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Szanowni Mieszkańcy

Wdrażana w życie ustawa o od-
padach komunalnych nadal 

wzbudza wiele emocji. To jest zro-
zumiałe, ponieważ pod względem 
prawnym pozostawia wiele do życze-
nia. Niestety, dotknie nas wszystkich: 
samorządy, zobowiązane do jej wdro-
żenia oraz mieszkańców. Na szczę-
ście dokonano już kilku poprawek, 
które pozwolą zmienić treści podję-
tych wcześniej uchwał.

Często pytano mnie, dlaczego 
szczegółowo nie informujemy miesz-
kańców o gospodarce odpadami. Prace 
legislacyjne nad ustawą trwały prawie 
do końca lutego 2013 roku, dlatego nie 
było sensu przekazywać informacji, 
które mogły ulec zmianie.

W tym wydaniu naszej gazety prze-
kazujemy najbardziej istotne informa-
cje dotyczące nowych zasad systemu 
„śmieciowego”. Kolejny numer będzie 
zawierał poszerzone informacje na te-
mat gospodarki odpadami w gminie. 
Przedstawimy obowiązki jednostki 
samorządu terytorialnego i miesz-
kańców w tym zakresie.

Po wejściu w życie zmian do usta-
wy, po wprowadzeniu przez Radę 
Gminy Zduńska Wola zmian w pra-
wie miejscowym i uprawomocnieniu 
się tych zapisów oraz przeprowadze-
niu przetargu, w każdej miejscowości 
zostaną zorganizowane zebrania in-
formacyjne, które przybliżą metody, 
warunki i zasady funkcjonowania go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Korzystając z okazji, pragnę – 
z okazji Dnia Kobiet – złożyć wszyst-
kim Mieszkankom naszej gminy 
najszczersze życzenia wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym, rodzin-
nym i zawodowym.

Henryk Staniucha 
wójt gminy Zduńska Wola

Budżet na 2013 rok
Budżet stanowi podstawę gospo-
darki finansowej gminy i jest naj-
ważniejszym instrumentem dzia-
łania samorządu. Podczas sesji 
Rady Gminy Zduńska Wola, która 
odbyła się 21 stycznia, radni jedno-
głośnie zatwierdzili plan dochodów 
i wydatków na rok 2013.

Plan zakłada dochody w wyso-
kości 28.597.286,87 zł. Wydatki 
zostały zaplanowane w wysokości 
28.837.530,87 zł. Radni zapoznali 
się z decyzją Regionalnej Izby Obra-
chunkowej (RIO), która pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu.

– Wydatki inwestycyjne planuje 
się na kwotę 1.892.302,45 zł. W ra-
mach tych wydatków chcielibyśmy 
dokonać przebudowy stacji uzdatnia-
nia wody w Czechach, wybudować 
ogólnodostępne boisko wielofunkcyj-

ne w Krobanowie (inwestycja realizo-
wana w ramach PROW), kontynu-
ować działania w zakresie budowy 
przydomowych oczyszczalni oraz 
inwestycje realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego, a także dokonać 
modernizacji dróg lokalnych w róż-
nych rejonach gminy – wylicza Iwo-
na Szewczyk-Bąk, skarbnik Gminy 
Zduńska Wola.

Sięgnij po dotację na oczyszczalnię
Od 1 marca trwa nabór wnio-

sków o dotację na budowę 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Wnioski rozpatrywane będą 
według kolejności ich składania 
do wyczerpania limitów środków do-
stępnych w naborze. Rozpatrywane 
będą wyłącznie wnioski kompletne, 
spełniające wymogi określone w re-
gulaminie oraz złożone w wyznaczo-
nym terminie.

Wnioski złożone ponad limit środ-
ków będą przyjmowane z adnotacją: 
„ponad limit” i rozpatrywane w przy-
padku niewykorzystania pełnego li-
mitu środków. Limit środków dostęp-
nych w niniejszym naborze wynosi: 
50.000 zł.

Sposób składania 
wniosków
Wnioski o przekazanie dotacji, wraz 
z wymaganymi załącznikami, należy 
składać drogą pocztową, przesyłką 

kurierską lub osobiście w sekretaria-
cie Urzędu Gminy Zduńska Wola,  
w dniach pracy instytucji, w godzi-
nach 7.30-15.00:
Urząd Gminy Zduńska Wola, 
ul. Zielona 30, I piętro, pokój 10, 
98-220 Zduńska Wola.

Dla wniosków przesyłanych za 
pośrednictwem poczty, przesyłek ku-
rierskich itp., za datę wpływu wnio-

sku uważa się dzień wpływu przesył-
ki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek 
o dofinansowanie musi 
spełniać następujące 
wymogi:
■ być złożony w postaci wypełnio-
nego formularza wniosku,
■ zawierać załączniki wymagane 
i wskazane we wniosku,
■ spełniać wymogi określone w „Re-
gulaminie przekazywania dotacji 
z budżetu gminy Zduńska Wola 
na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków”,
■ sporządzony w języku polskim,
■ złożony w wersji papierowej w jed-
nym egzemplarzu, oryginalnie pod-
pisanym.

