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Szanowni Mieszkańcy!
Z

ima zaserwowała nam solidne
opady śniegu, a po ociepleniu –
kolejne podtopienia. Pojawił się problem wysokiego poziomu wód gruntowych, a z nim dyskusja o usuwaniu
nadmiaru wody. Przepisy prawa polskiego dokładnie wskazują, kto powinien zajmować się odwodnieniem
posesji i pól, a także – kto powinien
zajmować się utrzymaniem urządzeń
melioracyjnych. Gdy swoich zadań nie
realizuje spółka wodna, ten obowiązek
scedowano na właścicieli gruntów. Minione „suche lata”, według meteorologów, były anomalią. Pogoda, której
doświadczamy drugi rok, jest normą
w tej części kraju.

Informacje te powinny skłonić
inwestorów do rozważnego wyboru miejsca pod budowę domu.
Właściciele posesji są zobowiązani
do utrzymania rowu, który – według
niektórych mieszkańców – czasami
przeszkadza na podwórku lub wręcz
psuje wizję zagospodarowania posesji.
Dokonując wszelkich zmian w tym
zakresie na swojej działce, starajmy się
zauważyć sąsiada i jego ewentualne
problemy, które mogą być skutkiem
naszego nieprzemyślanego działania.
Mamy sygnały o wielu scysjach i pogorszających się kontaktach sąsiedzkich. Tymczasem właściwe utrzymanie przydomowego rowu w wielu

przypadkach rozwiązałoby problem
nadmiaru wody.
Tego problemu nie rozwiążą rowy
przydrożne. Mogą pomóc odprowadzić
część wody, ale nie odwodnią całych
posesji i pól. W najbliższych latach
będziemy naprawiać drogi lokalne,
które przy takim poziomie wód gruntowych „rozjeżdżają się” i utrudniają
mieszkańcom dojazd do ich domów.
W tym zakresie ustawodawca, chroniąc drogi przed uwodnieniem, wskazał, że do rowów przydrożnych można
odprowadzać tylko wody z dróg.
Mamy ogromne szczęście, że omijają
nas prawdziwe kataklizmy, które dotykają inne rejony naszego kraju. Życzę

Mieszkańcom gminy Zduńska Wola,
aby nigdy nie musieli doświadczać takich przeżyć. Z naszymi problemami,
przy wzajemnej życzliwości i współpracy, powinniśmy sobie poradzić sami.
Z wyrazami szacunku
i podziękowania:
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Dajmy się im spisać!
■ 8 marca – II Festiwal Zdrowia
w Szkole Podstawowej w Krobanowie

■ Marzec – Turniej Piłki Halowej
Młodzików o Puchar Wójta Gminy w Zespole Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Janiszewicach

■ Kwiecień – Zawody Lekkoatletyczne szkół podstawowych w Szkole
Podstawowej w Izabelowie

■

7 maja – IV Festyn Recyklingowy w Wojsławicach

Zduńska Wola
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■ 8 maja – Akcja „Polska biega”
w gminie Zduńska Wola – boisko
w Zborowskich

■ 26 maja-1 czerwca – Ogólnopolska akcja „Europejski Tydzień
Sportu dla Wszystkich”

■ 29-31 maja – Festiwal Sportu
w Zespole Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach.

■ 1-15 czerwca – Objazdowe strzelanie z Sokołem we wszystkich
gminnych szkołach

P

owszechny spis ludności
i mieszkań, który zostanie przeprowadzony w dniach
1 kwietnia-30 czerwca 2011
roku, będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu,
kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii
Europejskiej.
Spis, według stanu na
dzień 31 marca 2011 r., obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach
i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami oraz
osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
Osoby, przekazujące dane
w ramach spisu, muszą udzielać ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak wyłącznie
na zasadzie dobrowolności
mogą być zbierane od osób
ﬁzycznych dane dotyczące:
pozostawania w związku nieformalnym, przynależności
wyznaniowej, a także liczby
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żywo urodzonych dzieci oraz
planów prokreacyjnych.
Wszystkie zbierane i gro-

madzone w spisie informacje
będą poufne. Podlegać będą
szczególnej ochronie tajem-
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nicą statystyczną i przetwarzane będą zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie
ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, o strukturze demograﬁczno–społecznej i zawodowej, a także
o społeczno–ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw
domowych i rodzin oraz
o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym
i lokalnym.
Na terenie gminy Zduńska Wola od 1 do 17 marca
br. sześciu rachmistrzów
spisowych (na zdjęciach
obok) rozpocznie obchód
przedspisowy. Przypominamy, że każdy rachmistrz,
odwiedzający gospodarstwo,
musi posiadać identyﬁkator
umieszczony w widocznym
miejscu.
Zobacz także:
www.stat.gov.pl

