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ZDUŃSKA WOLA

Można wybrać
jeden z siedmiu modułów
szkoleń w ramach projektu
„Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców
gminy Zduńska Wola”

Gmina Zduńska Wola
pozyskała kolejne środki
finansowe na realizację
grantów na wsparcie
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER
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Szanowni
Mieszkańcy

Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Zduńska Wola
życzą
Janusz Sakiewa,

przewodniczący
Rady Gminy Zduńska Wola
wraz z radnymi

Z

bliżająca się wiosna niesie nadzieję, poprawia nastrój, przywołuje na twarzy uśmiech, pozwala
przychylniej patrzeć w przyszłość.
Porządkujmy swoje życie i starajmy
się wchodzić w ten okres bez wzajemnych urazów i z przekonaniem,
że dobrze mieć obok drugiego człowieka. Okazane dobro wraca.
Wiosna jest też szczególnym
czasem porządków w domach,
ogrodach i na podwórkach. Robi
się jednak smutno, gdy niektórzy
z nas, porządkując swoje najbliższe
otoczenie, zaśmiecają dalsze – lasy,
rowy, pola sąsiadów. Każdy z nas
płaci za odbiór odpadów. Dlaczego
musimy dodawać jeszcze do tego
wspólne koszty związane ze „sprzątaniem świata”? Warto pamiętać, że
jeśli zapłacimy za sprzątanie, nie będziemy mogli wykonać oświetlenia
czy placu zabaw.
Mając na myśli troskę o nasze
środowisko, zapraszamy wszystkich
mieszkańców na XII Festyn Recyklingowy, który odbędzie się w Wojsławicach w dniu 27 kwietnia 2019
roku. Posegregowane odpady będziemy mogli wymienić – jak zwykle – na drzewka, krzewy i kwiaty.
Natomiast 3 maja 2019 roku możemy wspólnie spędzić z druhami
strażakami na Gminnym Dniu
Strażaka połączonym z 90-leciem
powołania OSP w Polkowie. Piknik
odbędzie się na terenie OSP. Warto poznawać gminę, warto spędzać
razem czas.
W atmosferze zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy pragnę przekazać Wam wszystkim serdeczne
życzenia – Radosnego Alleluja!

HENRYK STANIUCHA,
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Henryk Staniucha,
wójt
Gminy Zduńska Wola
wraz z pracownikami

Nowa kadencja – uroczyście
N

a przełomie roku 2018-2019 we
wszystkich sołectwach w gminie Zduńska Wola odbyły się wybory
sołtysów i członków rad sołeckich.
Na 31 sołectw tylko w 7 wybrano
sołtysów, którzy wcześniej nie pełnili tej funkcji. Większość – bo 24
szefów samorządu wiejskiego – będzie pracować na rzecz społeczności
lokalnej kolejną kadencję.
Wszystkim sołtysom życzymy
owocnego działania, a także satysfakcji z wykonywanego mandatu.

■■■

Dzień Sołtysa w gminie Zduńska
Wola obchodzono w dniu 2 marca.
Sołtysi i radni gminy uczestniczyli
w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w Łęczycy (na zdjęciu).
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Ponownie świętowaliśmy z kobietami
Z inicjatywy wójta Henryka Staniuchy
i w tym roku w naszej gminie zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Na zaproszenie odpowiedziały
członkinie kół gospodyń wiejskich, radne
oraz sołtyski. Spotkanie odbyło się 9 marca
w Gajewnikach.
Celebrujące swoje święto panie
powitali: wójt Henryk Staniucha,
jego zastępca Antoni Wujda oraz
Janusz Sakiewa, przewodniczący
Rady Gminy Zduńska Wola i Sławomir Turski, przewodniczący
Komisji Budżetowej, Rolnictwa,
Rozwoju i Ochrony Środowiska.
Panowie złożyli serdeczne życzenia oraz obdarowali panie łakociami.
Wójt Henryk Staniucha podziękował paniom z KGW za ich trud
i wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury i tradycji gminy
Zduńska Wola oraz za działalność
społeczną w środowisku lokalnym.

W spotkaniu uczestniczyły także
członkinie nowo zawiązanego Koła
Gospodyń Wiejskich z Michałowa.
Szef gminy pogratulował im zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz życzył sukcesów w realizacji podejmowanych inicjatyw.
Uczestniczki spotkania w wyjątkowy nastrój wprowadził Marcel
Gładkiewicz, utalentowany uczeń
VI klasy Szkoły Podstawowej im.

Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie. Marcel zaśpiewał 4 piosenki. Swój minirecital rozpoczął
od utworu „It’s time” z repertuaru
zespołu Imagine Dragons.
Na scenie zaprezentował się także
kabaret Sakreble ze Zduńskiej Woli.
Dodatkową atrakcją była możliwość
wykonania w fotobudce pamiątkowego zdjęcia z wykorzystaniem zabawnych gadżetów.

Na zakończenie spotkania wszystkie uczestniczące w nim panie włączyły się do wspólnego śpiewania
przy akompaniamencie Przemysława Ruty.
Wszystkim Mieszkankom gminy
Zduńska Wola życzymy, aby Dzień
Kobiet trwał cały rok i aby wszystkie
zawsze czuły się szczęśliwe i dumne
z tego, że są kobietami.
ZDJĘCIA:

ARCHIWUM UG ZDUŃSKA WOLA

Maksymilian Maria Kolbe – zakonnik, męczennik, redaktor
A

by uczcić Wielkiego Rodaka
z okazji 125. rocznicy urodzin
i 100. rocznicy mszy świętej prymicyjnej Maksymiliana Marii Kolbe, członkinie i członkowie Koła
Gospodyń Wiejskich, druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej i sołtys
wsi Czechy przygotowali 10 marca
br. w sali OSP spotkanie okolicznościowe.

