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Głównym zadaniem
sołtysa jest troska
o zaspokajanie
potrzeb mieszkańców.
Poznaj swojego sołtysa
– sylwetki

Czechy i Wojsławice były
w lutym gospodarzami
turniejów sportowych.
Poza zaciętą rywalizacją
rozgrywki przyniosły wiele
dobrej zabawy
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Drogie Panie!

Z

okazji Dnia Kobiet usłyszałyście
wiele dobrych życzeń i ciepłych
słów, do których się dołączam. Stanowicie połowę mieszkańców świata.
Ja jednak, w imieniu męskiej części
społeczeństwa stwierdzam, że jesteście dla nas – całym światem. Życzę,
aby było w nim jak najmniej kłopotów i trosk, a dużo radości, miłości
i uśmiechu...

Szanowni Mieszkańcy!

W

iosna, która do nas dociera,
wlewa w nasze serca i umysły nadzieję. Pozwala przychylniej
patrzeć w przyszłość. Zaciera w pamięci doznane przykrości, mniej lub
bardziej świadomie popełnione przez
drugiego człowieka.
Starajmy się wchodzić w okres
odnowy wiosennej bez bagażu wzajemnych urazów i pretensji. Bądźmy
otwarci na drugiego człowieka, a on
odpłaci nam tym samym. Życzliwość
i ciepło uśmiechu jeszcze nikomu nie
zaszkodziły.
W atmosferze zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy przesyłam Mieszkańcom naszej gminy serdeczne życzenia
radości i siły płynącej z istoty Świąt
Wielkanocnych – niech uśmiech
i wiosenny optymizm towarzyszą
Wam każdego dnia.
HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

25 kwietnia – Festyn Recyklingu przy
Szkole Podstawowej w Wojsławicach
Maj – Polska Biega w Annopolu Starym
i Zborowskiem
Maj – Spartakiada Przedszkolaka
17 maja – Powiatowy Dzień Strażaka
w Polkowie
Czerwiec – Festiwal Zdrowia w ZGSPiP
w Czechach skierowany do dzieci
29 maja – Gminny Dzień Dziecka; Edukacja Ekologiczna w ZGiSP w Janiszewicach.

Pani Zofia ma sto lat!
N

ieczęsto zdarza się,
aby tradycyjnie „sto
lat” modyﬁkowano w sekwencji życzeń na lat
„dwieście”… Tak właśnie
było 2 lutego w Piaskach,
gdzie pani Zoﬁa Karbowska obchodziła jubileusz
swoich setnych urodzin.
W tym niezwykłym dla
Jubilatki dniu towarzyszyła
jej najbliższa rodzina. Całe
swoje życie Pani Zoﬁa spędziła w Piaskach. Jubilatka
doczekała się jednej córki,

jednej wnuczki i czwórki
prawnuków.
Z okolicznościowym
upominkiem Jubilatkę z
Piasków odwiedzili Antoni Wujda, zastępca wójta
gminy Zduńska Wola; Jarosław Andrzejewski, radny Rady Gminy Zduńska
Wola oraz Elżbieta Rosiak,
sołtys wsi Piaski.
Gratulując wspaniałego
jubileuszu, dołączamy się
do życzeń kolejnych lat
w zdrowiu.

Gmina z przemyślanym budżetem
G
minny budżet na 2015 rok opiewa na ponad 32 mln zł, z czego
w tym roku na inwestycje wydane zostanie ok. 4,5 mln zł. Władze gminy
nie zamierzają zaciągać w tym roku
żadnych kredytów i pożyczek.
Na inwestycje zabezpieczono
w budżecie 3,2 mln zł. Na sesji w lutym dołożono kolejne środki, zatem
wydatki inwestycyjne stanowić mają
ponad 4,5 mln zł.
Wśród tegorocznych inwestycji
znajdą się m.in.: rozbudowa urzędu
gminy, modernizacja drogi w Czechach, budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągów, a także kolejne prace
w sołectwach przy urządzaniu terenów rekreacyjnych i remontach świetlic oraz strażnic OSP.
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– Budżet jest przemyślany i wypracowywany od kilku lat. W oczekiwaniu na nowe środki unijne podjęta została decyzja o modernizacji budynku

Urzędu Gminy. Nie przewidujemy
zaciągania kredytów, ani pożyczek
– podkreśla Henryk Staniucha, wójt
gminy Zduńska Wola.

radni zatwierdzili budżet na lutowej sesji

wydawca: urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30 98-220 Zduńska Wola,
tel. 823 41 20, 825 33 65
e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
www.ugzw.com.pl
redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

projekt i opracowanie dtp:

opieka merytoryczna:
fIrma PraSoWo-WyDaWnIcZa
reGiony

tel. 517 629 441
e-mail: printszop@wp.pl

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

wydarzenia

Łosoś i pstrąg
w roli głównej
Ponad 100 kobiet uczestniczyło
w Gminnym Dniu Kobiet. Spotkanie odbyło się 6 marca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie.
Na uroczystość zaproszone zostały
panie, które aktywnie uczestniczą
w życiu gminy – radne, sołtyski
i członkinie kół gospodyń wiejskich.
Było smacznie, zdrowo i zabawnie. W dobry nastrój wprowadził
wszystkich występ kabaretu „Bez
Grawitacji” (drugie zdjęcie od góry).
Godzinny występ z dużą dawką humoru, który został niezwykle ciepło
przyjęty, to tylko przedsmak dobrej
zabawy.
Gościem honorowym był Waldemar Załuski wraz z kucharzami, któ-

rzy przeprowadzili dla mieszkanek
warsztaty kulinarne. Uczestniczki
mogły dowiedzieć się, jak prawidłowo ﬁletować ryby, jakich przypraw
używać oraz poznać inne tajniki i sekrety kuchni polskiej. Podczas warsztatów przygotowane zostały wyborne
potrawy: łosoś z chutney’em owocowo warzywnym i tatar z pstrąga.
Dzień Kobiet to także upominki. Każda z pań otrzymała kwiatek,
a wszystkie koła gospodyń wiejskich
upominki, które ufundowały ﬁrmy:
Fackelman, Prymat oraz Feniks.
Tak rekordowa liczba uczestniczek
tradycyjnego marcowego spotkania
świadczy o coraz większej aktywności mieszkanek w życie naszej gminy
i niezmiernie ważnej pracy na rzecz
jej rozwoju.