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

DRUK

tel. 517 629 441
e-mail: arkadius@arkadius.biz.pl

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

WARTO WIEDZIEĆ
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Zainwestuj w energię słoneczną
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat,
dzięki któremu każde gospodarstwo domowe może
zainwestować w darmową i ekologiczną energię
słoneczną. Dopłata do każdej instalacji wynosi
45 proc. kosztów – maksymalnie 2.500 zł brutto
za m kw. powierzchni absorpcji zainstalowanych
kolektorów. Uzyskanie doﬁnansowania wiąże się
z koniecznością pozyskania kredytu.

Krok 1:
Wybierz zestaw solarny.
Przed zakupem warto się skonsultować z ﬁrmą instalacyjną bądź doradcą
technicznym sklepu, by pomogli dobrać optymalny system solarny. Należy pamiętać, iż systemy takie oferowane są przez komercyjne ﬁrmy,
dlatego warto zweryﬁkować to samo
rozwiązanie projektowe u kilku producentów.

W darze dla babci i dziadka

T

en dzień był dla społeczności
Gminnego Przedszkola w Tymienicach wyjątkowy – 21 stycznia
największa sala wypełniła się po brzegi osobami najmilszymi dla przedszkolaków. Babcie i dziadziusiowie naszych
pociech licznie przyjęli zaproszenie.
Dzieci były rozemocjonowane i bardzo przejęte tą niecodzienną wizytą.
Aby godnie uczcić babcie i dziadków,
przygotowały wierszyki i piosenki
związane z ich świętem, a także tradycyjne Jasełka. Z wielkim przejęciem re-

cytowały swoje kwestie, a na twarzach
babć i dziadziusiów zagościły uśmiech
i nieskrywana duma z wnucząt.
Taka uroczystość nie mogła obyć
się bez serdecznych życzeń i drobnych upominków, przygotowanych
przez przedszkolaków. Z wypowiedzi naszych miłych gości wynikało,
że ta forma wspólnego świętowania
z wnuczkami przypadła im do gustu,
i że skwapliwie skorzystają z zaproszenia w gościnne mury placówki w przyszłym roku.
Agnieszka Glińska

W gminie
i i Zduńska
Zd ń k Wola
W l coraz częściej
ś i j można
ż zobaczyć
b
ć solary
l na dachach
d h h prywatnych
t hd
domów
ó

menty, takie jak projekt budowlano
– techniczny, certyﬁkaty kolektorów
dotyczące zgodności z normami europejskimi oraz certyﬁkaty Solar
Keymark otrzymuje się przy podpisywaniu umowy lub umowy przedwstępnej na instalację kolektorów
słonecznych.
Podpisz umowę z wykonawcą/dostawcą systemu. Zwróć uwagę na to,
żeby zapisy umowy wskazywały, że zadanie realizowane będzie przy wsparciu w postaci dopłaty do kredytu. Realizacja przedsięwzięcia zaczyna się
po podpisaniu umowy. Wykonawca
realizuje cały projekt bezgotówkowo
i po zakończeniu inwestycji przekazuje resztę niezbędnych dokumentów
do otrzymania dopłaty. Aby otrzymać
45-procentową dopłatę z NFOŚiGW,
odbiór techniczny po wykonaniu
prac musi przeprowadzić uprawniony do tego wykonawca lub inspektor
nadzoru budowlanego.

Uwaga: Niektóre ﬁrmy instalatorskie załatwiają sprawę kompleksowo:
projektują instalację solarną, wykonują montaż, a także za inwestora sporządzają wniosek o udzielenie dotacji
z NFOŚiGW i pomagają w jej rozliczeniu.
Krok 3:
Pilnuj dokumentów, dat, terminów.
Jak zawsze dokumenty są najważniejsze. Aby uzyskać dopłatę, wszelkie
certyﬁkaty systemu oraz wykonawcy muszą być zgodne z wytycznymi
funduszu i banku, a przedłożone
do banku faktury potwierdzać stan
faktyczny. Muszą się zgadzać również terminy.
Termin podpisania umowy z wykonawcą musi być późniejszy niż data
złożenia wniosku o kredyt i dopłatę.
Termin odbioru instalacji musi być
późniejszy niż data zawarcia umowy
kredytowej z bankiem.

