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naszanaszagminagmina
W dwóch placówkach 

oświatowych w naszej gminie 
realizowany jest rządowy 

program, w ramach którego 
mają powstać cyfrowe 

podręczniki dla klas 4-6
szkół podstawowych

W 1962 roku powstała OSP 
w Annopolu Nowym.

Jej pierwszym prezesem był 
Franciszek Sowiński, 

a naczelnikiem Józef Poliński. 
Jednostka otrzymała sztandar 

z okazji swojego 50-lecia
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Szanowni
Mieszkańcy

Przyszło nam żyć w trudnych, ale 

ciekawych czasach. Dynamicz-

nie zmienia się otoczenie i środowi-

sko, w którym żyjemy, a także nasza 

rzeczywistość prawna. Poza deka-

logiem, nie ma doskonałego prawa, 

które kierowałoby naszym życiem. 

Prawo jest formułowane w oparciu 

o głos większości. Bardzo często za-

pewnienie praw określonej grupie spo-

łecznej niesie za sobą ich ograniczenie 

albo utrudnienia dla mniejszej grupy. 

Mówi się, że to demokracja i każdy 

z nas, z mniejszym bądź większym 

przekonaniem, godzi się na funkcjo-

nowanie w tych realiach.

W celu wyeliminowania subiek-

tywnych decyzji, działania organów 

są skodyfi kowane w różnego rodzaju 

przepisach. Tylko na ich podstawie 

mogą być wydawane nowe decyzje. 

Zawsze muszą mieścić się one w gra-

nicach określonych prawem i odwo-

ływać się do procedur, które prawo 

przewiduje. Czy nam się to podoba 

czy nie, żyjemy w określonych warun-

kach prawnych, które wyznaczają nam 

granice „swobody”.

Każdy mieszkaniec ma obowiąz-

ki, którym musi się podporządkować 

i prawa, z których może skorzystać. 

Składanie odwołań lub zażaleń to pra-

wo, które daje możliwość upewnienia 

się, czy stanowisko wypracowane, 

na przykład przez gminę, jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami. Korzy-

stanie z uprawnień do wyrażenia swo-

jego stanowiska może stanowić impuls 

do zmiany przepisów…

Dlatego też namawiam wszystkich 

do świadomego korzystania z przyna-

leżnych uprawnień, do podejmowania 

czynności zgodnych z własnym prze-

konaniem.

Na co dzień, niestety, możemy za-

obserwować osoby, które posiłkują 

się… dwiema ocenami obowiązujące-

go prawa. Jeżeli daje im ono korzyści

– to jest dobre, jeżeli nakłada obowiąz-

ki – to jest złe.

Ja życzę wszystkim naszym miesz-

kańcom i sobie, abym mógł jak najczę-

ściej wydawać decyzje zgodne z Pań-

stwa oczekiwaniami.

Henryk Staniucha

Wójt Gminy Zduńska Wola
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Radni Rady Gminy Zduńska Wola 

jednogłośnie udzielili absolutorium 

z wykonania ubiegłorocznego bu-

dżetu wójtowi Henrykowi Staniu-

sze. Taką decyzję podjęli 26 czerwca 

podczas sesji absolutoryjnej.

Głosowanie rozpoczęło się od za-

twierdzenia sprawozdania fi nansowe-

go gminy Zduńska Wola za 2011 rok. 

Budżet gminy wynosił po stronie do-

chodów: 28.931.695,73 zł i został wy-

konany w 97,44 procentach. Po stronie 

wydatków kwota 33.835.095,73 zł zo-

stała zrealizowana w zadaniach wła-

snych w wysokości 92,33 procentach.

Komisja rewizyjna, jak i Regionalna 

Izba Obrachunkowa, nie stwierdziły 

przekroczeń w żadnym z działów. Nie 

stwierdzono również uchybień me-

rytorycznych i formalnych, a budżet 

– zarówno po stronie wydatkowej jak 

i dochodowej – był wykonany w sposób 

właściwy.

Wynik głosowania, czyli 100 pro-

cent głosów „za”, zebrani przyjęli bra-

wami. Wójt gminy Henryk Staniucha 

w odpowiedzi podziękował radnym, 

sołtysom i pracownikom urzędu za do-

tychczasową współpracę i wyraził na-

dzieję, że następny rok kadencji będzie 

równie owocny.

Wójt z absolutorium

Węgierskie świętowanie
Wójt gminy Zduńska Wola Hen-

ryk Staniucha wraz z delegacją 

6 radnych oraz z zespołem Szadkowiacy 

uczestniczył w obchodach 20. rocznicy 

nadania praw miejskich miastu partner-

skiemu Lőrinci. Delegacja pojechała na 

Węgry z dwudniową wizytą na początku 

sierpnia, korzystając z zaproszenia bur-

mistrza miasta Zoltana Viga. W uroczy-

stościach aktywnie uczestniczył zespół 

Szadkowiacy, którego występ Węgrzy 

przyjęli zasłużonymi, gromkimi bra-

wami.  

Rehabilitacja w kombinezonie
Fundacja AMI rozpoczęła realizację 

kolejnego projektu, którego głów-

nym celem jest poprawa stanu zdro-

wia niepełnosprawnych. Tym razem 

(w okresie od 1 lipca do 30 grudnia) 

organizowane są zajęcia rehabilitacyjne 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Zduńska Wola.

Projektem objęto osiem osób (w wie-

ku od roku do 29 lat). W czasie jego 

realizacji każdy uczestnik będzie brał 

udział w indywidualnych zajęciach te-

rapeutycznych (23 godziny – średnio 

1 godzina w tygodniu). Do osób, któ-

re nie mogą uczestniczyć w zajęciach 

w placówce fundacji, specjaliści będą 

dojeżdżać do domu.

W czasie rehabilitacji wykorzystane 

zostaną takie metody, jak: terapia tak-

tylna, dogoterapia, sala doświadczania 

świata, rehabilitacja w kombinezo-

nach kosmicznych. Łącznie zapla-

nowano 184 godziny indywidual-

nych zajęć.

Realizacja projektu możliwa jest 

dzięki wsparciu zadania publicznego 

przez wójta gminy Zduńska Wola.
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Wakacje dobiegły końca, a to oznacza, że nadszedł nowy 

rok szkolny, w którym uczniowie w całej Polsce i na różnych 

etapach edukacji doświadczą zmian w systemie oświato-

wym.

