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XV sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê
15 grudnia. 

Radni podjêli uchwa³y w sprawach:

q zmian w Statucie Gminy Zgierz
(10 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 3 przeciw,
1 wstrzymuj¹cy siê).

q okreœlenia wzorów deklaracji i infor-
macji podatkowych (14 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Od nowego roku obowi¹zuj¹ nowe wzory
deklaracji i informacji w sprawie podatków
lokalnych w gminie Zgierz: 
l Deklaracja na podatek od nieruchomoœci
DN-1, 
l Deklaracja na podatek rolny DR-1,
l Deklaracja na podatek leœny DL-1, 
l Informacja w sprawie podatku od nieru-
chomoœci, rolnego, leœnego INRL-1.

Jednostki organizacyjne i osoby prawne maj¹
obowi¹zek sk³adania deklaracji podatkowych
DN-1, DR-1 i DL-1, osoby fizyczne natomiast
wype³niaj¹ i sk³adaj¹ druk INRL-1.

Zmianê wzorów deklaracji i informacji
podatkowych wymog³a znowelizowana
ustawa o zasadach ewidencji oraz identy-
fikacji podatników i p³atników. Od 1 stycznia
2012 r. NIP straci³ status jedynego identyfika-
tora podatkowego. Obecnie jest nim równie¿
PESEL.

Dla osób, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci
gospodarczej i nie s¹ zarejestrowanymi
podatnikami VAT jedynym identyfikatorem
podatkowym jest teraz numer PESEL.
Dotychczas ka¿da osoba rozpoczynaj¹ca
pracê i uzyskuj¹ca dochody musia³a wyst¹piæ
do Urzêdu Skarbowego o nadanie numeru,
który umo¿liwia³ rozliczanie siê z fiskusem.
Teraz obowi¹zek posiadania NIP dotyczy
jedynie osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, osób prawnych i jednostek
nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej,
bêd¹cych p³atnikami VAT lub te¿ zatrudnia-

j¹cych inne osoby na podstawie umowy
zlecania (np. zatrudniaj¹cych opiekunkê do
dziecka).

q przeniesieñ w planie wydatków
bud¿etu gminy Zgierz na rok 2011
w zakresie zadañ w³asnych (13 g³osów za
przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê).

O 5.000 z³ zwiêkszono wydatki na ochotnicze
stra¿e po¿arne. Pieni¹dze przeznaczone
zostan¹ na uzupe³nienie planowanego
wyposa¿enia jednostek OSP w RogóŸnie
i Kaniej Górze.

Niedobór œrodków przeznaczonych dla OSP
w 2011 r. wynikn¹³ z koniecznoœci pokrycia
wiêkszych ni¿ planowano kosztów na ubez-
pieczenie nowego samochodu po¿arniczego
oraz ekwiwalentu dla stra¿aków-ochotników
za udzia³ w akcjach (liczne po¿ary, usuwanie
skutków lipcowej nawa³nicy w Rosanowie).

Pieni¹dze pochodz¹ z nadwy¿ki œrodków
zabezpieczonych w bud¿ecie na rezerwê
celow¹ z przeznaczeniem na podwy¿ki
wynagrodzeñ dla nauczycieli.

q zmian planu dochodów bud¿etu gminy
Zgierz na rok 2011 (13 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).

Zmiana wynika z dostosowania planu
dochodów do przewidywanego ich wykona-
nia w roku bud¿etowym.

O 236.000 z³ zwiêkszono wp³ywy z op³aty
eksploatacyjnej. Zmniejszono natomiast
wyp³ywy z podatku od nieruchomoœci
(200.000 z³), odsetek od rachunków banko-
wych (30.000 z³), dotacji w ramach projektu
„Dajmy sobie szansê” finansowanego
z udzia³em œrodków europejskich (6.000 z³).

q rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Wójta Gminy Zgierz - skarga niezasadna.

Skarga wniesiona zosta³a przez mieszkañców
ul. Weso³ej w Rosanowie. Dotyczy³a kwestii
naprawy tej drogi.

Na podstawie przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego, wiêkszoœci¹ g³osów
radni uznali skargê za niezasadn¹ (9 g³osów
za przyjêciem uchwa³y, 1 wstrzymuj¹cy siê,
2 radnych mimo obecnoœci w sali obrad nie
bra³o udzia³u w g³osowaniu).

q przyjêcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok (12 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

W programie zawarta zosta³a kontynuacja
podejmowanych na terenie gminy dzia³añ,
które maj¹ na celu zapobieganie powstawaniu
nowych problemów uzale¿nieñ oraz zmniej-
szeniu tych, które ju¿ wystêpuj¹.

q zatwierdzenia do realizacji projektu
pn. „Indywidualnoœæ si³¹” (12 g³osów za
przyjêciem uchwa³y).

Projekt w 100 proc. sfinansowany zostanie ze
œrodków unijnych przez Europejski Fundusz
Spo³eczny w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki. Realizowany bêdzie
od 13 lutego 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
we wszystkich szko³ach podstawowych na
terenie naszej gminy. W ramach projektu
prowadzone bêd¹ zajêcia logopedyczne,
socjoterapii, matematyczne oraz zajêcia
rozwijaj¹ce zdolnoœci muzyczne, plastyczne,
humanistyczne.

q lokalizacji przystanku szkolnego
(12 g³osów za przyjêciem uchwa³y).

Dzieci z ul. Okólnej w £agiewnikach
Nowych bêd¹ mia³y teraz przyjemniejsz¹
i bezpieczniejsz¹ drogê do szko³y. Nowy przys-
tanek, z którego bêd¹ wsiadaæ do autobusu
jad¹cego do Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego
w Szczawinie, zlokalizowany zostanie na
ul. Smardzewskiej 2 (droga powiatowa).

q zmiany Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zgierz (10 g³osów za przyjê-
ciem uchwa³y).
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Radna Ewa Granosik, Radny Pawe³ Pietrzak, Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa 
i Dzia³alnoœci Gospodarczej Andrzej Gibki, Radny Janusz Chaber, Radny Dariusz Sêdzicki,
Radny Stanis³aw Dynek.
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Podczas XVI sesji Rady Gminy Zgierz, która
odby³a siê 29 grudnia 2011 r. radni podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:

q uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy
Zgierz na 2012 rok

Wed³ug prognoz dochody gminy w 2012
roku wynios¹ ok. 32,5 mln z³. Na wydatki
gmina przeznaczy ponad 31,2 mln z³.
Nadwy¿ka bud¿etu zostanie przeznaczona na
sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek.

W uchwale bud¿etowej okreœlono limit
zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek. Na pokrycie przejœciowego
deficytu wystêpuj¹cego w trakcie roku
bud¿etowego mo¿na bêdzie przeznaczyæ
maksymalnie 1.020.000 z³, natomiast na
finansowanie sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek - 3.981.662 z³.

W stosunku 
do zapisów
ubieg³orocznej
uchwa³y
bud¿etowej
dochody gminy
w roku bie¿¹cym
bêd¹ wiêksze 
o oko³o 11,7 proc.
Na wydatki gmina
przeznaczy ponad
1,6 proc. mniej ni¿ rok temu. 

Uchwa³ê podjêto 9 g³osami za, 4 przeciw,
1 radny wstrzyma³ siê od g³osu.

Uchwa³a Nr XVI/135/11 Rady Gminy Zgierz
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia uchwa³y bud¿etowej gminy Zgierz
na 2012 rok wraz z za³¹cznikami dostêpna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.gmina.zgierz.pl
w zak³adce BIP - Gospodarka i Finanse -
Bud¿et - Bud¿et Gminy Zgierz na 2012 r.

Na stronach 4 - 6 przedstawiamy wyci¹g
z uchwa³y - opracowane specjalnie dla
naszych czytelników zestawienie zaplano-
wanych na ten rok wydatków, z wyszczegól-
nieniem wa¿niejszych dzia³añ.

q Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zgierz na lata 2012 - 2022
(8 g³osów za przyjêciem uchwa³y, 4 przeciw,
1 wstrzymuj¹cy siê).

Bud¿et gminy 
uchwalony
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Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz, Zastêpca Wójta Gminy Zgierz 
Marek Kominiak, Skarbnik Gminy Zgierz Ewa Kubiak.

Planowane zad³u¿enie na koniec 2012 r.
wynosi 13.282.749 z³, co stanowi 40,89 proc.
planowanych dochodów ogó³em, przy
dopuszczalnym ustawowym zad³u¿eniu
60 proc. Zad³u¿enie gminy na koniec 2011 r.
wynios³o 14.002.971 z³, co stanowi 45,77
proc. wykonanych dochodów ogó³em. 

Na 2012 r. zosta³a zaplanowana nadwy¿ka
bud¿etowa w kwocie 1.261.662 z³, która
zostanie przeznaczona na sp³atê wczeœniej
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek. W 2012 r.
planuje siê zaci¹gn¹æ kredyt w kwocie
2.000.000 z³ z przeznaczeniem równie¿ na
sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek.