Niepowtarzalny, wzruszający
klimat temu wydarzeniu nadało wniesienie figury Matki Bożej
Niepokalanej przez Włodzimierza
Ignaczaka i Janusza Sakiewę w trakcie utworu „Maryjo, śliczna pani”.
W trakcie uroczystości członkinie koła recytowały wiersze, a sołtys wsi przybliżył zebranym postać
Świętego.

Przygotowano okolicznościową
wystawę archiwalnych dewocjonaliów: obrazów świętych, krzyży,
gazet, świadectw szkolnych, książeczek, pamiątek religijnych: chrztu,
komunii świętej i ślubu.
Na zaproszenie organizatorów
Amatorski Teatr Cultus ze Zduńskiej Woli przybliżył postać Marianny Kolbe – matki św. Mak-

symiliana w sztuce pt. „Marianna
Kolbe – heroiczna matka świętego”.
Profesjonalny występ aktorów dopełnił wyjątkową atmosferę. Zwieńczeniem wieczoru była wspólna modlitwa zebranych.
W spotkaniu uczestniczył m.in.:
o. Zdzisław Dzido z Klasztoru w Niepokalanowie.
URSZULA SAKIEWA,



PRZEWODNICZĄCA KGW

Nad rodzinnym albumem...
M

iejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej
Woli zorganizowała 12 marca spotkanie autorskie z Teresą Lipowską.
Aktorka znana jest z wielu ról filmowych, teatralnych i kabaretowych.
Zagrała m.in. w filmach: „Rzeczpospolita babska”, „Noce i dnie”, „Placówka”, „Rodzina Połanieckich” oraz w serialu „M jak miłość”.
Członkinie KGW w Czechach uczestniczyły w tym niezwykłym spotkaniu. Bardzo miłym akcentem wieczoru była wspólna fotografia.
Dla uczestniczek spotkania to był wyjątkowo mile spędzony czas. Dedykacja aktorki w jej książce zatytułowanej: „Nad rodzinnym albumem.
Teresa Lipowska w rozmowach z Iloną Łepkowską” zostanie w KGW
Czechy na zawsze. Spotkanie autorskie poprowadziła Monika Mularska-Kucharek.
URSZULA SAKIEWA, KGW CZECHY



FOT. ARCHIWUM KGW CZECHY
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E-aktywni mieszkańcy gminy
Z

a nami część szkoleń w ramach projektu
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Zduńska Wola”, który jest częścią
projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe
Kompetencje społeczeństwa.

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ, KTÓRE SIĘ ODBYŁY:

1. 17-18.12.2018 – Urząd Gminy Zduńska Wola
– Zduńska Wola, ul. Zielona 30
2. 29-30.01.2019 – LGD „Podkowa” – Czechy 142
3. 01-01.02.2019 – Szkoła Podstawowa w Krobanowie – Krobanów 12
4. 05-06.02.2019 – LGD „Podkowa” – Czechy 142
5. 26-27.02.2019 – Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym – Annopole Stare 5A
6. 04-05.03.2019 – Szkoła Podstawowa w Izabelowie – Izabelów 50
7. 13-14.03.2019 – Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym – Annopole Stare 5A.

NADAL MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA
JEDEN Z SIEDMIU MODUŁÓW:

■ „Rodzic w internecie” – zawiera m.in. warto-

ściowe gry i treści kulturalne oraz edukacyjne dla
dzieci i rodziców; wykorzystanie stron instytucji
publicznych; bezpieczne korzystanie z serwisów
społecznościowych; uzyskiwanie pomocy online;
zasady bezpieczeństwa w internecie; korzystanie
z zasobów cyfrowych; ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem; wnioski Rodzina 500+ i Karta Dużej Rodziny online.
■ „Mój biznes w sieci” – zawiera m.in. wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie wiary-

godności potencjalnego partnera biznesowego;
rozpowszechnianie w sieci informacji o swoim
biznesie; wykorzystanie materiałów z sieci; prowadzenie rozmów przez internet; komunikacja
elektroniczna z dostawcami i klientami; marketing w internecie; ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem; przydatne aplikacje; ePUAP
i profil zaufany; rozliczenia podatkowe, deklaracje
i składki na ZUS online.
■ „Moje finanse i transakcje w sieci” – zawiera
m.in. prawa konsumenta; wyszukiwanie ofert,
ocena wiarygodności kontrahenta; bezpieczne
zarządzanie prywatnością w sieci; uzyskiwanie
pomocy online; zakupy i sprzedaż przez internet;
zarządzanie kontem bankowym online, płatności
elektroniczne; rezerwacja podróży online; aplikacje zapewniające bezpieczeństwo w sieci; ePUAP
i profil zaufany; deklaracje podatkowe online.
■ „Działam w sieciach społecznościowych” –
zawiera m.in. wyszukiwanie treści związanych
z rozwojem zainteresowań; prowadzenie rozmów
przez internet; bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych; Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram; tworzenie i prowadzenie
bloga; rezerwacja podróży online; ePUAP i profil zaufany; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; promowanie wydarzeń w sieciach
społecznościowych.
■ „Tworzę własną stronę internetową, blog” – zawiera m.in. rozpowszechnianie w sieci informacji
o swojej stronie; wyszukiwanie treści związanych
z rozwojem zainteresowań; uzyskiwanie pomocy
online; komunikacja z odbiorcami strony; hosting
strony i rejestracja domeny; korzystanie z analityki internetowej; reklama w internecie; Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram; prawo autorskie,