Świętowanie w Tymienicach
Tydzień wcześniej, bo w niedzielę 1 marca, mieszkanki wsi
Tymienice świętowały Dzień Kobiet. W sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Izabelowie spotkało
się prawie 50 pań.
W uroczystości uczestniczył
Marcin Łabędzki, wicestarosta
powiatu zduńskowolskiego oraz
wójt Henryk Staniucha wraz
z radnym Rafałem Świniarskim.
Z okazji swojego święta tymieniczanki otrzymały moc życzeń
i kwiatów. Miłej atmosferze
sprzyjały liczne konkursy
i wspólne śpiewanie.
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Kuchenne tradycje regionu
Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.
Sokrates
Identyfikacja lokalnych zasobów kulinarnych
w kontekście dziedzictwa i tradycji kulturowych
regionu – to cel, jaki postawili sobie realizatorzy
badań terenowych, przeprowadzonych na terenie
Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.
Badania te miały charakter jakościowy i odbywały się w terenie przy pomocy technik etnograﬁcznych, takich jak: obserwacja w terenie,
obserwacja uczestnicząca, wywiad swobodny
ukierunkowany przez badacza (indywidualny
i grupowy) oraz dokumentacja fotograﬁczna.
Uczestniczkami badań były przede wszystkim
kobiety, formalne bądź nieformalne członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich.
Dziedzictwo kulinarne współczesnych gospodyń stanowi połączenie pozostającej w pamięci
kuchni ich matek i babek z aktualnymi potrzebami i nawykami kulinarnymi dzieci. Mimo że tradycyjna kuchnia wiejska była i jest wciąż domeną
kobiet, należy pamiętać o niepomniejszaniu roli
mężczyzn, którzy zwyczajowo zajmowali się np.
przetwarzaniem produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkcją alkoholi.
W ramach badań przeprowadzono szereg wywiadów swobodnych, w których udział wzięły kobiety z sołectw: Choszczewo, Dziadkowice, Izabelów, Jelno, Opiesin, Paprotnia, Piaski, Pratków,
Pstrokonie, Ptaszkowice, Rębieskie, Rzepiszew,

Strońsko, Tarnówka, Wilamów, Wojsławice, Zamłynie i Zapolice.
Efektem przeprowadzonych badań jest spis ponad 100 tradycyjnych kulinariów z terenu trzech
gmin członkowskich LGD. Dotychczas, na 75
produktów wpisanych na listę ministerialną z województwa łódzkiego, tylko dwa pochodzą z naszego terenu. Są to: „Wędzonki szadkowskie” oraz
„Chleby żytnie szadkowskie” (wpisane na listę 21
września 2010 r.).
W wyniku badań, rekomendację do wpisu na listę produktów tradycyjnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało aż osiem produktów

kulinarnych. Są to: chleb domowy, ciasto drożdżowe z kruszonką, czernina, kluski tarte (żelazne),
miód z Wilamowa, polewka z gruszkami, powidła
śliwkowe oraz wędliny z Tarnówki.
Badania przeprowadzone zostały przez dwuosobowy zespół badaczy, wieloletnich pracowników
akademickich i realizatorów badań terenowych
na polskiej wsi: dr Beatę Wasilewską-Klamkę i dr
Roberta Dzięcielskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu, który jest do pobrania na stronie internetowej
www.podkowa.zdwola.com.pl.
TEKST I ZDJĘCIE: PAULINA STAŃCZYK

Maluchy – do przedszkola już czas!
R

ekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez gminę
Zduńska Wola, ruszyła 2 marca. Na dzieci czeka
łącznie 117 miejsc. Rodzice mają miesiąc na złożenie wniosku.
O przyjęciu dziecka do danego przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji.
Kryteria naboru zostały podzielone na cztery punktowane kategorie, w których łącznie można uzyskać 60
punktów. Najwyżej premiowane będą: praca rodziców i posiadanie rodzeństwa w danej placówce.

Samorządowe kryteria naboru:

1. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą bądź jeśli rodzic samotnie wychowuje
dziecko i pracuje lub uczy się, kandydat otrzymuje
32 punkty.

