyrusz¹ w teren
8 kwietnia, kiedy to rozpoczn¹ przeprowa-
dzanie spisu. Dane zbieraæ bêd¹ do 30 czerwca. 

W swojej pracy rachmistrze pos³ugiwaæ siê
bêd¹ przenoœnymi urz¹dzeniami elektroni-
cznymi typu hand-held, do których
wprowadzaæ bêd¹ dane pozyskane podczas
obchodu oraz spisu.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie
dane s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej
ochronie na zasadach okreœlonych w ustawie
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pub-
licznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z póŸn. zm.).
Przed rozpoczêciem pracy rachmistrze z³o¿¹
pisemne przyrzeczenie o zachowaniu tajem-
nicy, zgodnie z treœci¹ okreœlon¹ w art. 12
wskazanej ustawy. Rachmistrzom spisowym,
wykonuj¹cym czynnoœci w ramach prac
spisowych, przys³uguje ochrona prawna
przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Udzia³ w spisie ludnoœci i mieszkañ jest
obowi¹zkowy. 

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

SPO£ECZEÑSTWO

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
Ludnoœci i Mieszkañ 2011
W kwietniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rozpocznie siê Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci 
i Mieszkañ. Poprzedzony zostanie obchodem 
przedspisowym, realizowanym wy³¹cznie przez 
rachmistrzów spisowych.

oprac. AGNIESZKA CHMIELESKA

Posiadacz dowodu osobistego powinien
sprawdziæ na dokumencie datê jego wydania
i z³o¿yæ najpóŸniej 30 dni przed terminem
up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego wniosek
o wydanie nowego dokumentu to¿samoœci.
Obecnie mieszkañcy nie musz¹ ponosiæ
¿adnych op³at za wymianê dowodu.

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych obywatel
polski zamieszka³y w Polsce jest obowi¹zany
posiadaæ dowód osobisty od ukoñczenia 18.
roku ¿ycia. Za uchylanie siê od posiadania
lub wymiany dowodu podlega karze ograni-
czenia wolnoœci do 1 miesi¹ca albo grzywnie.

W resorcie spraw wewnêtrznych trwaj¹ prace
nad biometrycznymi dowodami osobistymi.
Zgodnie z planami ministerstwa nowe
dowody osobiste maj¹ byæ wydawane od
lipca tego roku. W pierwszej kolejnoœci
otrzymaj¹ je osoby, którym wydano doku-
ment to¿samoœci w 2001 roku. 

30 dni 
na wymianê dowodu
W styczniu 2011 r. min¹³ dziesiêcioletni
okres wa¿noœci pierwszych dowodów
osobistych (wtedy w miejsce papierowych
ksi¹¿eczek wprowadzono plastikowe
karty). Dowody te s¹ automatycznie
uniewa¿niane przez system wydawania
dowodów osobistych. 

Liczba cz³onków oraz podzia³ funkcji
w zarz¹dzie i komisji rewizyjnej wynika z
postanowieñ statutów OSP oraz z przyjêtej
uchwa³y walnego zebrania o wyborze w³adz.
Jednak ka¿da jednostka musi mieæ prezesa
i naczelnika, powinni te¿ w niej byæ: sekretarz,
skarbnik i gospodarz. Ka¿da stra¿ musi mieæ
równie¿ co najmniej trzyosobow¹ komisjê
rewizyjn¹. W tym roku podczas walnego
zebrania stra¿acy musz¹ ponadto wybraæ

delegatów na zjazd oddzia³u gminnego oraz
przedstawiciela do zarz¹du tego¿ oddzia³u.

Drugim, nie mniej wa¿nym obowi¹zkiem
walnego zebrania jest okreœlenie zadañ na
najbli¿szy rok i ca³¹ piêcioletni¹ kadencjê.
Nale¿y przy tym wzi¹æ pod uwagê potrzeby
inwestycyjne, zaopatrzenie w sprzêt po¿arniczy,
umundurowanie oraz dzia³alnoœæ spo³eczno
-kulturaln¹.

Zgodnie z za³o¿eniami organizacyjno
-programowymi, po odbyciu walnych zebrañ
w jednostkach, nale¿y zwo³aæ zjazdy oddzia³ów
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP:
l gminnych - do 30 czerwca 2011 r.
l powiatowych - do 31 grudnia 2011 r.
l wojewódzkich - do 31 maja 2012 r. 

13 stycznia br. Zarz¹d Oddzia³u Gmin-
nego Zwi¹zku OSP RP podj¹³ uchwa³ê
w sprawie zwo³ania Zjazdu Oddzia³u w dniu
11 czerwca br.

Ponadto w przysz³ym roku przypada
jubileusz 90-lecia powstania Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych RP, a miêdzy
1 wrzeœnia a 30 paŸdziernika 2012 r.
odbêdzie siê XIII Zjazd Krajowy Zwi¹zku.

Na terenie gminy Zgierz dzia³a dziesiêæ
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
zrzeszaj¹cych oko³o 360 cz³onków. Piêæ
jednostek - w Bia³ej, Dzier¿¹znej, Kaniej
Górze, Skotnikach i Ustroniu-Grotnikach -
jest w³¹czonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaœniczego.

KATARZYNA CIEŒLAK

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).

Wnioski zwi¹zane z decyzjami o warunkach
zabudowy oraz celu publicznego przyjmo-

wane s¹ w Biurze Obs³ugi Klienta, stanowisko
nr 1. Sprawy wymagaj¹ce dodatkowych
uzgodnieñ mo¿na konsultowaæ tylko w œrody
w pokoju nr 1 (budynek B, parter), w godzinach
pracy urzêdu.

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

Za³atw sprawê

WYDARZENIA
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP

Trwaj¹ zebrania sprawozdawczo
-wyborcze w poszczególnych 
jednostkach Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w gminie. Od ich wyniku
zale¿eæ bêdzie dalszy, piêcioletni okres
dzia³alnoœci ka¿dej jednostki.



Na czym polega uprawa wierzby energety-
cznej?
Uprawa wierzby to uprawa rolnicza. Ale
wierzbê sadzi siê raz i ma siê co najmniej
dwadzieœcia lat spokoju. Skupiamy siê w
zasadzie tylko na zbiorze. To biznes o bardzo
krótkim okresie zwrotu, nie ma du¿ego
niebezpieczeñstwa niepowodzenia. Nie
s³ysza³em, by ktoœ w Polsce likwidowa³
plantacjê. Mimo to, wœród rolników panuje
nadal przekonanie, ¿e tylko niepotrzebnie
zachwaszcza siê pole. Nie mówiê, ¿e tego
problemu nie bêdzie, ale pojawi siê on
dopiero za 25-30 lat. Przez ten czas mo¿na
racjonalnie zagospodarowaæ nieu¿ytki
i jeszcze na tym zarobiæ.

Jakie jest obecnie zainteresowanie t¹
tematyk¹ w Polsce?
Du¿e, ale nie wœród rolników. Zazwyczaj s¹
to ludzie biznesu, przedsiêbiorstwa. Firma,
z któr¹ wspó³pracujê prowadzi dzia³alnoœæ w
zakresie wierzby ju¿ oko³o 15 lat. W tym
czasie za³o¿y³a us³ugowo oko³o stu plantacji.
Ma³ych plantacji jest niewiele. Najczêœciej s¹
to plantacje od 50 do 300 hektarów i w³aœnie
one przynosz¹ najwiêkszy zysk. Zak³ada-
liœmy plantacje w ró¿nych rejonach Polski,
m.in. w Kudowie Zdroju, Opolu, pod
Wroc³awiem, we Fromborku, okolicach
Szczecina, Zielonej Góry, Pajêcznie. Kiedy
zaczynaliœmy, robiliœmy pracê u podstaw
prowadz¹c szkolenia i konferencje w ca³ej
Polsce. Po kilku latach w koñcu pojawi³o siê
zainteresowanie zak³adaniem plantacji, ale
znowu¿ nie by³o zainteresowania ze strony
odbiorców drzewa. Bo trzeba zaznaczyæ, ¿e
jest to uprawa drewna i elektrociep³ownie s¹
g³ównymi odbiorcami. Teraz popyt jest wiêkszy
ni¿ poda¿. W tym roku kosiliœmy w Kaliszu
ma³¹ plantacjê dla oczyszczalni œcieków.
Zadzwoniliœmy do dwóch odbiorców, którzy
notabene dostarczaj¹ do tej samej ciep³owni
w Koninie i by³a rywalizacja miêdzy nimi.
£ódzkie ciep³ownie chcia³aby spalaæ rocznie
na poziomie 50 tysiêcy ton zrêbka. Wiem, bo
og³oszono przetarg, który zosta³ zreszt¹
nierozstrzygniêty.