Stan finansów bud¿etu uniemo¿liwia³
zaplanowanie deficytu na 2012 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, w 2011 r. - 678.079 z³,
w 2012 r. zaplanowano kwotê 720.000 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 wyso-

kich kwot sp³at kredytów i po¿yczek,
zaci¹gniêtych w latach poprzednich,
a których sp³ata przypada na lata 2012-2016
oraz ustawowych ograniczeñ 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

EWA KUBIAK
Skarbnik Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz Miros³aw Burzyñski, Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej Ewa Granosik, Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury Spo³ecznej
Dariusz Sêdzicki, Przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Gra¿yna Ojrzyñska, Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Infrastruktury Gospodarczej
Janusz Chaber.
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PLAN WYDATKÓW GMINY ZGIERZ NA 2012 ROK

ZADANIE
UCHWALONO

(wydatki ogó³em)

Infrastruktura wodoci¹gowa 
i sanitacyjna wsi

92.585 z³
w tym:
q rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Kotowicach: 20.000 z³

(ogólny koszt inwestycji: 1.362.334 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)
q modernizacja sieci wodoci¹gowej poprzez wymianê rur azbestocementowych na PCV

w Giecznie i Grotnikach: 70.585 z³
(ogólny koszt inwestycji: 655.904 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)

q nabycie sieci wodoci¹gowych na terenie gminy Zgierz: 2.000 z³

Izby rolnicze 
(odpis 2%  z podatku rolnego)

6.800 z³

Odbiór pad³ych zwierz¹t 1.000 z³

Infrastruktura kolejowa 202.800 z³
q budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

- poprawa dostêpnoœci komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków
z £ódzk¹ Kolej¹ Aglomeracyjn¹ - etap I *

Lokalny transport zbiorowy 200.000 z³
w tym:
q utrzymanie komunikacji tramwajowej: 100.000 z³
q wykup us³ug przewozowych na liniach autobusowych relacji: D¹brówka - Skotniki, 

Zgierz - Ustronie, £ódŸ Fabryczna - Skotniki: 100.000 z³

Drogi publiczne gminne 889.000 z³
w tym:
q bie¿¹ce remonty dróg: 450.000 z³
q inwestycje drogowe: 439.000 z³, w tym:

l etap II - ul. A. Szukalskiej, D¹brówka Strumiany - D¹brówka Marianka: 336.000 z³ 
l etap III - Nr 120372E Luæmierz Las - D¹brówka Malice - droga wojewódzka 702: 100.000 z³ 
l przebudowa drogi Nr 120353E w miejscowoœci Lorenki na odcinku od drogi powiatowej 

Nr 5109E: 1.000 z³ 
(ogólny koszt inwestycji: 993.033 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)

l przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Józefów: 1.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 590.157 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)

l przebudowa drogi Nr 104231E w miejscowoœci Œladków Górny: 1.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 972.154 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)

Gospodarka gruntami             
i nieruchomoœciami

210.000 z³
w tym:
q us³ugi geodezyjne, regulacja stanów prawnych: 50.000 z³
q szacowanie nieruchomoœci: 50.000 z³
q wykonanie tablic z nazwami ulic: 10.000 z³
q op³aty z tytu³u wy³¹czenia gruntów z u¿ytkowania rolnego i leœnego: 50.000 z³
q zakup gruntów: 50.000 z³

Plany zagospodarowania 
przestrzennego

220.000 z³
w tym:
q diety komisji urbanistyczno-architektonicznej: 10.000 z³
q plany, w tym dotycz¹ce zmiany przeznaczenia terenu pod „Uzdrowisko RogóŸno”: 90.000 z³
q kontynuacja planów zagospodarowania przestrzennego: 120.000 z³
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Administracja publiczna 5.326.110 z³
w tym m.in.:
q Urz¹d Wojewódzki (zadania zlecone): 84.051 z³
q Rada Gminy: 239.200 z³, w tym m.in.:

l diety radnych i podró¿e s³u¿bowe: 213.000 z³
q Urz¹d Gminy: 4.689.042 z³, w tym m.in.:

l wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeñ: 3.720.000 z³
l zakup gazu, energii elektrycznej, wody: 91.000 z³
l us³ugi (m.in. wywóz nieczystoœci, œcieki, obs³uga serwisowa kot³owni): 100.000 z³
l us³ugi pocztowe: 100.000 z³
l op³aty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzêtu 

informatycznego, naprawy sprzêtu informatycznego: 100.000 z³
l pobór podatków, op³at i nieopodatkowanych nale¿noœci bud¿etowych 

(w tym prowizja so³tysów, przesy³ki pocztowe): 186.000 z³
q promocja: 52.288 z³*, w tym dofinansowanie z UE na przygotowanie i wydruk 

przewodnika turystycznego po gminie Zgierz
q gazeta samorz¹dowa: 20.000 z³
q Rady So³eckie: 20.000 z³
q udzia³ so³tysów w sesji - diety: 33.000 z³
q wydatki zwi¹zane z utrzymaniem Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu 

w Grotnikach, S³owiku i Szczawinie, Klubu Integracji Spo³ecznej w D¹brówce Sowice, 
Centrum Aktywizacji w Giecznie oraz Centrum Kultury w Ustroniu: 84.829 z³

KBW - prowadzenie sta³ego rejestru
wyborców

2.130 z³

Komenda Powiatowa Policji 10.000 z³

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 197.000 z³
w tym m.in.:
q zakup samochodu dla OSP w Ustroniu-Grotnikach: 40.000 z³

Obrona cywilna 1.500 z³

Zarz¹dzanie kryzysowe 69.000 z³

Obs³uga d³ugu publicznego 720.000 z³

Rezerwy ogólne i celowe 652.300 z³
w tym:
q ogólna: 100.000 z³
q na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie

kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 80.000 z³
q oœwiatowa: 192.300 z³
q na projekty zg³aszane przez so³ectwa i organizacje pozarz¹dowe: 30.000 z³
q inwestycyjna: 250.000 z³

Oœwiata i wychowanie 12.291.410 z³
w tym:
q szko³y podstawowe: 7.257.100 z³
q oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych: 999.800 z³
q gimnazja: 3.589.200 z³, w tym m.in.: 

l kontynuacja rozbudowy i doposa¿enia szko³y w S³owiku: 700.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 3.448.015 z³, zakoñczenie realizacji w 2013 r.)

q dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli: 58.300 z³
q sto³ówki szkolne: 256.104 z³
q pozosta³a dzia³alnoœæ (m.in. realizacja projektów edukacyjnych dofinansowanych 

ze œrodków Unii Europejskiej): 130.906 z³*
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Ochrona zdrowia 621.000 z³
w tym:
q zwalczanie narkomanii: 8.000 z³
q przeciwdzia³anie alkoholizmowi: 123.000 z³
q wydatki inwestycyjne w oœrodkach zdrowia na terenie gminy Zgierz: 490.000 z³, w tym:

l dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Giecznie: 
200.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 741.760 z³, zakoñczenie realizacji w 2012 r.)

l dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Grotnikach: 
200.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 683.086 z³, zakoñczenie realizacji w 2012 r.)

l dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w Smardzewie: 
70.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 605.720 z³, zakoñczenie realizacji w 2014 r.)

l dostosowanie do wymogów fachowych i sanitarnych Oœrodka Zdrowia w S³owiku: 
20.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 888.981 z³, zakoñczenie realizacji w 2015 r.)

Pomoc spo³eczna 5.255.319 z³

Edukacyjna opieka wychowawcza 198.370 z³
w tym m.in.:
q œwietlice szkolne w Giecznie, Grotnikach  i S³owiku: 190.600 z³

ZADANIE
UCHWALONO

(wydatki ogó³em)

Gospodarka komunalna 
i ochrona œrodowiska

3.131.694 z³
w tym:
q selektywna zbiórka odpadów: 95.000 z³
q kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru 

podregionu pó³nocnego województwa ³ódzkiego wraz z budow¹ zak³adu zagospodarowania 
odpadów: 250.694 z³
(ogólny koszt inwestycji le¿¹cy po stronie gminy: 752.081 z³, zakoñczenie realizacji w 2014 r.)

q utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie gminy: 100.000 z³
q oœwietlenie ulic, placów i dróg: 992.200 z³, w tym m.in.:

l budowa oœwietlenia (realizacja do 2014 r.: Skotniki - ul. Rzemieœlnicza na odcinku 
od ul. Barowej do Janowa, Ustronie - ul. Borówkowa, Gieczno - od Oœrodka Zdrowia 
do stacji CPN, Rosanów - ul. D³uga): 42.200 z³

q dotacja dla Gminnego Zak³adu Komunalnego: 1.410.000 z³, w tym:
l lokalny transport zbiorowy: 1.320.000 z³
l administrowanie budynkami komunalnymi: 90.000 z³

q pozosta³a dzia³alnoœæ: 283.800 z³, w tym m.in.:
l wy³apywanie i hotelowanie bezpañskich psów: 250.000 z³

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

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

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

q remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A: 265.000 z³* 
(ogólny koszt inwestycji: 279.777 z³ , zakoñczenie realizacji w 2012 r.)

q rozbudowa i remont œwietlicy w Kaniej Górze:  20.000 z³
(ogólny koszt inwestycji: 420.000 z³, zakoñczenie realizacji w 2013 r.)

q projekt „Wrzeœniowa historia gminy Zgierz - rajd pieszy i rowerowy 
oraz widowisko historyczne”: 24.879 z³* 

Kultura fizyczna i sport 43.482 z³
q koszty utrzymania boiska w Rosanowie

*zadanie wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej

oprac. MA£GORZATA KLAUZIÑSKA
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UNIA EUROPEJSKA

Lubimy mówiæ o tym, ¿e nasz los jest w
naszych rêkach, ¿e chcieæ to móc. Promujemy
sukces, czêsto rozumiej¹c go g³ównie jako
zamo¿noœæ i wygodê. Zapominamy, ¿e nie
wszyscy mog¹ sobie radziæ tak dobrze jak
my. Ale wykluczenie spo³eczne istnieje i nie
mo¿emy o tym zapominaæ.

Widzê to nie tylko na swoich dy¿urach
pe³nomocnika ds. równego traktowania, na
które to miejsce powo³a³ mnie Marsza³ek
Województwa £ódzkiego. Widzê równie¿
przy okazji akcji spo³ecznych organizacji
walcz¹cych z chorobami nowotworowymi
takimi jak „Carpe diem” czy podczas
szkoleñ, których uczestnicy ucz¹ siê jak
sensownie i m¹drze wykorzystywaæ fundusze
europejskie. Z normalnego ¿ycia potrafi
wykluczyæ nie tylko choroba czy bieda, ale
nawet trudna sytuacja rodzinna.