Więcej informacji na stronie: www.
ugzw.com.pl oraz www.zdunskawola.
bip.net.pl w zakładce: „Przydomowe 
oczyszczalnie”.
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Nowa sieć kanalizacyjna w trzech wsiach

Od lipca śmieci 
po nowemu

Oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej dla 
wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymy-

słów odbyło się 19 grudnia ub. r. Uczestniczyli 
w nim m.in.: Radosław Radwański, p.o. zastęp-
cy dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; Wojciech Rychlik, starosta 
zduńskowolski; Marcin Łabędzki, etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego; Andrzej 
Brodzki, zastępca prezydenta miasta Zduńska 
Wola; Andrzej Aleksandrowicz, prezes MPWiK 
w Zduńskiej Woli; Piotr Grotkowski, menager 
kontraktu i kierownik budowy; Janusz Fengler, 
inspektor nadzoru oraz radni i sołtysi.

Budowa współfinansowana była ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013.

Celem operacji była poprawa infrastruktu-
ry technicznej na obszarach zwartej zabudowy 
gminy Zduńska Wola, warunkująca rozwój spo-
łeczno-gospodarczy mieszkańców. Inwestycja 
ma przyczynić się do poprawy warunków życia 
i prowadzenia działalności gospodarczej miesz-
kańców wsi Ochraniew, Wymysłów i Janiszewice, 
a także do ochrony wód podskórnych i ziemi oraz 

likwidacji zanieczyszczeń pochodzących z nie-
szczelnych zbiorników bezodpływowych zloka-
lizowanych na tym terenie.
Koszty inwestycji:
■ koszt całkowity: 6.385.307,47 zł,
■ koszty kwalifikowane: 4.947.145,56 zł,
■ kwota dofinansowania: 2.473.572,35 zł.
Efekty zrealizowanego projektu:
■ sieć kanalizacyjna grawitacyjna – 6009 mb,
■ sieć kanalizacyjna tłoczna – 1406 mb,
■ przyłącza kanalizacyjne – 171 szt. o łącznej dłu-
gości 1908 mb,
■ 4 pompownie ścieków.

Spośród czterech metod dopuszczonych usta-
wą, Rada Gminy Zduńska Wola dokonała wybo-
ru metody naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami „od gospodarstwa”. Każde gospodar-
stwo będzie wnosić jedną opłatę za każdy miesiąc 
za wszystkie rodzaje przekazywanych odpadów. 
Wysokość opłaty będzie uzależniona od tego, czy 
zamieszkujący daną posesję będą selektywnie zbie-
rać odpady czy też nie.

Prowadzenie selekcji będzie opierało się o sys-
tem kolorowych worków – każdy kolor dla innej 
grupy odpadów. Worek na szkło białe będzie biały, 
na szkło kolorowe – zielony, na metal – różowy, 
na papier – niebieski i na plastik – żółty. Dla uła-
twienia worki będą opatrzone informacją o tym, 
co można, a czego nie wolno do nich wrzucać.

Nowym systemem gospodarowania odpadami 
będą objęci wszyscy zamieszkujący teren gminy 
Zduńska Wola. Oznacza to, że odbiór odpadów 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
będzie organizowany przez gminę w zamian 
za opłatę.

Podmioty gospodarcze będą funkcjonowały 
w oparciu o stare zasady: umowy cywilno-prawne 
zawarte z wybraną firmą wywożącą śmieci.

Ustawa wprowadzająca zmiany w gospodarowa-
niu odpadami od 1 lipca 2013 r. nie reguluje kwestii 
rozwiązywania umów na odbiór odpadów, tym 
samym umowy te, z mocy ustawy, automatycznie 

nie wygasają. Dotychczasowe umowy zawierane 
były pomiędzy firmą wywozową a właścicielem 
posesji – tylko te strony umowy mogą decydować 
o jej ewentualnym rozwiązaniu. W nowym syste-
mie właściciele gospodarstw domowych nie będą 
zawierali kolejnych umów, opłata za gospodaro-
wanie odpadami będzie naliczana na podstawie 
deklaracji złożonych do gminy przez właścicieli 
gospodarstw domowych.

Po weryfikacji danych przekazanych w dekla-
racji, sporządzony zostanie wykaz gospodarstw 
domowych, z których firma – wybrana w drodze 
przetargu – będzie odbierać śmieci.

System odbioru odpadów z gospodarstw domo-
wych będzie obejmował wszystkie odpady komu-
nalne, powstające na terenie nieruchomości. Każde 
gospodarstwo dostanie harmonogram, z którego 
będzie wynikało, kiedy zostanie odebrany dany 
rodzaj odpadów. W zamian za wnoszoną opłatę 
odbiór odpadów będzie wyglądał następująco:
■ odpady zmieszane – 1 raz w miesiącu;
■ odpady gromadzone selektywnie, tj. szkło białe, 
szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, pa-
pier – 1 raz na kwartał (każdy z odpadów – cztery 
razy w roku);
■ odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku poprzez 
organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
na zasadzie wystawienia ich przed domem (podob-
nie jak w latach ubiegłych);

■ odpady remontowe z nieruchomości zamiesz-
kałych – na zgłoszenie firmie, nie częściej niż 1 
raz w roku, po uprzednim załadowaniu odpadów 
do podstawionych pojemników przez właściciela 
nieruchomości.

Dla uzupełnienia systemu odbioru odpadów 
do dyspozycji mieszkańców zostanie utworzo-
ny punkt selektywnego zbierania. Niezależnie 
od terminów określonych w otrzymanych har-
monogramach, właściciele nieruchomości będą 
mogli tam oddawać wszystkie odpady groma-
dzone selektywnie oraz zużyty sprzęt elektro-
niczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, 
przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte 
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opo-
ny, metale, meble i odpady wielkogabarytowe oraz 
przeterminowane lekarstwa.