plagiat, prawo cytatu; ePUAP i profil zaufany.
■ „Rolnik w sieci” – zawiera m.in. pozyskiwanie
informacji w sieci; komunikacja elektroniczna;
uzyskiwanie pomocy online; zakupy i sprzedaż
przez internet; licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin; zarządzanie kontem bankowym online; sprawdzanie prognoz pogody w internecie; ochrona przed oszustwami w internecie;
ochrona przed złośliwym oprogramowaniem;
ePUAP i profil zaufany; aplikacje mobilne dla
rolników; rozliczenia podatkowe online; portale
wspierające działalność rolniczą.
■ „Kultura w sieci” – zawiera m.in. wirtualne galerie muzealne; wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych; prowadzenie rozmów
przez internet; uzyskiwanie pomocy online; ePUAP i profil zaufany; Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram; korzystanie z map w internecie; korzystanie z e-booków i audiobooków; rezerwacja
biletów online; zakup oprogramowania w sieci;
przydatne aplikacje; treści kulturalne w internecie.

JAK DOŁĄCZYĆ?

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy na naszej
stronie internetowej lub w sekretariacie Urzędu
Gminy Zduńska Wola
2. Wypełniony formularz zanieś do sekretariatu
lub do pokoju nr 28 w UG Zduńska Wola.
Po więcej informacji skontaktuj się z naszym
reprezentantem 797-908-963.

Granty sołeckie 2019 – wybrano trzy projekty
Z

arząd Województwa Łódzkiego w lutym br.
ogłosił nabór wniosków na udzielenie z budżetu województwa łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Do 5 marca br. do Urzędu Gminy Zduńska
Wola wpłynęło 7 wniosków z sołectw: Janiszewice, Kłady, Ogrodzisko, Suchoczasy, Tymienice,
Wojsławice i Wólka Wojsławska.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa
Łódzkiego, z każdej gminy mogą być złożone

maksymalnie 3 wnioski o udzielenie pomocy.
W celu ich wyłonienia wójt gminy Zduńska
Wola, zarządzeniem nr 67/2019, powołał komisję
w składzie 3 radnych i 3 sołtysów, do oceny wniosków sołectw o przyznanie pomocy finansowej.

PO ANALIZIE KOMISJA WYBRAŁA
3 SPOŚRÓD 7 WNIOSKÓW:

1) Sołectwa Ogrodzisko na realizację projektu
pod nazwą „Łączymy pokolenia” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, tj. utwardzenie
kostką brukową.
2) Sołectwa Wojsławice – na realizację projektu
pn. „Aktywna wieś – powrót do tradycji”. Założe-

niem projektu jest zagospodarowanie placu przed
strażnicą OSP Wojsławice, tj. stworzenie miejsca
integracji społeczności lokalnej.
3) Sołectwa Wólka Wojsławska – na realizację
projektu pn. „Z domu na plac po przyjaźń i zdrowie”. Celem projektu jest utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej na terenie sołectwa.
Zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie naboru, wnioski realizowane będą w terminie od 1 lipca do 15 listopada 2019 roku.
Według założeń projektu wyniki zostaną ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w II
kwartale br.

INFORMACJE
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Katyń – pamiętamy!
2 kwietnia władze gminy Zduńska Wola wraz z zaproszonymi gośćmi, spotkali się przy symbolicznej mogile ofiar
zbrodni katyńskiej, która znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach.
Zbrodni, której dokonano w 1940 roku nie da
się cofnąć, nie zmienimy także biegu wydarzeń,
ale nie wolno nam o niej zapominać. Brak pamięci będzie bowiem oznaczał, że najwyższa ofiara
– ofiara życia- złożona przez naszych Rodaków,
była daremna.
Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy uczniowie klas VII i VIII wojsławickiej szkoły wystawili
sztukę ukazującą dramatyzm tamtych lat. Odnieśli się w niej nie tylko do sytuacji wziętych do
niewoli żołnierzy, ale także ukazali ogrom bólu
i cierpienia, jakie przeżywały ich rodziny.
Zaproszeni goście, po Apelu Pamięci odczytanego przez Marka Gucia, dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wojsławicach, złożyli kwiaty
i zapalili znicze pod obeliskiem upamiętniającym pomordowanych na Wschodzie.

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt
wraz z czipowaniem w gminie Zduńska Wola w 2019 roku
W poniedziałek 1 kwietnia rusza ponownie akcja sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kocurów właścicieli zamieszkujących
na terenie gminy Zduńska Wola. Gmina całkowicie pokryje koszty zabiegu wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) zwierzęcia
i rejestracją w bazie danych SAFE-ANIMAL oraz samego zabiegu czipowania.
STERYLIZACJA/KASTRACJA/CZIPOWANIE
1 kwietnia 2019 r. rozpoczynamy ponownie akcję sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kocurów na terenie gminy Zduńska Wola.
W ubiegłym roku 2018 akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Zabiegom sterylizacji/kastracji poddano 288 zwierząt, 284 z nich zaczipowano.
Celem akcji jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, co w efekcie przyczyni się do obniżenia liczby zwierząt trafiających do
schronisk oraz pozwoli na uniknięcie nieplanowanego rozrodu naszych czworonożnych przyjaciół.
Akcja prowadzona będzie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten
cel w ramach budżetu gminy Zduńska Wola na rok 2019.
ZASADY AKCJI STERYLIZACJI SUK I KOTEK, KASTRACJI PSÓW I KOTÓW ORAZ CZIPOWANIA
1. W akcji mogą uczestniczyć właściciele zwierząt – wyłącznie m ieszkańcy gminy Zduńska Wola.
2. By wziąć udział w akcji, należy w czasie jej trwania pobrać wniosek z wybranej przez właściciela lecznicy weterynaryjnej (w celu
uzgodnienia z lekarzem wstępnego terminu zabiegu) i uzupełniony złożyć w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220
Zduńska Wola w pokoju nr 4.
3. Podstawowym warunkiem przystąpienia do akcji sterylizacji i kastracji zwierząt jest wyrażenie zgody właściciela na trwałe znakowanie
zwierzęcia za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa) i rejestrację w bazie danych SAFE-ANIMAL.
LISTA LECZNIC WETERYNARYJNYCH UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI:
■ ,,Przychodnia dla Zwierząt s.c.” 98-220 Zduńska Wola, Czechy 266 A, tel. 43 823 62 97, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30
■ ,,PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA” s.c. Marek Trenkner, Krzysztof Szustak, Leszek Nowakowski, Krzysztof Macios, 98-220 Zduńska
Wola ul. Kościelna 19, tel. 43 823 91 81, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, w soboty od godz. 9:00 do 17:00, w niedziele od
9:00 do 13:00,
■ ,,TAURUS” Gabinet Weterynaryjny, Milena Soból-Damas, 98-220 Zduńska Wola, Gajewniki 35, tel. 601 245 829 od poniedziałku do
piątku od 9:00 do 17.00
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NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GM
Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