W gminie Zgierz jest Pan jedynym
producentem wierzby energetycznej,
a w województwie?
W województwie ³ódzkim jest nas kilkunastu
na obszarze kilkuset hektarów.

Jak przedstawia siê bilans kosztów
i zysków?
Op³acalnoœæ w przeliczeniu na hektar
wychodzi ca³kiem przyzwoita. Za³o¿enie
plantacji obecnie, zlecaj¹c firmie us³ugowej,
to koszt rzêdu oko³o 5.000 z³otych. Koszty
zbioru ³¹cznie z za³adunkiem i transportem do
odbiorcy to 1.500 - 2.000 z³otych. Œredni plon
przy dobrze prowadzonej plantacji to 30 ton
z hektara, co drugi rok. Ciep³ownie s¹ w
stanie zap³aciæ 23 - 25 z³otych za 1GJ
(gigad¿ul) energii. W tonie takich gigad¿uli
mamy od 7 do 8. Czasem zdarza siê 8,5.
To zale¿y od warunków pogodowych, okresu
w który siê zbiera. Œrednio to wiêc zysk
200 z³ za tonê. 

Powiedzia³ Pan co drugi rok, czyli nie co
roku s¹ zbiory?
Od kilku lat wspó³pracujê z Duñczykiem,
w³aœcicielem ogromnej plantacji, który
wychodzi z za³o¿enia, ¿e mo¿na kosiæ co
roku. Ja jednak uwa¿am, ¿e na polskich

gruntach to nie jest najlepiej uzasadnione
ekonomicznie. Chodzi o wartoœæ kaloryczn¹
zrêbka. Ciep³ownia nie p³aci za tona¿, tylko
za iloœæ energii zawartej w tym co siê
przywiezie. Chodzi o zdrewnienie surowca,
o minimaln¹ zawartoœæ wody. Im bardziej
surowiec suchy, tym bardziej kaloryczny.
Je¿eli zetniemy drzewo posadzone w
pierwszym roku, to tam s¹ same w³ókna
i woda, nie ma rdzenia, który stanowi
zawartoœæ kalorii. Z wierzb¹ jest tak samo.
Poza tym, po pierwszym roku plon nie bêdzie
rewelacyjny. 

Na jakie czynniki trzeba zwróciæ uwagê
podejmuj¹c decyzjê o za³o¿eniu plantacji?
Wierzba jest o tyle dobr¹ roœlin¹, ¿e
powodzie czy mrozy s¹ jej niegroŸne, jedyne

co mocno wp³ywa na jej wzrost to susza.
Ale to te¿ w pierwszych latach od posadzenia.
Mo¿e byæ niska klasa bonitacyjna gleby.
Najbardziej optymalna jest IV klasa gleby.
Klasy V i VI - pod warunkiem, ¿e poziom
wód gruntowych jest dosyæ wysoki. Jedynek,
dwójek i trójek szkoda pod wierzbê, bo trzeba
przecie¿ gdzieœ produkowaæ ¿ywnoœæ. 

Kiedy pierwszy zbiór?
Pierwszy zbiór produkcyjny, z którego
bêdziemy mieli konkretne pieni¹dze jest po
trzech latach. Po pierwszym roku wykonujemy
tzw. œcinkê sanitarn¹. Chodzi o lepsze
rozkrzewienie siê. Potem nale¿y glebê
odpowiednio nawieŸæ nawozami mineralnymi.
Mo¿na stosowaæ osady œciekowe, ale to ju¿
ograniczaj¹ pewne przepisy. W kolejnych
latach bêdzie wiêksza masa, która uroœnie na
tym samym korzeniu. Zbiory odbywaj¹ siê
tylko zim¹. Od koñca paŸdziernika do koñca
marca. 

Czy do uprawy wierzby niezbêdny jest
specjalistyczny sprzêt?
Jeœli chodzi o sadzenie to wykorzystuje siê
standardowy sprzêt, który ka¿dy rolnik ma
w swoim gospodarstwie. Pole trzeba przygo-
towaæ jak pod sianie zbo¿a, zaoraæ, uprawiæ
i daæ jakiœ nawóz pod korzeñ. Inaczej sprawa
wygl¹da w przypadku zbiorów, gdzie
niezbêdna jest maszyna kosz¹ca, rêbak.
To drogi sprzêt. Sam rêbak to koszt 30-40
tysiêcy z³otych. Je¿eli bêdziemy kosili kosami
spalinowymi, a potem zbierali rêcznie,
na jakieœ platformy zwozili do gospodarstwa,
to wszystko robi¹ siê potê¿ne koszty. Trzeba
jeszcze policzyæ pracê cz³owieka. Na kilku
hektarach lepiej wiêc wynaj¹æ kogoœ, kto to
skosi. 

Wierzba energetyczna
Od kilku lat temat pozyskiwania energii pochodz¹cej z odnawialnych Ÿróde³ jest 
w Polsce bardzo g³oœny. Przyczyn zainteresowania metodami uzyskiwania biomasy,
czyli masy organicznej wytwarzanej przez roœliny, przydatnej do wytwarzania
energii cieplnej, jest wiele. To m.in. spadek op³acalnoœci tradycyjnych form 
produkcji rolniczej, wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa oraz zmiany 
w prawodawstwie zwi¹zane z dostosowaniem prawa polskiego do prawa
obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród roœlin 
energetycznych cieszy siê wierzba krzewiasta. O jej uprawie i op³acalnoœci 
rozmawiamy z Tomaszem Maciaszczykiem z Podola.

Wierzba krzewiasta stanowi surowiec energetyczny umo¿liwiaj¹cy produkowanie energii
w sposób zrównowa¿ony i przyjazny œrodowisku naturalnemu. Dziêki ca³kowicie
ekologicznym parametrom procesu spalania oraz mo¿liwej przemys³owej odnawialnej
produkcji czyni j¹ produktem przysz³oœci dla polskiego rolnictwa, energetyki i biznesu.

Uprawa i wykorzystanie tego surowca jest bardzo korzystne nie tylko z punktu widzenia
ochrony œrodowiska naturalnego, ale równie¿ wykorzystania od³ogów i zagospodarowania
terenów zdegradowanych. Z uwagi na koniecznoœæ restrukturyzacji zak³adów energety-
cznych w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do œrodowiska naturalnego,
uprawa tej roœliny jest bardzo perspektywiczna.
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Czy mo¿na skorzystaæ z dotacji na ten cel?
Do tej pory mo¿na by³o wspomóc siê dotacj¹
na za³o¿enie plantacji. Co prawda najpierw
trzeba by³o wy³o¿yæ w³asne œrodki, ale
póŸniej refinansowano 50 proc. kosztów.
Teraz s¹ kredyty na zak³adanie upraw energe-
tycznych z dotacj¹ do oprocentowania.
Ja skorzysta³em jeszcze ze œrodków
przedakcesyjnych, z SAPARD-u. Posadzi³em
wtedy pierwszych 5 hektarów wokó³ domu.
Teraz bazujê na w³asnym bud¿ecie. Znam
jednak przedsiêbiorców, którzy z kredytów
korzystaj¹. 