Obron¹ przed takimi sytuacjami nierzadko
bywa praca. Pomaga odbudowaæ poczucie
w³asnej wartoœci, daje stabilizacjê finansow¹
i satysfakcjê. Przed dwoma laty 23 proc.
mieszkañców Europy, pytanych o to, co bêdzie
najwiêkszym europejskim problemem,
wskaza³o sytuacjê gospodarcz¹. Ponad
20 proc. osób obawia³o siê wówczas bezrobocia.
Wed³ug ostatnich danych Banku Œwiato-
wego, w Unii Europejskiej pracuje tylko 2/3
osób czynnych zawodowo, podczas gdy w USA
i Japonii - ponad 70 proc. Europejski kryzys
dotkn¹³ g³ównie kobiety i osoby starsze oraz
m³odych ludzi, którzy dopiero wchodz¹ na
rynek pracy.

Naj³atwiej trac¹ pracê ludzie chorzy, maj¹cy
k³opoty w rodzinie, mniej odporni na
¿yciowe kryzysy. I o nich naj³atwiej siê
zapomina, bo nie maj¹ si³y przebicia, nie
wychodz¹ z kamieniami na ulicê. A w
Europie, jakiej chcemy nie powinno siê o
nich zapominaæ.

Gmina Zgierz jest partnerem projektu pn.
„Doskonalenie kompetencji kadr samorz¹do-
wych Dorzecza Bzury i Neru”, realizowa-
nego w ramach dzia³ania 5.2 Wzmocnienie
potencja³u administracji samorz¹dowej -
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Bierze w nim udzia³ 10 jednostek samorz¹du
terytorialnego tj.: Urz¹d Gminy w Dalikowie,
Urz¹d Gminy Wartkowice, Urz¹d Gminy
w Parzêczewie, Urz¹d Gminy Zgierz, Urz¹d
Gminy Dmosin, Urz¹d Gminy Brzeziny,
Urz¹d Miasta Brzeziny, Urz¹d Miejski
w Koluszkach, Urz¹d Gminy Rogów, Urz¹d
Gminy Je¿ów. 

Celem projektu jest udoskonalenie jakoœci
us³ug œwiadczonych przez te jednostki
poprzez podwy¿szanie kwalifikacji pracow-
ników jednostek samorz¹du terytorialnego.
W ramach projektu pracownicy urzêdów
uczestnicz¹ w warsztatach i szkoleniach m.in.
z zakresu: zamówieñ publicznych, kodeksu
postêpowania administracyjnego, gospodarki
nieruchomoœciami, ochrony danych osobo-
wych, ksiêgowoœci bud¿etowej, nauki jêzyka
angielskiego, usprawnieñ zarz¹dczych w
administracji samorz¹dowej na poziomie
ca³ej organizacji i innych.

W trakcie trwania projektu przeprowadzona
zostanie diagnoza poziomu jakoœci funkcjo-
nowania urzêdów, z zastosowaniem metodyki
CAF, co pozwoli zaplanowaæ dzia³ania
usprawniaj¹ce pracê tych jednostek. Opraco-
wany i wdro¿ony zostanie równie¿ kodeks
etyczny pracowników urzêdów.

Projekt zak³ada tak¿e przeprowadzenie
badania efektywnoœci wdra¿anych uspraw-
nieñ i szkoleñ. Badanie sk³ada siê z dwóch
etapów. Pierwsze - przeprowadzane jest we
wstêpnej fazie wdra¿ania szkoleñ; rozpoczête
zosta³o 20 grudnia 2011 r. i trwaæ bêdzie
przez okres oko³o pó³tora miesi¹ca. Celem
badania jest pomiar poziomu satysfakcji
klientów urzêdu z ró¿nych aspektów wyko-
nywanych us³ug. Drugie badanie zostanie
przeprowadzone w ostatnim miesi¹cu
wdra¿ania projektu. Pozwoli ono na

sprawdzenie, w jaki sposób i w jakim stopniu
dzia³ania podjête po pierwszym badaniu
przyczyni³y siê do wyeliminowania prob-
lemów i poprawy pracy urzêdu. Formularze
ankiet dostêpne s¹ w Urzêdzie Gminy Zgierz
- Biurze Obs³ugi Klienta. Zapraszamy do ich
wype³niania. Zapewniona jest ca³kowita
poufnoœæ i anonimowoœæ badania. Wype³-
nione ankiety mo¿na wrzucaæ do urn
wystawionych w urzêdzie.

Kompetentna kadra samorz¹dowa

AGNIESZKA CHMIELESKA

Jak to wygl¹da
w Brukseli

Chcieæ
to móc?

JOANNA SKRZYDLEWSKA
Pose³ do Parlamentu Europejskiego

Pani Pose³, jest Pani pe³nomocnikiem
ds. równego traktowania. W dzisiejszych
czasach takie stanowisko jest w ogóle
potrzebne?
Powtarzam to do znudzenia we wszystkich
rozmowach i wywiadach - jako pe³nomocnik
ds. równego traktowania, na które to miejsce
powo³a³ mnie Marsza³ek Województwa
£ódzkiego, jako pose³ do Parlamentu
Europejskiego i prywatnie jako Joanna
Skrzydlewska - wykluczenie istnieje. Ludzie
nim dotkniêci s¹ wœród nas czy tego chcemy
czy nie i fakt, ¿e bêdziemy temu zaprzeczaæ
nic nie zmieni. Wielokrotnie mówi³am, ¿e to
nie tylko bieda, z któr¹ tak bardzo lubimy
wykluczenie uto¿samiaæ.

W takim razie, co jest wed³ug Pani Pose³
wykluczeniem?
To tak¿e odmiennoœæ - kulturowa czy
obyczajowa. Bywa te¿, ¿e ze swoistym
wykluczeniem spotykamy siê przy niezrozu-
mieniu sytuacji g³êboko ludzkich jak np. w
przypadku rodziców adopcyjnych. O urlopy
dla nich upomina³am siê jako pose³. A dzieci
dotkniête autyzmem i ich rodzice? Czy to nie
jest wykluczeniem, ¿e dla nas sposoby zrozu-
mienia œwiata dziecka, które normaln¹
rozmowê odbiera jako krzyk, s¹ dziwne
i niezrozumia³e? Dziwne, a wiêc inne. Inne,
a wiêc zagra¿aj¹ce naszemu poczuciu bezpie-
czeñstwa. Jesteœmy wygodni i nie lubimy
s³uchaæ o tym, ¿e ktoœ cierpi.

W Pani ustach to stwierdzenie zaska-
kuj¹ce. Uchodzi Pani raczej za osobê
twardo st¹paj¹c¹ po ziemi, a nie senty-
mentaln¹.
Nikt, kto mnie nie zna, nie bêdzie moimi
s³owami zaskoczony. Poza tym, to nie ma nic
wspólnego z tanim sentymentalizmem,
którego faktycznie nie znoszê ani czu³ostko-
woœci¹, któr¹ têpiê. Uwa¿am, ¿e to uw³acza
tym, którym pomagamy. Oni s¹ czêsto
twardsi od nas i bardzo zahartowani. Czasem
tylko s¹ zbyt nieœmiali i delikatni, ¿eby
wprost mówiæ o swoich potrzebach. Ale
uwa¿am, ¿e to powoli bêdzie siê zmienia³o
i zamierzam mieæ w tym swój udzia³. 

Wype³nij ankietê na temat pracy urzêdu! 
Formularze ankiet s¹ do pobrania w Biurze 
Obs³ugi Kilenta Urzêdu Gminy Zgierz.

Wykluczeni 
s¹ wœród nas

Rozmawiamy 
z Pose³ 
do Parlamentu
Europejskiego
Joann¹ 
Skrzydlewsk¹

WIOLETA G£OWACKArozmawia³a



Wœród najwa¿niejszych wydarzeñ 2011 r.
Wójt Gminy Zgierz wymieni³ m.in:

q kontynuacjê, 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 finanso-
wanych w ramach:
l Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Budowa sieci wodoci¹gowej w Wiktorowie”
(ok. 174 tys. z³ dofinansowania), „Poprawa

warunków dla wzrostu aktywnoœci spo³ecznej,
rekreacyjnej i sportowej we wsi Szczawin
przy ZSG w Szczawinie” (ok. 286 tys. z³
dofinansowania) oraz „Organizacja Centrum
Kultury we wsi Ustronie” (ponad 64,5 tys. z³
dofinansowania),
l Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki:
„Komputer - twój pomocnik” (ponad 24 tys. z³
dofinansowania);

q pozyskanie dofinansowania na realizacjê
projektów w ramach:
l Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Wrzeœniowa historia gminy Zgierz - rajd
pieszy i rowerowy oraz widowisko histo-
ryczne” (ok. 14,5 tys. z³ dofinansowania,
realizacja: wrzesieñ 2012 r.), „Przygotowanie
i wydruk przewodnika turystycznego po
gminie Zgierz” (ponad 15 tys. z³ dofinan-
sowania, realizacja: do koñca lipca 2012 r.)
oraz „Remont œwietlicy wiejskiej w Jedliczu A
w gminie Zgierz” (ponad 159 tys. z³ dofinan-
sowania, realizacja: do koñca sierpnia 2012 r.),
l Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki:
„Indywidualnoœæ si³¹” (217 tys. z³ dofinan-
sowania, realizacja w okresie: 13.02.2012 -
31.08.2013 r.);

q kontynuacjê dzia³añ zmierzaj¹cych do
ustanowienia w gminie Obszaru Ochrony
Uzdrowiskowej: finalizacja opracowania
Operatu Uzdrowiskowego (obecnie proce-
dowane jest certyfikowanie wód leczniczych
- ostatniego elementu Operatu) oraz podjêcie