SZKŁO

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy
dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:
 na wymianę pojemników we właściwych kolorach
gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały
to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Od 1 lipca 2019 r. w naszej gminie ulegną zmianie zasady
 oznakowanie dotychczas obowiązujących
segregacji odpadów oraz
kolory i oznaczenie worków do
pojemników w terminie nie dłuższym niż
ich gromadzenia. Wprowadzenie
zmian
6 miesięcy od
1 lipcajest
2017podyktowar.
ne wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra
Środowiska
 w terminach uzależnionych od czasu
z firmami
z dnia 29 grudnia 2016 r.zakończenia
w sprawieumowy
szczegółowego
spoodbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż
sobu selektywnego zbierania
wybranych
frakcji
odpadów.
do 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie to ustala nowy, jednolity dla całego kraju,
system selektywnego zbierania
odpadów.
Od tej pory odpady będą dzielone na
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frakcje w podziale na kolory:

Rozporządzenie określa 5 rodzajów frakcji odpadów ko niebieski - papier
munalnych, które podlegają
segregacji na każdej nierucho zielony
- szkło
mości objętej systemem
gospodarowania
odpadami ko(z możliwością rozdzielenia na
munalnymi. Rozporządzenie
określa
również,
szkło bezbarwne – biały jakie frakcje
i szkło kolorowe
– zielony)
odpadów komunalnych wchodzą
w skład
„selektywnego
zbierania”.
 żółty – metale i tworzywa sztuczne

ZMIESZANE

BIO

odkręć i zgnieć przed
wyrzuceniem

 brązowy – odpady ulegające biodegradacji

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19).

SZKŁO

PAPIER
ręczniki
i chuste papierowe
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do zm
j
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ych

Wrzucamy:
 opakowania z papieru i tektury

 słoiki

 zeszyty

 szklane opakowania
po kosmetykach

Nie wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 odpady higieniczne
np. ręczniki papierowe
i zużyte chusteczki

 ceramika, doniczki, porcelana
 szkło okularowe i żaroodporne
 znicze z zawartością wosku

 kartony po mleku i napojach

 żarówki, świetlówki i reflektory

 papier lakierowany
i powleczony folią

 opakowania po lekach,
rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych

 zanieczyszczony papier
 papierowe worki po nawozach
i materiałach budowlanych

 lustra i szyby

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

BIO

Wrzucamy:

Wrzucamy:

 butelki plastikowe

 plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe

 butelki po napojach i żywności

 gazety, czasopisma i ulotki
 papier biurowy

 nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików

Wrzucamy:

 odpadki warzywne i owocowe
 resztki jedzenia

d
prze
żnij
opró uceniem
wyrz

 gałęzie drzew i krzewów
 skoszona trawa, liście, kwiaty

 kartony po mleku/sokach

 trociny i kora drzew

 puszki po żywności
 folia aluminiowa

Nie wrzucamy:

 opakowania po środkach czystości,
kosmetykach

 ziemia i kamienie
 popiół z węgla kamiennego

Nie wrzucamy:
 opakowania po lekach

 plastikowych zabawek

 zużyte baterie i akumulatory

 części samochodowych

 opakowania po farbach,
lakierach i olejach

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 drewno impregnowane
 kości i odchody zwierząt
ć
odkrę rzed
ieć p
i zgn uceniem
wyrz

 oleju jadalnego
 płyt wiórowych i pilśniowych

Dodatk
na szk
i koloro

INFORMACJE

MINIE ZDUŃSKA WOLA

Od 1 lipca 2019 r. będziemy segregować odpady
z podziałem na następujące frakcje:
▶ tworzywa sztuczne i metale,
▶ szkło,
▶ papier i tektura,
▶ odpady ulegające biodegradacji,
▶ odpady zmieszane
(odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).
Właściwe gospodarowanie odpadami przynosi korzyści
wszystkim, ponieważ przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlatego właśnie mieszkańcy powinni
znać zasady segregacji odpadów i stosować je na co dzień.
Szczegółowe informacje, dotyczące prawidłowej segregacji
odpadów, przedstawiamy na grafikach.
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kowo gminy mogą zapewnić osobne pojemniki
ło białe (pojemnik koloru białego oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”)
owe (pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło kolorowe”)

ZMIESZANE
Wrzucamy:
 wszystko, czego nie można
wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucamy:
 przeterminowane leki i chemikalia
 zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
 zużyte baterie i akumulatory
 meble i inne odpady
wielkogabarytowe
 odpady budowlane i rozbiórkowe
 zużyte opony

naszaGMINA
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Budowa PSZOK
w Tymienicach
z dofinansowaniem
W