W punkcie selektywnego zbierania będą rów-
nież odbierane odpady zielone od tych gospo-
darstw, które nie będą prowadziły kompostowania 
we własnym zakresie.

W dniu 13 lutego 2013 r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej podpisał ustawę wprowadzającą 
zmiany do ustawy o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach. Po jej uprawomocnieniu – w marcu 
br. – Rada Gminy obradować będzie nad wprowa-
dzeniem uchwał różnicujących stawki opłat „od go-
spodarstwa” w zależności od liczby mieszkańców 
w gospodarstwie.

Już od roku gmina Zduńska Wola przygotowuje się 
do wdrożenia nowego systemu gospodarowania 
odpadami na swoim terenie. Zgodnie z obowiązkami 
nałożonymi na samorządy, podjęte zostały uchwały 
stanowiące podstawę do kształtowania nowego 
systemu, który zacznie funkcjonować 
od 1 lipca 2013 roku. 
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Nasi uzdolnieni stypendyści
Łódzki Regionalny Program 
Wspierania Młodzieży Szczególnie 
Uzdolnionej realizowany jest przez 
Departament Kultury i Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi. Celem projektu jest stworzenie 
warunków sprzyjających rozwija-
niu umiejętności i kompetencji wła-
snych uczniom szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa łódzkiego.

W dotychczasowych dwóch pod-
edycjach programu wyłoniono po 300 
uczniów, którym przyznawano sty-
pendium na okres 1 roku (od wrze-
śnia do sierpnia). W trakcie otrzymy-
wania stypendium uczeń znajduje się 
pod opieką dydaktyczną nauczycie-
la-opiekuna, którego zadaniem jest 
inspirowanie i motywowanie stypen-
dysty do podejmowania zadań służą-
cych realizacji zaplanowanej ścieżki 
rozwoju edukacyjnego.

Z terenu gminy Zduńska Wola 
do programu zakwalifikowało się pięć 

uczennic z Zespołu Szkół w Cze-
chach. Są to (na zdjęciu od góry): 
Anna Mańka (kl. IIIB2), Paulina 
Rychlik (kl.IIB), Kamila Błaszczyk 
(kl.Ic) oraz Izabela Sowała (kl.IIB) 
i Julia Róg (kl.IIB).

Program stypendialny realizowany 
jest w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Działanie 9.1. Wyrównanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.3.

Wszystkim stypendystkom ser-
decznie gratulujemy.

Przewodniczący na drugą kadencję

Pierwsza sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy w nowym skła-

dzie odbyła się 15 listopada 2012 r. 
W sesji wzięło udział 13 radnych 
(Gimnazjum w Wojsławicach nie 
dopełniło formalności, dlatego skład 
radnych wynosi 13, zamiast 15 osób). 
Otwarcia I sesji Młodzieżowej Rady 
Gminy dokonał najstarszy wiekiem 
Artur Kurzawa z Gimnazjum w Ja-
niszewicach, który powitał radnych 
i zaproszonych gości.

– Gratuluję zwycięstwa w wybo-
rach do Młodzieżowej Rady Gminy 
– powiedział Henryk Staniucha, wójt 
gminy Zduńska Wola. – Cieszy mnie 
fakt, że w szkołach nadal jest dużo 
dzieci, które chcą brać czynny udział 
w życiu samorządu gminnego. Dzięki 
istnieniu Młodzieżowej Rady Gmi-
ny macie możliwość poznania zasad 
funkcjonowania samorządu w gminie. 
Będziecie mogli poznać większość or-
ganów jednostek samorządu teryto-
rialnego i ich hierarchię.

Wójt podkreślił również, że rówie-
śnicy  powierzyli swoim radnym waż-

ną funkcję, dzięki której mogą na-
uczyć się, jak dobrze kierować ludźmi 
i być może w przyszłości startować 
w wyborach do Rady Gminy Zduń-
ska Wola.

Wójt Henryk Staniucha, przewod-
niczący Rady Gminy Janusz Sakiewa 
i sekretarz gminy Ewa Padzik wrę-
czyli młodzieży zaświadczenia o wy-
borze do MRG.

Radni wybrali spośród siebie prze-
wodniczącego, którym został Artur 
Kurzawa, zastępcę przewodniczące-
go – Kamila Pietrzaka oraz sekreta-
rza – Natalię Bednarek.

Członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy w tej kadencji włączyli się 
już m.in. w organizację Turnieju 
Mikołajkowego oraz Wigilii dla osób 
samotnych.

na zdjęciu od lewej stoją: Oliwia Szubert, Artur Kurzawa, Kamil Pietrzak, Tomasz Barton, 

Marta nowicka, Kacper Turski, Daria Mączka, natalia Bednarek oraz Adam Piekielny, 

Ewelina Kolba, Gracjan Karasiński, Piotr Mataśka i Maciej Kaczmarek 

Projekt „1, 2, 3”

SP w Annopolu Starym

SP w Czechach

SP w Izabelowie

SP w Janiszewicach

SP w Krobanowie

SP w Wojsławicach
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Dar pomagający ratować życie

998 – czas na młodzież

Marek Kanicki, zastępca dyrek-
tora Łódzkiego Oddziału Re-

gionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, w imie-
niu prezesa Agencji ARiMR, 29 li-
stopada ub. roku przekazał straża-
kom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Annopolu Nowym torbę z wypo-
sażeniem medycznym, niezbędnym 
do ratowania życia ludzkiego.