30.12.2011 r. przez Radê Gminy Ozorków
uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
objêcie obszaru so³ectwa Celestynów
statusem uzdrowiska;

q dzia³ania zmierzaj¹ce do utrzymania
komunikacji tramwajowej na liniach 16 i 46
- podpisanie 30.12.2011 r.:
l oœwiadczenia przed³u¿aj¹cego okres
wypowiedzenia Porozumienia Komunalnego
w sprawie miêdzygminnej komunikacji
tramwajowej do 31.03.2012 r. - przez
przedstawicieli miast: £odzi, Zgierza
i Ozorkowa oraz gminy Zgierz,

l listu intencyjnego w sprawie przejêcia
od 1.04.2012 r. obs³ugi miêdzygminnej
komunikacji tramwajowej przez MPK - £ódŸ
Sp. z o.o. - przez przedstawicieli miast: £odzi,
Zgierza i Ozorkowa oraz gmin: Ozorków
i Zgierz; 

q z zakresu gospodarki przestrzennej:
l uchwalenie zmian: „Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zgierz” oraz miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla czêœci obrêbu S³owik - Zachód,
l uchwalenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czêœci obszaru
Glinnik - Maciejów - Józefów,
l prace nad sporz¹dzeniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
dla: £agiewnik Nowych - Wschód, Jedlicza A
- Po³udnie i Jedlicza B - Po³udnie;

q wykonanie nastêpuj¹cych inwestycji:
l rozbudowa stacji wodoci¹gowej w Kaniej
Górze,
l budowa i rozbudowa sieci wodoci¹gowej
w Jedliczu A i B, Ustroniu i Wiktorowie
- ³¹cznie ok. 3,7 km,
l budowa jednej przydomowej oczyszczalni
œcieków,
l budowa 1.670 m linii oœwietlenia ulicznego
i instalacja 34 lamp w Besiekierzu Nawo-
jowym, Wiktorowie i Ustroniu,
l wymiana 30 lamp rtêciowych na sodowe;

q kontynuacjê nastêpuj¹cych inwestycji:
l prace budowlane zwi¹zane z rozbudow¹
ZSG w S³owiku,
l dostosowanie do wymogów fachowych
i sanitarnych oœrodków zdrowia w Grotnikach
i Giecznie;

q wykonanie dokumentacji projektowej dla:
l rozbudowy sieci wodoci¹gowej w Rosano-
wie i na odcinku D¹brówka Strumiany
- D¹brówka Marianka,
l przebudowy drogi relacji Luæmierz Las
- D¹brówka Malice - droga wojewódzka 702
(wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacjê
inwestycji drogowej),
l budowy nowego Oœrodka Zdrowia
w Bia³ej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowê),
l budowy oœwietlenia ulicznego w Ustroniu
(ul. Borówkowa);

q wydanie 492 decyzji w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej i wyp³ata ponad 218 tys. z³ z tego
tytu³u;

q w gminnej oœwiacie:
l zrealizowanie projektów: „Rzecz o zio³ach”
oraz „Szko³a promuj¹ca zdrowie” w Szkole
Podstawowej w Bia³ej, „Akademia Wiedzy
i Umiejêtnoœci” (354 tys. z³) oraz „Dajmy
sobie szansê” (211 tys. z³) w Zespole Szkolno
- Gimnazjalnym w S³owiku (finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej), „Ocalmy per³y
drewnianej architektury” w Zespole Szkolno
- Gimnazjalnym w Szczawinie (projekt
grantowy) oraz rz¹dowego programu
„Radosna Szko³a” - doposa¿enie w pomoce
dydaktyczne szkó³ w Grotnikach i Szczawinie,
l otwarcie wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Szczawinie oraz placu zabaw w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Giecznie,
l zorganizowanie: uroczystoœci w rocznicê
zbrodni katyñskiej i spotkania z rodzinami
ofiar w Szkole Podstawowej w Bia³ej pt.
„I tylko pamiêæ zosta³a - Katyñ 1940”,
uroczystych obchodów 10-lecia Zespo³u
Ludowego „Szczawiniacy” dzia³aj¹cego przy
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szcza-
winie oraz II edycji konkursu muzycznego
Chopiniana i XX Leœnego Biegu Grotnic-
kiego o Puchar Kuratora Oœwiaty w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym  w Grotnikach,
l uczniowie szkó³ uczestniczyli w: ogólno-
polskim programie „Œpiewaj¹ca Polska”
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20 stycznia w œwietlicy wiejskiej w £agiewnikach Nowych 
odby³o siê Spotkanie Noworoczne. Zaproszeni przez Wójta Gminy
Zgierz Zdzis³awa Rembisza i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Zgierz
Miros³awa Burzyñskiego goœcie obejrzeli prezentacjê przedstawiaj¹c¹
bilans minionego roku.

Komputer - twój pomocnik Nowa kadencja w so³ectwach Wybory nowego zarz¹du oddzia³u gminnego OSP
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organizowanym przez Narodowe Centrum
Kultury (Zespo³y Szkolno-Gimnazjalne w
Grotnikach i S³owiku), Zlocie Szkó³
Sienkiewiczowskich w Przemyœlu (Zespó³
Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku) oraz
Œwiêcie Chleba w Warszawie (Zespó³
Ludowy „Szczawiniacy”);

q przeprowadzenie czwartej edycji „Ma³ych
Grantów” finansowanych z bud¿etu gminy
Zgierz - 10 wnioskodawcom wyp³acono
pomoc w ³¹cznej wysokoœci ok. 30 tys. z³;

q w ramach dzia³alnoœci Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych:
l w czerwcu 2011 r. w RogóŸnie odby³ siê
X Zjazd Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP
RP w Zgierzu,
l pozyskano samochód ratowniczo-gaœniczy
dla OSP w Kaniej Górze,
l odnotowano 112 wyjazdów do dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych i miejscowych
zagro¿eñ - w tym usuwanie skutków wichury
z 20 lipca w Rosanowie (straty - ok. 210 tys. z³,

wartoœæ uratowanego mienia - ok. 1,3 mln z³),
l na utrzymanie OSP przeznaczono ok.
152 tys. z³;

q dalszy wzrost liczby mieszkañców gminy
(w 2011 r. o 249 osób) - pod koniec ub.r.
w gminie zameldowanych by³o 12.142
mieszkañców, w tym 6.197 kobiet i 5.945
mê¿czyzn;

q realizacjê zadañ przez Gminny Oœrodek
Kultury w Dzier¿¹znej:
l realizacja projektu „Organizacja imprezy
kulturalnej Noc Œwiêtojañska w Dzier¿¹znej”

wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej (ok. 23 tys. z³ dofinansowania)
oraz pozyskanie œrodków unijnych na
realizacjê w 2012 r. projektu „Kultywowanie
lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i doposa¿enie Orkiestry Dêtej przy Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej” (ok. 20 tys.
z³ dofinansowania),
l GOK zorganizowa³ lub wspó³organizowa³
w ub.r. 34 imprezy kulturalne, w których
uczestniczy³o ponad 12 tys. osób, a dzia³aj¹ce
pod jego patronatem grupy artystyczne
odby³y 136 prób, 20 razy wystêpowa³y na
imprezach gminnych, regionalnych i poza
województwem ³ódzkim oraz uczestniczy³y
w 5 festiwalach i przegl¹dach;

q realizacjê zadañ przez Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej:
l objêcie pomoc¹ spo³eczn¹ 361 rodzin
(942 osoby) - na œwiadczenia wydano ³¹cznie
ponad 1 mln z³,
l wyp³ata 1.408 œwiadczeniobiorcom
œwiadczeñ rodzinnych i pielêgnacyjnych w

wysokoœci ponad 2 mln 550 tys. z³,
l wyp³ata 107 œwiadczeniobiorcom
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w
wysokoœci ponad 414 tys. z³,
l kontynuacja projektu „Inwestycja w siebie
dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” finansowanego
z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
w którym w ub.r. uczestniczy³y 32 osoby;

q realizacjê zadañ przez Gminny Zak³ad
Komunalny:
l wykonanie prawie 1,5 km sieci wodoci¹-
gowej na zlecenie Urzêdu Gminy Zgierz,
l wykonanie 76 przy³¹czy wodoci¹gowych

oraz wydanie 251 warunków technicznych
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
l uzgodnienie 161 projektów budowlanych
na wykonanie sieci wodoci¹gowych, przy³¹czy
wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych,
l podpisanie ponad 100 umów na wywóz
nieczystoœci komunalnych i wywiezienie
prawie 440 ton nieczystoœci,
l wykonanie remontów generalnych 4 lokali
mieszkalnych,
l realizowanie bie¿¹cego utrzymania dróg
gminnych - wartoœæ wykonanych prac:
ok. 812 tys. z³.

Na zakoñczenie prezentacji Wójt przedstawi³
zebranym stan finansów gminy Zgierz.
Zad³u¿enie gminy w stosunku do dochodów
na koniec 2011 r. wyniesie oko³o 45,8 proc.,
co jest du¿ym sukcesem, poniewa¿ prognoza
z pocz¹tku 2011 r. przewidywa³a zad³u¿enie
na poziomie 59,9 proc. (przy ustawowych
mo¿liwoœciach 60 proc.). Prognozowane
zad³u¿enie na koniec 2012 r. bêdzie siê
kszta³towa³o na poziomie oko³o 40,9 proc.