2. Jeśli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza już rodzeństwo kandydata, dziecko
otrzymuje 16 punktów.
3. Jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie danej
szkoły podstawowej, otrzymuje 8 punktów.
4. Jeśli dziecko w danym roku kalendarzowym
kończy 4 lata, otrzymuje 4 punkty.

przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej,

Terminarz rekrutacji
na rok 2015/2016

od 8 do 15 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

24 lutego – 2 marca 2015 r. – złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka
w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale
przedszkolnym przy szkole podstawowej,
od 2 marca – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej,
od 2 do 31 marca – przyjmowanie przez przedszkola i szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do

od 1 do 7 kwietnia – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków, w tym w dniu 2 kwietnia
opublikowanie listy kandydatów zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych,

od 25 sierpnia do 30 sierpnia – termin postępowania uzupełniającego.
Wnioski można składać od 2 do 31 marca.
Aby zapisać dziecko do wybranego przedszkola,
należy złożyć w nim wypełnioną kartę zgłoszeniową. Formularze dostępne są w poszczególnych
placówkach.

sołeckie wieści
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Trzeba być otwartym na ludzi
Robert Bembenek w 2014 r. ukończył szkołę średnią. 20 stycznia tego roku do jego obowiązków
doszedł jeszcze jeden. Mieszkańcy sołectwa Janiszewice wybrali go na stanowisko sołtysa.

ni, a jednocześnie bardzo zaskoczeni, że tak młoda
osoba jak ja zyskała zaufanie mieszkańców. Myślę,
że będą mnie wspierać w wykonywaniu obowiązków oraz służyć radą, jeśli będę jej potrzebował.
Pozytywna reakcja rodziny sprawiła, iż czuję jeszcze większą motywację do działania.
Jak, mając zaledwie 20 lat zdobywa się zaufanie
mieszkańców?
– Myślę, że należy być otwartym w kontaktach
z ludźmi, dużo z nimi rozmawiać, a przede wszystkim słuchać tego, o czym mówią. Sołtys powinien
charakteryzować się odwagą i aktywnie brać udział
w przedsięwzięciach, które poprawiają sytuację życiową mieszkańców.
Panie sołtysie, a jakie plany na najbliższą przyszłość ma wasza Rada Sołecka?
– Podczas najbliższego spotkania będziemy mogli podyskutować i wymienić się swoimi propozycjami na temat przyszłości naszego sołectwa.
Mam w głowie kilka ciekawych pomysłów, które
chciałbym przedstawić członkom Rady na tym
spotkaniu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z najmłodszym
sołtysem w gminie
Zduńska Wola.
Dlaczego zdecydował się pan kandydować w wyborach sołeckich?
– Pomysł kandydowania narodził się z inicjatywy sąsiadów. To oni zachęcili mnie do podjęcia
tej decyzji. Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie,
którym obdarzyli mnie mieszkańcy sołectwa Janiszewice. Postaram się ich nie zawieść i jak najlepiej wypełniać powierzone mi obowiązki. Mam
nadzieję, że mieszkańcy przyjmą mnie serdecznie
i ze zrozumieniem.
Jak na wyniki wyborów zareagowała pana rodzina?
– Kiedy moi najbliżsi dowiedzieli się, że zostałem wybrany na stanowisko sołtysa, byli zadowole-

Po wyborach w sołectwach
Z

początkiem tego roku przyszedł
czas wyborów sołtysów i rad
sołeckich na kadencję 2015-2018.
W gminie Zduńska Wola wybierano sołtysów i rady w 31 sołectwach.
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego. Głównym punktem tych
spotkań we wszystkich miejscowościach były wybory sołtysa – jako
organu wykonawczego w sołectwie
– oraz rady sołeckiej (liczącej maksymalnie 5 osób) – jako organu pomocniczo-doradczego sołtysa.
Sprawa wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w ustawie o samorządzie gminnym została uregulowana bardzo ogólnie, nader
oszczędnie i tylko w przepisie art. 36
ust.2, a brzmi on tak: „Sołtys oraz
członkowie rady sołeckiej wybierani
są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do
głosowania.”
Spośród kandydatów, zgłaszanych
bezpośrednio na zebraniach wyborczych, mieszkańcy wybierali swoich
sołtysów. W większości przypadków wysoka frekwencja świadczy

o ogromnych oczekiwaniach wobec
tych osób i znaczeniu funkcji sołtysa
w sołectwie.
W niektórych miejscowościach
mieszkańcy zdecydowali się wybrać
nowych sołtysów. Stanowisko to po
raz pierwszy objęli: Ewa Niewiadomska (Annopole Stare); Wojciech Kosiński (Czechy); Włodzimierz Białecki (Henryków); Robert Bembenek
(Janiszewice); Halina Walasik (Polków); Jarosław Rabiega (Zamłynie)
i Wojciech Michalski (Zborowskie).
Wybory sołtysa i rad sołeckich nie
mają medialnej oprawy ani rozgłosu, choć dla umacniania samorządności w kraju są równie istotne jak
te na szczeblu gminy czy powiatu.
W Polsce mamy ponad 40.000 sołectw, których rady we współpracy
ze swoimi gminami mogą podejmować decyzje w sprawach istotnych dla
swoich mieszkańców.
Działalność sołectwa musi być
spójna z działalnością gminy; z jednej strony ma wspomagać gminę
w realizacji jej zadań, z drugiej – organizować samopomoc mieszkańców i wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania. Każde sołectwo
ma własny statut, a w nim zapisane

wszystkie zadania. Sołectwo nie ma
jednak odrębnej osobowości prawnej. Nie posiada własnego budżetu
ani konta, nie może samodzielnie
podpisywać umów. Jest wyodrębnioną częścią gminy i musi działać
w jej ramach prawnych.
Sołtys jest łącznikiem między
mieszkańcami a organami gminy, co
oznacza, że powinien sygnalizować
potrzeby i problemy mieszkańców
swojej wsi.
Sołtys jest również organizatorem
zebrań wiejskich, podczas których
omawiane są sprawy dotyczące sołectwa. To on przygotowuje program
zebrań, zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. Sołtys organizuje też
wspólne prace mieszkańców sołectwa i jest ich koordynatorem. Sołtys to administrator, który baczy,
aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów państwa,
województwa, powiatu i gminy były
znane w sołectwie i wykonywane. Do
powszechnych zadań sołtysa należy
też zbieranie podatków.
Na stronach 6-7
prezentujemy
sylwetki sołtysów.