Pozbywamy się
szkodliwego azbestu
W

grudniu zakończyła się, prowadzona na terenie Gminy
Zduńska Wola, nieodpłatna zbiórka
odpadów budowlanych, zawierających azbest. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, udało się nam
zebrać aż 124 tony azbestowych płyt
i innych odpadów z większości zgłoszonych posesji.
Do kilku miejsc składowania nie
udało się dotrzeć ze względu na brak
możliwości dojazdu w warunkach zi-

mowych. Te odpady zostaną odebrane
w późniejszym terminie.
Ilość zebranych odpadów dowodzi,
że akcja była potrzebna i oczekiwana
przez naszych mieszkańców.
Koszt odbioru, transportu i przekazania na składowisko odpadów
niebezpiecznych zamknął się kwotą
54.480 zł.
Kolejny odbiór odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, planowany jest w roku bieżącym.
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W odpowiedzi na to pytanie pomogą
trzy działania, o których poniżej:

Krok 2:
Zgłoś się do banku, który podpisał
umowę z NFOŚiGW w Warszawie
na udzielanie dotacji, aby wypełnić
wnioski o:
– udzielenie kredytu na zakup i montaż
instalacji solarnej,
– dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45
proc. kapitału kredytu.
Przygotuj wcześniej kilka dokumentów, takich jak: dowód osobisty,
akt notarialny lub inny dokument
potwierdzający prawo do nieruchomości; zaświadczenie o zarobkach,
a w przypadku rencistów lub emerytów dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia. Pozostałe doku-

Zduńska Wola

Czy wiesz,
jak to zrobić?
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Razem zrobiliśmy więcej
Rozmowa
z Henrykiem Staniuchą,
wójtem gminy
Zduńska Wola
Czy tegoroczny budżet gminy można ponownie nazwać „inwestycyjnym”?
Tak, budżet na rok 2011 jest budżetem inwestycyjnym. Zgodnie z zasadą,
wcześniej przyjętą wspólnie z radnymi, będziemy wykorzystywali wszelkie możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na realizację inwestycji.
A będą to sieci kanalizacyjne w miejscowościach Janiszewice – Ochraniew
–Wymysłów oraz w Czechach. W planach jest także budowa placów zabaw
i boisk. Do tych działań pozyskane
zostały – lub będą pozyskane – środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy wydatki inwestycyjne utrzymane
są na poziomie zrealizowanych w roku
ubiegłym?
Są zaplanowane podobnie. Po zakończeniu okresu pozyskiwania środków zewnętrznych, wielkość i wartość inwestycji powróci do poziomu
poprzedniego. A wybudowana infrastruktura pozostanie i będzie służyła
mieszkańcom.
W tym roku na budowanie kanalizacji w gminie przeznaczono prawie 4,4
mln zł. To, po inwestycjach oświa-

towych i drogowych, kolejne duże
przedsięwzięcie. Dlaczego akurat
kanalizacja?
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
jest jednym z priorytetowych działań,
które wymusza z jednej strony dyrektywa Unii Europejskiej, a z drugiej strony
potrzeba dbałości o środowisko. Sama
edukacja proekologiczna nie wystarczy
do ochrony środowiska. Kanalizacja
jest najbardziej kosztowną inwestycją
w każdej gminie, dlatego co roku znajduje się w projektach realizowanych
zamierzeń z wykorzystaniem środków
zewnętrznych. Niestety, jako mała
gmina wiejska, nie możemy występować o doﬁnansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego, które byłoby
dla nas najbardziej korzystne.
Jakie zadania, oprócz kanalizacji,
będą najważniejsze w roku 2011?
Kolejnym priorytetowym zadaniem
jest poprawa stanu dróg. Te strategiczne dla gminy zadania w dużej części
zostały zmodernizowane. Nadchodzi
pora na drogi lokalne, które dla mieszkańców są równie ważne. Na 2011 rok
przewidujemy wykup gruntów, regulujących sprawy właścicielskie pasów
drogowych, co umożliwi nam modernizowanie dróg.
Czy jest jakaś inwestycja, którą chciałby Pan zrealizować, a nie znalazła się
w budżecie?