Sk¹d pomys³ na uprawienie wierzby? 
Gdzieœ coœ przeczyta³em, póŸniej nadarzy³a
siê okazja. Wtedy, kiedy ja siê tym jakoœ
mocno zainteresowa³em, w Parzêczewie
zorganizowano ogólnie dostêpn¹ konferencjê
na temat zak³adania i u¿ytkowania plantacji
wierzb krzewiastych. Stworzony zosta³ tam
te¿ agroinkubator i powstawa³y pierwsze
plantacje. Wœród materia³ów konferen-
cyjnych by³ m.in. kontakt do firmy w £odzi,
która zajmowa³a siê sprzeda¿¹ sadzonek. 

Czy zachêt¹ by³a mo¿liwoœæ dofinansowania
do uprawy?
To by³a chyba najwiêksza zachêta. To jakby
zobligowa³o pewne dzia³ania. Chocia¿,
pierwszy hektar posadzi³em bez ¿adnego
dofinansowania. Mia³em oko³o hektara ³¹ki,
która trzy czwarte roku by³a nieu¿ytkowana.
To s¹ tereny torfowe, bagniste. Nie mo¿na
tam wjechaæ prawie ¿adnym sprzêtem, poza
okresem przymrozków. W miêdzyczasie
zlikwidowa³em chów byd³a, trzeba by³o jakoœ
zagospodarowaæ ³¹kê. Wierzba wydawa³a siê
dobrym pomys³em. Uprawiam j¹ od 2004
roku. Obecnie oprócz prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, produkujê te¿ sadzonkê
wierzby i prowadzê us³ugow¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie zak³adania plantacji
wierzby, obs³ugi ca³orocznej plantacji, zbioru

biomasy i organizacji sprzeda¿y zrêbka do
elektrociep³owni.

Jak wykorzystywana jest biomasa?
Po prostu jest spalana i z niej wytwarza siê
ciep³o. 

We w³asnym domu mo¿emy wiêc
zainstalowaæ specjalny piec i tak¹ biomas¹
ogrzewaæ.
Tak. Uprawiaj¹c wierzbê pojawi³ siê u mnie
pomys³ niezale¿noœci energetycznej w gospo-
darstwie. Pod wzglêdem ogrzewania sta³em
siê w jakiœ sposób niezale¿ny.

Jak kszta³tuj¹ siê koszty ogrzewania
biomas¹ w porównaniu np. z mia³em
wêglowym?
To zale¿y jak du¿y jest dom. Ja mam zamon-
towany piec na poziomie 45 KW, poniewa¿
dom jest w rozbudowie i docelowo bêdzie
ogrzewa³ nieca³e 300 m2 powierzchni
u¿ytkowej. Teraz ogrzewa nieca³e 200 m2.
Przygotowa³em na tê zimê 5 ton owsa, 7 ton
zrêbka i 3 tony mia³u, aczkolwiek mia³ jest
dosypywany w okresach bardzo du¿ego
mrozu, chodzi o podwy¿szenie kalorycznoœci
tej mieszanki. Myœlê, ¿e do koñca zimy ta

iloœæ mi wystarczy. Jeœli chodzi o koszty,
które ja ponoszê, to owies mam swój, zrêbek
te¿, kupi³em 3 tony mia³u. Mia³ wêglowy to
koszt oko³o 500 z³ za tonê. Ma 24-25 GJ
w tonie, wierzba na poziomie 7-9 GJ. S¹dzê,
¿e opalaj¹c tylko mia³em musia³bym spaliæ
oko³o 6-7 ton. 

Czy uwa¿a Pan, ¿e wierzba energetyczna
mo¿e staæ siê paliwem przysz³oœci?
Tak. Dla mnie to najprostsze Ÿród³o pozyska-
nia drewna odnawialnego, drewna które w
miarê regularnie i dosyæ szybko przyrasta.
Wed³ug mnie w Polsce mamy niesamowite
mo¿liwoœci uprawy tej roœliny, bo jest ca³e
mnóstwo gruntów nieu¿ytkowanych. 

Czy czuje siê Pan ekologiem?
Jestem daleki od nazwania siê ekologiem.

Ale jest Pan za wdra¿aniem w ¿ycie
postaw ekologicznych?
Jeœli chodzi o korzystanie z energii odnawial-
nej, segregacjê œmieci, oszczêdnoœæ wody,
energii - jak najbardziej tak. Ja jestem ca³y za
tym, ¿eby powstawa³y wiatraki, elektrownie
wodne, geotermia.

Plany na przysz³oœæ to…? Oczywiœcie te
zwi¹zane z energi¹ odnawialn¹.
Marzy mi siê  niezale¿noœæ energetyczna w
gospodarstwie.

Czyli w³asny wiatrak na w³asne potrzeby?
Tak. Bolejê jednak nad tym, ¿e wiatraki to
bardziej skomplikowany proces i niestety
jeszcze nie ma w Polsce takich uregulowañ
prawnych, które pozwala³yby zainstalowaæ
wiatrak na w³asne potrzeby i wykorzystywaæ
energiê we w³asnym gospodarstwie, a
nadwy¿kê sprzedaæ. Niestety z pr¹dem jest
tak, ¿e trzeba go najpierw oddaæ i póŸniej
kupiæ.

A kolektory s³oneczne?
Wiatr bardziej mnie przekonuje, jest przez
ca³y rok i on bêdzie produkowa³ ca³y czas
energiê, a ze œwiat³em ró¿nie bywa.

MA£GORZATA KLAUZIÑSKArozmawia³a

25 lutego 103. urodziny obchodzi³a Pani Stanis³awa
Jurkowska z Bia³ej. Szacownej Jubilatce ¿yczymy 200 lat
w zdrowiu i szczêœciu oraz wielu okazji do uœmiechu.
Aby z radoœci¹ wspomina³a Pani przesz³oœæ, ca³ym sercem
prze¿ywa³a teraŸniejszoœæ i odkrywa³a przysz³oœæ.

Piêkny jubileusz

Zdzis³aw Rembisz 
Wójt Gminy Zgierz

Miros³aw Burzyñski
Przewodnicz¹cy 

Rady Gminy Zgierz
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Ksi¹dz Jerzy Kowalczyk urodzi³ siê
w Bronis³awowie, w parafii Bratoszewice.
Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w £odzi
i przez 37 lat pracowa³ w Archidiecezji
£ódzkiej. Najpierw jako wikariusz w
Kazimierzu, potem w Grocholicach ko³o
Be³chatowa, nastêpnie jako kapelan u Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego w
Ozorkowie, wreszcie na 24 lata zwi¹za³ siê
z parafi¹ pod wezwaniem Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Bia³ej. Potem
by³ proboszczem w Zgierzu, w Kurowicach,
G³ownie - ZabrzeŸni. Nastêpnie przez 13 lat
pe³ni³ funkcjê kapelana Zak³adu Opiekuñczo
-Leczniczego w Skrzeszewach i ojca
duchownego dekanatu ¯ychlin w Diecezji
£owickiej. 