Fundusz
dla aktywnych
W roku 2015 w budżecie gminy
Zduńska Wola przewidziano 422.885
złotych na realizację zadań w ramach
funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski w ustawowym
terminie, tj. do 30 września 2014 r.
Złożone wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, czego następstwem było ujęcie wynikających
z nich zadań w budżecie gminy.
Rady sołeckie wnioskowały o realizację przedsięwzięć, które przyczynią
się do poprawy życia mieszkańców
sołectw, a także całej gminy. Spośród
największych inwestycji, zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego
na rok 2015, można wymienić: rozbudowę świetlicy wiejskiej w Henrykowie i budowę budynku gospodarczego
w Tymienicach; zakup wyposażenia do
świetlic wiejskich; utwardzenie dróg;
budowę, rozbudowę i uzupełnienie
oświetlenia ulicznego; doposażenie
placów zabaw i miejsc rekreacji; zakup kosiarek do trawy.
Takie zadania zmotywują społeczność lokalną do większej aktywności
i przyczynią się do poprawy estetyki
naszej gminy.
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Poznaj swojego
sołtysa
Sołtys to osoba reprezentująca mieszkańców, dbająca o ich interesy, będąca łącznikiem społeczności wiejskiej
z władzami gminy. Na terenie gminy Zduńska Wola siedmiu spośród
31 sołtysów pełni tę funkcję po raz
pierwszy. Wszystkim życzymy, aby
poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami budowali wzajemne zaufanie i tym samym kontynuowali to,
co wartościowe i ważne dla każdego
sołectwa.

Jacek Sujecki

Ewa Niewiadomska

Krzysztof Jonczyk

– sołtys sołectwa Annopole Nowe
Kadencja sołtysa: IV
Rada sołecka:
1. Dorota Kornacka
2. Bartosz Kornacki
3. Krzysztof Szubert

– sołtys sołectwa Annopole Stare
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
Antoni Stelmasiak
Dariusz Sujecki

– sołtys sołectwa Biały Ług
Kadencja sołtysa: IV
Rada sołecka:
1. Paweł Bombrych
2. Aleksandra Galus
3. Zygmunt Kozanecki

Jerzy Antoszczyk

Robert Bembenek

Mariola Klimaszewska

Wacław Maniewski

– sołtys sołectwa Izabelów
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Jan Lorenc
2. Protazy Janecki
3. Piotr Smażek
4. Małgorzata Szewczyk

– sołtys sołectwa Janiszewice
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Aldona Michalska
2. Henryk Taborek
3. Rafał Kiedrowski
4. Agnieszka Muchiewicz
5. Marian Abramczyk

– sołtys sołecka Karsznice
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Aneta Niezgodzka
2. Ewa Jarczewska
3. Marek Jabłoński
4. Jarosław Świątek

– sołtys sołectwa Kłady
Kadencja sołtysa: VII
Rada sołecka:
1. Jadwiga Kusiak
2. Zdzisława Szulada
3. Tomasz Gruszczyński

Katarzyna Kurzawa

Mirosława Małolepsza

Maria Madziąg

Kazimierz Warecki

– sołtys sołectwa Ochraniew
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Henryka Bednarska
2. Mirosław Piechocki
3. Sebastian Kanty
4. Zenon Banaś

– sołtys sołectwa Ogrodzisko
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Leszek Wartalski
2. Anna Stoczkowska
3. Teresa Włodarczyk
4. Krzysztof Rosiak
5. Anna Rosiak

– sołtys sołectwa Opiesin
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Rozalia Karbowiak
2. Arkadiusz Lewicki
3. Władysław Lisiecki

– sołtys sołectwa Ostrówek
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Krzysztof Kacpura
2. Dominik Lis
3. Katarzyna Musielak

Agnieszka Turska

Jan Tobiasz

Agnieszka Maniewska

Sławomir Szrejter

– sołtys sołectwa Rębieskie
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Kazimiera Banaś
2. Kazimierz Kosiński
3. Roman Janiak

– sołtys sołectwa Suchoczasy
Kadencja sołtysa: IX
Rada sołecka:
Cezary Mataśka
Stanisław Kluska

– sołtys sołectwa Tymienice
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Janina Cichowicz
2. Edyta Kamas
3. Sławomir Grabiasz

– sołtys sołectwa Wojsławice
Kadencja sołtysa: VII
Rada sołecka:
1. Agnieszka Placek
2. Elżbieta Jóźwiak
3. Irena Jakubowiak

lokalne
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Wojciech Kosiński

Antoni Suwald

Krystyna Smażek

Włodzimierz Białecki

– sołtys sołectwa Czechy
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Józefa Klamrzyńska
2. Elżbieta Klimczak
3. Lucyna Fidler
4. Sabina Przybylak
5. Sławomir Kaczmarek

– sołtys sołectwa Gajewniki
Kadencja sołtysa: VI
Rada sołecka:
1. Anna Wilczyńska
2. Zbigniew Damas
3. Wojciech Owczarek

– sołtys sołectwa Gajewniki Kolonia
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Sławomir Tomczyk
2. Sylwester Grzanka
3. Zdzisław Wilmański
4. Tomasz Nowak

– sołtys sołectwa Henryków
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Piotr Kozubek
2. Mariusz Kubiak
3. Magdalena Skawińska

Gabriela Knera-Zakłos

Bernardeta Gładkiewicz

Jan Gabryś

Jacek Mikołajczyk

– sołtys sołectwa Korczew
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Anna Pilarek
2. Sylwia Tęsiorowska
3. Ireneusz Pawlicki
4. Mariusz Kowalczyk
5. Radosław Abramczyk