Na pewno taką inwestycją mogłaby
być pływalnia. Mamy ogromny deﬁcyt
możliwości korzystania z basenu przez
naszych mieszkańców. Jestem jednak
świadomy, że wybudowanie takiego
obiektu jest mniejszym problemem niż
jego utrzymanie. W tej kwestii liczę
na partnerstwo publiczno-prywatne
wszystkich samorządów i podmiotów
gospodarczych naszego powiatu. Marzenia, także inwestycyjne, często się
spełniają.
Jaka inwestycja przyniosła Panu osobistą satysfakcję?
Na pewno wykorzystanie nakładów związanych z unowocześnianiem
placówek oświaty, co stało się możliwe dzięki dobrej współpracy radnych
i wójtów minionych kadencji. Ostatnie
efekty troski o najmłodszych to przedszkole w Czechach i Ochraniewie oraz
„Orlik 2012” w Czechach. Nie mniejszą satysfakcję przyniosły inwestycje
drogowe. Zarówno te realizowane
przez naszą gminę, jak też budowane
w partnerstwie z powiatem zduńskowolskim, co zaowocowało 25 kilometrami dróg asfaltowych.
Radnym gminy i powiatu oraz
Zarządowi Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli chciałbym przekazać ogromne uznanie i słowa podziękowania za znakomitą współpracę. Dewiza, że razem można więcej, w naszym
przypadku sprawdziła się.

Zduńska Wola
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Przede wszystkim kanalizacja
P

odczas sesji, która odbyła się 26
stycznia br., radni gminy Zduńska Wola uchwalili budżet na rok 2011.
Budżet, w którym założono wydatki
w kwocie ponad 31 mln złotych, przewiduje w podstawowych planach przeznaczenie prawie 7,5 mln zł na inwestycje.
W naszej gminie inwestować będziemy w kanalizację (4.350 tys. zł), a także
drogi (w tym budowane w partnerstwie
z powiatem), place zabaw (na co przeznacza się 522 tys. zł) oraz modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich
(112 tys. zł).
W latach poprzednich priorytetem samorządowców były inwestycje
oświatowe i drogi. W tym roku prym
wiodą inwestycje kanalizacyjne. Jest
to ściśle związane z wymogami unijnymi i ochroną środowiska. Na ten cel

gmina Zduńska Wola uzyskała doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa kanalizacji
będzie realizowana etapami.
Na inwestycje drogowe w budżecie
zarezerwowano 1,5 mln zł. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli realizowane
będzie zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa
łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim
i łaskim”.
Gmina przekaże 450 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej CzechyIzabelów. W budżecie znalazły się
również środki ﬁnansowe na budowę
dróg we wsiach: Maciejów, Wojsławice
oraz Suchoczasy-Mostki. Przebudowane będą drogi Dionizów-Kłady oraz

26 stycznia radni uchwalili budżet na rok 2011

Ostrówek-Karsznice. We wsi Czechy
wybudowany zostanie chodnik.
Wydatki inwestycyjne nie ominą
również ochotniczych straży pożarnych. Wyremontowane zostaną strażnice w Michałowie, Polkowie oraz

w Janiszewicach. Na ten cel przeznaczono 390 tys. zł.
Zaplanowane dochody kształtują się
na poziomie 27,4 mln zł. Deﬁcyt budżetowy pokryty zostanie pieniędzmi
pochodzącymi z kredytu.

OŚWIATA
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Mocniejsi, bo potraﬁą więcej

Zajęcia
ję z języka
ję y angielskiego
g
g uatrakcyjnia
yj tablica interaktywna
y

Ośmiodniowy obóz matematyczno-przyrodniczy w Zakopanem zakończono wizytą nad Morskim Okiem

Wizyta
y w studio Radia Łódź

Cele szczegółowe zakładają:

■ wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
■ zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych, ekspresji kulturalnej, technologii informacyjnej i komunikacyjnej) u 85 proc. uczniów;
■ usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych
u 15 proc. uczniów;
■ rozwój umiejętności rozumowania, wykorzystania
wiedzy w praktyce przez 25 proc. uczniów;
■ redukcję wad postawy u 15 proc. uczniów;
■ podniesienie sprawności ﬁzycznej u 40 proc.
uczniów;
■ wzmocnienie efektywnego uczenia się u 50 proc.
uczniów;
■ wzmocnienie samooceny i motywacji do nauki
u 50 proc. uczniów.
Agata Cieślak, koordynator projektu

Zajęcia przyrodnicze w Zakopanem

Nauka pływania w ramach ścieżki sportowej

Działanie:
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”.
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Kwota doﬁnansowania 730.163,20 PLN. Czas realizacji od 17.05.2010 r. do 31.03.2012 r.
Strona projektu: www.mocnisoba.pl.tl