Rok 2011 by³ ostatnim rokiem (w horyzoncie
czasowym do 2015 r.), w którym gmina
mog³a zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki na
sfinansowanie deficytu bud¿etu. W latach
2012-2015 kredyty bêd¹ mog³y byæ zaci¹gane
tylko na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtego
d³ugu. Na te lata spada g³ówny ciê¿ar sp³aty
zad³u¿enia z lat ubieg³ych. St¹d wynika
g³ówne ograniczenie mo¿liwoœci bud¿etu,
zarówno w zakresie wydatków bie¿¹cych, jak
i inwestycyjnych.
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W Spotkaniu Noworocznym uczestniczyli: Zastêpca Dyrektora
Biura Poselskiego Pose³ do Parlamentu Europejskiego Joanny
Skrzydlewskiej, asystenci Pos³ów na Sejm RP: Artura Dunina i Marka
Matuszewskiego, Radna Sejmiku Województwa £ódzkiego Ilona
Rafalska, Wicestarosta Zgierski Marcin Karpiñski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski, Zastêpca Prezydenta
Miasta Zgierza Grzegorz Leœniewicz, Wójt Gminy Ozorków
W³adys³aw Sobolewski, Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha,
Sekretarz Miasta Ozorkowa Mariusz Ostrowski, Komendant
Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Piotr Nejman, Zastêpca Komen-
danta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Zgierzu m³. bryg.
Waldemar Mrulewicz, por. Daria Janosz z 31. Wojskowego
Oddzia³u Gospodarczego w Zgierzu - Jednostki Wojskowej 2573,
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Marta Pietrak-Kêdzierawska,
Zastêpca Prezesa Banku Spó³dzielczego w Zgierzu Krystyna Nowak,
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Centrum”
w Zgierzu Andrzej Zaj¹c, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 61 im.
œw. Franciszka z Asy¿u w £odzi Dariusz Nowak, radni Rady Gminy

Zgierz, Zastêpca Wójta Gminy Zgierz Marek Kominiak, Skarbnik
Gminy Zgierz Ewa Kubiak, Sekretarz Gminy Zgierz Bogus³awa
Szczeciñska, kierownicy referatów Urzêdu Gminy Zgierz i gminnych
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy gminnych szkó³, przedsta-
wiciele Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
klubów sportowych i organizacji pozarz¹dowych oraz so³tysi
i mieszkañcy gminy. 

Spotkanie Noworoczne uœwietni³ wystêp Zespo³u Œpiewaczego
„Szczawinianki” ze Szczawina. 

Wójt i Przewodnicz¹cy Rady z³o¿yli wszystkim ¿yczenia noworoczne,
podziêkowali równie¿ Radzie So³eckiej i paniom z KGW
w £agiewnikach Nowych za przygotowanie œwietlicy i poczêstunku. 

Spotkanie Noworoczne przygotowane zosta³o przez pracowników
Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. 

Ocalmy per³y drewnianej architektury Otwarcie boiska w Szczawinie Ma³e granty - So³tysówka w Jedliczu B

oprac. MACIEJ WRZESIÑSKI

zdjêcia na str. 16    
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20 grudnia odby³o siê integracyjne spotkanie
wigilijne uczestników projektu realizo-
wanego przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Zgierzu pn. „Inwestycja
w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro”.
Podczas spotkania podsumowano i zakoñ-
czono realizacjê projektu w 2011 r. 

Spoœród zaproszonych goœci
w spotkaniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw
Rembisz, Zastêpca Wójta
Gminy Zgierz Marek
Kominiak, Kierownik Refe-
ratu Rozwoju i Promocji

Gminy Wioleta G³owacka oraz
pracownicy Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej zaanga¿owani
w realizacjê projektu i osoby towa-
rzysz¹ce uczestnikom projektu. 

W 2011 r. do projektu przyst¹pi³o
31 nowych uczestników oraz jedna
osoba kontynuowa³a projekt
z 2010 r. W uroczystym zakoñcze-
niu uczestniczy³o ju¿ tylko 22
uczestników, poniewa¿ pozostali
wczeœniej podjêli pracê. 

Uczestnicy projektu otrzymali
certyfikaty ukoñczenia projektu

i postanowieñ kontraktu socjalnego. 

Z okazji zakoñczenia projektu oraz Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia uczestnicy projektu
otrzymali paczki œwi¹teczne. 

Po czêœci oficjalnej, wszyscy uczestnicy
spotkania zostali zaproszeni na wigilijny
poczêstunek. 

UNIA EUROPEJSKA

Projekt „Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze jutro” 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

Spotkanie wigilijne 
uczestników projektu GOPS

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Zgierzu 2 stycznia rozpocz¹³ rekrutacjê
uczestników do kolejnej edycji projektu pn.
„Inwestycja w siebie dzisiaj, szans¹ na lepsze
jutro” wspó³finansowanego przez Europejski
Fundusz Spo³eczny Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki.

W 2012 roku do udzia³u w projekcie zakwali-
fikowanych zostanie 30 osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, rolników z terenu
gminy Zgierz korzystaj¹cych ze œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej, w przedziale wiekowym
18-60 lat, bez wzglêdu na p³eæ, wy³¹cznie
mieszkañców gminy Zgierz. 

W ramach projektu uczestnicy bêd¹ mieli
szansê zdobycia umiejêtnoœci interpersonal-
nych, obs³ugi komputera, a tak¿e zdobycia
nowych kwalifikacji zawodowych. 

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie
mog¹ zg³aszaæ siê do pracowników socjal-
nych w Punktach Pomocy Spo³ecznej na
terenie gminy Zgierz. 

MA£GORZATA BIBEL
koordynator projektu

Rekrutacja
uczestników projektu

SPO£ECZEÑSTWO

Harmonogram najbli¿szych dy¿urów w
punktach konsultacyjnych na terenie gminy: 

q Klub Integracji Spo³ecznej w D¹brówce
Sowice: 
l 2 lutego, godz. 13.00 - 17.00
l 15 lutego, godz. 13.00 - 17.00
l 7 marca, godz. 13.00 - 17.00 
l 21 marca, godz. 13.00 - 17.00

q Centrum Aktywizacji Spo³eczno
- Kulturalnej i Sportowej w Giecznie: 
l 9 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 23 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 1 marca, godz. 14.00 - 18.00
l 15 marca, godz. 9.00 - 13.00 

q Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w S³owiku: 
l 14 lutego, godz. 15.00 - 19.00
l 29 lutego, godz. 15.00 - 19.00
l 8 marca, godz. 15.00 - 19.00
l 22 marca, godz. 15.00 - 19.00

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Smardzewie: 
l 8 lutego, godz. 13.00 - 17.00
l 22 lutego, godz. 13.00 - 17.00
l 7 marca, godz. 13.00 - 17.00
l 21 marca, godz. 13.00 - 17.00

q Niepubliczny Oœrodek Zdrowia
w Grotnikach:
l 9 lutego, godz. 9.00 - 13.00
l 23 lutego, godz. 14.00 - 18.00
l 1 marca, godz. 9.00 - 13.00
l 15 marca, godz. 14.00 - 18.00

Porad udziela „CENTRUM STEPP -
Szkolenia, Terapia, Edukacja, Pomoc
Psychologiczna - Marta Wosiñska”.

Bezp³atna pomoc psychologa i terapeuty Wyrazy wspó³czucia

Pani

ANNIE WEISS
z powodu œmierci 

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy

KONDOLENCJE

Wyrazy wspó³czucia

RODZINIE

œ.p. Genowefy Weiss
wieloletniej cz³onkini KGW w Bia³ej

sk³adaj¹ 

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bia³ej

oraz

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
z/s w Zgierzu

informacja:

Wyrazy wspó³czucia

Panu

HENRYKOWI JÊDRZEJCZAKOWI
z powodu œmierci 

TEŒCIÓW
sk³adaj¹ 

Dyrektor i pracownicy

Gminnego Zak³adu Komunalnego 

z/s w D¹brówce Wielkiej

Stop przemocy w rodzinie
Nie czekaj a¿ bêdzie za póŸno. Reaguj!
Dzwoñ na B£ÊKITN¥ LINIÊ 
801 120 002.  

Wyrazy wspó³czucia

Panu

HENRYKOWI JÊDRZEJCZAKOWI
z powodu œmierci 

TEŒCIÓW
sk³adaj¹ 

Wójt Gminy Zgierz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zgierz

oraz pracownicy Urzêdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy



W styczniu gmina Zgierz podpisa³a umowê
z Samorz¹dem Województwa £ódzkiego
o przyznanie dofinansowania z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki na realizacjê
projektu edukacyjnego pn. „Indywidualnoœæ
si³¹” w kwocie 217.000 z³.

Dzieci z klas I-III uczêszczaj¹ce do szkó³
na terenie gminy Zgierz zostan¹ objête
dodatkow¹ pomoc¹ pedagogiczn¹ w celu
prze³amania barier wystêpuj¹cych u nich w
procesie nauczania. 

Pomoc otrzymaj¹ uczniowie wymagaj¹cy
wsparcia w zakresie zwalczania zaburzeñ
mowy, wyrównywania braków edukacyjnych
dotycz¹cych czytania,             
pisania, nauki matematyki,
prze³amywania barier 
w komunikacji spo³ecznej
oraz uczniowie, u których
wystêpuj¹ wady postawy. 

W ramach projektu bêd¹ prowadzone
równie¿ zajêcia rozwijaj¹ce przejawiane
przez dzieci zdolnoœci: od matematyczno
- przyrodniczych, humanistycznych po
plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne
i sportowe. 

Podczas zajêæ bêdzie realizowany program
dostosowany do indywidualnych potrzeb

uczniów, aby rozbudziæ drzemi¹cy w nich
potencja³ edukacyjny. 

W projekcie bêdzie uczestniczy³o 194 uczniów,
którzy zostali wytypowani na podstawie
przeprowadzonej w ka¿dej szkole diagnozy
potrzeb edukacyjnych jej uczniów. Zajêcia
bêd¹ odbywa³y siê przez trzy kolejne semestry
szkolne: rozpoczn¹ siê w lutym 2012 roku
i zakoñcz¹ siê w czerwcu 2013 roku. 