– Nadrzędnym celem działania 
Agencji jest wszechstronne wspiera-
nie procesów przekształcania terenów 
wiejskich w naszym kraju. Jednym 
z nich jest poprawianie bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Na wsiach, w od-
daleniu od dużych ośrodków miej-
skich, wiodącą rolę w tym zakresie 
pełnią ochotnicze straże pożarne. 
Strażacy są aktywni nie tylko w cza-

sie pożarów. Pełnią także rolę ratow-
ników w wypadkach drogowych oraz 
w czasie klęsk żywiołowych – pod-

kreślał Marek Kanicki.
Dar dla jednostki jest dla druhów 

z Annopola dowodem uznania agen-

cji rządowych dla ich poświęcenia.
– Cieszymy się z tego daru niez- 

miernie. W imieniu wszystkich ko-
legów z naszej OSP zapewniam, 
że będzie wykorzystany z korzyścią 
dla społeczności lokalnej naszego 
powiatu i wszystkich potrzebujących 
– oświadczył Rafał Świniarski, pre-
zes OSP Annopole Nowe.

W 2012 roku jednostka obchodziła 
50-lecie swej działalności. Druhowie 
realizują zadania statutowe, zarówno 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
jak również ratownictwa drogowego. 
Aktywnie włączają się w życie kultu-
ralne regionu.

Strażakom z Annopola życzymy 
zapału podczas ćwiczeń i niewielu 
okazji zmuszających do sprawdzenia 
kwalifikacji w akcjach bojowych.

Członkowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych z OSP Janisze-
wice i OSP Annopole Nowe wez-
mą udział w projekcie „998 – czas 
na młodzież”. Szkolenie poszerzy 
ich wiedzę z zakresu pożarnic-
twa i udzielania pierwszej pomo-
cy w sytuacjach podwyższonego 
zagrożenia, jakie mogą wystąpić 
w przyszłości podczas akcji ratow-
niczo-gaśniczych w sekcji OSP.

W zajęciach będą uczestniczyć 
chłopcy i dziewczęta w wieku od 13 
do 19 lat, którzy aktywnie działa-
ją w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Annopolu Nowym i Janiszewicach. 
Są to przede wszystkim mieszkańcy 
gminy Zduńska Wola.

Szkolenia rozpoczęły się 27 stycz-
nia i potrwają do czerwca 2013 r.

– Projekt jest podzielony na trzy 
bloki tematyczne. Pierwszy: „Poznanie 
siebie i swoich możliwości” – to zajęcia 
z psychologiem i doradcą zawodowym 
Jarosławem Turajczykiem. Blok drugi: 
„Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 
to zajęcia z ratownikiem medycznym 
Mariuszem Kowalczykiem. Trzecia 
część pod hasłem: „Wiedza i umiejęt-
ności z zakresu pożarnictwa” – to za-
jęcia z kpt. Łukaszem Drzewieckim, 

zastępcą dowódcy Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zduńskiej Woli – wyjaśnia Sylwe-
ster Witczak, koordynator i pomysło-
dawca projektu.

Program jest realizowany w ramach 
Regionalnego Konkursu Grantowe-
go „Równać Szanse 2012”, na co uzy-
skano 7 tysięcy zł dofinansowania. 
Wkład własny to niecałe 5 tysięcy zł. 

Pomysł na projekt jest wynikiem an-
kiet, jakie OSP Janiszewice i An-
nopole Nowe przeprowadziły wśród 
członków swoich Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

Partnerami projektu są: Gmina 
Zduńska Wola, Stowarzyszenie 
Wsparcia i Rozwoju oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Zduńskiej Woli.

ZDJęcie: archiWuM OSP W JaNiSZeWicach

absolutoria dla 
Zarządów OSP
W pierwszym kwartale w jednostkach 

OSP odbywały się walne zebrania 

sprawozdawcze. Podczas tych spot-

kań w każdej jednostce rozpatrywane 

i zatwierdzane były sprawozdania za-

rządu oraz komisji rewizyjnej; uchwa-

lane plany działalności i budżety 

na bieżący rok.

Wszystkie zarządy w głosowaniach 

jawnych otrzymały jednogłośne abso-

lutorium za ubiegły rok, co jest dowo-

dem właściwej i zgodnej ze statutem 

OSP działalności strażaków.

Prawie wszystkie zarządy poszcze-

gólnych OSP, wybrane na zebraniach 

przed rokiem, pozostały w niezmienio-

nych składach. Wyjątkiem jest Ochot-

nicza Straż Pożarna w Michałowie. 

W skład nowego zarządu wchodzą: 

Michał Kukieła – prezes oraz Tomasz 

adamkiewicz – naczelnik.

fOT. archiWuM OSP W GaJeWNiKach

Rafał Świniarski przyjął dar z rąk Marka Kanickiego fOT. ARChIWUM URZęDU
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Turniej halowy Seniorów 
w piłce nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Zduńska Wola, w ramach 
ogólnopolskich rozgrywek 
„halowa Polska”, odbył się 
w naszej gminie po raz czwarty. 
Miejscem rozgrywek 
w dniu 24 lutego była 
sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej w Wojsławicach.

Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn. Mecze roz-
grywano systemem „każdy z każdym”. Podczas 
całego dnia trwania turnieju odbyło się 28 spotkań. 