ójt Henryk Staniucha, w imieniu gminy Zduńska Wola,
podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla Gminy Zduńska
Wola”.
PSZOK zostanie zlokalizowany
w miejscowości Tymienice na działce nr 49/5.
W ramach realizacji przewidziano zadania dotyczące opracowania
dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlano-montażowych związanych z utworzeniem
PSZOK, zakupem wyposażenia
m.in. kontenerów i pojemników do
zbierania oraz czasowego składowania poszczególnych odpadów.
Przewidziano również realizację
zadania związanego z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, promocją i zarządzaniem projektem.
Szacowane koszty inwestycji to
1.328.031 zł, z czego 85 proc. wydatków kwalifikowanych, to jest
899.881,39 zł gmina pozyskała
z dofinansowania w ramach działania V. Ochrona środowiska poddziałania V.2 Gospodarka odpadami
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Obecnie trwają przygotowania do
ogłoszenia przetargu, który wyłoni
wykonawcę prac projektowych i budowlanych. Harmonogram realizacji projektu przewiduje zakończenie
prac w terminie do 31 marca 2020 r.

CO TO JEST PSZOK?

W związku z planowaną budową
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy wspomnieć, czym jest, a czym nie jest
PSZOK.
PSZOK to nie wysypisko śmieci,
a miejsce, gdzie indywidualni mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpa-

dy segregowane, takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
Dostarczone odpady przechowywane będą czasowo, w określonych
warunkach, dzięki czemu nie będą
uciążliwe dla otoczenia.
Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac wraz z zadaszeniem w formie wiaty na kontenery otwarte. Planowana wiata będzie
spełniać funkcję zadaszenia obszaru
rozładunku odpadów oraz kontenerów otwartych w celu uniknięcia płukania przez wody opadowe
zbieranych w nich odpadów. Obszar
w sąsiedztwie placu, utwardzonego
do ogrodzenia, zostanie zagospodarowany jako teren zielony, obsiany
nasionami traw z nasadzeniami roślin ozdobnych, co będzie pełniło
funkcję estetyczną.
PSZOK ma stanowić przede
wszystkim miejsce bezpieczne dla
środowiska i ludzi. Będzie to, wynikający z prawa, obszar zbierania
i magazynowania dostarczonych
przez mieszkańców odpadów komunalnych, które – zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
– będą przekazywane do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku
innymi metodami.
Konieczność budowy PSZOK
wynika bezpośrednio z art. 3 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi
przepisami gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie
m.in. poprzez tworzenie punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób, który zapewni łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy.
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Gminne dyktando
z numerem „jeden”
Dwa dni po Międzynarodowym Dniu Języka
Ojczystego, czyli 23 lutego, w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach odbył się konkurs ortograficzny
„I Dyktando Gminy Zduńska Wola”, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy
Zduńska Wola.
Z dyktandem, którego treść układał Olgierd Neyman z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, zmierzyło się
30 uczestników. Treść dyktanda obfitowała w sformułowania, związane
z gminą Zduńska Wola, ponieważ
pojawiały się zwroty typu: nazwa
miejscowości Suchoczasy, rzeka
Pichna czy nawet Lokalna Grupa
Działania „Podkowa”.

Konkurs został objęty patronatem wójta gminy Zduńska Wola,
starosty powiatu zduńskowolskiego,
WODN w Sieradzu, a także Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego, którego reprezentantka
– dr Katarzyna Burska z Zakładu
Współczesnego Języka Polskiego –
odczytała treść dyktanda, a następnie przeprowadziła z uczestnikami
rozmowę na temat języka współczesnych mediów i reklamy.
Konkurs nie odbyłby się bez
sponsorów. A były to: Vista Poland,
Agencja Reklamowa StudioRED,
Fortuna Sp. z o.o., firma Ferax, Centrum Budowlane Jodar, a także Zakład Usługowy Drewzel.

MACIEJ KACZMAREK

Wzmacniamy rodziny

W

lutym tego roku w Szkole
Podstawowej w Krobanowie
ruszył rekomendowany Program
Wzmacniania Rodziny, skierowany
zarówno do rodziców jak i uczniów,
mający za cel scalanie obu grup.
Zadaniem programu jest rozwijanie umiejętności wychowawczych
rodziców i sprawowania przez nich
kontroli nad dziećmi, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych
i prospołecznych u dzieci, w tym
m.in. radzenie sobie ze stresem i presją rówieśniczą.
Program prowadzony jest metodą
warsztatową, w formie sesji dla rodzi-

OŚWIATA

ców i dla dzieci równolegle w tym
samym czasie. Po ich zakończeniu
uczestnicy programu spotykają się na
sesji rodzinnej. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu
jest wspólna praca rodziców i dzieci
wypełniona grami i zabawami oraz
kierowaną dyskusją.
Trenerami są edukatorzy rodzinni Programu Wzmacniania Rodziny: Marta Biernat-Podsiadłowicz,
Nina Krzyżańska i Sylwia Marcinkowska, nauczycielki ze Szkoły
w Krobanowie.