W ramach projektu zostan¹ równie¿
zakupione pomoce dydaktyczne (ksi¹¿ki,
æwiczenia oraz gry edukacyjne), meble
i sprzêt komputerowy. Otrzymaj¹ je 4 szko³y,
które wymagaj¹ polepszenia warunków
realizacji zajêæ uczniów uczestnicz¹cych w
projekcie, aby uczyniæ zajêcia edukacyjne
efektywnymi i bardziej interesuj¹cymi.

Biuro Projektu, funkcjonuj¹ce w Urzêdzie
Gminy Zgierz, kieruje wdra¿aniem projektu
i systematycznie wspó³pracuje ze szko³ami
w nim uczestnicz¹cymi.

Projekt „Indywidualnoœæ si³¹” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Indywidualnoœæ
si³¹

JADWIGA AFINIEC
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KULTURA

Warszaty Bo¿onarodzeniowe zorganizowane
przez Gminny Oœrodek Kultury w Dzier¿¹znej
odby³y siê 15 i 16 grudnia. Pierwszego dnia
zajêcia artystyczne przeznaczone by³y dla
dzieci i m³odzie¿y, drugiego - dla doros³ych.

Warsztaty rozpoczêto od rozstrzygniêcia
konkursu „Szopka Bo¿onarodzeniowa”
i wrêczenia nagród. Wykonawcy piêknych
szopek otrzymali nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez GOK w Dzier¿¹znej: aparaty
fotograficzne, mp4 i pendrive’y. Nagrody
pocieszenia dla wszystkich uczestników
konkursu oraz poczêstunek ufundowa³ Urz¹d
Gminy Zgierz. Konkursowa wystawa szopek
bo¿onarodzeniowych cieszy³a oczy przez
ca³y czas trwania warsztatów. 

Podczas warsztatów twórczoœæ artystyczna
rozkwita³a. Odwiedzili nas uczniowie niemal

wszystkich szkó³ z terenu gminy Zgierz.
Zajêcia prowadzone w kilku grupach pod
opiek¹ instruktorów artystycznych a¿ têtni³y
zapa³em i energi¹ m³odego pokolenia. 

Katarzyna Leszczak - florystka z zami³owa-
nia - uczy³a, jak wykonaæ ca³kiem niedu¿¹,
choinkê z naturalnych elementów. Agata

W³odarek udziela³a wskazó-
wek, jak wykonaæ anio³ka
z sizalu. Wioletta Olczak-Hut
- bibliotekarka, która uwielbia
prowadziæ zajêcia plastyczne
z dzieæmi - pokaza³a natomiast
jak wykonaæ bombki patch-
workowe. By³ te¿ pokaz
tworzenia bombek a¿urowych
- to delikatna, niemal¿e
koronkowa robota. Razem
z gwiazdkami wykonanymi
metod¹ quillingu stan¹
siê ciekaw¹ ozdob¹ okna.
Œwi¹teczne dekoracje okienne

to domena kolejnej pasjonatki - instruktorki
Agnieszki Kwiatkowskiej. 

Równie¿ warsztaty dla doros³ych cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem. Oprócz
pachn¹cych choinek i bombek wykony-
wanych ró¿nymi technikami panie i panowie
mogli stworzyæ gwiazdy betlejemskie
z krepiny, kwiaty z organzy jako ozdobê
wigilijnego sto³u oraz florystyczne dekoracje
œwiecy, sto³u i inne wariacje. 

Ciekawostk¹ by³a wystawa „Szyde³kowe
Cudeñka”, zorganizowana przez ko³o
hobbystyczne dzia³aj¹ce w GOK. Mogliœmy
podziwiaæ niezwyk³¹ zrêcznoœæ naszych
pasjonatek szyde³kowania. 

Spotkanie zakoczono s³odkim poczêstunkiem
przygotowanym przez uczestniczki warsztatów.

Warsztaty 
Bo¿onarodzeniowe

ANNA WOSIECKA - JASIÑSKA
Gminny Oœrodek Kultury

w Dzier¿¹znej

Wiêcej zdjêæ na: www.gmina.zgierz.pl
oraz www.dzierzazna.pl
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Nauczyciele - emeryci z Ko³a ZNP w gminie
Zgierz tradycyjnie zebrali siê w grudniu na
uroczystej wigilii. Przy œwiecach i piêknie
zastawionych sto³ach czuæ by³o atmosferê
œwi¹t, a ¿yczeniom nie by³o koñca. 

Ciep³e i dobre s³owa us³yszeliœmy od zapro-
szonych goœci: Wójta Gminy Zgierz Zdzis³awa
Rembisza, Prezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP
w Zgierzu Gra¿yny Pisarskiej, Kierownika
Referatu Oœwiaty, Kultury i Sportu Cezarego
Piotrowskiego oraz Przewodnicz¹cej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Zgierzu
Jadwigi Karmañskiej. 

Dzielenie siê op³atkiem i wspólnie zaœpie-
wana najpiêkniejsza polska kolêda „Bóg siê
rodzi” dostarczy³y osobistych prze¿yæ. 

Na sto³ach pojawi³y siê kolejno wigilijne
potrawy. Tradycyjnie by³ œledŸ, zupa grzy-
bowa, karp, kapusta z grochem i pyszne

pierogi z grzybami. Ciasta podane na
wielkich pó³miskach przyci¹ga³y wzrok
i kusi³y ró¿norodnoœci¹. Nie zabrak³o te¿
kompotu z suszonych owoców, kawy
i herbaty. 

Przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów i Rencistów
ZNP w gminie Zgierz Barbara Maciak
podsumowa³a dzia³alnoœæ zarz¹du w 2011 r.,
podziêkowa³a wszystkim za wspó³pracê
i poinformowa³a, ¿e do chorych kole¿anek
pojad¹ delegacje z op³atkiem i ¿yczeniami. 

Jak zawsze podczas wigilii zbierano do
koszyczka pieni¹dze na karmê dla zwierz¹t w
zgierskim schronisku w myœl has³a
„Pozwólmy im przetrwaæ zimê”. 

Zapach œwiec, kolêdy p³yn¹ce z g³oœnika,

uœmiech na twarzach - to by³a godzina magii.
Zapomnieliœmy o codziennoœci, szczêœliwi,
¿e mogliœmy byæ razem. 

17 grudnia w szkole w Giecznie odby³a siê
gminna uroczystoœæ Miko³ajkowa dla dzieci
z rodzin najubo¿szych. Zaproszonych zosta³o
142 dzieci w wieku 5-12 lat, którym zapew-
niono transport oraz opiekê w autobusach.

Podczas imprezy dzieci obejrza³y przedsta-
wienie teatralne teatru Psikus z £odzi
pt. „Œmiechowisko” oraz wys³ucha³y kolêd
w wykonaniu chóru szkolnego pod kierow-
nictwem Grzegorza Turczyñskiego. 

Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz z³o¿y³
wszystkim dzieciom ¿yczenia œwi¹teczne
i noworoczne oraz podziêkowa³ opiekunom
za sprawowan¹ w tym dniu opiekê w
autobusach. 

G³ównym punktem programu by³o spotkanie
z Miko³ajem. Wszystkie dzieci otrzyma³y
paczki ze s³odyczami i maskotkami. 

Organizacj¹ uroczystoœci zajmowa³ siê
Referat Oœwiaty, Kultury i Sportu. 

Trzy zbiórki publiczne na terenie gminy
Zgierz zorganizowa³ w ubieg³ym roku
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Zgierzu. Zbiórka prowadzona by³a
od 11 maja do 31 grudnia na podstawie
decyzji wydanej przez Wójta Gminy Zgierz.
W tym czasie zebrano 287,77 z³. 

Dziêki pomocy darczyñców, za kwotê 260,27 z³
PCK przygotowa³ dla najubo¿szych uczniów
ze Szko³y Podstawowej w Bia³ej 10 paczek
¿ywnoœciowych z okazji Dnia Dziecka,
103 œniadania oraz 1 paczkê dla najbiedniej-
szego ucznia tej szko³y w ramach akcji
„Gwiazdka Czerwonokrzyska”.

Spotkanie wigilijne
nauczycieli - emerytów

Miko³ajki w Giecznie

PCK dla najubo¿szych
uczniów szko³y w Bia³ej

BO¯ENA FRANK

IWONA KACELA
ZR PCK w Zgierzu

BARBARA MACIAK
Przewodnicz¹ca 

Ko³a Emerytów i Rencistów ZNP 
w gminie Zgierz

OŒWIATA

16 grudnia w szkole w Szczawinie odby³
siê koncert bo¿onarodzeniowy pt.
„Puchowy œniegu tren” przygotowany
przez nauczycieli i uczniów. Rodzice,
dziadkowie, przyjaciele i koledzy mogli
podziwiaæ liczne umiejêtnoœci i talenty
m³odych artystów.

Repertuar kolêd by³ imponuj¹cy.
Na tr¹bce gra³ Szymon Stêpieñ,
gitarowy popis dali Martyna Kowalska,
Jakub Stolarz i Mateusz Wasiak,
na instrumentach klawiszowych zagrali
Julia Isert i Zuza Wo³owska, na fletach -
Wiktoria Kociszewska i Sonia Bekrycht,
na skrzypcach - Klaudia Jurek, a Mateusz
Misztal na klarnecie z towarzyszeniem
autorskiego podk³adu muzycznego. Ponadto
Wiktoria Kociszewska, Sonia Bekrycht,
Hubert Królikowski, Julia Królikowska,
Jakub Stolarz i Klaudia Jurek wyst¹pili w
repertuarze anglojêzycznym. Wspaniale
zaprezentowa³ siê równie¿ chór szkolny pod
kierunkiem Urszuli C³apiñskiej. Natomiast
najm³odsi uczniowie pod kierunkiem Lucyny
Kubiak zaœpiewali „Pastora³kê”.