Szczególne miejsce w pos³udze dusz-
pasterskiej ksiêdza J. Kowalczyka zajmowa³a
parafia w Bia³ej. Czêsto wspomina³, ¿e lata
spêdzone w Bia³ej to najbardziej satysfakcjo-
nuj¹cy okres w jego pracy. Po objêciu  parafii
w 1964 r. m³ody, pe³en zapa³u proboszcz
podj¹³ siê wielu zadañ. Wœród nich by³a orga-
nizacja kilku punktów katechetycznych,
w których dzieci systematycznie odbywa³y
katechezê, gdy¿ w owych latach nie mo¿na
by³o jeszcze uczyæ religii w szko³ach. Wiele
energii, czasu i starañ poch³on¹³ remont
zabytkowego koœcio³a parafialnego, budowa
kaplic w Rosanowie i Kêblinach oraz nowej
plebanii. Aktywnoœæ w tym obszarze sz³a w
parze z innymi dzia³aniami. Sta³e zabieganie
o to, by koœció³ wype³ni³ siê wiernymi,
starania o pozyskanie ministrantów, których
du¿a grupa by³a chlub¹ parafii. To w owym
czasie asysta koœcielna zyska³a piêkne,
w ludowym stylu, ujednolicone  stroje,
stosowane podczas uroczystoœci koœcielnych,
religijnych, patriotycznych. Ca³a wspólnota
parafialna cieszy³a siê z tych dokonañ
i korzysta³a z nich. 

Wkrótce nadesz³y inne wyzwania. Rodzi³a
siê „Solidarnoœæ”. Ojczyzna potrzebowa³a
pomocy. Gdzieœ na skrzy¿owaniu, gdzie
mi³oœæ do polskiego zagonu i szacunek
ksiêdza Jerzego dla pracy rolnika ³¹czy³y siê
i przenika³y z oddaniem OjczyŸnie, zrodzi³a
siê potrzeba duszpasterstwa wœród rolników
indywidualnych. Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarnoœæ” powsta³ na mocy porozumieñ
rzeszowsko-ustrzyckich w lutym 1981 r.
Powsta³ jako czêœæ ruchu Solidarnoœci zapocz¹tko-
wanego w sierpniu 1980 r. Na terenie gminy
Zgierz  powo³ane zosta³o Ko³o „Solidarnoœci”
Rolników Indywidualnych. Kolportowano
pisma „Solidarnoœæ Rolników”, „¯ywi¹ i

Broni¹”, „Nasz Goœciniec”. Zaczê³y siê
wyjazdy do wsi, rozmowy z rolnikami
o poczuciu wartoœci, o godnoœci Polaka
i mieszkañca wsi, o potrzebie zmian. Ju¿
wkrótce cykliczne spotkania odbywa³y siê na
plebanii w Bia³ej lub goœcinnie w domu
zakonnym w pobliskim Szczawinie. By³y to
Duszpasterskie Skupienia Wspólnot
Rolników o charakterze m.in. samokszta³-
ceniowym. Podczas nich mia³y miejsce
prelekcje, wyk³ady. Bra³o w nich udzia³ oko³o
30 osób z ró¿nych  miejscowoœci, m.in.
z Aleksandrowa, Nowosolnej, Pabianic, Rudy

Pabianickiej, Zgierza i okolic Bia³ej.
Zapraszano prelegentów, trwa³y dyskusje.
Tematem by³a zarówno historia Polski, jak
i ówczesna sytuacja spo³eczno-polityczna w
kraju. Ksi¹dz biskup Józef Rozwadowski
mianowa³ ksiêdza Jerzego diecezjalnym
duszpasterzem rolników indywidualnych. Ta
nominacja dodawa³a wszystkim odwagi
i poczucia pewnoœci. Dzia³ania ksiêdza
spotka³y siê z natychmiastowym odzewem
ówczesnych w³adz komunistycznych w
postaci rozmaitych szykan i przeœladowañ.
Nocami przed plebani¹ sta³ milicyjny
samochód, ktoœ uporczywie œwieci³ w okna,
pojawi³y siê telefony z pogró¿kami.
W niebezpieczeñstwie by³ tak¿e zabytkowy
koœció³, a plebaniê odwiedzali nieproszeni
goœcie proponuj¹c ksiêdzu upominki. Ten
trudny i niebezpieczny, ale jak¿e piêkny
rozdzia³ pos³ugi kap³añskiej i s³u¿by
OjczyŸnie uwieñczy³y  medale z okazji 10.
rocznicy i 20. rocznicy rejestracji NSZZ
Rolników Indywidualnych „Solidarnoœæ”
przyznane ksiêdzu Jerzemu w 1991 r. i w 2001 r.
za szczególne zaanga¿owanie w pracy
zwi¹zkowej dla dobra wsi i rolnictwa, a tak¿e
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyñskiego w 2006 r. za

dzia³alnoœæ w Solidarnoœci. 
Przywi¹zanie i mi³oœæ do Ojczystej Ziemi

zrodzi³a potrzebê poznawania jej historii.
Domowa biblioteka ksiêdza J. Kowalczyka
by³a zawsze imponuj¹co wyposa¿ona.
Honorowe miejsce zajmowa³a literatura
opisuj¹ca losy i przeœladowania polskich
patriotów - ¿o³nierzy Armii Krajowej. Znajo-
moœæ tego tematu zbli¿y³a ksiêdza do
œrodowiska weteranów AK. Czêsto zapraszany
wyg³asza³ homilie rocznicowe zwi¹zane
z 17 wrzeœnia 1939 r., powstaniem Armii
Krajowej, Rz¹du Podziemnego. Wdziêczni
akowcy uhonorowali ksiêdza Jerzego
medalem - Stra¿nikowi Etosu Armii
Krajowej. 

Ksi¹dz Jerzy bardzo lubi³ i szczególnie
ceni³ uroczystoœci religijne o charakterze
patriotycznym, rocznicowe, np.: Œwiêto
Niepodleg³oœci, 3 Maja, Œwiêto Wojska
Polskiego. Wysoko ceni³ sobie mo¿liwoœæ
aktywnego uczestniczenia w tych uroczystoœ-
ciach poprzez wyg³oszenie okolicznoœ-
ciowych homilii, starannie przygotowanych,

z dobr¹ znajomoœci¹ tematu, zawsze
przesi¹kniêtych nut¹ patriotyzmu.
Uœwiadamia³ i udowadnia³, ¿e losy
naszej Ojczyzny s¹ nieroz³¹cznie
zwi¹zane z wiar¹ w Jezusa Chrystusa
i dziejami Koœcio³a. Ogromn¹ radoœæ
sprawia³y mu piosenki wojskowe, pieœni
patriotyczne. Lubi³ rocznicowe i
wakacyjne pobyty w Sokolnikach. 

W czerwcu 2008 r. ksi¹dz Jerzy
œwiêtowa³ Z³oty Jubileusz Kap³añstwa.
Wspominaj¹c minione 50 lat mówi³
o swoim kap³añstwie jako wpisuj¹cym
siê w ludzkie cierpienie, pocz¹wszy od
pracy z niepe³nosprawnymi dzieæmi
w Kazimierzu do opieki duszpasterskiej
w Skrzeszewach nad seniorami i chorymi.

Uroczystoœci Jubileuszowe w Bia³ej by³y
okazj¹ do wspólnej modlitwy i wielu
wzruszaj¹cych wspomnieñ oraz spotkañ
z parafianami. 

Ostatnie lata swego aktywnego, twórczego
i przepe³nionego cierpieniem ¿ycia spêdzi³
w Domu Kap³ana Seniora w Sochaczewie.
Mimo powa¿nej choroby zachowywa³ nie
tylko pogodê ducha, ale sta³¹ gotowoœæ do
s³u¿enia Koœcio³owi swoj¹ wiedz¹ i doœwiad-
czeniem duszpasterskim. Zmaganiem
z chorob¹ dawa³ œwiadectwo niez³omnoœci
i ofiary, podobnie jak niegdyœ walk¹ z komu-
nizmem. Odejœcie ksiêdza Jerzego w Roku
Kap³añskim i jednoczeœnie w roku wa¿nych
rocznic narodowych (20-lecie Solidarnoœci,
70. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej)
tym bardziej podkreœla jego zas³ugi w pracy
duszpasterskiej z jednej strony i oddanie
sprawom Polski z drugiej. Postawa wiernoœci
Stwórcy, g³êbokiej wiary i poddaniu, ksiêdza
Jerzego, woli Bo¿ej daje siê wyraziæ s³owami:
O Panie, Bo¿e mój... wiesz dobrze, ¿e zawsze
jestem Twój i tylko Twoj¹ drog¹ kroczyæ
chcê. 