TEKST I ZDJĘCIE:
SP W KROBANOWIE

Kod do przyszłości dzieci
W
Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach,
w dniach 9-10 marca spotykali się
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół gminnych. Uczestniczyli w szkoleniu pod hasłem: „Jak
kształcić kompetencje w zakresie
programowania?”, które odbywało się w ramach projektu „Kod do
przyszłości”. Jego celem było zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania.
Uczestnicy zajęć poznali metody
i narzędzia używane do nauki programowania, dostosowane do potrzeb
i umiejętności dzieci w klasach I-III.
Dowiedzieli się, jak zastosować ideę
nauki poprzez zabawę. Duży nacisk
położono na część praktyczną. Nauczyciele pracowali między innymi
z platformą Moodle, programowali
w Scratch oraz budowali konstrukcje
robotyczne (programowali roboty)
przy użyciu klocków LEGO WeDo.
Dzięki szkoleniu oraz otrzymanym tabletom i zestawom klocków
będą mogli przez zabawę uczyć najmłodszych uczniów programowania
komputerowego i przekazać umiejętności umożliwiające sukces oraz

lepsze zrozumienie współczesnego
świata zdominowanego przez nowe
technologie. Jest to niezbędne do
tego, aby dzieci komunikowały się
ze sobą w sposób bezpośredni, nie
domyślając się wzajemnych intencji, a także żeby przygotować przyszłych inżynierów. Należy bowiem
pamiętać, że programowanie uczy
konkretnego działania, pracy w zespole, wydawania jasnych komunikatów, kreatywności – uruchamia
procesy myślowe, które wymagają
wysiłku, pokazuje sekwencję całych
wydarzeń, a przede wszystkim uczy
ze zrozumieniem pracy z instrukcją.

TEKST I ZDJĘCIE:
ARCHIWUM ZSPiP W CZECHACH

OŚWIATA
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Konwencja Samorządów Uczniowskich

Z inwencji Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola od listopada reprezentanci samorządów uczniowskich szkół z terenu gminy
uczestniczyli w cyklu spotkań.
Spotkania odbywały się w ramach
inicjatywy I Konwencja Samorzą-

dów Uczniowskich Gminy Zduńska Wola pod hasłem: „Samorząd
uczniowski w mojej szkole”.
Cykl został zorganizowany we
współpracy z socjologiem i animatorem Mateuszem Konieczny z Manufaktury Przyszłości. Uczestnicy

spotykali się co miesiąc i rozmawiali
o problemach, z jakimi borykają się
w swoich szkołach; dowiadywali się
o swoich prawach i możliwościach,
a także wyznaczali cele działań.
Podsumowanie projektu odbyło się 8 marca. Brała w nim udział

Nauczyciel z awansem
A

nna Owczarek pozytywnie ukończyła postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego i w dniu
27 marca br. otrzymała akt jego nadania od wójta
Henryka Staniuchy.
Anna Owczarek pracuje w Szkole Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Izabelowie na stanowisku
nauczyciela wychowania przedszkolnego. W trakcie odbywania stażu wdrażała nowatorskie formy
pracy z dziećmi, m.in. projekt pn. „Dzień Pluszowego Misia”, organizowany przez miesięcznik
„Bliżej Przedszkola”. Projekt polegał na przygo-

także Ewa Padzik, sekretarz gminy
Zduńska Wola. Uczestnicy otrzymali stosowane zaświadczenia, a na
zakończenie projektu wzięli udział
w rozgrywce w „Strażopoly”.
Wszystkie spotkania odbywały
się w OSP w Janiszewicach.

Europejski Dzień Logopedy

towaniu zabaw z okazji Dnia Pluszowego Misia.
Anna Owczarek brała również udział w programach edukacyjnych: „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury” i „Akademia Bezpiecznego
Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej
Policji. Przygotowywała dzieci do konkursów,
festiwali szkolnych oraz pozaszkolnych, uczestniczyła i organizowała wycieczki szkolne, prowadziła zebrania z rodzicami, a także spotkania
indywidualne. Uwrażliwiała dzieci na potrzeby
innych ludzi oraz otaczającego świata, promowała
zdrowy styl życia.

Anna Sowała-Rembielak, Anna Owczarek, Marta Biernat-Podsiadłowicz, Paulina Fiks, Aleksandra Sowała-Sadowska

6

Od lewej stoją: Ewa Padzik, sekretarz Gminy Zduńska Wola; Anna Chwiołka-Piekarz, kierownik Referatu oświaty, kadr i płac; Henryk
Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola; Anna Owczarek, nauczyciel SP w Izabelowie; Małgorzata Kornacka, wizytator w Delegaturze
Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu; Elżbieta Grabia, ekspert; Krzysztof Głuszczak, dyrektor SP w Izabelowie

marca to w kalendarzu Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach odbyło się spotkanie wszystkich logopedów
pracujących w placówkach oświatowych gminy
Zduńska Wola.
Spotkanie połączone było ze szkoleniem pt.:
„O roli współpracy między logopedą a ortodontą
w terapii wad wymowy”. Poprowadziła je lekarz
stomatolog Aleksandra Sowała-Sadowska.
Organizatorem spotkania była Anna Sowała-Rembielak, logopeda.
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Kolejne nabory
wniosków
LGD „Podkowa” informuje, że na przełomie maja
i czerwca tego roku zostaną ogłoszone nabory
wniosków w ramach następujących zakresów:
■ Ochrona promocja i rozwój obszaru LGD,
w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa
lokalnego – limit środków: 50.000 zł.
■ Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym
w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji – limit
środków: 50.000 zł.
■ Podejmowanie działalności gospodarczej –
limit środków: 50.000 zł.
■ Rozwijanie działalności gospodarczej – limit
środków: 146.670,54 zł.
■ Budowa/przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – limit środków: 227 269,62 zł.
Z tych środków mogą skorzystać osoby fizyczne, które planują założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora
finansów publicznych.
W październiku odbędzie się nabór wniosków
w ramach projektu grantowego, dotyczącego
wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców LGD. Nabór będzie skierowany głównie do
organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń
czy ochotniczych straży pożarnych. W ramach
tego przedsięwzięcia dofinansowane zostaną
m.in.: szkolenia, warsztaty, pokazy tematyczne,
działania edukacyjne, opracowane i wydane
publikacje, zakupy strojów i instrumentów,
a także organizacja pikników czy festynów. Limit
środków, jakie zostaną rozdysponowane wśród
grantobiorców, wynosi 250.000 zł.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze LGD „Podkowa” w Czechach oraz Poddębicach, jak również pod numerami telefonów:
519 057 250 lub 505 751 577.