Grupy taneczne pod kierunkiem Aleksandry
Kasicy doskonale odda³y atmosferê œwi¹te-
czn¹. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje solowy
wystêp taneczny Anny-Marii Jêdrzejczak. 

W programie koncertu œwi¹tecznego nie
mog³o zabrakn¹æ tradycyjnych „Jase³ek”.

Dekoracjê œwi¹teczn¹ przygotowa³y Renata
Niszczak i Katarzyna Wo³owska. Ca³oœæ
programu opracowali i poprowadzili nauczy-
ciele: Dorota GwóŸdŸ, Dorota Pogorzelska
i Karol W³odarczyk.

Koncert kolêd 
w Szczawinie

ZSG w Szczawinie
na podstawie

informacji:
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Szko³a w S³owiku dziêki zaanga¿owaniu
so³tysów i cz³onków Rad So³eckich So³ectw
Emilia i S³owik zyska³a nowy sprzêt do nauki

muzyki oraz prowadzenia zajêæ sportowych
i œwietlicowych.

Przedstawiciele So³ectwa Emilia zakupili gry
planszowe, pi³ki do siatkówki i pi³ki no¿nej
oraz inny sprzêt sportowy o ³¹cznej wartoœci
735 z³. Przedstawiciele So³ectwa S³owik

kupili natomiast instrumenty perkusyjne
(werbel marszowy, sheker, tamburyn,
janczary, dzwonki) za kwotê 543 z³. 

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy w roku
2012 nie ominê³a Zespo³u Szkolno-Gimna-
zjalnego w Szczawinie. Dziewiêcioro
wolontariuszy kwestowa³o w szkole, okoli-
cznych miejscowoœciach, £odzi i Zgierzu.
Pod opiek¹ rodziców i nauczycielki Alek-
sandry Gajdy-Limanówki, zbierali datki, aby
tak jak ca³a Polska wesprzeæ akcjê wspiera-
j¹c¹ zakup pomp insulinowych dla kobiet
ciê¿arnych z cukrzyc¹. Uczniowie ze szko³y
w Szczawinie co roku bij¹ rekordy uzbie-
ranych pieniêdzy. W tym roku zebrali
3.832,47z³. W najciê¿szej puszce by³o 730 z³.

Wolontariusze WOŒP z Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w S³owiku zebrali wspólnie
2.947,32 z³. Wolontariuszami byli: Martyna
Makowska (721,14 z³ +1 sztabka kosz-
townoœci), Maciej Matusiak (482,72 z³),

Marta Cylke (322,62
z³ + euro), Agata Sêk
(308,04 z³ + 2 ³añcusz-
ki + 2 pierœcionki),
Michalina Maciak
(303,26 z³ + bi¿uteria
srebrna), Karolina
Ludwicka (207,78 z³),
Anna Zagórska (176,60
z³), Anna Karolczak
(176,55 z³), Angelika
Gerstenberger (157,36
z³), Adrian Syncerek
(91,25 z³).

Uczniom, ich rodzinom oraz opiekunom
gratulujemy przeprowadzenia efektywnej
akcji tym bardziej, ¿e zapowiadaj¹, ¿e bêd¹
grali z Wielk¹ Orkiestr¹ do koñca œwiata
i o jeden dzieñ d³u¿ej!

q q q

Ferie dla dzieci i m³odzie¿y w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

Zapraszamy najm³odszych mieszkañców
naszej gminy na kolejne ju¿ szaleñstwo ferii
zimowych. Jak zwykle przygotowaliœmy
niezapomniane atrakcje. Tegoroczne zajêcia
bêd¹ przebiega³y pod znakiem Mistrzostw
EURO 2012. Zobaczymy jak m³odzi Polacy
poradz¹ sobie z tym nie lada wyzwaniem.
Oj bêdzie siê dzia³o!

Terminarz zajêæ:
l 30 stycznia (poniedzia³ek) Bezpiecznie
przez œwiat - wyjazd do Zgierza
l 1 lutego (œroda) Poznajmy siê - to EURO
kraje - zajêcia w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej
l 3 lutego (pi¹tek) Co jadaj¹ u naszych
s¹siadów, czyli EUROkulinaria w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
l 6 lutego (poniedzia³ek) Biegiem po
zwyciêstwo - spartakiada i ognisko w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej
l 8 lutego (œroda) Coraz dalej, coraz wy¿ej
- wyjazd do £odzi

l 10 lutego (pi¹tek) Pora na medale, czyli
Bal Mistrzów Sportu - zabawa karnawa³owa
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

Wiêcej informacji: Gminny Oœrodek Kultury,
Dzier¿¹zna 4, tel. 42 717 84 66 w godz. 8.00
-16.00, www.dzierzazna.pl.

q q q

Centrum Informacji Multimedialnej
w Szkole Podstawowej w Bia³ej podczas
ferii zimowych, od 30 stycznia do 11 lutego
czynne bêdzie w godzinach: l pon - pt
11.00 - 18.00 l sob 11.00 - 16.00.

Nowy sprzêt dla szko³y
w S³owiku

ZSG w S³owiku
na podstawie

informacji:

Ferie

Wolontariusze WOŒP

ZSG w Szczawinie
ZSG w S³owiku

na podstawie
informacji:

Wolontariusze z Zespo³u Szkolno
-Gimnazjalnego w S³owiku

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Bia³ej
byli najm³odszymi uczestnikami konkursu
literackiego pt. „Zgierskie w¹tki”. Konkurs
zorganizowa³a fundacja „Twórczy, Aktywni”
ze Zgierza. Praca uczestników polega³a na
zebraniu informacji o ¿yciu na wsi w
dawnych czasach. Uczennice znalaz³y infor-
matorów wœród najstarszych mieszkañców
okolicznych wsi, wys³ucha³y i spisa³y ich
opowieœci o w³asnych losach, dawnych oby-
czajach i ¿yciu codziennym. Genowefa
Gêbicka z Bia³ej opowiedzia³a o paj¹kach ze
s³omy i bibu³y, Stanis³aw Niewiadomski
z Dzier¿¹znej podkreœla³, jak bardzo ¿ycie na
wsi zwi¹zane by³o z przyrod¹ i jak od niej

zale¿a³o. Zmiany pór roku dyktowa³y prace
w gospodarstwie, œwiêtowanie, uprawy na
polu  i odpoczynek. Janina i Kazimierz
JóŸwiakowie skupili siê na zanikaj¹cej dziœ
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê kos¹ i sierpem,
a Krystyna i Andrzej JóŸwiakowie opowia-
dali o darciu pierza i towarzysz¹cych mu
przyœpiewkach ludowych. Spotkanie z
przesz³oœci¹ by³o niezwykle pouczaj¹c¹
lekcj¹ poznawania dziedzictwa kulturowego
i zacieœnianiem wiêzi z rodzin¹, s¹siadami,
znajomymi, miejscem zamieszkania. Podczas
podsumowania konkursu, 21 grudnia prace
literackie Natalii Jab³oñskiej, Darii
Kociszewskiej i Natalii £uczyñskiej zosta³y
wyró¿nione. 

¯ycie na wsi 
w dawnych czasach Dru¿yna gimnazjalistów z Zespo³u Szkolno

-Gimnazjalnego w Szczawinie w sk³adzie:
Karolina Karolewska z kl. IIIB i Maciej
Przechodzeñ z kl. IIIA (opiekun - Irena
Konsowicz) oraz Zuzanna Sobczak
i Natalia Cybulska z klasy IIA (opiekun -
Jolanta Chojecka- Stêpniewska), bêdzie
reprezentowaæ Park Krajobrazowy Wzniesieñ
£ódzkich podczas trzeciego - wojewódzkiego
etapu ogólnopolskiego konkursu, który
odbêdzie siê w kwietniu w Za³êczu Wielkim. 

W nagrodê szko³a otrzyma³a m.in. aparat
fotograficzny, a uczestnicy czterodniowy
pobyt w zielonej szkole w Za³êczu Wielkim.

Uczniowie z Gimnazjum 
w Szczawinie zakwalifikowali siê 
do wojewódzkiego etapu 
konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”

ZSG w Szczawinie
na podstawie

informacji:MAGDALENA HAUKE
SP w Bia³ej
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W 2012 roku producenci rolni bêd¹ mogli
sk³adaæ wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej do wójta,
burmistrza, lub prezydenta w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntów
bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu
tego producenta rolnego (w tym dzier¿awcy)
w dwóch terminach, tj: 
l 1 - 29 lutego 2012 r. 
- wraz z fakturami VAT dokumentuj¹cymi
zakup oleju napêdowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w okresie od 1 wrzeœnia
2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 
l 1 - 31 sierpnia 2012 r. 
- wraz z fakturami VAT potwierdzaj¹cymi
zakup oleju napêdowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012 r. 

Wyp³ata zwrotu podatku nast¹pi w kasie
urzêdu lub przelewem na rachunek bankowy
wskazany we wniosku w terminach: 
l 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku
z³o¿enia wniosku w pierwszym terminie, 
l 1 - 31 paŸdziernika 2012 r. w przypadku
z³o¿enia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej mo¿na
pobraæ ze stron internetowych www.minrol.
gov.pl oraz www.gmina.zgiez.pl.

Gospodarstwa domowe generuj¹ coraz
wiêcej odpadów. Niemal¿e ka¿dy produkt
spo¿ywczy pozostawia po sobie jednorazowe
opakowanie, które trafia do kosza, a produk-
tem najczêœciej wypychaj¹cym nasze worki
na œmieci s¹ butelki PET. Z ka¿dym rokiem
zu¿ywamy coraz wiêcej opakowañ, w tym
butelek PET. Napoje w opakowaniach PET
s¹ najchêtniej u¿ywane w naszych domach,
szko³ach i w pracy. Rynek opakowañ w
Polsce i na œwiecie stale siê rozwija, pojawia
siê coraz wiêcej atrakcyjnych, ale zbêdnych
opakowañ. Stale wzrasta iloœæ odpadów
komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkañca,
przez co zwiêksza siê ich objêtoœæ. Rocznie
zu¿ywa siê oko³o 120 milionów ton butelek
PET i co rok jest ich o 5 procent wiêcej.
Ka¿dego roku statystyczny Polak wyrzuca
oko³o 3 kg butelek PET. 