Ksi¹dz Jerzy Kowalczyk pochowany jest
na cmentarzu parafialnym w Bratoszewicach.

WSPOMNIENIE

Ksi¹dz Jerzy Kowalczyk
20 marca mija I rocznica œmierci ksiêdza Jerzego
Kowalczyka, wieloletniego proboszcza parafii 
pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Bia³ej.
Uroczystoœci pogrzebowe zgromadzi³y bardzo
wielu uczestników: rodzinê, duchownych z biskupem
ordynariuszem Andrzejem Dziub¹, siostry zakonne,
znajomych, przyjació³, by³ych parafian. 

Bia³a, czerwiec 2008 r. Uroczystoœæ 50-lecia kap³añstwa
ks. Jerzego Kowalczyka.

MAGDALENA HAUKE
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z/s
w Zgierzu prowadzi rekrutacjê uczestników
do czwartej edycji projektu „Inwestycja w
siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”,
wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki. 

W wyniku negocjacji GOPS z Woje-
wódzkim Urzêdem Pracy w £odzi w sprawie
dofinansowania projektu, przed³u¿ono
termin prowadzonej rekrutacji uczest-
ników do projektu:
l pierwsza 9-osobowa grupa  uczestników
do 15 marca 2011 r.
l druga 9-osobowa grupa uczestników

do 29 kwietnia 2011 r.
W tym roku GOPS planuje zakwalifi-
kowanie do projektu 28 uczestników.
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 (11 kobiet i 7 mê¿czyzn). 
W ramach projektu uczestnicy bêd¹ mieli
szansê zdobycia umiejêtnoœci interpersonal-
nych, obs³ugi komputera oraz zdobycia
nowych kwalifikacji zawodowych. Odbêd¹

indywidualne konsultacje z psychologiem,
prawnikiem i doradc¹ zawodowym oraz
zostan¹ skierowani na szkolenia zawodowe. 

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 (6 kobiet i 4 mê¿czyzn)
i cz³onków ich rodzin, objêtych zostanie
now¹ metod¹ pracy socjalnej, zwanej
„Konferencja Grupy Rodzinnej”, której
celem jest pomoc w rozwi¹zywaniu
problemów klientów pomocy spo³ecznej.

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).

Informujemy o mo¿liwoœci sk³adania za
poœrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin
„PRYM” wniosków o przyznanie pomocy
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadaj¹-
cych warunkom przyznania pomocy dla
dzia³añ: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiê-
biorstw”, „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³al-
noœci pozarolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”,
„Ma³e Projekty” objêtych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

q Termin sk³adania wniosków: 
od 21 marca do 4 kwietnia 2011 r.

q Miejsce sk³adania wniosków: 
Biuro Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
w Parzêczewie, ul. Ozorkowska 3
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 -
16.00. Wnioski nale¿y sk³adaæ bezpoœrednio
w miejscu i terminie wskazanym w og³oszeniu.

q Dla dzia³ania „Ma³e Projekty” 
preferowane bêd¹ operacje z zakresu:

l organizacja szkoleñ i innych przedsiêwziêæ
edukacyjnych l zakup i udostêpnienie oprogra-
mowania, urz¹dzeñ i sprzêtu komputerowego,
w tym umo¿liwiaj¹cego dostêp do Internetu
l organizacja imprez kulturalnych, promo-
cyjnych, rekreacyjnych, sportowych, zwi¹zanych
z promocj¹ lokalnych walorów l promocja
i organizacja lokalnej twórczoœci kulturalnej

lub aktywnego trybu ¿ycia z wy³¹czeniem
remontu i budowy budynków mieszkalnych
l kultywowanie jêzyka regionalnego i gwary
l kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemios³a l kultywowanie miejscowych
tradycji, obrzêdów i zwyczajów l utworzenie
lub zmodernizowanie punktów informacji
turystycznej, bazy informacji turystycznej,
stron www zwi¹zanych tematycznie z ofert¹
turystyczn¹ obszaru LGD l przygotowanie
i wydawanie folderów i innych publikacji
informacyjnych i promocyjnych dotycz¹cych
obszaru LGD l budowa, odbudowa, przebu-
dowa, remont po³¹czony z modernizacj¹,
zagospodarowanie lub oznakowanie ma³ej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz
wyposa¿enie obiektów pe³ni¹cych funkcje
turystyczne i rekreacyjne, z wy³¹czeniem
hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastro-
nomicznej l promowanie, zachowanie,
odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie
cennego lokalnego dziedzictwa krajobra-
zowego i przyrodniczego, w szczególnoœci
obszarów objêtych poszczególnymi formami
ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA
2000 l odbudowa, renowacja, restauracja
albo remont lub oznakowanie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objêtych
ewidencj¹ zabytków l remont lub wyposa¿enie
istniej¹cych muzeów lub innych obiektów
pe³ni¹cych ich funkcje l remont po³¹czony z

modernizacj¹ lub wyposa¿enie istniej¹cych
œwietlic wiejskich oraz innych obiektów
pe³ni¹cych ich funkcje oraz zagospodaro-
wanie terenu przylegaj¹cego do tych obiektów
l inicjowanie powstania, przetwarzania lub
wprowadzania na rynek produktów i us³ug,
których podstawê stanowi¹ lokalne zasoby,
tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne
dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne
lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakoœci
takich produktów lub us³ug l wykorzystanie
energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych
w celu poprawienia warunków prowadzenia
dzia³alnoœci kulturalnej lub gospodarczej,
w tym polegaj¹cej na wynajmie pokoi w
gospodarstwie rolnym, z wy³¹czeniem
dzia³alnoœci rolniczej l udostêpnianie
urz¹dzeñ i sprzêtu z wy³¹czeniem œrodków
transportu napêdzanych mechanicznie
l zagospodarowanie przestrzeni publicznej
z wy³¹czeniem pasów drogowych dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich
l promocja lokalnej przedsiêbiorczoœci
l prowadzenie badañ nad obszarem
wdra¿ania LSR. 
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê:
l pe³noletnie osoby fizyczne l organizacje
pozarz¹dowe l osoby prawne lub jednostki
organizacyjne Koœcio³a Katolickiego oraz
innych zwi¹zków wyznaniowych i koœcio³ów.

UNIA EUROPEJSKA

nabór wniosków

Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju

Inwestycja w siebie dzisiaj, 
szans¹ na lepsze jutro

rekrutacja do projektu

MA£GORZATA BIBEL

Szczegó³owe informacje, w tym wykaz
niezbêdnych dokumentów wraz z formula-
rzem wniosku o przyznanie pomocy, dostêpne
s¹ w Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”:
95-045 Parzêczew, ul. Ozorkowska 3
tel. 42 235 33 96 (97)
www.fundacjaprym.pl
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ROLNICTWO

Podstawê prawn¹ dzia³alnoœci samorz¹du
rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia
14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
Izby s¹ rolniczym samorz¹dem zawodowym,
dzia³aj¹cym na rzecz rozwi¹zywania
problemów rolnictwa i reprezentuj¹cym
interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
powszechnego samorz¹du rolniczego maj¹
cz³onkowie Izby, którymi s¹: podatnicy
podatku rolnego posiadaj¹cy powierzchniê
gruntów powy¿ej 1 hektara, podatnicy podatku
dochodowego z dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej oraz cz³onkowie rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych posiadaj¹cych w
nich wk³ady gruntowe.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby
Rolniczej Województwa £ódzkiego s¹
dwustopniowe. W pierwszym etapie z ka¿dej
gminy wybierani s¹ dwaj delegaci (lub jeden,
je¿eli obszar u¿ytków rolnych gminy nie
przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci
wchodz¹ w sk³ad tzw. Rady Powiatowej,
która - na swym pierwszym posiedzeniu -
wybiera spoœród siebie Przewodnicz¹cego

i Delegata. Te dwie osoby wchodz¹ w sk³ad
nowego Walnego Zgromadzenia Izby,
którego kadencja trwa 4 lata.