Postaw na profilaktykę
Rejestracja mieszkanek gminy Zduńska Wola
do programu pn. „Profilaktyka w zakresie
wczesnego wykrywania raka piersi” ruszyła
19 lutego. W ramach tej bezpłatnej akcji panie
mogą skorzystać z badań USG piersi. Program
dedykowany jest dla kobiet, które ukończyły 18
rok życia.
W tym roku na realizację programu zarezerwowano w budżecie gminy 22.500 złotych,
dzięki czemu z darmowych badań będzie mogło skorzystać około 500 kobiet.
Od 1 marca badania są prowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Szadkowskiej 2
w Zduńskiej Woli.
Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu 43 824-88-88.

INFORMACJE

Umowy grantowe podpisane
W siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” 26 marca zostały podpisane umowy
z grantobiorcami na realizację zadań w ramach projektu grantowego.
Tematyką projektu jest „Ochrona,
promocja i rozwój obszaru LGD,
w tym produktów lokalnych oraz
dziedzictwa lokalnego”. Projekt jest
finansowany z działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Wśród 20 grantobiorców znalazły się: Ochotnicza Straż Pożarna
w Czechach oraz Gmina Zduńska
Wola. W ramach otrzymanych środków OSP Czechy zakupi piec konwekcyjno-parowy, a gmina Zduńska
Wola wyda folder promocyjny wraz
z mapą turystyczną.
Prezes OSP Czechy 30 stycznia

podpisał umowę na realizację zadania „Wzrost świadomości o dziedzictwie kulturowym mieszkańców
Czech poprzez opracowanie i wydanie publikacji z okazji 600-lecia
wsi” w ramach projektu grantowego

Wnioski na dożywianie dzieci w szkołach

Posiłek w szkole i w domu
G
minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 20192023, dzieci z naszej gminy mają
możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania w szkole.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku
jest uzależnione od spełnienia pewnych wymogów.
Pomoc w dożywianiu dzieci
w szkole przysługuje rodzinom,
w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, tj. kwoty 792 zł.
Drugim warunkiem jest wystąpienie w rodzinie jednego w następujących problemów: bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, przemoc w rodzinie,
konieczność ochrony macierzyństwa
i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudność w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego, alkoholizm, narkomania,

zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa i ekologiczna.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

■ dokumenty potwierdzające wy-

sokość dochodów netto za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od
emerytury itp.);
■ osoby posiadające gospodarstwo
rolne – zaświadczenie o wielkości
posiadanego gospodarstwa rolnego
(ha przeliczeniowe);
■ w przypadku, gdy w rodzinie są
osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub aktualne
zaświadczenie o stanie zdrowia;
■ osoby prowadzące działalność
gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego.
Aby uzyskać pomoc w tej formie,
należy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zduńskiej Woli (ul. Zielona 30,
98-220 Zduńska Wola, pokój nr 1
lub 2).

o tematyce „Wzmocnienie kapitału
społecznego mieszkańców LGD”.
Realizacja wszystkich projektów
rozpocznie się jeszcze w tym roku,
Łączna suma grantów dla gminy
Zduńska Wola wynosi: 41.762 zł.

Karta Dużej Rodziny
– istotne zmiany

P

rawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się
rodzinę, gdzie rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18 roku
życia;
2. w wieku do ukończenia 25 roku
życia – w przypadku, gdy dziecko
uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych –
w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły
zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci – bez względu na ich
wiek w chwili składania wniosku.

SPORT
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Puchar Wójta dla zespołu TS Janiszewice
W sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach 3 lutego
rozegrano IX Halowy Turniej w Piłkę
Nożną Seniorów o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola.
Jak co roku rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do turnieju zgłosiło się
6 drużyn, które zacięcie walczyły
o najlepsze miejsca na podium.
Ostatecznie tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Opakowania TS Janiszewice. Drugie
miejsce wywalczyła drużyna
Ekolog Wojsławice, a trzecie
ekipa Starej Gwardii. Te zespoły otrzymały puchary, pamiątkowe medale oraz nagrody
rzeczowe.
Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Szczepaniak z drużyny Ogrodzisko,
zdobywca 6 bramek, natomiast

najlepszym bramkarzem został
Krzysztof Chruściel z drużyny
Ekolog Wojsławice.
Puchary, medale, dyplomy
i nagrody wręczał Antoni Wujda, zastępca wójta gminy Zduńska, wraz z radnymi.
Celem imprezy była promocja
sportu i podnoszenie sprawności fizycznej wśród mieszkańców
gminy Zduńska Wola, podjęcie

współzawodnictwa pomiędzy
drużynami, które zgłosiły swój
udział w turnieju, oraz zachęta
do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych.
Za pomoc w organizacji turnieju oraz za udostępnienie
obiektu składamy serdeczne
podziękowania Markowi Guciowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.

Finał rozgrywek tenisa stołowego
Z
akończyły się rozgrywki
V Grand Prix Gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Piąta, finałowa runda,
odbyła się 9 lutego.
Do Grand Prix przystąpiło
ponad 60. zawodników.
Tytuł mistrza piątej edycji
Grand Prix obronił Jerzy Ciekański, zdobywca tego tytułu
sprzed roku. Warto dodać, iż
zawodnik wygrał również w II
i III edycji zawodów. Drugie
miejsce zajął Grzegorz Domański, a na trzecim miejscu
sklasyfikowany został Damian
Skibior.
Na zakończenie rozgrywek
wręczenia pucharów i nagród
dokonał wójt Henryk Staniucha.
Dziękujemy Markowi Guciowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za
pomoc w organizacji zawodów
oraz Jackowi Kubisowi i Dariuszowi Gajdzie, sędziom zawodów, za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
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Kompleks boisk Orlik
już otwarty!