Dlaczego warto zgniataæ butelki? 
l Wyrzucasz œmieci 5 razy rzadziej, tym
samym oszczêdzasz czas i pieni¹dze. 
l Zmniejszasz objêtoœæ butelek w koszu
nawet o 80 proc. 
l Zgniecione butelki to rzadszy transport
firm wywo¿¹cych odpady. 
l Chronisz œrodowisko przed tonami
szkodliwych odpadów. 
l Dajesz dobry przyk³ad innym! 

Z przetworzonej butelki PET wytwarza
siê: 
l Bluzy typu polar, koce, koszulki. 
l Chodniki i dywany. 
l Krzes³a. 
l Elementy konstrukcyjne mebli, czêœci
wyposa¿enia wnêtrz samochodowych. 
l P³yty i folie, np. tacki, pude³ka oraz
opakowania spo¿ywcze. 

Czy wiesz, ¿e: 
l Czas rozk³adu wyrzuconej butelki wynosi
ok. 400 lat. 
l Wydajnoœæ recyklingu wynosi a¿ 95 proc.,
czyli ka¿da jedna zgnieciona przez nas
butelka da nam w efekcie kolejn¹ now¹
butelkê. 
l Przetwarzaj¹c butelki przyczyniamy siê do
redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Zapraszamy do Gminnego Oœrodka Kultury
w Dzier¿¹znej!

q 30 stycznia - 12 lutego
My te¿ startujemy w EURO 2012 - ferie dla
dzieci 

q 19 marca - 24 marca
Wiosna ach to Ty! - 6 dni z Marzann¹
- czas dla dzieci i m³odzie¿y
Palma pierwszeñstwa za Palmê Wielka-
nocn¹ - konkurs plastyczny organizowany
przez GOK

q 29 marca 
Zrób to sam - W twórczoœæ owocne Warsztaty
Wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y 

q 30 marca
Zrób to sam - W twórczoœæ owocne Warsztaty
Wielkanocne dla doros³ych 

q Zespó³ tañca nowoczesnego RAINDROPS
dla dzieci i m³odzie¿y - skoczne zajêcia
taneczne w ka¿dy czwartek w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

q Ko³o hobbystyczne - Z szyde³kiem
zmagania - spotkania dwa razy w miesi¹cu
w œrody w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dzier¿¹znej; terminy spotkañ: 8.02,
29.02, 14.03, 21.03, 11.04, 25.04, 9.05,
23.05, 13.06, 27.06

q Zespó³ Œpiewaczy „Giecznianki”
z Gieczna z kapel¹ ludow¹ Zenona
Rudnickiego - próby cztery razy w
miesi¹cu w œwietlicy wiejskiej w Giecznie

q Zespó³ Œpiewaczy „Szczawinianki”
ze Szczawina - próby w ka¿dy czwartek
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
Szczawinie

q Orkiestra Dêta - próby w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dzier¿¹znej

Przy³¹cz siê do akcji !

W województwie ³ódzkim ruszy³a kampania
edukacyjno-informacyjna „Zgnieæ butelkê”. 

Wiêcej na: www.zgniecbutelke.pl

Zmiana terminu sk³adania
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego

Pieni¹dze na dofinansowanie
dostêpu do p³atnych us³ug 
doradczych

www.arimr.qov.pl
Ÿród³o:

Od stycznia mo¿na sk³adaæ w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wnioski o przyznanie pomocy w ramach
dzia³ania „Korzystanie z us³ug doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” finanso-
wanego z PROW 2007 - 2013. Wsparcie mog¹
otrzymaæ równie¿ rolnicy, którzy dotychczas
nie korzystali z dop³at bezpoœrednich.

Referat Ochrony Œrodowiska, 
Rolnictwa i Dzia³alnoœci Gospodarczej

informacja:

Gminny Oœrodek Kultury 
w Dzier¿¹znej 

og³asza nabór do
ORKIESTRY DÊTEJ!

Zapraszamy wszystkich chêtnych 
od 12 roku ¿ycia do wst¹pienia 

w szeregi orkiestry.

Zajêcia poprowadzi profesjonalny
kapelmistrz. Próby w GOK w Dzier¿¹znej

NABÓR BEZP£ATNY!

Zapisy i informacje:
GOK w Dzier¿¹znej 
tel. 42 717 84 66

Co w kulturze?

Wydarzenia kulturalne

Zajêcia sta³e

Wiêcej na: www.dzierzazna.pl

KULTURA ROLNICTWO SPO£ECZEÑSTWO



Emilia, S³owik, Dêbniak,
Kania Góra, Luæmierz

Rosanów 7
21

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

1
15

Kolonia G³owa, Bia³a,
Cyprianów

8
22

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

2
16

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

9
23

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

17

Grotniki, Ustronie,
Zimna Woda, 
Wiktorów

10
24

lutymiejscowoœæ

13
27

marzec

12
26

6
20

7
21

14
28

1
15

8
22

16

9
23

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

KOMUNIKATY

Na terenie gminy Zgierz na drogach gmin-
nych akcjê zimow¹ prowadzi Gminny
Zak³ad Komunalny z/s w D¹brówce Wielkiej
ul. Koœcielna 6/8.

GZK posiada w dyspozycji ni¿ej wymie-
niony sprzêt do usuwania skutków zimy:
• koparka „HSV” z p³ugiem, • koparka JCB
z p³ugiem, • równiarka, • piaskarka na samo-
chodzie „Star”, • ci¹gnik z rozsiewaczem
piasku.

Dodatkowo w bie¿¹cym roku GZK zawar³
umowy na odœnie¿anie dróg gminnych
z podwykonawcami posiadaj¹cymi nastê-
puj¹cy sprzêt: • ci¹gnik FENDIT, typ: 818
z p³ugiem œnie¿nym PRONAR, typ: PUV -
2800, • koparko-³adowarka, • ci¹gnik
z p³ugiem œnie¿nym ruchomym - 2200 mm. 

Zg³oszenia dotycz¹ce odœnie¿ania dróg
nale¿y kierowaæ pod nastêpuj¹ce numery
telefonów: 

• w godz. 8.00 - 16.00: 
42 717 80 76, 42 717 82 53, 609 219 611 

• ca³odobowo: 
691 722 426

Akcja zima

Gminny Zak³ad Komunalny
informacja:
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Apteka w Giecznie
ul. G³ówna 43
tel. 42 717 83 22
Godziny pracy:
pn, pt 10.00 - 18.00
wt, œr, czw 9.30 - 16.00
sob, niedz - nieczynne

Apteka w Bia³ej
ul. Koœcielna 1 
tel. 42 717 84 26

Godziny pracy:
pn, pt 8.00 - 18.00
wt, œr, czw 8.00 - 17.00
sob 9.00 - 13.00
niedz - nieczynne

Apteka „Leœna” 
w Smardzewie
ul. Podleœna 4
tel. 42 716 97 79
Godziny pracy:
pn-pt 9.00 - 18.00

sob 9.00 - 14.00
niedz - nieczynne

Punkt apteczny 
„Nad Lind¹” 
w Grotnikach
ul. Brzozowa 23a
tel. 42 717 88 71
Godziny pracy:
pon-pt 9.00 - 18.00
sob 9.00 - 15.00
niedz - nieczynne

Godziny pracy aptek na terenie gminy

q q q

Operatorzy dostarczaj¹cy Internet 
odbiorcom z terenu gminy Zgierz

NET PARTNER tel. 42 235 18 00, 42 253
65 85 rejon: D¹brówka i okolice

DIALOG rynek indywidualny - tel. 42 258
87 11 rynek biznesowy - tel. 42 250 06 00
rejon: OSP Bia³a i okolice

TPNETS.com tel. 42 636 98 96 rejon: ca³a
gmina

EURON tel. 42 714 04 00 rejon: Bia³a

SKOMUR tel. 42 716 76 60

Telekomunikacja Biuro Obs³ugi

q q q

Bezp³atny dostêp do Internetu

q Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu:

PPDI w Grotnikach (budynek ZSG w
Grotnikach, ul. Brzozowa 4) czynny od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 - 18.00.

PPDI w S³owiku (budynek ZSG w S³owiku,
ul. Gdañska 42) czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz.10.00 - 18.00.

PPDI w Szczawinie (budynek ZSG w Szcza-
winie Koœcielnym, ul. Koœcielna 21) czynny
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 -
18.00.

q Centrum Kszta³cenia w D¹brówce
Sowice, ul. Ogrodowa 6 czynne od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 12.00 - 20.00,
w soboty i niedziele w godz. 12.00 - 16.00.

q Centrum Informacji Multimedialnej
w Szkole Podstawowej w Bia³ej w trakcie
roku szkolnego czynne jest od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 17.00 - 20.00, w soboty
w godz. 10.00 - 18.00. Uwaga! Godziny
otwarcia podczas ferii zimowych na str. 13.

Internet w gminie

szkolenie

Jak pozyskiwaæ dotacje?
Zapraszamy mieszkañców gminy Zgierz, przedstawicieli stowarzyszeñ, fundacji
i innych podmiotów dzia³aj¹cych na terenie gminy, zainteresowanych pozyskiwaniem
dotacji w ramach „Ma³ych projektów”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiêbiorstw”,
„Ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” na szkolenie, które odbêdzie siê
7 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Zgierz,
ul. £êczycka 4.