Warto pamiętać o tym, że:

■ od 3 września obowiązuje kolejna faza sukcesywnie wpro-

wadzanej do szkół nowej podstawy programowej;

■ po wielu debatach, kontrowersjach i protestach w sprawie 

obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich rządzący zde-

cydowali się jednak na przesunięcie go w czasie o dwa lata. 

Tak więc do klasy pierwszej wszystkie 6-latki pójdą dopiero 

1 września 2014 roku;

■ w ok. 380 placówkach w całej Polsce ruszył pilotaż naj-

większego rządowego projektu informatyzacji polskiej 

oświaty – „Cyfrowa szkoła”, który ma szansę zmienić obraz 

szkół w naszym kraju;

■ w klasach IV-VI szkoły podstawowej zmianie ulegną 

nazwy niektórych obowiązkowych przedmiotów – chodzi 

o zajęcia techniczne, komputerowe, informatykę oraz edu-

kację dla bezpieczeństwa.

Początek nowego roku szkolnego miał w naszej gminie 

wymiar międzynarodowy. W Zespole Szkół w Czechach 

w uroczystościach uczestniczyła delegacja węgierska z mia-

sta Lőrinci, zaprzyjaźnionego z gminą Zduńska Wola.

U progu nowego roku szkolnego życzymy uczniom i na-

uczycielom zdrowia, cierpliwości, wiary we własne możli-

wości oraz wielu sukcesów w pracy i nauce. Kolejne wakacje 

zaczną się dopiero 29 czerwca 2013 roku!

Fot. Archiwum ZGSPiP w Czechach

Nowy rok szkolny ze zmianami

„Sto lat” już nie wypadało śpiewać

Regionalnie w Łodzi

Mieszkanka wsi Rębieskie – We-

ronika Rakowska – 24 lipca 

obchodziła setne urodziny. Jubilat-

ka jest matką pięciorga dzieci, bab-

cią siedemnastu wnucząt i prababcią 

dwudziestu prawnucząt. Lada mo-

ment będzie znów dwukrotnie pra-

babcią.

Szanownej Jubilatce życzymy 

wszystkiego co dobre i jeszcze wielu 

lat życia w zdrowiu i serdecznej opiece 

najbliższej rodziny.

Mixer Regionalny Łódzkie 2012”, czyli 9. Jarmark Wo-

jewódzki odbywał się od 7 do 9 września w centrum 

Łodzi. Nazwa „Mixer” stąd, że jego uczestnicy mogli skosz-

tować regionalnych potraw, spróbować własnych sił m.in. 

w rzeźbieniu albo posłuchać muzyki ludowej.

Gminę Zduńska Wola reprezentowali: PPH Klimeko, 

KGW z Pratkowa i Tymienic, Przedsiębiorstwo Sadowni-

cze Agaty i Zenona Banasiów oraz państwo Dobrowolscy, 

oferujący ręcznie wykonaną biżuterię.

Dla miłośników wiedzy przygotowano materiały informa-

cyjne, publikacje i broszury, prezentujące atrakcyjność oraz 

bogactwo kulturowe, historyczne i gospodarcze wojewódz-

twa. Organizatorzy jarmarku zaproponowali w programie 

liczne atrakcje muzyczne.

i

Każdy płaci
za siebie
Decyzją radnych od sierpnia w gminie 

Zduńska Wola obowiązuje miesięczna 

opłata abonamentowa za pobór wody 

i wynosi 2 zł. Wprowadzenie tego typu 

opłaty umożliwiło utrzymanie stawki 

za metr sześcienny wody na dotych-

czasowym poziomie.

Określenie kosztów dostawy wody 

jako sumy dwóch składowych kosz-

tów – opłaty abonamentowej i kwoty 

za faktycznie zużyte metry sześcienne 

wody – powoduje to, że mieszkańcy 

płacą sprawiedliwiej. Abonament nie 

wprowadza nowych czynników ceno-

twórczych, a jedynie z ogólnych kosz-

tów – które składają się na cenę wody 

– wyłania stałe koszty:

■ odczyt wodomierza,

■ wymiana wodomierza,

■ rozliczenie należności za wodę.

Dotychczas te koszty były wliczone 

w cenę metra sześciennego wody. Taki 

stan rzeczy powodował, że mieszkań-

cy, którzy pobierali duże ilości wody, 

ponosili koszty stałe za tych, którzy 

czerpali niewielkie jej ilości bądź wcale 

nie korzystali z wodociągu.

Brak zużycia wody nie zwalnia 

odbiorcy z podjęcia czynności obję-

tej abonamentem. Również w takiej 

posesji trzeba raz na 5 lat wymienić 

wodomierz, ponieważ wygasa jego 

legalizacja. Należy również dokonać 

odczytu wodomierza, a przede wszyst-

kim utrzymać sieć i stan wody w go-

towości. Czynności te generują koszty, 

które są uwzględniane w taryfi e za do-

stawę wody.

Przy wprowadzeniu opłaty abo-

namentowej każdy płaci za siebie: 

za obsługę posesji – w abonamencie, 

za zakup wody – w cenie jednostkowej 

za metr sześcienny wody.

Zbiórka folii
Zakończyła się akcja zbiórki folii agrar-

nej w naszej gminie. Podczas akcji zebra-

liśmy odpady zgłoszone głównie przez 

właścicieli gospodarstw rolnych.

W wyniku akcji zebrano 4.639 kg zu-

żytej folii, w tym:

■ 1.498 kg folii po sianokiszonkach,

■ 1.581 kg folii po kiszonkach,

■ 865 kg worków po nawozach,

■ 695 kg różnego rodzaju folii, w tym 

folii opakowaniowej po materiałach bu-

dowlanych.

Jesteśmy usatysfakcjonowani, po-

nieważ akcja cieszyła się zaintereso-

waniem mieszkańców, którzy potrafi ą 

właściwie postępować z odpadami.
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Lubisz robić zdjęcia, masz dobre oko,

znasz ciekawe i warte uwiecznienia

miejsca regionu?

Weź udział w naszym

niezwykle ciekawym konkursie z nagrodami:

„Z obiektywem w terenie

– Lokalna Grupa Działania PODKOWA”

Konkurs trwa: od 1 sierpnia do 12 października 2012 r.
■ Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z gmin Zapolice i Zduń-
ska Wola oraz z miasta i gminy Szadek, którzy ukończyli 16 rok życia.
■ Tematyka zdjęć ma nawiązywać do przyrody, architektury, dziedzic-
twa historyczno-kulturowego oraz życia mieszkańców regionu.
Organizator – Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” z siedzibą w Cze-
chach 142.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej: 
www.podkowa.zdwola.com.pl oraz pod numerem tel. 519 057 250.