W wyborach do samorz¹du rolniczego,
okrêgiem wyborczym jest gmina, w zwi¹zku
z tym w województwie ³ódzkim utworzono
177 okrêgów wyborczych, z których zostanie
wybranych 324 cz³onków Rad Powiatowych.

Za poœrednictwem izby rolniczej, wybrani
delegaci maj¹ wp³yw m.in. na:
l rozwi¹zywanie zg³aszanych przez rolników
problemów,
l projekty aktów prawnych z zakresu
produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez
ich opiniowanie,
l poprawê sytuacji ekonomicznej w rolnictwie
i warunków ¿ycia na wsi,
l kszta³t edukacji i doradztwa rolniczego
oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracu-
j¹cych w rolnictwie,
l wspó³pracê z polskimi i zagranicznymi
organizacjami producentów rolnych,
l poprawê stanu œrodowiska przyrodniczego
i zdrowia mieszkañców wsi,
l ochronê dziedzictwa kulturowego w regionie.

Kandydatów na cz³onków Rad Powia-
towych IRW£ mo¿na zg³aszaæ do Okrêgo-
wych Komisji Wyborczych.

Wszelkie dokumenty zwi¹zane z przeprowa-
dzeniem wyborów znajd¹ Pañstwo na stronie
internetowej: www.izbarolnicza.lodz.pl.

Dla gminy Zgierz siedzib¹ Okrêgowej
Komisji Wyborczej jest Urz¹d Gminy Zgierz.
Zg³oszenia kandydatów na cz³onków Rady
Powiatu komisja przyjmowaæ bêdzie w dniu
14 marca w godz. 15.00 - 18.00 w sali konfe-
rencyjnej UGZ. 

Spis osób uprawnionych do g³osowania
udostêpniony zostanie do wgl¹du od dnia
18 marca w Biurze Obs³ugi Klienta UGZ,
stanowisko nr 4.

Lokal wyborczy dla terenu gminy Zgierz
znajdowa³ siê bêdzie w Szkole Podstawowej
w Bia³ej. G³osowanie odbêdzie siê w dniu
3 kwietnia, w godz. 8.00-18.00.

3 kwietnia odbêd¹ siê wybory do samorz¹du rolniczego,
zgodnie z uchwa³¹ nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolni-
czych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarz¹dzenia
wyborów do walnych zgromadzeñ izb rolniczych.

Zwrot podatku przys³uguje producentowi
rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa
rolnego stanowi¹ przedmiot wspó³posiadania,
zwrot podatku przys³uguje temu wspó³posia-
daczowi, co do którego pozostali wspó³po-
siadacze wyrazili pisemn¹ zgodê. Zgoda jest
wyra¿ana we wniosku i nie dotyczy
wspó³ma³¿onków.

Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ
pieniêdzy wydanych na olej napêdowy
u¿ywany do produkcji rolnej powinien
w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca
2011 r. z³o¿yæ odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zale¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów
rolnych, wraz z fakturami VAT (orygina³ami),
stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napê-
dowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do
28 lutego 2011 r.

W 2011 r. stawka zwrotu podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
zosta³a ustalona w wysokoœci 0,85 z³ na 1 litr
oleju.

Maksymalny  limit zwrotu podatku akcy-
zowego w 2011 r. na 1 ha u¿ytków rolnych
wynosi: 73,10 z³.

Wyp³ata zwrotu podatku realizowana bêdzie
w maju 2011 r., na podstawie decyzji Wójta
Gminy Zgierz, gotówk¹ w kasie urzêdu lub
przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Wniosek dostêpny jest w Biurze Obs³ugi
Klienta Urzêdu Gminy Zgierz oraz na stronie
internetowej www.gmina.zgierz.pl.

Zwrot podatku 
akcyzowego

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

marzecmiejscowoœæ

14
28

kwiecieñ

12
26

5
19

6
20

13
27

7
21

14
28

15

8
22

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

KOMUNIKAT

Wybory do izb rolniczych

Mo¿na ju¿ sk³adaæ wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2011 roku.
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KULTURA

Gminny Oœrodek
Kultury w Dzier¿¹znej
wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom m³odych
mieszkañców gminy
w ubieg³ym roku
zorganizowa³ zajêcia
taneczne. Powsta³y
dwa zespo³y tañca
n o w o c z e s n e g o :
R a i n d r o p s  K a d r a
i Raindrops Junior,
skupiaj¹ce dzieci i
m³odzie¿ w wieku od
6 do 16 lat. S¹ to
zespo³y preferuj¹ce
tañce nowoczesne w
grupie. 

Nauka ciekawych uk³adów choreogra-
ficznych, bêd¹cych mieszank¹ hip-hopu,

break dance czy tañca nowoczesnego, dla
m³odych adeptów sztuki tanecznej by³a

i nadal jest nie lada wyzwaniem. W ka¿dy
czwartek po godzinie szesnastej sale GOK
wype³nione s¹ m³odymi tancerzami, którzy
pod czujnym okiem instruktora poszerzaj¹
swoje umiejêtnoœci taneczne. 

Efekty pracy grupy Raindrops Kadra
mogliœmy podziwiaæ podczas ubieg³orocz-
nych Do¿ynek Gminnych w Dzier¿¹znej.
Od tamtej pory trochê zmian i zawirowañ w
zespo³ach doprowadzi³o do wymiany sk³adu
ma³ych „kropelek deszczu” oraz zmiany
instruktora. Nie zmniejszy³o to jednak zapa³u
m³odych adeptów sztuki tanecznej. 

Obecnie w zaciszu GOK trwa wytê¿ona
praca nad poszczególnymi elementami
uk³adu choreograficznego. Mamy nadziejê,
¿e mrówczy wysi³ek Raindropsów bêdziemy
mogli podziwiaæ w najbli¿szym czasie.

Raindrops Kadra i Raindrops Junior

zespo³y

Niegasn¹ca popularnoœæ programów telewizyjnych o tematyce
tanecznej, zw³aszcza kolejne edycje „You Can Dance - Po Prostu
Tañcz” czy „Taniec z gwiazdami” spowodowa³y, ¿e wszyscy, zarówno
mali jak i duzi, chc¹ tañczyæ. Ta stale rosn¹ca taneczna fala, która
bez ma³a ogarnê³a ca³y kraj, dotar³a tak¿e do naszej gminy.

Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
zaprasza wszystkie chêtne osoby w wieku
od 6 do 16 lat, do nauki tañca nowoczes-
nego. Zajêcia taneczne odbywaj¹ siê w ka¿dy
czwartek po godzinie 16.00, w dwóch
grupach wiekowych: 6-12 lat i 13-16 lat.
Naukê prowadzi wykwalifikowany i doœwiad-
czony instruktor tañca.

Nie ustaje moda na chusty, swetry czy
serwetki oraz  wszelkie ozdoby do domu
wydziergane na szyde³ku. Obecnie takie
rzeczy cenimy nie tylko za ich piêkno, ale
przede wszystkim za ich urok i oryginalnoœæ.