Godziny funkcjonowania obiektu:
■ od poniedziałku do piątku: 16.00 – 21.00,
■ sobota i niedziela: 12.00 – 21.00,
■ w okresie wakacyjnym, lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00, sobota-niedziela w godz. 12.00-21.00.
Rezerwacji korzystania z boisk na kolejny miesiąc można
dokonywać każdego ostatniego dnia miesiąca u animatorów
pracujących na orliku.
Rezerwacji nie podlegają boiska w godzinach 16-18 (poniedziałek-piątek). Te terminy są zarezerwowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Zduńska Wola. W tym czasie
będą organizowane zajęcia, które w wybranych dyscyplinach
sportowych poprowadzą zatrudnieni animatorzy.
Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne i ogólnie
dostępne dla wszystkich chętnych dzieci oraz dla młodzieży
i dorosłych.
Przypominamy, że istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu
i rezerwacji boiska do gry w tenisa ziemnego.
Pragniemy poinformować, że do dyspozycji mieszkańców
naszej gminy jest także ogólnodostępny obiekt sportowy przy
Szkole Podstawowej w Annopolu Starym i Krobanowie.

Nocne zmagania
II Nocny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola odbył się 30 marca br. w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do 35
lat (włącznie), od 36-50 lat i powyżej 50 lat. Zawodnicy startowali także w turnieju otwartym dla wszystkich chętnych.
Wysoka frekwencja mile zaskoczyła organizatorów. Do
turnieju przystąpiło bowiem 55 tenisistów – zdecydowanie
więcej niż w roku ubiegłym. Zawody zakończyły się o godzinie
3 w nocy.
Organizatorzy składają podziękowania Jackowi Kubisowi
oraz Dariuszowi Gajdzie, którzy szczególnie zaangażowali
się w organizację turnieju, oraz Markowi Guciowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za udostępnienie
obiektu.

Puchar dla
SP w Janiszewicach
W Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie 12
marca odbył się Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. O główną nagrodę walczyli chłopcy
z rocznika 2006 i młodsi ze wszystkich gminnych szkół podstawowych.
Pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa z Wojsławic. Na podium stanęli także uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Czechach. Kolejne miejsca przypadły drużynom
z SP w Izabelowie, SP w Annopolu Starym i SP w Krobanowie.
Najlepszym strzelcem turnieju został Jan Staniucha ze Szkoły
Podstawowej w Czechach, zaś najlepszym bramkarzem Kacper
Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy na

XII Festyn Recyklingowy
Wojsławice 27 kwietnia 2019 r.
w godzinach 9-12

Przynieś i oddaj posegregowane odpady:
▶ makulaturę /prasa codzienna, prasa kolorowa, tektura, książki/
▶ baterie i akumulatory małogabarytowe
▶ puszki aluminiowe i stalowe po napojach
▶ nakrętki od butelek typu pet
▶ kapsle metalowe od butelek
▶ elektroodpady
a otrzymasz talon, który zamienisz na rośliny i drzewka.

Oprócz zbiórki zaplanowano także warsztaty przycinania roślin.

Przyjdź i przekonaj się sam

Regulamin zbiórki odpadów
XII Festyn Recyklingowy, organizowany przez Urząd Gminy Zduńska Wola, odbędzie się 27 kwietnia pod hasłem: „Mamy rady na odpady”.
Jego miejscem będzie teren Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.
Podczas festynu zorganizowana zostanie zbiórka odpadów. Osoby, które dostarczą do Punktów Recyklingowych, zorganizowanych na terenie zbiórki,
w godz. 9-12 którykolwiek z poniżej wymienionych odpadów, będą mogły w zamian otrzymać talon na odbiór nagrody.
Na nagrody przewidziano: sadzonki roślin jednorocznych, drzew owocowych oraz krzewów.
Organizator dopuszcza wydanie jednemu uczestnikowi zbiórki maksymalnie 10 roślin jednego gatunku (nie dotyczy roślin jednorocznych).
Warunkiem uzyskania talonu jest prawidłowe posegregowanie przywiezionych odpadów.
Zbiórka przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Zduńska Wola i dotyczy odpadów zbieranych detalicznie w domach.
Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia miejsca zamieszkania oddającego odpady oraz ograniczenia ilości wydanych talonów do maksymalnie
10 sztuk w danym punkcie odbioru odpadów w przypadku wątpliwości dotyczących pochodzenia odpadów (hurtowe ilości danego rodzaju odpadu).
Rodzaj odpadu

▶ makulatura (prasa codzienna, prasa kolorowa, tektura, książki)
▶ baterie i akumulatory małogabarytowe, baterie alkaliczne,

baterie od kamer video, telefonów komórkowych i bezprzewodowych,
przenośnych komputerów, kalkulatorów, aparatów słuchowych, baterie paluszki itp.
▶ puszki aluminiowe
▶ elektroodpady
▶ nakrętki od butelek typu PET
▶ kapsle metalowe od butelek

jednostka miary na1 talon
15 kilogramów
30 sztuk
60 sztuk
5 kilogramów
0,5 kilograma
0,5 kilograma

Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Urzędu Gminy Zduńska Wola pod adresem: www.gminazdunskawola.pl
oraz na plakatach promujących akcję.
Informacji na temat XII Festynu Recyklingowego udzielają również pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola:
Agnieszka Puławska-Wlazło tel. 43 825 33 67 oraz Dawid Antczak tel. 43 825 33 74.