Z OBIEKTYWEM
W TERENIE

Kolejne środki
przyznane
Zakończyły się kolejne nabory wnio-

sków o przyznanie pomocy, przeprowa-

dzane przez LGD „Podkowa”. Ze środ-

ków przeznaczonych na działanie „Od-

nowa i rozwój wsi” skorzystają tym 

razem dwie gminy. W gminie Zduńska 

Wola pojawią się kolejne place zabaw 

– w miejscowościach Karsznice i Pia-

ski – na co samorząd otrzyma wsparcie 

w wysokości 78.622 zł. Gmina Zapolice 

rozbuduje budynek świetlicy wiejskiej 

w Swędzieniejewicach. Pomoc fi nanso-

wa wyniesie aż 485.044 zł.

W ramach naboru z działania „Ma-

łe projekty” Gmina i Miasto Szadek 

wyposaży świetlicę Stowarzyszenia 

Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic „KOS” 

w Szadku, na co otrzyma 18.199 zł. 

Ponadto do fi nansowania rekomendo-

wane zostały projekty Stowarzyszenia 

Agro-Aves z Gajewnik na organizację 

IX Festiwalu Jeździeckiego w kwocie 

24.000 zł oraz Stowarzyszenia Gospo-

dyń Wiejskich „Paprotki” z Paprotni 

na zakup sprzętów i ich udostępnianie 

w kwocie 17.916 zł.

Kolejne nabory już na początku 

przyszłego roku! PS

W słoneczną niedzielę 1 lipca w amfi teatrze przy Miej-

sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku po raz kolejny 

rozbrzmiewały dźwięki muzyki podwórkowej.

W IX edycji Gali Kapel Ziemi Łódzkiej wzięło udział 

osiem zespołów z całego kraju. Impreza miała na celu pro-

mowanie tego typu muzyki. Przyczyniła się także do wy-

miany doświadczeń pomiędzy muzykami oraz zawiązania 

między nimi współpracy. Publiczność chętnie włączała się 

do zabawy, tańcząc i śpiewając wraz z kapelami.

Podczas imprezy można było odwiedzić stoisko zor-

ganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”. 

Każda zainteresowana osoba miała możliwość zasięgnięcia 

informacji na temat działalności LGD oraz zaopatrzenia się 

w materiały informacyjne i promocyjne.

Dodatkową atrakcją stał się konkurs wiedzy o LGD. 

Warunkiem uczestnictwa było prawidłowe wypełnienie 

krzyżówki.

Lokalnej Grupie Działania „Podkowa” na stoisku towa-

rzyszyli muzycy z Kapeli Podwórkowej „Szadkowiacy”.

tekst i zdjcia:

Paulina Stańczyk

Gala Kapel Ziemi Łódzkiej

Krzyżówka z nagrodą

Lokalna Grupa Działania „Podko-

wa” aktywnie uczestniczyła w ob-

chodach Dożynek Gminnych w Woj-

sławicach. Na stoisku przygotowanym 

dla mieszkańców specjalnie na tę okazję, 

można było zaczerpnąć informacji doty-

czących działalności LGD, a także wziąć 

udział w konkursie.

Wśród osób, które wykazały się naj-

większą wiedzą na temat naszego Sto-

warzyszenia, rozlosowano atrakcyjne 

nagrody. Namiot turystyczny trafi ł 

w ręce Barbary Smażek, śpiwór otrzy-

mał Zbigniew Smażek (obydwoje z Be-

niaminowa), a kije do nordic walking 

wraz z krokomierzem wygrała Anna 

Keller ze Zduńskiej Woli. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do odwiedzania naszego stoiska podczas 

kolejnych imprez. Paulina Stańczyk
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Premierowy
turniej
Największa impreza piłkarska, orga-

nizowana w naszym kraju dla dzieci 

i młodzieży, ruszyła 1 września. Jest 

to Turniej Orlika o Puchar Premiera 

Donalda Tuska.

Po raz trzeci na boiskach wybudo-

wanych w ramach programu „Moje 

Boisko – ORLIK 2012”, dziewczęta 

i chłopcy rywalizują w dwóch katego-

riach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. 

W tym roku zawody mają charakter 

szczególny. Rok 2012 to przecież tur-

niej UEFA EURO 2012, którego gospo-

darzem była Polska i Ukraina.

Do tegorocznego Turnieju Orlika 

o Puchar Premiera Donalda Tuska 

zgłosiło się 1.219 „Orlików” i 16.000 

drużyn. Jak obliczono uczestniczyć 

w nim będzie ponad 150.000 dziew-

cząt i chłopców.

Trzymamy kciuki za 17 naszych 

drużyn, które zgłosiły się do turnieju.

Nowe boisko
w Annopolu
Starym

Już krótce nastąpi przekazanie no-

wego boiska sportowego uczniom 

Szkoły Podstawowej w Annopolu 

Starym. Jest to boisko wielofunkcyj-

ne, o nawierzchni poliuretanowej, 

o wymiarach 32x44 m, wydzielone 

ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz 

piłkochwytami o wys. 6 m zamonto-

wanymi za bramkami.

Boisko zostało wyposażone 

w osprzęt sportowy, tj.:

– 4 zestawy do koszykówki;

– 2 zestawy bramek;

– zestaw do siatkówki i tenisa ziemne-

go (słupki, siatki).

Budowa takiego obiektu była moż-

liwa dzięki pośrednictwu Lokalnej 

Grupy Działania „Podkowa”. Gmina 

otrzymała dofi nansowanie w ramach 

działania 413 Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odno-

wa i rozwój wsi” Programu Obszaru 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.

Koszty inwestycji wyniosły 

540.000 zł, z czego dofi nansowanie 

z PROW – 80 proc. kosztów kwalifi ko-

wanych – wyniosło 320.000 zł.

Boisko wykonał Zakład Budowlany 

Budownictwa Mieszkaniowego i Infra-

struktury Towarzyszącej inż. Andrzej 

Kosior z Kalisza.

Rozstrzygnięto największą impre-

zę sportu masowego w Polsce, czy-

li Sportowy Tydzień Miast i Gmin, 

rozgrywany w ramach Europejskiego 

Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 

Gmina Zduńska Wola po raz ko-

lejny uczestniczyła w realizowanym 

w ramach ETS – XVIII Sportowym 

Turnieju Miast i Gmin. W tym roku 

do konkursu zgłosiło się łącznie 486 

miast i gmin, a w grupie III (od 7,5 

tys. do 15 tys. mieszkańców), w której 

nasza gmina była klasyfi kowana – 133 

miasta i gminy.