Kiedyœ to nasze prababcie i
babcie zasiada³y wieczorami
z robótk¹ w rêku. Robi³y na
drutach, wyszywa³y, szy³y
na maszynie, czy w³aœnie
szyde³kowa³y. Czasy siê
zmieni³y i obecnie niewiele
osób potrafi  w³asnorêcznie
wykonaæ coœ ³adnego i

n iepowtarza lnego,
a przecie¿ du¿o satys-
fakcji daje nawet
najmniejsza rzecz
z r o b i o n a
samodziel-
nie. 
Zapraszamy

wszystkie chêtne
osoby pragn¹ce nauczyæ siê

od podstaw szyde³kowania b¹dŸ
pog³êbiæ swoje umiejêtnoœci w tej
dziedzinie. Jeœli szyde³kowanie jest

dla Ciebie czarn¹ magi¹, b¹dŸ gubisz siê
w tych wszystkich s³upkach, pó³s³upkach,
pikotkach i czegoœ nie rozumiesz, czekamy
w³aœnie na Ciebie.

Mamy nadziejê, ¿e Ko³o Hobbystyczne
rozszerzy swoj¹ dzia³alnoœæ o inne ciekawe
dziedziny artystyczne. Jesteœmy otwarci na
wszelkie sugestie i propozycje z Pañstwa
strony. 

Szczegó³owe informacje:
Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
tel. 42 717 84 66
e-mail: gokdzierzazna@xl.wp.pl

Sekcja szyde³ka i drutu

nowe ko³o hobbystyczne

OG£OSZENIE

Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu od 22 lutego do 31 marca 2011 r. bêdzie czynna 
w ka¿dy wtorek i pi¹tek w godzinach od 11.00 do 19.00.

Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê „hand - made”, czyli wszelkie
formy rêkodzie³a artystycznego. Id¹c tym tropem, Gminny Oœrodek
Kultury w Dzier¿¹znej inicjuje w³aœnie dzia³alnoœæ Ko³a Hobbysty-
cznego. Pierwszym etapem jest powstanie sekcji szyde³ka i drutu. 

Zmiana godzin pracy biblioteki w Ustroniu

Gminny Oœrodek Kultury 
w Dzier¿¹znej

informacje na stronie:
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Sk³ad dru¿yny: 
l bramkarze: 
Adam Ryniec, Robert Michalak
l obroñcy: 
£ukasz Kornacki, Kamil Domañski,
Arkadiusz Majchrzak, Kamil Bartosiak,
Kamil Gortat, Jaros³aw Franczak
l pomocnicy: 

Jan Adamczyk, Jacek Tworski, Damian
Majchrzak, Piotr Bekrycht, Rados³aw Sokó³,
Arkadiusz Domasiewicz, Robert Kulesza
l napastnicy: 
Robert Karolak, Kamil Kozicki, £ukasz
Józefiak
l zmiany w sk³adzie: 
pozyskaliœmy Rafa³a Pawlaka z W³ókniarza
Zgierz

Planem na rok 2011, a zw³aszcza na rundê
wiosenn¹ jest uzyskanie awansu do klasy
„A”, a jeœli siê nie uda, to priorytetem jest
zajêcie jak najwy¿szego miejsca w klasyfi-
kacji koñcowej.

Dru¿yna trenuje ca³¹ zimê w hali, a sparingi
zacznie rozgrywaæ w marcu: 
l 13.03.2011, godz. 11.00  

D¹brówka - Smardzew 
l 20.03.2011, godz. 11.00
D¹brówka - Szczawin
l 27.03.2011, godz.11.00
D¹brówka - Skotniki  

Dru¿yna rozpocznie rozgrywki w pierwszy
weekend kwietnia wyjazdowym meczem
z MKS II Tuszyn. Pierwszy mecz w roli
gospodarza D¹brówka rozegra z UKS
Hetmanem £ódŸ. 

pi³ka no¿na

10 lutego w M³odzie¿owym Domu Kultury
w Ozorkowie odby³ siê Turniej Recytatorski
„Zwierciad³o Rzeczywistoœci Polska/Europa/
Œwiat”. Do eliminacji rejonowych szko³y
mog³y zg³osiæ po trzech uczestników, którzy
recytowali lub œpiewali dwa utwory.

Doskonale zaprezentowa³y siê uczennice
Gimnazjum w S³owiku: Karolina Chrza-
nowska, Milena NiedŸwiecka i Anna
Zagórska. Dziewczêta bardzo dobrze

poradzi³y sobie z interpretacj¹ utworów
poetyckich, a Milena zachwyci³a wszystkich
muzykalnoœci¹ i warunkami g³osowymi. Jury
doceni³o talent uczestniczek przyznaj¹c
wyró¿nienie dla Mileny oraz nagrodê dla
Karoliny, która tym samym zakwalifikowa³a
siê do fina³u wojewódzkiego.

Gimnazjalistka ze S³owika w finale wojewódzkim
turnieju recytatorskiego

POMOC SPO£ECZNA

W zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia z 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie
formy opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y,
uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwier-
dzaj¹cego pozostawanie pod ta opiek¹
(Dz.U. Nr 183, poz. 1234) Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej z/s w Zgierzu informuje,
¿e od 1 stycznia 2012 r. podstaw¹ do ustalenia
prawa do uzyskania jednorazowej zapomogi
oraz dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia siê ¿ywego dziecka, stanowiæ
bêdzie zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce fakt
objêcia kobiety opiek¹ medyczn¹ od 10
tygodnia ci¹¿y. Œwiadczenia zdrowotne
powinny byæ udzielane kobiecie w ci¹¿y co
najmniej raz w ka¿dym trymestrze ci¹¿y. 

Wzór zaœwiadczenia lekarskiego mo¿na
pobraæ ze strony internetowej www.gmina.zgierz.pl 
w dziale: Gmina - Pomoc Spo³eczna - Aktualnoœci
- Œwiadczenia rodzinne.

Zmiana w zasadach 
przyznawania œwiadczeñ 
z tytu³u urodzenia dziecka

MAREK GORTAT
Prezes LKS D¹brówka

14 stycznia w hali MOSiR w Zgierzu odby³y
siê III Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu
Zgierskiego w pi³ce no¿nej dziewcz¹t.
Dziewczêta z Gimnazjum w S³owiku zajê³y
III miejsce. Zespó³ zosta³ nagrodzony
pucharem i dyplomem, a ka¿da z zawod-
niczek otrzyma³a medal. 

Gimnazjalistki ze S³owika
na podium

pi³ka no¿na

Po rundzie jesiennej dru¿yna D¹brówki
zajmuje drugie miejsce w grupie I ³ódzkiej
klasy „B”. W 10 meczach zdobyliœmy 
23 punkty, strzelaj¹c 39 bramek, trac¹c
zaledwie 5. Tracimy 5 punktów do 
lideruj¹cej dru¿yny z Sarnowa. 
Najlepszym strzelcem dru¿yny jest 
Robert Karolak (17 bramek), tu¿ za nim
plasuje siê Kamil Kozicki (9 bramek).

OŒWIATA

14 LUTY 2011

SPORT

LKS D¹brówka

WIKTOR KAŸMIERCZAK
ZSG w S³owiku
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Sk³ad dru¿yny:
l bramkarze: 
Przemys³aw Sielski (25 l.), Maciej Klimczak
(25 l.)
l obroñcy: 
Micha³ Dziuba (20 l.), Adam Gauden (24 l.),
£ukasz Klimczak (26 l.), Marcin Krzewina
(30 l.), Adam Kudliñski (21 l.), Bart³omiej
Karwacki (20 l.), Przemys³aw Przyby³ (25 l.),
Rafa³ Stró¿ewski (34 l.)
l pomocnicy: 
Damian Ba³abuch (22 l.), £ukasz Huæko (27 l.),
£ukasz Jaworski (25 l.), Marek Mielczarek
(35 l.), Kamil Wiktorski (23 l.), Bartosz Janicki
(23 l.), Ernest Lisiak (30 l.), Kamil Sokolnik (21 l.)
l napastnicy: 
Rafa³ Paw³owski (24 l.), Mateusz Sobczak (24 l.),
£ukasz Koœny (20 l.), Maciej Kralkowski (20 l.),
Marcin Simiana (20 l.), Piotr D¹browa (20 l.),
Wojciech Przygoda (21 l.)
l zmiany w skadzie:
z dru¿yny w rundzie jesiennej odeszli napast-
nicy: Marcin Pytlowski (25 l.) i Dariusz
Florczak (21 l.). Obecnie testowanych jest
trzech zawodników.