– sołtys sołectwa Krobanów
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Jarosław Tomczyk
2. Anna Kaszczyk – Kowalczyk
3. Iwona Sobczak

– sołtys sołectwa Michałów
Kadencja sołtysa: V
Rada sołecka:
1. Anna Chwiołka – Piekarz
2. Bogdan Woźnicki
3. Jacenty Antczak

– sołtys sołectwa Mostki
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Grzegorz Wardęga
2. Bożena Rzeźniczak
3. Jakub Nowicki
4. Mirosława Szewczyk

Elżbieta Rosiak

Halina Walasik

Bogdan Krajcer

Mirosław Forusiński

– sołtys sołectwa Piaski
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Iwona Andrzejewska
2. Renata Szczerba
3. Małgorzata Łyczkowska
4. Andrzej Witczak
5. Tadeusz Perdek

– sołtys sołectwa Polków
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Dariusz Sójka
2. Krzysztof Szymczak
3. Zofia Jatczak

– sołtys sołectwa Poręby
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Dariusz Kaczmarek
2. Patrycja Frątczak
3. Aneta Tarakowska
4. Jarosław Borodijuk

– sołtys sołectwa Pratków
Kadencja sołtysa: III
Rada sołecka:
1. Zofia Cieślak
2. Jan Różański
3. Wioletta Mój

Paweł Pluskota

Kamil Wosik

Jarosław Rabiega

Wojciech Michalski

– sołtys sołectwa Wólka Wojsławska
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Sławomir Glazik
2. Jerzy Frontczak
3. Urszula Walusińska
4. Barbara Kopciuch
5. Agnieszka Pluskota

– sołtys sołectwa Wymysłów
Kadencja sołtysa: II
Rada sołecka:
1. Sylwester Witczak
2. Maria Biesiada
3. Krystyna Śliwińska
4. Krzysztof Rybka
5. Mieczysław Paroński

– sołtys sołectwa Zamłynie
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Jacek Bednarski
2. Mariusz Jezuita
3. Dominik Sawicki

– sołtys sołectwa Zborowskie
Kadencja sołtysa: I
Rada sołecka:
1. Marianna Reda
2. Dariusz Maniewski
3. Grzegorz Stupski
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Jazda w alkogoglach
Andrzej Piasecki z zespołem Telepathia 18 grudnia 2014 roku zaprezentował uczniom Gminnego Gimnazjum w Czechach oraz
Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach program o charakterze
warsztatów profilaktycznych pod
hasłem: „Miasto mojego życia –
anatomia tragedii po alkoholu
i narkotykach”.

wem alkoholu (w warsztatach wykorzystano różne rodzaje okularów,
odpowiadające różnemu stężeniu
alkoholu we krwi), które wykorzystano podczas spotkania, pozwoliły
uczniom odczuć „na własnej skórze”
skutki zasiadania za kierownicą pod
wpływem alkoholu czy narkotyków.
Dzięki wykorzystaniu konsoli do
gier, przekonali się, że nawet najlepszy gracz, kiedy prowadzi samochód
pod wpływem narkotyków lub alkoholu, jest całkowicie bezradny.
Spotkania zostały w całości sﬁnansowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Zduńska Wola.
TEKST I ZDJĘCIE: ARCHIWUM
ZGISP W JANISZEWICACH

Spotkania dla wszystkich uczniów
klas I-III gimnazjum prowadzono
w taki sposób, by młodym ludziom
uświadomić konsekwencje picia alkoholu, brania narkotyków i dopalaczy
oraz by pokazać, jak łatwo można
stracić wszystko w ciągu jednej sekundy. Podstawowym założeniem
warsztatów było zachęcenie młodych
ludzi do brania odpowiedzialności za
własne zdrowie i życie oraz reagowania na to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu.
Nowoczesny sprzęt i alkogogle
– okulary pokazujące świat, który
widzi człowiek będący pod wpły-

W Krobanowie
dbają o zdrowie

W

Szkole Podstawowej w Krobanowie 16 stycznia odbyła
się prelekcja na temat zdrowego stylu
życia, zasad odżywiania, zapobiegania zaburzeniom odżywiania i rozpoznawania oznak cukrzycy.
W zajęciach, które prowadziła
Róża Szmyt ze Stowarzyszenia Edu-

kacji Diabetologicznej, uczestniczyli
zarówno nauczyciele, uczniowie, jak
i zaproszeni rodzice.
Prelekcja była wprowadzeniem do
obchodów Dnia Zdrowej Żywności,
które odbywają się co roku w szkole.
TEKST I ZDJĘCIE:
ARCHIWUM SP W KROBANOWIE

Szkoła nocą otwarta

P

o raz kolejny Zespół Szkół im.
ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach otworzył swoje drzwi dla
kandydatów do gimnazjum. Tym
razem jednak na spotkanie wyznaczono nietypową porę – rozpoczęło
się bowiem wieczorem w piątek 27
lutego, a zakończyło w sobotę rano
wspólnym śniadaniem.
Oprócz uczniów klas szóstych
z Krobanowa i Wojsławic w spotkaniu uczestniczyli także rodzice zainteresowani ich nauką w tej placówce.
Uczestnicy spotkania poznali warunki
lokalowe szkoły i jej bazę dydaktyczną, mogli porozmawiać z nauczycielami uczącymi w gimnazjum.
Wśród atrakcji przygotowanych
przez szkołę dla licznie przybyłych
gości znalazły się m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia matematyczne, polonistyczne, językowe, informatyczne.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
laboratorium ﬁzyczne, gdzie uczennice starszych klas przygotowały dla
młodszych kolegów doświadczenia