Zgodnie z oceną przeprowadzoną 

przez organizatora, którym jest Krajo-

wa Federacja Sportu dla Wszystkich, 

otrzymaliśmy 252 punkty i zajęliśmy 

13. miejsce w grupie! Nagrodą prze-

widzianą za zajęcie tego miejsca jest 

kwota 3.000 zł na zakup sprzętu spor-

towego.

Pragniemy w tym miejscu gorą-

co podziękować wszystkim miesz-

kańcom biorącym udział w Turnieju, 

a także bezpośrednim organizatorom 

– dyrektorom szkół i przedszkoli, 

nauczycielom, animatorom sportu, 

przedstawicielom OSP, przedstawicie-

lom organizacji pozarządowych oraz 

wszystkim osobom, które swoim za-

angażowaniem i pracą przyczyniły się 

do zajęcia przez gminę Zduńska Wola 

wysokiego miejsca w Turnieju.

IVTurniej Sołecki o Puchar Wójta Gminy Zduńska 

Wola odbył się 1 lipca na boisku sportowym w miej-

scowości Rębieskie. Turniej zorganizowany został z inicja-

tywy Sołectwa Rębieskie, przewodniczącego Gminnej Rady 

Sportu – Sławomira Turskiego oraz wójta gminy Zduńska 

Wola – Henryka Staniuchy.

Do turnieju piłki nożnej zgłosiło się 13 drużyn, a do roz-

grywek piłki siatkowej 6 drużyn. Wszystkie mecze rozgry-

wane były systemem „każdy z każdym”.

W meczu piłki nożnej 1. miejsce, po zaciętej walce z dru-

żyną FC Piaski, zajęła drużyna z Wojsławic, wygrywając 

1:0, natomiast 3. miejsce przypadło drużynie Old Boys Ty-

mienice, która pokonała w serii rzutów karnych FC Ho-

landię.

Losy pierwszego miejsca rozgrywek siatkówki plażowej 

ważyły się do ostatnich minut. Ostatecznie 1. miejsce przy-

padło drużynie z Ochraniewa, 2. miejsce zajęła drużyna 

z Gajewnik, a 3. drużyna z Czech.

Najlepszym strzelcem w Turnieju Piłki Nożnej został 

Artur Górzawski z drużyny Wojsławic, natomiast najlep-

szym bramkarzem – Władysław Kręt, reprezentant Dream 

Team Stars.

Najlepszym zawodnikiem w Turnieju Piłki Siatkowej 

został Kamil Grzanka z Ochraniewa.

Dla wszystkich uczestników turnieju KGW Rębieskie 

przygotowało pyszną kiełbasę i kaszankę z grilla. Turniej 

zakończył się uroczystym wręczeniem pucharów, dyplo-

mów i nagród.

Finał XVIII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin – kolejny sukces

Letnie sołeckie zmagania
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Święto plonów rozpoczęło się od ko-

rowodu dożynkowego, w którym szły 

poczty sztandarowe gminnych jed-

nostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

prowadzone przez Wojciecha Michal-

skiego, zastępcę komendanta gmin-

nego OSP. W korowodzie szli także: 

starostowie dożynek Sylwia Kopciuch 

i Paweł Sadowski, władze gminy, de-

legacja węgierska na czele z Zoltanem 

Vigiem, burmistrzem Lőrici oraz za-

proszeni goście, a także sołtysi i dele-

gacje sołeckie z 21 wieńcami dożyn-

kowymi.

Po prezentacji wieńców odbyła się 

polowa msza święta, której przewod-

niczył współgospodarz uroczystości 

– ksiądz kanonik Janusz Gozdalik, 

proboszcz parafi i p.w. św. Katarzyny 

Dziewicy Męczennicy w Korczewie. 

Homilię wygłosił ksiądz prałat Dariusz 

Kaliński, kustosz Bazyliki Mniejszej 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

ryi Panny w Zduńskiej Woli. Zgro-

madzeni na mszy mieszkańcy gminy 

i zaproszeni goście dziękowali Bogu 

za tegoroczne plony.

Po zakończeniu części liturgicznej 

rozpoczęła się część obrzędowa doży-

nek. Nieodłącznym elementem święta 

plonów jest zwyczaj dzielenia chle-

bem. Starostwie dożynek przekazali 

dwa bochny. Jeden z nich trafi ł na ręce 

burmistrza Lőrinci, który po polsku 

podziękował za otrzymany chleb.

– Przekazujemy wam bochen chle-

ba, wypieczony z tegorocznego zboża, 

jako symbol podziękowania za zebra-

ne plony od rolników gminy Zduńska 

Wola – takimi słowami starosta doży-

nek zwrócił się do Henryka Staniuchy. 

Wójt obiecał dzielić chlebem sprawie-

dliwie, by nigdy go nie brakło na sto-

łach mieszkańców gminy. Następnie 

wójt i burmistrz podzielili się chlebem 

z przybyłymi gośćmi.

W tym czasie na scenie występo-

wały delegacje sołectw ze swoimi pre-

zentacjami. Dowiedzieliśmy się z nich 

między innymi jak kiedyś wyglądało 

kiszenie kapusty. Występował Zespół 

Zduńskowolanie, Warszawska Kape-

la z Targówka oraz goście z Węgier. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary.

Podczas święta plonów nie zabrakło 

także konkursów. Reprezentacje naszej 

gminy i drużyna z Węgier rywalizowa-

ły w ubijaniu masła, przeciąganiu liny, 

rzucie ziemniakiem do worka, biegu 

na nartach, połączonego z toczeniem 

opony i rzucie miotłą. Panie z Lőrinci 

po raz pierwszy były uczestniczkami 

procesu powstawania masła, co zarów-

no im, jak i dopingującym, sprawiło 

wiele radości.

Dożynki zakończył pokaz sztucz-

nych ogni i wieczorna dyskoteka z ze-

społem Paradoks.

Sylwetki Starostów
dożynkowych
Sylwia Kopciuch, z domu Gliwna, jest 

żoną Grzegorza i matką dwójki dzieci.

Córka Julia ma 6 lat, a jej młodszy brat 

Patryk 2,5 roku. Pani Sylwia do Wól-

ki Wojsławskiej przybyła za mężem 

we wrześniu 2005 roku z sołectwa Ży-

towice w gminie Pabianice. Od tego 

czasu wspólnie z nim prowadzi 15-hek-

tarowe gospodarstwo rolne, specjalizu-

jące się w produkcji bydła mlecznego. 

W swojej zagrodzie państwo Kop-

ciuchowie posiadają 24 sztuki bydła, 

w tym 16 krów i 8 cielaków. Z mleka 

najwyższej jakości w gospodarstwie 

produkuje się m.in.: śmietany, śmietan-

ki, kefi ry, maślanki oraz sery i twarogi. 

Gospodarstwo wyposażone jest w ma-

szyny nowej generacji, co gwarantuje 

dostosowanie hodowli do wymogów 

Unii Europejskiej.

Paweł Sadowski ma 42 lata, jest żo-

naty; ma dwóch synów: młodszy 

Adam ma 19, a starszy Piotr 21 lat. 

Starosta jest rodowitym mieszkań-

cem Wojsławic. Od 1996 roku ra-

zem z małżonką Ewą prowadzi go-

spodarstwo rolne o powierzchni 15 

hektarów, specjalizujące się w pro-

dukcji tuczników; korzystał z pro-

Międzynarodowe ubijan
Tegoroczne Gminno-Parafi alne Dożynki odbyły się
2 września na terenie przy Szkole Podstawowej 
w Wojsławicach. Wśród atrakcji warto odnotować 
występy polskich i węgierskich zespołów, konkursy 
sportowe i pokaz sztucznych ogni.



 DOŻYNKI 2012

Z
d

u
ń

sk
a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

7 naszaGMINA wrzesień 2012

ie dożynkowego masła

gramów pomocniczych dla rolników

z Unii Europejskiej, dzięki czemu 

gospodarstwo cały czas się rozwija. 

Gospodarstwo państwa Sadowskich, 

będące jednym z większych na terenie 

sołectwa Wojsławice, jest jednocześnie 

wizytówką wsi pod względem estetyki 

i porządku.

Starosta tegorocznych dożynek trze-

cią kadencję zasiada w Radzie Gminy 

Zduńska Wola, gdzie aktywnie działa 

na rzecz społeczności lokalnej i całej 

gminy.
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Raz, dwa, trzy…
Gmina Zduńska Wola po raz kolejny sięga po pie-

niądze unijne, których celem jest wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych. 

Do tej pory zrealizowano m.in. projekty: „Z mate-

matyką za pan brat”; „I ty możesz zostać omnibu-

sem”; „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”. Od września 

w naszych podstawówkach realizowany jest projekt 

„Raz, dwa, trzy – równasz ty”.

Celem tego projektu jest wsparcie indywidualne-

go rozwoju 155 uczniów klas I-III, dostosowanego 

do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych 

uczniów oraz ich możliwości psychofi zycznych.

– W poszczególnych zajęciach wezmą udział te 

dzieci, u których zdiagnozowano problemy oraz te, 

które wykazują uzdolnienie w danej dziedzinie zgodnie 

z kryterium rekrutacji. Dobór dzieci do uczestnictwa 

w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowa-

dzoną przez wszystkie szkoły diagnozę – podkre-

śla Anna Chwiołka-Piekarz, kierownik referatu ds. 

oświaty i płac Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Doposażona zostanie baza dydaktyczna szkół 

podstawowych, biorących udział w projekcie; re-

alizowane będą zajęcia dodatkowe (m.in.: zajęcia dla 

dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; zajęcia 

logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy; zaję-

cia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych w dziedzinie matematyczno-przyrod-

niczej; gimnastyka korekcyjna).

– Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu cel 

zostanie osiągnięty, ponieważ poprzez indywidual-

ne podejście do uczniów i ukierunkowanie pomo-

cy na najsłabsze ogniwa edukacji, zostaną oni lepiej 

przygotowani do przejścia do systemu kształcenia, 

obowiązującego w klasach IV-VI. Mamy też na-

dzieję, że nawiązana zostanie współpraca pomiędzy 

rodzicami uczniów a nauczycielami – wylicza Anna 

Chwiołka-Piekarz.

Otrzymane dofi nansowanie z Unii Europejskiej 

wynosi ok. 209.000 zł.

Cyfrowa szkoła to nie tylko sprzęty….
Przed polskimi szkołami pierwszy 

ważny krok, by przejść z „epo-

ki kredy” do ery cyfrowej. Wyniki 

czekającego je pilotażu będą miały 

wpływ na planowany wieloletni pro-

gram cyfryzacji szkół.

Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 

2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku 

i obejmie ok. 380 publicznych szkół 

podstawowych. Powinni z niego sko-

rzystać przede wszystkim uczniowie 

klas IV-VI. Nauczyciele i uczniowie 

otrzymają komputery, tablety, cyfro-

we podręczniki i inne elektroniczne 

pomoce dydaktyczne dofi nansowane 

przez rząd.

– Jest to program, którego głównym 

celem ma być rozwijanie kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie sto-

sowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) w edukacji. 

Chodzi w nim głównie o wspieranie 

modelu nauczania zapewniającego 

rozwijanie kreatywności, umiejętno-

ści współpracy i myślenia uczniów, 

a także pozwalającego im na sprawne 

wyszukiwanie oraz twórcze wykorzy-

stywanie dostępnych źródeł wiedzy 

– mówi Anna Chwiołka-Piekarz, 

kierownik referatu ds. oświaty i płac 

Urzędu Gminy Zduńska Wola. – 

W naszej gminie do pilotażowego 

programu wytypowano dwie pla-

cówki: Szkołę Podstawową w Woj-

sławicach oraz Szkołę Podstawową 

w Janiszewicach.

Program zakłada również, że po-

wstaną elektroniczne podręczniki dla 

klas IV-VI szkół podstawowych, któ-

re zostaną udostępnione na otwar-

tym, publicznym portalu edukacyj-

nym. Oznacza to, że będą dostępne 

dla każdego i za darmo, a każdy bę-

dzie mógł z nich korzystać w dowol-

ny sposób. Z zakupionych w ramach 

programu pomocy dydaktycznych 

i innego sprzętu będą mogli rów-

nież korzystać, w miarę możliwości, 

uczniowie klas I-III szkół podstawo-

wych.

– Jednym z głównych zadań szkoły 

jest przygotowanie uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym. 

W praktyce oznacza to, że uczniowie 

powinni w szkole nabyć umiejętności 

posługiwania się technologiami in-

formacyjno-komunikacyjnymi w pro-

cesie uczenia. Zadanie to ma być 

realizowane przez nauczycieli – pod-

kreśla kierownik referatu.

Całkowity koszt programu to 61 

mln zł. Wsparcie fi nansowe zosta-

nie udzielone organom prowadzącym 

szkoły – jednostkom samorządu tery-

torialnego – w formie dotacji celowej 

z budżetu państwa. Za te pieniądze 

będzie można kupić m.in: przeno-

śne komputery dla uczniów i na-

uczycieli, drukarki, skanery, tablice 

interaktywne, projektory multime-

dialne. Aby otrzymać dotację celową 

na zakup sprzętu, organy prowadzące 

będą musiały dysponować wkładem 

własnym na poziomie co najmniej 

20 proc. wartości zadania objętego 

dofi nansowaniem z budżetu.

Koordynatorem programu jest mi-

nister edukacji narodowej we współ-

pracy z ministrem administracji i cy-

fryzacji.

Więcej: www.cyfrowa-szkola.edu.pl
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Lato wędrowało po naszej gminie
Artystyczne Lato zawitało po raz kolejny 

do Zduńskiej Woli. Główna stanica Wędrują-

cego Artystycznego Lata zlokalizowana była na tere-

nie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-

wego. Na zaproszenie szkół i jednostek ochotniczych 

straży pożarnych na terenie gminy zorganizowano 

sześć stanic, które zlokalizowano w Wojsławicach, 

Izabelowie, Krobanowie, Rębieskich, Gajewnikach 

i Janiszewicach.

Taka forma spędzania wolnego czasu inspiruje, 

a także integruje środowisko wsi, zwłaszcza dzieci 

i młodzież, do wspólnego, aktywnego zorganizo-

wania sobie wolnego czasu. Dla dzieci przygotowano 

zajęcia z zakresu edukacji artystycznej (dziedzictwo 

kulturowe, zdobnictwo regionalne, nauka piosenek 

i tańców ludowych oraz tańca współczesnego i towa-

rzyskiego, muzyka, teatr plastyki, gry i zabawy ru-

chowe, terenoznawstwo, turystyka, zabawy integra-

cyjne). Były też zajęcia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy oraz wycieczka do Łowicza i Sromowa.

Organizatorami WAL były: Powiatowe Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji; Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku” oraz 

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzie-

ży w Zduńskiej Woli przy współpracy: starosty 

zduńskowolskiego, wójta gminy Zduńska Wola, 

jednostek OSP, Ochotniczego Hufca Pracy 5-15 

w Zduńskiej Woli, placówek oświatowych z terenu 

gmin, Ludowego Banku Spółdzielczego, PTTK 

Zduńska Wola oraz MOSiR „Relaks” w Zduń-

skiej Woli.

zdjcia:

archiwum sp w izabelowie

i

Letnie wspomnienie z Szilvasvarad

Polsko-węgierskie łzy
Piętnaścioro dzieci z gimnazjum w Czechach

i w Janiszewicach pod opieką dwóch nauczycieli wy-

jechało 16 lipca na 8-dniowe kolonie, zorganizowa-

ne w węgierskim mieście Szilvasvarad. Organizato-

rami i gospodarzami kolonii były władze Lőrinci, 

zaprzyjaźnionego z gminą Zduńska Wola.

Uczniowie obu krajów nie mieli najmniejszych 

problemów z integracją. Natychmiast rozpoczęli or-

ganizować wspólne gry i zabawy sportowe, komuni-

kując się w języku angielskim.

Wspólnie zwiedziliśmy trzeci najpopularniejszy 

turystycznie (po Budapeszcie i Balatonie) region 

Węgier, położony na górzystej północy tego kraju 

– historyczne miasto Eger. Chodziliśmy po górach, 

zarówno w dzień jak i w nocy, zwiedzaliśmy pobli-

skie jaskinie, sprawdzaliśmy swoją odwagę w parku 

linowym, swoją inteligencję i spryt na podchodach 

w pięknych bukowych lasach; swój wzrok i koncen-

trację, strzelając z łuku; swoją siłę, walcząc na macie 

do sumo, a pojemność naszych żołądków, kosztując 

specjałów węgierskiej kuchni…

Widzieliśmy przepiękne okazy ogierów w sław-

nej na cały świat stadninie w Szilvasvarad; dokład-

nie zwiedziliśmy Eger, średniowieczne miasteczko, 

położone u stóp wzgórza zwieńczonego urokliwym 

i imponującym zamkiem. Eger zaintrygowało nas at-

mosferą sennego, zabytkowego miasteczka, będącego 

rarytasem dla tropiciela wątków rozmaitych kultur. 

Ze średniowiecznego wzgórza zamkowego doskonale 

widać było zarówno wieże kościoła Franciszkanów, 

jak i zachowaną w centrum miasta szczupłą, iglicową 

wieżę tureckiego minaretu.

Na pewno nie nudziliśmy się ani przez chwilę 

w czasie tego tygodnia! Na pożegnanie polało się wie-

le łez i tych polskich, i tych węgierskich. Na pocie-

szenie otrzymaliśmy wspaniałe upominki od swoich 

węgierskich kolegów. Zrewanżowaliśmy się torbami 

turystycznymi wypełnionymi typowymi polskimi 

słodyczami i upominkami z logo gminy.

Daniela Frącala
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Bieżący rok jest czasem na dostosowanie prze-

pisów lokalnych do nowych uregulowań prawnych 

oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród 

mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy cykl artyku-

łów, dotyczących tematyki gospodarowania odpada-

mi w naszej gminie. Regularnie będziemy wyjaśniać 

Państwu nowe przepisy, na bieżąco informować o zaa-

wansowaniu prac nad tworzeniem prawa miejscowe-

go oraz przedstawiać wszelkie informacje dotyczące 

rewolucji śmieciowej.

Obecnie odpady odbierają od Państwa wyspecja-

lizowane przedsiębiorstwa na podstawie indywi-

dualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego 

roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia prze-

targu, w wyniku którego wyłoniona zostanie fi rma 

odbierająca śmieci z obszaru gminy. Od mieszkańców 

będzie pobierany tzw. podatek śmieciowy za wywóz 

i unieszkodliwianie odpadów. O tym, w jaki sposób 

będzie on naliczany oraz jaka będzie stawka tego po-

datku, zadecyduje Rada Gminy.

Do wyboru są cztery warianty 
wyliczania opłaty:

■ od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nie-

ruchomość,

■ od ilości zużytej wody w danej nieruchomości,

■ od powierzchni lokalu mieszkalnego,

■ zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Narzucane w przepisach wskaźniki odzyskiwa-

nia surowców wtórnych wymuszają na gminach 

konieczność wypracowania systemu segregacji od-

padów w poszczególnych gospodarstwach. Jednym 

ze sposobów będzie możliwość zastosowania spe-

cjalnej obniżonej stawki opłaty w stosunku do osób 

segregujących odpady. Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych będzie więc promowana mniejszym 

podatkiem śmieciowym.

Zamieszkujący daną nieruchomość wskazują 

wartość opłaty w specjalnej deklaracji składanej 

do urzędu. Wzór deklaracji, termin i sposób jej skła-

dania zostanie określony w odpowiednich uchwa-

łach Rady Gminy. Składając deklarację, mieszkańcy 

sami wyliczą należny podatek. Pracownicy urzędu 

sprawdzą jej prawidłowość, zgodność z danymi fak-

tycznymi, a po wdrożeniu nowego systemu zwery-

fi kowane zostanie prawo do ulg z tytułu selektyw-

nej zbiórki prowadzonej w danym gospodarstwie. 

Jeżeli dane nie będą prawidłowe lub deklaracja nie 

zostanie złożona, wójt wystawi decyzję o nałożeniu 

opłaty za odpady.

W założeniu ustawodawcy wszystkie zmiany w za-

kresie gospodarki odpadami mają na celu ułatwienie 

życia mieszkańcom, usprawnienie całego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi i uporanie 

się z problemem zalegania „dzikich” wysypisk śmieci 

w lasach, rowach i na polach. Zmiany początkowo 

będą wydawać się trudne, ale z biegiem czasu powin-

ny przynieść korzyści i mieszkańcom, i środowisku 

naturalnemu naszej gminy.

Jak powstanie nowa polityka 
śmieciowa w gminie?

Jeszcze w tym roku Rada Gminy musi podjąć szereg 

uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki od-

padami komunalnymi.

Do uchwał obowiązkowych, które muszą być pod-

jęte do końca 2012 roku, zaliczamy m.in. nowy re-

gulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, 

który określi wszystkie obowiązki, wymagania i za-

sady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia 

i zagospodarowania śmieci. Uchwalony regulamin 

będzie aktem prawa miejscowego i będzie tworzony 

zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Od-

padami. Ponadto niezbędne będzie podjęcie uchwał 

w sprawie:

■ wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek

opłaty,

■ terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami,

■ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami,

Wokół nowej polit 
W przyszłym roku w Polsce całkowicie zmieni się system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie nowych 
przepisów, przyjętych przez Sejm, gminy zobowiązane zostały 
do przejęcia pieczy nad odpadami komunalnymi, a właściciele 
nieruchomości do opłacania tzw. podatku śmieciowego.
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yki śmieciowej
■ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu śmieci, 

zasad ich gromadzenia, segregacji itp.).

Uchwały te stworzą ramy prawne do funkcjonowa-

nia nowego systemu „gospodarki śmieciowej”.

Jakie obowiązki będzie miała
osoba zamieszkująca
gospodarstwo domowe?

W nowych przepisach, dotyczących gospodaro-

wania odpadami, jako podmiot, na którym ciąży 

obowiązek złożenia deklaracji oraz wnoszenia po-

datku śmieciowego, wskazuje się zamieszkującego 

gospodarstwo domowe. Tu zatem podatnikiem 

będzie osoba faktycznie zamieszkująca dane 

gospodarstwo, a nie jak w przypadku podatku 

od nieruchomości, właściciel nieruchomości.

Często jest tak, że w domu po rodzicach mieszka 

tylko jedno z dzieci z rodziną i to tylko oni generują 

odpady na posesji, pozostali mieszkają pod innym 

adresem. Kolejnym przykładem niezgodności po-

między stanem faktycznym a dokumentami może 

być przypadek, gdy dom po rodzicach nie jest za-

mieszkiwany, bo starsi już rodzice przebywają pod 

opieką jednego z dzieci pod innym adresem, a tam 

gdzie są zameldowani nikt nie mieszka. Wówczas 

starsi państwo będą uwzględniani w obliczeniu 

podatku dla nieruchomości, gdzie faktycznie prze-

bywają, a za niezamieszkałą posesję podatek nie 

będzie naliczany.

Kiedy rodzina wyprowadzi się do nowo wybudo-

wanego domu na wsi, ale ze względu na prowadzo-

ną działalność nie będzie zainteresowana zmianą 

zameldowania, opłata zostanie naliczona. Ta ro-

dzina będzie zobowiązana do złożenia deklaracji 

i płacenia podatku za dom na wsi, bo rzeczywiście 

będzie tam generować odpady. Fakt zamieszkiwa-

nia i przebywania będzie weryfi kowany np. przez 

analizę zużycia energii elektrycznej bądź zużycia 

wody.

Drugim obowiązkiem, ciążącym na osobach 

zamieszkujących gospodarstwo domowe, będzie 

wyposażenie go w pojemnik lub pojemniki do gro-

madzenia odpadów komunalnych zmieszanych. 

Ten obowiązek tylko pozornie jest nowy, dlatego 

że i teraz właściciele nieruchomości lub osoby za-

mieszkujące muszą same zapewnić pojemniki na od-

pady. Jednak w obecnym systemie fi rmy, chcąc przy-

ciągnąć klienta do skorzystania z ich usług, „dają” 

kontener, a koszty zakupu takiego pojemnika wli-

czają w koszty odbioru. Warto jest już teraz dopytać 

w fi rmie, z którą podpisano umowę na odbiór odpa-

dów, czy zamierza po rozwiązaniu umowy z dniem 1 

lipca 2013 r. zabrać z posesji wcześniej użytkowany 

kontener czy nie.

Warto pamiętać, że operacja odebrania koszy 

na odpady z poszczególnych posesji jest dla fi rmy 

przewozowej znacznym wysiłkiem logistycznym, 

generującym duże koszty, dlatego być może będzie 

się opłacało przekazać pojemnik nieodpłatnie albo 

za symboliczną opłatą.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają gminom 

wydatkować środków publicznych na zakup pojem-

ników śmieciowych dla gospodarstw.

Jakie obowiązki będzie miała
gmina w nowym systemie?

Samorząd będzie musiał zapewnić odbiór wszystkich 

odpadów powstających w zamieszkałych gospodar-

stwach domowych na swoim terenie oraz zorganizo-

wać ich selektywną zbiórkę. Oznacza to, że oprócz 

śmieci będzie musiał również przygotować system 

odbioru odpadów innych, tj. mebli, tapczanów, opon 

czy odpadów budowlanych.

Dzisiaj fi rmy zwykle nie dają Państwu możliwo-

ści segregacji u źródła. Odpady wielkogabarytowe 

są odbierane za dodatkową opłatą. Dlatego też od-

pady wielkogabarytowe, szkło, butelki PET, zamiast 

w miejsca do tego przeznaczone, często trafi ają do la-

sów. Nowy system będzie obejmował również odbiór 

tego typu śmieci.

Jeżeli Państwo sami nie złożycie deklaracji, lub czy 

też deklaracja zostanie wypełniona błędnie, gmina 

wyda decyzję z wyliczeniem należnego podatku.

Do obowiązków gminy będzie należało rów-

nież: kontrolowanie zgodności złożonych deklara-

cji ze stanem rzeczywistym, jakości świadczonych 

usług, wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy 

usług, organizacja odbioru odpadów z poszczegól-

nych posesji, zapewnienie selektywnej zbiórki od-

padów.

Na gminie ciąży także obowiązek osiągnięcia od-

powiednich poziomów odzysku odpadów posegrego-

wanych. Jeżeli nie uda się ich osiągnąć, gminy będą 

obciążane wysokimi karami. Z uwagi na charakter 

zabudowy zdecydowaliśmy, że selektywną zbiórkę 

będziemy realizować „u źródła”, tzn. każda posesja 

będzie wyposażona w kolorowe worki do gromadze-

nia ściśle określonych odpadów, które po napełnie-

niu będą przez Państwa wystawiane w dniu zbiórki 

przed posesję, a stamtąd odbierane i przekazywane 

do recyklerów.

Obecnie trwają prace nad wybraniem optymalnego 

systemu gospodarowania odpadami na naszym tere-

nie i nad szacowaniem kosztów jego wdrożenia. 

O wszystkich nowych przepisach lokalnych bę-

dziemy Państwa informować na bieżąco.

Agnieszka Puławska-Wlazło
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Świętująca 50-lecie 
działalności Ochotnicza 
Straż Pożarna w Annopolu 
Nowym zorganizowała
26 sierpnia 2012 roku
swój Złoty Jubileusz,
połączony z otrzymaniem
sztandaru. W obchodach, 
które miały bardzo 
uroczysty charakter, 
wzięły udział delegacje 
15 okolicznych jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych wraz z 
pocztami sztandarowymi.

Fundatorami sztandaru dla OSP 

Annopole Nowe są mieszkańcy An-

nopola Nowego i Annopola Starego 

oraz osoby prywatne i instytucje.

Goście zebrani na placu przed re-

mizą byli także świadkami ceremo-

nii dekoracji druhów OSP Annopole 

Nowe Srebrnymi i Brązowymi Meda-

lami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Srebrnym Medalem odznaczeni 

zostali: Kazimierz Pilarek oraz Zdzi-

sław Drzazga, a Brązowym Medalem: 

Włodzimierz Kornacki, Marek Kę-

siak, Jacek Sujecki, Rafał Świniarski, 

Dariusz Dominiak, Krzysztof Szubert 

i Andrzej Lichocki. Wręczono również 

odznaki „Wzorowy Strażak”, które 

otrzymali: Tomasz Bomba, Włodzi-

mierz Kornacki, Jacek Sujecki, Rafał 

Świniarski, Bartosz Grobelny, Michał 

Wawrzecki, Rafał Grobelny i Krzysz-

tof Szubert.

Uroczysta msza święta w intencji 

strażaków odbyła się tydzień wcze-

śniej, 19 sierpnia, w Kościele p.w. Św. 

Katarzyny w Korczewie.

Jednostka-jubilatka powstała w 1962 

roku. Jej założycielami byli Franciszek 

Sowiński (prezes), Józef Poliński (na-

czelnik), Stanisław Lewandowski (go-

spodarz), Stanisław Twardowski (se-

kretarz) i Jerzy Grobelny (skarbnik). 

W celu pozyskania środków na budowę 

strażnicy organizowali majówki i inne 

zabawy. Działkę pod budowę strażni-

cy przekazał nieodpłatnie Feliks Dą-

browski, mieszkaniec Annopola Sta-

rego. Drewno zakupiono z pobliskiej 

Patrolki, która była własnością nadle-

śnictwa. Strażnicę budowano w czynie 

społecznym; w 1968 roku została odda-

na do użytku nowa drewniana strażni-

ca. Z biegiem lat strażnica wzbogacała 

się o niezbędny sprzęt przeciwpoża-

rowy, m.in. o wóz konny, który jest 

na wyposażeniu jednostki do dnia 

Złoty Jubileusz w Annopolu Nowym

dzisiejszego. 19 lipca 1985 oddano 

do użytku nową, murowaną remizę, 

która także budowana była w czy-

nie społecznym. Wówczas powstał 

również zbiornik przeciwpożarowy. 

W roku 2006, dzięki staraniom ów-

czesnego prezesa Kazimierza Pilarka, 

jednostka otrzymała samochód marki 

Lublin. W ostatnich latach jednostka 

wzbogaciła się o niezbędny sprzęt, któ-

ry zakupiony został dzięki otrzyma-

nym dofi nansowaniom.

Obecnie jednostka OSP w Anno-

polu Nowym liczy 30 członków czyn-

nych. Istnieją trzy drużyny pożarni-

cze: juniorska oraz seniorska męska 

i żeńska.

Opis sztandaru
Na głównej stronie w awersie, sy-

metrycznie w środku na czerwonym 

tle, umieszczony jest znak Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. W górnej 

części awersu, nad znakiem Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczo-

ny jest napis „W SŁUŻBIE”, nato-

miast w dolnej części, pod znakiem 

Związku OSP RP, widnieje napis: 

„OJCZYZNY”.

Na odwrotnej stronie płata sztanda-

ru w rewersie, symetrycznie w środku 

na niebieskim tle, umieszczony jest 

wizerunek św. Floriana, który pra-

wą dłonią symbolicznie gasi pożar, 

a w lewej dłoni trzyma fl agę państwo-

wą. W górnej części rewersu umiesz-

czony jest napis: „OCHOTNICZA 

STRAŻ POŻARNA”. W lewym gór-

nym rogu umieszczony jest herb gminy 

Zduńska Wola, a w prawym górnym 

rogu widnieje stylizowany symbol stra-

żacki: hełm i toporki z liśćmi lauro-

wymi. W dolnej części sztandaru wid-

nieje napis: „ANNOPOLE NOWE”. 

W dolnych rogach umieszczono rok 

powstania jednostki, czyli 1962, oraz 

rok nadania sztandaru, czyli 2012.

współpraca:

OSP Annopole Nowe