Trener: Leszek Lipiec 
Asystent trenera: Adam Kotlicki
Kierownik dru¿yny: Sylwester Witczak
Prezes klubu: Pawe³ Pietrzak

Terminarz meczów sparingowych LKS
Rosanów:
l 12.02.2011 Sparta Leœmierz 
- wynik meczu: 5 : 4 dla LKS Rosanów
l 19.02.2011 Górnik £êczyca
l 26.02.2011 Orze³ Parzêczew
l 05.03.2011 Boruta Zgierz
l 12.03.2011 Uniejów/Ostrowsko
l 19.03.2011 Ksawerów
l 26.03.2011 Sarnów

LKS Rosanów rozgrywki ligowe rozpocznie
w pierwszy weekend kwietnia meczem na
wyjeŸdzie z zespo³em Maliny Pi¹tek.
Tydzieñ póŸniej zagra ze Zjednoczonymi
Stryków.

LKS Rosanów

pi³ka no¿na

SPORT

q 22 stycznia
Kêbliny, ul. Strykowska - nieznany sprawca
z otwartego gara¿u ukrad³ skuter marki
Router. Poszkodowany oszacowa³ straty na
1.500 z³.

q 28 stycznia
Luæmierz - w nocy patroluj¹cy tê okolicê
policjanci zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn
stoj¹cych przed budynkiem dawnego baru
gastronomicznego. Mê¿czyŸni zaczêli
nerwowo oddalaæ siê w kierunku nieopodal
zaparkowanego samochodu. Jeden z nich
trzyma³ w d³oni przedmiot przypominaj¹cy
przewód elektryczny. W pewnej chwili obaj
zaczêli uciekaæ w kierunku lasu. Policjanci
ruszyli w poœcig. Na miejscu zatrzymali
19-latka, drugiego - 21-latka kryminalni zatrzy-
mali w miejscu zamieszkania. W pojeŸdzie
nale¿¹cym do jednego ze sprawców znaleziono
m.in. metalowy ³om i przewód elektryczny.
Przy budynku baru policjanci znaleŸli siekierê
i pociête przewody elektryczne. Wewn¹trz
budynku baru by³o du¿o œladów potwierdza-
j¹cych w³amanie. Zgierscy kryminalni ustalili,
¿e wszystkie przedmioty, które sprawcy
wynieœli z pomieszczeñ baru przechowywane
s¹ na terenie jednej z dzia³ek w Luæmierzu.
Tam na miejscu zabezpieczono metalowe
przedmioty, m.in. balustrady, bojler, licznik
elektryczny, ¿eliwny zlew, elementy lamp,
kluczyki. Dodatkowo okaza³o siê, ¿e zatrzy-
many duet nie dzia³a³ sam. Wspiera³ ich 22-letni
wspólnik, który zosta³ zatrzymany tego
samego dnia co dwaj pozostali. W rezultacie
zgierscy policjanci ustalili, ¿e z³odzieje na
przestrzeni dwóch lat dokonali kilku w³amañ
do budynków znajduj¹cych siê na terenie
dzia³ek letniskowych w Rosanowie oraz
kilkunastu kradzie¿y. Mê¿czyŸni kradli
g³ównie przedmioty metalowe i przewody
elektryczne, które sprzedawali w skupach
z³omu. Najwiêkszym ich ³upem by³a ³ycha
metalowa (³adowcza) od ci¹gnika rolniczego,
któr¹ przewieŸli polonezem i sprzedali w
punkcie z³omu. Wszyscy zatrzymani us³yszeli
zarzuty, grozi im do 10 lat pozbawienia
wolnoœci. 

q 2 lutego
Besiekierz Rudny - policjanci zatrzymali
42-letniego pijanego kierowcê skody.
Mê¿czyzna mia³ 2,96 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Wypychów - oko³o godz. 15.00 do mieszkania
75-letniej kobiety wesz³y trzy osoby, dwie
kobiety i mê¿czyzna, którzy oferowali sprzeda¿
kocy i poœcieli. Mê¿czyzna odwróci³ uwagê
pokrzywdzonej, kobiety niepostrze¿enie
pl¹drowa³y mieszkanie. Ich ³upem pad³o
1.100 z³. 
Teren gminy - zgierscy kryminalni ustalili, ¿e
na terenie gminy Zgierz dwóch mê¿czyzn

trudni siê nielegal-
nym handlem alko-
holem. W zwi¹zku z
posiadanymi informa-
cjami udali siê do
miejsca zamieszkania
jednego z mê¿czyzn, gdzie
podczas przeszukania znaleŸli
12 szt. banderoli akcyzowych,
7 litrów spirytusu i zawiniêt¹
w foliê aluminiow¹ amfeta-
minê. 25-letniego w³aœciciela
znalezionych przedmiotów
zatrzymali i osadzili w zgier-
skim areszcie. Tego samego
dnia kryminalni zapukali
do drugiego z mieszkañ
w tej samej miejscowoœci, gdzie ujawnili
7,5 litra spirytusu bez polskich znaków
akcyzy. 73-letniego mê¿czyznê, do którego
nale¿a³ alkohol przewieziono do KPP
w Zgierzu i wykonano z jego udzia³em
czynnoœci procesowe. Obaj mê¿czyŸni
us³yszeli zarzuty handlu alkoholem niewido-
mego pochodzenia bez polskich znaków
akcyzy. Dodatkowo 25-latkowi zosta³ przedsta-
wiony zarzut posiadania substancji psycho-
tropowej.

q 4 lutego
Kwilno - policjanci z drogówki zatrzymali do
kontroli 35-letniego rowerzystê. Mê¿czyzna
mia³ 0,94 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Adolfów, ul. Ozorkowska - nieznani sprawcy
w³amali siê do domku letniskowego. Do
wnêtrza dostali siê wybijaj¹c szybê drzwi
balkonowych. Ich ³upem pad³y urz¹dzenia
elektryczne i meble ogrodowe. Straty oszaco-
wano na 8.070 z³.

q 5 lutego
Bia³a, ul. Zgierska - oko³o godz. 15.30
policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli
25-letniego rowerzystê. Mê¿czyzna mia³ 2,28
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Emilia, ul. Zgierska - policjanci z drogówki
zatrzymali do kontroli 51-letniego kierowcê
fiata palio. Mê¿czyzna mia³ 2,58 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.

q 7 lutego
Gieczno, ul. G³ówna - policjanci zatrzymali
nietrzeŸwego 48-letniego kierowcê opla, który
mia³ 1,74 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.

q 9 lutego
Astachowice - nieznani sprawcy ukradli 60
metrów siatki ogrodzeniowej oraz dwie bramy
wjazdowe z prywatnej nieruchomoœci.

K R O N I K A  

P O L I C Y J N A

NA SYGNALE

Po rozgrywkach rundy jesiennej
dru¿yna LKS Rosanów zajmuje pozycjê
wicelidera w grupie II ³ódzkiej klasy „A”,
ze strat¹ 5 punktów do lidera tabeli
GLKS Andrespolia Wiœniowa Góra.

SYLWESTER WITCZAK
Kierownik klubu LKS Rosanów

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

Bezp³atna mammografia

Na podstawie informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu