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, ale także materiałów codziennego użytku. Uczniowie uczestniczyli
w „Konkursie wiedzy o liczbie PI”
i w pokazie ﬁlmu pt. „Ku wolności”,
nakręconego przez uczniów naszego
gimnazjum. Nie zabrakło zajęć sportowych i tanecznych. Goście mieli możliwość wprawek muzycznych
w szkolnym studiu nagraniowym.
Do realizacji zajęć wykorzystano
nowoczesny sprzęt dostępny w szkole: laptopy, tablice multimedialne, wizualizery, piloty do zajęć testowych
i inne. Gości zachęcano do brania
czynnego udziału we wszystkich
przygotowanych atrakcjach.
Nietypowy, bo nocny, „Dzień otwarty szkoły” był okazją do pokazania panującego w szkole klimatu życzliwości, akceptacji i otwarcia na drugiego
człowieka. Mamy nadzieję, iż nasze
przedsięwzięcie spełniło oczekiwania
jego uczestników i że z wieloma z nich
spotkamy się w nowym roku szkolnym.
ZGISP W JANISZEWICACH
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Pilotażowa pracownia

Mianowany
nauczyciel

Izabela Wrąbel 6 listopada ubiegłego
roku pozytywnie ukończyła postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Wójt Henryk
Staniucha akt nadania wręczył jej 24
listopada 2014 r.
Izabela Wrąbel pracuje w Szkole
Podstawowej w Krobanowie na stanowisku nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego. W trakcie odbywania

uczniowie podczas zajęć przyrody zafascynowani nowymi pomocami dydaktycznymi

Współpraca nauczycieli i uczniów z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach oraz naukowców z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przynosi wymierne efekty.
Właśnie zakończył się wspólny program pilotażowy
pod nazwą „Pracownia przyrody”.

Uczestnictwo w zakończonym już
pilotażu miało na celu:

■ przygotowanie rekomendacji dotyczącej wyposażenia

szkolnej pracowni przyrody dla klas IV-VI,

■ opracowanie metod pracy z uczniami, opartych na

samodzielnym eksperymentowaniu,
■ postawienie i weryﬁkowanie pytań badawczych,
■ poznawanie zjawisk przyrody przez osobiste doświadczanie.
Uzyskane w pilotażu środki dydaktyczne stanowią
już własność szkoły. Będą służyć wszystkim uczniom
nauczania systematycznego w ramach podnoszenia ich
kompetencji z zakresu treści przyrodniczych.
TEKST I ZDJĘCIE:
ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

stażu realizowała wiele programów
edukacyjnych, m.in.: „Raz-dwa-trzy”
(zajęcia rozwijające zainteresowania
w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej); „Klub Bezpiecznego Puchatka”; „Nie pal przy mnie, proszę”. Razem
z dziećmi włączyła się do akcji charytatywnych: „Czysty Aniołek”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Serce na Gwiazdkę”,
„Gorączka Złota”.

Filmowy debiut gimnazjalistów
„Wolność to najważniejsze dobro wszystkich ludzi,
Jest ona częścią każdego człowieka,
Bez niej nikt z nas w pełni nie istnieje.
Lepiej zginąć będąc w pełni człowiekiem
Niż człowiekiem bez wolności”
Kilkoro uczniów klasy IIIb ZGiSP w Janiszewicach postanowiło zrealizować, w sposób bardzo
nowatorski, obowiązkowy projekt gimnazjalny.
Przygotowali scenariusz i na jego podstawie
nakręcili ﬁ lm. Przyczynkiem do jego powstania
były zainteresowania tematyką historyczną, a ściślej walkami partyzanckimi w okresie II wojny
światowej. Inspiracją do powstania kilku scen,
m.in. dotyczących odbicia przyjaciela, była Akcja
pod Arsenałem opisana przez Aleksandra Kamińskiego w powieści „Kamienie na szaniec”.
I tak oczom widzów ukazał się przejmujący,
niezwykły obraz, któremu nadano znamienny
tytuł: „Ku wolności”.
Projekt zainicjowali sami uczniowie, którzy
o wsparcie poprosili Edytę Rembowską, nauczycielkę języka polskiego. Pomysłodawcami i reali-

zatorami projektu byli: Mateusz Szymczak, Dawid Witczak, Kamil Półgrabia, Sylwester Małek,
Michał Gawron, Piotr Kusiak, Paweł Stefaniak,

Mateusz Barczyński. W nakręceniu ﬁ lmu pomógł
im Maciej Maniewski, właściciel studia MKM.
TEKST I FOTO: ZGISP W JANISZEWICACH
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Orlik z nową
formułą
Informujemy, że 1 marca ruszyły zajęcia
na kompleksie boisk Orlik w Czechach.
Godziny funkcjonowania obiektu:

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

■ sobota i niedziela – godz. 12-21,
■ w okresie wakacji (lipiec – sierpień)

codziennie – godz. 9-12 oraz 15-22.

Rezerwacji korzystania z boisk
można dokonywać każdego ostatniego
dnia miesiąca na kolejny miesiąc u animatorów, którymi są: Łukasz Goliński

Pingpongiści w Czechach
Finał Grand Prix Gminy Zduńska
Wola w tenisie stołowym o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola odbył
się 21 lutego w sali gimnastycznej
przy Zespole Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Do rozgrywek przystąpiło ponad 40 zawodników z terenu gminy Zduńska Wola, a także
z Sieradza, Błaszek, Burzenina,
Warty i Woli Wiązowej.

i Michał Lucimiński.
Pierwszeństwo w rezerwacji mają:

■ grupy dzieci i młodzieży do lat 16,

którzy są mieszkańcami gminy Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje rodzic
lub pełnoletni opiekun)

■ grupy zorganizowane z terenu gmi-

Grand Prix otrzymał Marek Żubrowski z Błaszek, drugie miejsce
zajął Jacek Nowicki z Czech, natomiast na najniższym stopniu podium
stanął Robert Bartosik ze Stoczek.