Rywalizacja była zacięta i emocjonująca. O kolej-
ności miejsc zdecydowała dopiero ostatnia kolejka 
rozgrywek.

Najlepszym strzelcem (8 bramek) został Sylwe-
ster Ziętala ze zwycięskiej drużyny LZS Rębieskie. 
Najlepszym bramkarzem turnieju (stracone tylko 4 
bramki) okazał się Marcin Kaczmarek z drużyny 
Czechy.

Zwycięska drużyna zagra na szczeblu woje-
wódzkim ogólnopolskich rozgrywek „Halowa 
Polska”.

Pragniemy podziękować sponsorom za ufun-
dowanie nagród i pucharów oraz paniom z KGW 
Wojsławice za przygotowanie małej gastronomii.

Turniej zorganizował wójt gminy Zduńska Wola 
przy wsparciu sponsorów. A były to: M.S. OKNA 
S.C. Grzegorz Marlicki i Jarosław Sadowski oraz 
RAJSPORT z Sieradza.

Kwalifikacja końcowa:
1. LZS Rębieskie
2. Wojsławice
3. Czechy
4. FC Piaski
5. Ochraniew
6. OSP Janiszewice
7. Dream Team
8. Ogórki.

Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola 
dla zawodników LZS rębieskie

fOT. archiWuM urZęDu GMiNy ZDuńSKa WOLa
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Simex cup po raz pierwszy
Drużyna żaków Pogoni Zduńska Wola była 

gospodarzem I Ogólnopolskiego Turnieju 
w Piłce Halowej o Puchar Wójta Gminy Zduń-
ska Wola „Simex Cup 2013” dla rocznika 2005 
i młodsi.

W zmaganiach, które odbyły się 9 lutego, udział 
wzięło 8 drużyn: Widzew Łódź, Waleczni Płock, 
Lechia Tomaszów Mazowiecki, Akademia Piłkar-
ska Ostrów Wlkp., Widok Skierniewice i PTC Pa-
bianice oraz dwie drużyny Pogoni Zduńska Wola.

Turniej zgromadził na trybunach tłumy rodzi-
ców, kibiców i fanów piłki nożnej, którzy stworzyli 
wspaniałą atmosferę. Mali piłkarze odwdzięczyli 
się piękną grą i gradem bramek w każdym me-
czu. Niespodzianką dla uczestników zawodów był 
pokaz freestyle football, czyli różnych sztuczek 
i trików wykonywanych piłką nożną.

Turniej wygrała drużyna Walecznych z Płocka, 
która pokonała w finale Widzew Łódź 1:0.

Klasyfikacja końcowa
1. Waleczni Płock
2. Widzew Łódź
3. AP Ostrów Wlkp.
4. Lechia Tomaszów
5. PTC Pabianice
6. Widok Skierniewice
7. Pogoń I Zduńska Wola
8. Pogoń II Zduńska Wola

Król strzelców:
Jakub Jędrasik  – Widzew – 14 goli

Najlepszy bramkarz:
Filip Bieniek – Waleczni Płock

Zawodnik fair play:
Faustyna Krawczyk – Pogoń I Zduńska Wola.

Startuje Orlik

uprzejmie informujemy, że od 1 marca ruszają zajęcia 

na kompleksie boisk Orlik w czechach. 

Godziny funkcjonowania obiektu:

■ od poniedziałku do piątku w godz. 16-21, 

■ sobota – niedziela w godz. 12 - 21,

■ w okresie wakacji (lipiec – sierpień) codziennie 

w godz. 12 - 22.

rezerwacji korzystania z boisk można dokonywać 

u animatorów, którymi są: Łukasz Goliński i Karol Pio-

trowski, każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny 

miesiąc.

Pierwszeństwo w rezerwacji mają:

■ grupy dzieci i młodzieży do lat 16, którzy są miesz-

kańcami gminy Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje 

rodzic lub pełnoletni opiekun),

■ grupy zorganizowane z terenu gminy Zduńska Wola 

(rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczy-

ciel, opiekun grupy).

Nie podlegają rezerwacji boiska w godzinach od 

16 - 18 (poniedziałek – piątek). Te terminy są zare-

zerwowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

gminy Zduńska Wola.

Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne 

i ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych dzieci oraz 

dla młodzieży i dorosłych.

informujemy również, że istnieje możliwość wypo-

życzenia sprzętu i rezerwacji boiska do gry w tenisa 

ziemnego.

Szanowni Mieszkańcy, przekazując boiska Orlik do 

użytku, prosimy Was bardzo – szanujcie te obiekty 

i nie pozwólcie innym ich niszczyć, aby długo nam 

służyły.

Łukasz Goliński Karol Piotrowski

fOT. archiWuM urZęDu GMiNy ZDuńSKa WOLa
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Kolejny 
mianowany 
nauczyciel

Marcin Matysiak 29 listopada ubie-

głego roku pozytywnie ukończył po-

stępowanie egzaminacyjne na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mia-

nowanego. akt nadania wręczył mu 

w dniu 4 grudnia henryk Staniucha, 

wójt gminy Zduńska Wola.

Marcin Matysiak pracuje w Zespo-

le Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

w Janiszewicach na stanowisku na-

uczyciela wychowania fizycznego. 

Posiada również uprawnienia trenera 

klasy drugiej w zakresie piłki nożnej.

Pamiętają 
o bohaterskich 
powstańcach
uczniowie Zespołu Gimnazjum, Szko-

ły Podstawowej i Przedszkola im. Ja-

na Pawła ii w czechach uczcili 150 

rocznicę wybuchu Powstania Stycz-

niowego. Młodzież zaangażowała 

się w przygotowanie uroczystości, 

by przypomnieć heroizm uczestni-

ków powstania. Korytarze szkolne 

wypełniły się plakatami, wystawami 

i gazetkami ściennymi, stanowiącymi 

doskonałe źródło wiedzy o bohater-

skich powstańcach.

Kolejnym punktem obchodów by-

ło zorganizowanie akademii, w której 

wzięli udział uczniowie klasy ic i iib 

gimnazjum. Występ młodych akto-

rów oraz prezentacja multimedialna, 

przygotowana przez uczennice klasy 

iii gimnazjum, zostały nagrodzone 

gromkimi brawami.

Ziarenko wiedzy historycznej zo-

stało zasiane. Pojawiła się też radość, 

że po 150 latach młodzież potrafi 

docenić tak ważną próbę odzyskania 

niepodległości, jaką było Powstanie 

Styczniowe.

ZGSPiP w czechach

Żyjcie nam Dziadkowie 100 lat!

Najsympatyczniejsze święta w 
kalendarzu przypadają 21 oraz 

22 stycznia. Dzień Babci i Dzień 
Dziadka to dni pełne wzruszeń, ser-
deczności, niepowtarzalnego uroku 
i prawdziwej radości, którą odczu-
wają zarówno dziadkowie jak i wnu-
częta.

Uczniowie klas młodszych Zespo-
łu Gimnazjum i Szkoły Podstawo-

wej w Janiszewicach każdego roku 
przygotowują uroczystości dla swoich 
babć i dziadków. W programie spot-
kania jest zawsze mnóstwo piosenek, 
wierszy, a nawet tańców.

Dziadkowie bardzo lubią podzi-
wiać swoje pociechy, czemu dają wy-
raz licznie gromadząc się w szkole.  

tekst: zgisp w janiszewicach
ZDJęcia: archiWuM ZGSPiP W cZechach

Dzieci ze szkół gminnych, przebrane za różne postaci 
z bajek, w radosnej atmosferze zakończyły pierwszy 

semestr roku szkolnego 2012/2013. W pierwszym tygo-
dniu lutego w placówkach oświatowych zorganizowano 
zabawy karnawałowe.

W całym województwie łódzkim ponad 300.000 
uczniów 11 lutego rozpoczęło ferie zimowe. Według 
danych Kuratorium Oświaty w Łodzi, zaledwie 2 proc. 
uczniów uczestniczyło w zorganizowanych formach wy-
poczynku poza miejscem zamieszkania. Dlatego w pla-
cówkach oświatowych przygotowano różne formy zajęć 

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. W naszej gminie 
z tej formy spędzenia czasu podczas ferii każdego dnia 
korzystało ok. 150 uczniów. Dzieci brały udział w zaję-
ciach sportowych (piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, 
strzelectwo), plastycznych, muzycznych, informatycz-
nych i językowych.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie 
uczestniczyli w wycieczce do aquaparku oraz kina 
w Łodzi, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie 
odwiedziły piekarnię oraz rozgłośnię radiową „Nasze 
Radio”.

Uczniowie z SP w Krobanowie Uczniowie z SP w Izabelowie

Zasłużony zimowy odpoczynek
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Sprawdzili wiedzę z Operonem
Uczniowie klas szóstych szkół 
podstawowych w Krobanowie, 
Wojsławicach, Czechach i Jani-
szewicach 10 stycznia przystąpili 
do próbnego sprawdzianu. Spraw-
dzian z Operonem to próbny test 
z wiedzy ogólnej.

Test zawierał 25 pytań (20 py-
tań zamkniętych oraz 5 otwartych) 
i miał charakter międzyprzedmioto-
wy. Sprawdzał wiedzę oraz umiejęt-
ności uczniów w pięciu standardach: 
czytanie ze zrozumieniem, pisanie, 
rozumowanie, korzystanie z infor-
macji oraz wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce.

Szóstoklasiści zmierzyli się z za-
daniami otwartymi, które dotyczyły 
między innymi: obliczania odległo-
ści w skali rzeczywistej, zredagowa-

nia ogłoszenia o zaginięciu zegarka 
czy napisania opowiadania o uda-
nym dniu.

Sprawdzian szóstoklasisty nie 

Karnawał z zumbąusypali Górę Grosza

Tradycyjnie, tuż przed feriami zi-
mowymi, w szkołach odbywają 

się zabawy karnawałowe, pełne emo-
cji i wrażeń. I w tym roku w szko-
łach zaroiło się od piratów, rycerzy, 
kowbojów. Były również księżniczki, 
wróżki i inne bajkowe postaci.

Uczniom Zespołu Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janiszewi-
cach zaproponowano m.in. wybucho-
wą dawkę tańca latynoamerykańskie-
go i aerobiku zumba, prowadzonego 
przez Karolinę Kubiak wraz z zespo-
łem. Uczniowskie bale karnawałowe 
uatrakcyjniły również liczne zabawy 
i konkursy. tekst i zdjęcia:

zgisp w janiszewicach

Jeden grosz znaczy niewiele, ale 
Góra Grosza jest największa na 

świecie” – w myśl tego hasła gminne 
placówki oświatowe po raz kolejny 
przyłączyły się do akcji charytatyw-
nej prowadzonej przez Towarzystwo 
„Nasz Dom”.  

Celem akcji, zorganizowanej po 
raz 13., była zbiórka drobnych monet 
z przeznaczeniem na pomoc rodzin-
nym domom dziecka, rodzinom za-
stępczym i pogotowiom rodzinnym. 
Pieniądze zbierano od początku listo-
pada do 7 grudnia.

W przedszkolu w Czechach zebra-

no aż  2.575 monet. Oprócz polskich 
groszy zgromadzono eurocenty, pfen-
nigi czy korony. Niebywałą wytrwa-
łością w zbieraniu wykazał się Patryk 
Kowalski (na zdjęciu), który dostar-
czył… pół reklamówki monet. 

W poszczególnych szkołach ze-
brano następujące kwoty: Gminne 
Przedszkole w Czechach: 66,91 zł, 
SP w Izabelowie: 156,56 zł, SP w 
Annopolu Starym: 147,20 zł, ZGiSP 
w Janiszewicach: 134,76 zł.

tekst: współpraca 
Agnieszka Besser-Krysiak

ZDJęcie: archiWuM ZGSPiP W cZechach

ma żadnego wypływu na wybór 
gimnazjum. Jest szansą na zweryfi-
kowanie swoich umiejętności przed 
faktycznym sprawdzianem, z którym 

uczniowie zmierzą się 4 kwietnia 
2013 roku.

tekst i zdjęcie:
archiwum sp w krobanowie
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Malownicze zakątki w obiektywie
Wdniu 5 grudnia 2012 r. Za-

rząd LGD „Podkowa” za-
mienił się w jury oceniające prace, 
które wpłynęły w ramach konkur-
su fotograficznego: „Z obiektywem 
w terenie” – Lokalna Grupa Działa-
nia „Podkowa”.

I miejsce zajął Łukasz Szymczak 
za fotografię „River of silence” (na 
zdjęciu), II miejsce przypadło Woj-
ciechowi Glinkowskiemu za „Słońce 
zachodzące nad Sieradzem. Widok 
ze Strońska”. III miejsce przyznano 
Adamowi Kaczmarkowi za pracę 
„Malowniczy zakątek – widok znad 
stawu w parku strońskim”.

Wyróżnienia 
otrzymali:
■ Marta Glinkowska – „Odważni 
strażacy z gminy Zapolice”;
■ Barbara Kulda – „Mroźny dmu-
chawiec”;
■ Tomasz Woźniak „Piękno natury 
rzadko dostrzegane”.

Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy, a pozostałym uczestnikom 
konkursu dziękujemy za udział. Roz-
danie nagród odbyło się 7 lutego pod-
czas konferencji.

tekst i zdjęcie:
Paulina Stańczyk

Działają już pięć lat!
7 lutego 2013 roku Lokalna Grupa 
Działania „Podkowa” obchodzi-
ła piątą rocznicę istnienia. Z tej 
okazji, na konferencji promocyj-
nej stowarzyszenia, podsumowa-
no dotychczasowe osiągnięcia. 
Paweł Mataśka, prezes Zarzą-
du LGD podziękował za pomoc 
i współpracę wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu sto-
warzyszenia.

Niewątpliwie za sukces nale-
ży uznać to, że na terenie Lokalnej 
Grupy Działania „Podkowa” zreali-
zowano i rozliczono już 14 projek-
tów na łączną kwotę blisko 1 mln zł, 
a na kolejne 5 została przyznana po-
moc. Ponadto organizacja podejmuje 
własne inicjatywy, które na stałe wpi-
sały się w kalendarz imprez regionu 
(m.in. organizowanie Nocy Święto-
jańskiej).

W spotkaniu uczestniczyli: Woj-
ciech Rychlik, starosta powiatu 
zduńskowolskiego; Marcin Ła-
będzki, członek zarządu powiatu 
zduńskowolskiego; Krzysztof No-
wak, przewodniczący rady powiatu 
zduńskowolskiego; Henryk Staniu-
cha, wójt gminy Zduńska Wola; Jan 
Zaborowski, wójt gminy Zapolice; 
Artur Ławniczak, burmistrz gminy 
i miasta Szadek; radni gmin partner-
skich LGD, skarbnicy i sekretarze 

jednostek samorządowych, dyrek-
torzy ośrodków kultury i bibliotek 
gminnych, członkinie kół gospodyń 
wiejskich, sołtysi, laureaci konkursu 
fotograficznego, sympatycy i przyja-
ciele stowarzyszenia.

Goście gratulowali władzom sto-
warzyszenia wszystkich osiągnięć.

Podczas uroczystości zostały wrę-
czone nagrody laureatom konkursu 
fotograficznego „Z obiektywem w te-
renie – Lokalna Grupa Działania 

Podkowa”, który przeprowadzono 
pod koniec ubiegłego roku.

Jubileusz uświetniły występy ka-
peli podwórkowej Szadkowiacy.

tekst i zdjęcia:
Paulina Stańczyk
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inwestycje z pieniędzy sołeckich

Rada Gminy Zduńska Wola podjęła decyzję 
(Uchwałą nr VI/49/11 z dnia 28 marca 2011 r.) 
o wyodrębnieniu w budżecie roku 2012 środków 
na realizację funduszu sołeckiego. Warunkiem 
przyznania w danym roku środków z funduszu 
jest złożenie przez sołectwo odpowiedniego 
wniosku.

W tym celu w roku 2011 należało zwołać ze-
branie wiejskie, podczas którego uchwala się wnio-
sek o przyznanie środków z funduszu sołeckie-

go. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie 
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 
co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołec-
twa. We wniosku wskazywane są przedsięwzięcia 
przewidywane do realizacji na terenie sołectwa 
w ramach środków, jakie są określone na to sołec-
two. Dokument należało złożyć do wójta do 30 
września 2011.

Zgodnie z ustawą, gminy – które zdecydują 
o utworzeniu funduszu sołeckiego – mogą liczyć 
na zwrot z budżetu państwa od 10 do 30 procent 

środków wydanych na ten cel. Wysokość refunda-
cji jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców 
i zamożności gminy.

Kwota środków finansowych, wynikająca z wyli-
czeń i przypadająca w roku 2012 do wykorzystania, 
wynosiła 383.959,00 zł. Ostateczne wykorzysta-
nie środków funduszu sołeckiego zamknęło się 
kwotą 374.414,12 zł. W ramach funduszu sołec-
kiego w roku 2012 powstały wiaty przystankowe, 
wybudowano place zabaw, wykonano ogrzewanie 
budynków i wyczyszczono rowy przydrożne.

Tak niewiele znaczy tak wiele
Mechanizm „jednego procenta” to możliwość 

przekazywania 1% podatku dochodowego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce. 
W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie usta-
wa o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Na jej mocy podatnik, który płaci podatek 
dochodowy od osób fizycznych, może przeznaczyć 
1% należnego podatku na rzecz wybranej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej 
się na oficjalnej liście OPP.

Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obo-
wiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wy-
branej przez siebie organizacji, a następnie odliczyć 
tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie 
naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podat-
nika, przekazuje jeden procent wyrażony w zezna-
niu rocznym na konto bankowe OPP.

aby przekazać 
1% podatku, należy:
■ wybrać organizację pożytku publicznego, 
na rzecz której chcemy przekazać tę darowiznę,
■ wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym ze-
znaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37 lub PIT-38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego 
wpisujemy: 
■ nazwę organizacji pożytku publicznego,
■ numer KRS,

■ kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz orga-
nizacji (kwota nie może przekraczać 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowe-
go, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy 
w dół).

W bieżącym roku zachęcamy do przekazywa-
nia 1% na rzecz naszych lokalnych stowarzyszeń, 
zwłaszcza jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Zduńska Wola. Wystarczy, 
że rozliczając podatek od dochodów, które uzy-
skaliśmy w 2012 roku w zeznaniu podatkowym 
we wniosku wpiszemy numer KRS: 0000 116 212, 
a w rubryce „Cel szczegółowy 1%” nazwę ochotni-
czej straży pożarnej (w skrócie OSP) oraz jej do-
kładny adres, włącznie z kodem pocztowym.

W bieżącym roku możemy również przekazy-
wać 1% na rzecz Szkoły Podstawowej w Izabelo-
wie. Szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzy-
szeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom 
„Przyjazna Szkoła”, dzięki któremu wiele placó-
wek w Polsce (w tym dwie w Zduńskiej Woli) 
pozyskało już dotacje z 1% podatku. Stowarzy-
szenie to jest godnym zaufania partnerem. Aby 
przekazać darowiznę, należy wpisać numer 
KRS: 0000031762, a w celu szczegółowym: 
06-132000220112-500000009232 Szkoła Podsta-
wowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie, 98-220 
Zduńska Wola.

Poniżej przedstawiamy listę organizacji poza-
rządowych z naszego terenu, które posiadają status 
organizacji pożytku publicznego i czekają na fi-
nansowe wsparcie.

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli 
Nr KRS 0000140676
2. Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe 
Nr KRS 0000038052
3. Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „AMI” 
Nr KRS 0000246136
4. Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej „Pomocna Dłoń”
Nr KRS 0000176973
5. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Dzieci i Młodzieży 
Nr KRS 0000137882
6. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
w Zduńskiej Woli
Nr KRS 0000088855
7. Fundacja Społeczno-Charytatywna 
„Aktywni w Potrzebie”
Nr KRS 0000295587
8. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych 
w Wojsławicach
Nr KRS 0000366440.

Plac zabaw w Białym Ługu Wiata przystankowa w Izabelowie Altana wiejska w Opiesinie



12 naszagmina marzec 2013 ZAPrOSZeNIe
Zapraszamy na

VI festyn recyklingowy
Wojsławice 

27 kwietnia 2013 r.
Po raz 6. mieszkańcy gminy Zduńska Wola będą mogli uczestniczyć 
w festynie recyklingowym.

Na program festynu składają się:
■ zbiórka posegregowanych odpadów i wymiana na eko-nagrody,
■ występy najmłodszych mieszkańców gminy,
■ konkursy dla dzieci i młodzieży,
■ warsztaty ekologiczne. 

 
Imprezie towarzyszyć będzie kampania na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a w tym 
wprowadzenie opłaty śmieciowej i podziału obowiązków w zakresie stosowanego systemu. Uczestnikom festynu zostaną 
przekazane materiały informacyjne i ulotki przedstawiające schemat działania w zakresie nowego systemu. 

Po raz 3. w ramach festynu realizowany będzie „park naukowy”, prowadzony przez Uniwersytet Łódzki, a poświęcony wyko-
rzystaniu praw fizyki i chemii w procesach oczyszczania środowiska, analizie wskaźników zanieczyszczeń czy zachodzącym 
naturalnie procesom przyrodniczym. 