Uroczystego wręczenia pucharów i nagród dokonał wójt Henryk
Staniucha wraz z przewodniczącym
Rady Januszem Sakiewą.

Finał poprzedzony był trzema rundami, które odbyły się odpowiednio:
8 listopada i 13 grudnia 2014 r. oraz
24 stycznia br.

ny Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje

trener, instruktor sportu, nauczyciel,
opiekun grupy).
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. Są to boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32x44 m.
Boiska te zostały wyposażone w:

■ 4 zestawy do koszykówki
■ 2 zestawy bramek
■ zestaw do siatkówki i tenisa ziem-

nego (słupki, siatki).

Z boisk tych można korzystać od
poniedziałku do piątku w godz. 16-21,
a w dni wolne od zajęć szkolnych
w godz. 8-21.
Szanowni Mieszkańcy, przekazując
obiekty sportowe do użytku, prosimy
Was bardzo – szanujcie je i nie pozwalajcie ich niszczyć. Niech służą nam
jak najdłużej.

Kolarze wyróżnieni na gminnej sesji

P

odczas sesji Rady Gminy Zduńska Wola, która odbyła się 30 grudnia 2014 roku, wójt Henryk Staniucha,
na wniosek Gminnej Rady Sportu, podziękował i pogratulował sukcesów podopiecznym i trenerowi Zduńskowolskiego Towarzystwa Cyklistów.
Wyróżniono dwóch młodych zawodników: Rafała
Ratajczyka i Dominika Trellera, kolarzy z terenu naszej
gminy, oraz ich trenera Mirosława Pawlaka za całokształt
pracy na rzecz rozwoju kolarstwa na terenie gminy i województwa.
Wśród wyróżnionych nie zabrakło Ewy Niedźwieckiej,
prezes Zduńskowolskiego Towarzystwa Cyklistów, która
również otrzymała podziękowania za działalność, zaangażowanie i propagowanie zdrowego stylu życia wśród
młodzieży.
Młodzi kolarze odebrali wyróżnienia w towarzystwie
rodziców, którym wójt wręczył listy gratulacyjne.
Rafał i Dominik od trzech lat trenują kolarstwo
w Zduńskowolskim Towarzystwie Cyklistów. W tym
sezonie kolarskim startowali w ponad 20 zawodach Pucharu Polski oraz wyścigach etapowych o randze ogólnopolskiej.

Rafał Ratajczyk i Dominik Treller razem wywalczyli
II miejsce w rozgrywanych w Bratoszewicach Mistrzostwach Makroregionu dwójkami w kategorii młodzików.
Indywidualnie Rafał Ratajczyk był ﬁnalistą Mistrzostw
Polski rozgrywanych w Wałbrzychu oraz ﬁnalistą ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu. Dominik
Treller był ﬁnalistą Mistrzostw Polski w Jeleniej Górze,
uczestniczył także w Mistrzostwach Polski w jeździe na
czas w Kaliszu.
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Mistrzostwo ponownie dla Wojsławic
VI Halowy Turniej Seniorów piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola odbył się w ostatnią
niedzielę lutego. Miejscem zmagań
piłkarzy była sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Jak co roku turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.
Do turnieju zgłosiło się osiem drużyn.
Mecze rozgrywane były w dwóch
grupach. Podczas trwania turnieju
odbyło się 16 spotkań. Rywalizacja
była zacięta i emocjonująca. Z roku
na rok poziom sportowy turnieju rośnie, o czym może świadczyć fakt,
że o miejscach w ﬁnale zdecydowały
dopiero serie rzutów karnych.
Warto zaznaczyć, że Wojsławice,
jako pierwsza drużyna w historii halowych rozgrywek, obroniła wywalczony tytuł.
Najlepszym strzelcem turnieju
(8 bramek!) został Tomasz Lis z drużyny Wojsławic, natomiast najlep-

szym bramkarzem okazał się zawodnik FC Piaski – Daniel Szczerba.
Puchary, dyplomy, medale i nagrody wręczyli: wójt Henryk Staniucha; Janusz Sakiewa przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola;
Sławomir Turski, przewodniczący

Gminnej Rady Sportu oraz radne
– Małgorzata Piekarska i Katarzyna
Przesmycka.

Klasyfikacja końcowa:
1.Wojsławice
2.Simex TS Janiszewice II

3.KC Piaski
4.TS Janiszewice
5.LZS Rębieskie
6.Beniamin
7.Dream Team
8.FC Holandia
TEKST I ZDJĘCIE: DAWID ANTCZAK

Gramy razem w piłkę od 20 lat
Rozmowa z Jarosławem
Sadowskim, kapitanem drużyny
z Wojsławic
Jako pierwsza drużyna od 6 lat obroniliście tytuł
mistrza turnieju. Jaka jest recepta na ten sukces?
– Trudno mi powiedzieć jaka jest recepta… Po
prostu wychodzimy na boisko i staramy się zdobyć zawsze o jedną bramkę więcej niż przeciwnik.
Naszą przewagą jest sala, gdzie odbywa się turniej
i gdzie trenujemy dwa razy w tygodniu. Myślę, że
znamy ją lepiej niż własny dom. Do każdego meczu
staramy się podchodzić na luzie. Dla nas sukcesem
jest to, że mamy jeszcze wiele siły, chęci i odwagi,
by rywalizować z dużo młodszymi zawodnikami.
Mówię to z przykrością, bo kariery piłkarskiej żaden z nas już nie zrobi. Pozostaje nam więc tylko
dobra zabawa.
Bierzecie udział w turnieju od samego początku.
Czy poziom sportowy tych rozgrywek rośnie?
A może z roku na roku coraz trudniej przychodzą
wam zwycięstwa?
– Tutaj mała korekta – w pierwszym turnieju nie
braliśmy udziału. Uważaliśmy wtedy, że nie poradzimy sobie w tych rozgrywkach. Ale w kolejnych
edycjach się już odważyliśmy i nie było tragedii,
bo zajęliśmy wówczas czwarte miejsce. Rok póź-

niej było trzecie, potem drugie, pierwsze i – jak
wspomniałeś wcześniej – obroniliśmy to miejsce
w tym roku. Tak naprawdę to z roku na rok jest
coraz trudniej, ponieważ poziom jest coraz wyższy,
o czym świadczą też wyniki i liczba zdobytych
w turnieju bramek – mam wrażenie, że w tym roku
rekordowa. Trudniej jest nam zwyciężać z prostego
powodu – zawsze każda drużyna przygotowuje
się do meczu z nami specjalnie, zgodnie z regułą
„bić mistrza”.

Jak długo budowaliście tak zgrany zespół? Czy
jest to ten sam skład drużyny, z którym po raz
pierwszy przyjechaliście na turniej?
– Znamy się jak „łyse konie”. Gramy przecież ze
sobą już prawie 20 lat. Trzon drużyny stanowią zawodnicy nieistniejącego już klubu Ekolog Wojsławice. W zespole panuje zdrowa atmosfera, co ma
też niemały wpływ na nasze wyniki. Jeśli chodzi
o roszady w drużynie, są to zmiany kosmetyczne.
W porównaniu składu z pierwszego naszego turnieju ze stanem obecnej drużyny, mamy tylko trzy
zmiany. Musieliśmy trochę odmłodzić drużynę
(śmiech).
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam hattricka za rok…
– Przez skromność nie podziękuję, ale jeśli kości
zbyt mocno nie będą trzeszczeć, to na pewno tanio
skóry nie sprzedamy – wszak młodsi nie będziemy,
aczkolwiek nie nastawiamy się na nic na siłę, bo dla
nas jest to dobra zabawa i sprawdzian.
W tym miejscu chciałbym podziękować organizatorom – wójtowi gminy i osobom zaangażowanym w przygotowanie tego turnieju – za inicjowanie tego typu imprez sportowych, które tak bardzo
potrzebne są naszej gminnej społeczności.
Do zobaczenia za rok.
ROZMAWIAŁ: DAWID ANTCZAK
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zaproszenie
Zapraszamy na

VIII Festyn Recyklingowy
Wojsławice – 25 kwietnia 2015 r.
Mieszkańcy gminy Zduńska Wola będą mogli po raz 8. uczestniczyć
w Festynie Recyklingowym.
W tym roku impreza będzie podzielona na dwa bloki.
■ 25 kwietnia 2015 r. – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach – zbiórka posegregowanych odpadów i wymiana na ekonagrody. W ramach zbiórki, wzorem lat ubiegłych, będziemy zbierać następujące grupy odpadów: papier i makulaturę, baterie
i akumulatory małogabarytowe, puszki aluminiowe, nakrętki od butelek typu PET i kapsle metalowe od butelek.
Imprezie towarzyszyć będą wystawy tematyczne ekourządzeń oraz warsztaty przycinania roślin.
■ 29 maja 2015 r. – Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach – edukacja
ekologiczna najmłodszych mieszkańców gminy. Ta część imprezy zostanie zrealizowana podczas Gminnego Dnia Dziecka.
W programie występy o tematyce ekologicznej, gry i zabawy.

Regulamin zbiórki odpadów
Rodzaj odpadu	Ilość odpadów przypadająca na 1 talon
makulatura (prasa codzienna, prasa kolorowa, tektura, książki)
20 KG
baterie i akumulatory małogabarytowe
30 szt.
Zbieramy baterie alkaiczne, baterie od kamer video, telefonów komórkowych
i bezprzewodowych, przenośnych komputerów, kalkulatorów
aparatów słuchowych, baterie paluszki itp. Nie zbieramy akumulatorów od pojazdów.
puszki aluminiowe i stalowe po napojach
60 szt.
nakrętki od butelek typu PET
0,5 KG
kapsle metalowe od butelek
0,5 kg
elektro – odpady
20 kg
Zbieramy wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia AGD i RTV,
sprzęt oświetleniowy, zabawki, elektroniczny sprzęt rekreacyjny i sportowy,
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.

Uwaga Mieszkańcy gminy Zduńska Wola!
18 marca 2015 r. o godzinie 7.30 ruszy nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 132.000 zł
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania – do wyczerpania limitu środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone ponad limit
będą przyjmowane z adnotacją: „ponad limit” i rozpatrywane w przypadku niewykorzystania wszystkich pieniędzy lub przy kolejnym zwiększeniu
limitu środków.
Sposób złożenia wniosków
Wnioski o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy Zduńska Wola. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich itp., za dzień wpływu wniosku uważa
się dzień dotarcia przesyłki do siedziby Urzędu.
Wniosek o dofinansowanie:
■ musi być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
■ musi zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
■ musi spełniać wymogi określone w „Regulaminie przekazywania dotacji z budżetu gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków”
■ musi być sporządzony w języku polskim,
■ musi być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.
Szczegółowych informacji należy szukać na stronach Urzędu Gminy Zduńska Wola pod adresem: www.ugzw.com.pl