Zajęcia fotograficzne z użyciem zakupionego sprzętu
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Celem projektu jest zapewnienie potrzeb edukacyjnych i równego dostępu do wiedzy 98 dziewcząt
i 110 chłopców ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w wieku od 6 do 13 lat, reprezentujących środowisko wiejskie. Poprzez kompleksowy program
zajęć pozalekcyjnych zadania realizowane są od lipca
2010 r. do końca lutego 2012 r.
Zajęcia stały się jeszcze ciekawsze, gdy włączono
do pracy sprzęt zakupiony ze środków ﬁnansowych
projektu, a są to m.in.: laptopy, tablica interaktywna, aparaty fotograﬁczne i kamera, sprzęt muzyczny,
sportowy, logopedyczny.
Dzieci mogły uczestniczyć w obozie naukowym
w Zakopanem, gdzie poznawały klimat gór i roślinność, a także brały udział w wyjeździe do teatru
i na warsztaty lalkarskie. Uczniowie, którzy biorą
udział w zajęciach sportowych, mogli spróbować
swych sił w zawodach, zaś podopieczni kół artystycznych w przygotowaniu przedstawienia.
Ciekawość naszych uczniów, umiejętnie sterowana przez opiekunów kół, pozwala osiągać coraz lepsze wyniki. Uczniowie rozwijają w sobie
nowe umiejętności, które pomagają im poprawić

poziom wiedzy, aktywność i odwagę w jej prezentowaniu.
Spotkania zaplanowano tak, by nie kolidowały
z obowiązkowymi zajęciami w szkole, dlatego też
odbywają się również w soboty.
– Uczniowie mieszkający w dużej odległości
od szkoły korzystają z darmowego dowozu zapewnionego w ramach projektu – mówi Paweł Nyklewicz, dyrektor ZGiSP w Janiszewicach. – Zajęcia
odbywają się poza lekcjami, w weekendy i w ferie;
częściowo będą kontynuowane w wakacje.

Zduńska Wola

„Mocni sobą” to projekt, dzięki któremu uczniowie
z Janiszewic rozwijają wiele ze swych zainteresowań – począwszy od dziennikarstwa i fotograﬁi, a
na sporcie skończywszy. Program zapewnia także
pomoc uczniom, wymagającym korekty wad postawy, jak również mającym trudności w nauce.
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Poznajmy naszych radnych

Zduńska Wola

nasza gmina www.ugzw.com.pl

W wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku, każdy pełnoletni
mieszkaniec gminy mógł oddać głos na swojego kandydata do Rady Gminy Zduńska Wola, Rady Powiatu
Zduńskowolskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz na wójta gminy. Frekwencja na terenie naszej
gminy wyniosła 45,8 procent, zagłosowało bowiem 4.060 mieszkańców na 9.024 uprawnionych.
Siedmioro na piętnaścioro radnych, tworzących obecną Radę Gminy Zduńska Wola, nie zasiadało
w tym gremium w poprzedniej kadencji. Poniżej prezentujemy sylwetki radnych kadencji 2010-2014.
Janusz Sakiewa
przewodniczący
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: prowadzi gospodarstwo rolne; żonaty;
troje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy
Zduńska Wola: IV;
zainteresowania: sport, oświata.

Jacek Jan
Kozłowski
wiceprzewodniczący
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: policjant, żonaty;
troje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy
Zduńska Wola: II;
zainteresowania: sport, muzyka i historia Polski.

Sławomir Robert Turski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
wykształcenie: zawodowe;
o sobie: prowadzi gospodarstwo rolne oraz sklep
przemysłowy, żonaty;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II;
zainteresowania: sport, motoryzacja i agroturystyka.

Marianna Wiesława Ciupa
przewodnicząca Komisji
Społeczno-Oświatowej
Rady Gminy
wykształcenie: wyższe;
o sobie: mężatka;
kadencja w Radzie Gminy
Zduńska Wola: III;
zainteresowania: muzyka poważna,
literatura piękna oraz ogrody i kwiaty.

Zdzisław Kazimierz
Jankowiak
przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
Rady Gminy
wykształcenie: zawodowe;
o sobie: wdowiec;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: VI;
zainteresowania: problemy gospodarcze wsi oraz
ochotnicze straże pożarne.

Agnieszka Mirosława Pluskota
członek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: prowadzi gospodarstwo, mężatka; dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: dobra książka, praca na rzecz
mieszkańców gminy, muzyka.

Łukasz Marcin
Kubiak
członek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy
wykształcenie: wyższe;
o sobie: pracownik biurowy,
kawaler;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: informatyka, sport (piłka nożna),
motoryzacja (motocykle).

Przemysław
Sowała
członek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy
wykształcenie: wyższe;
o sobie: Kierownik Zespołu
Drużyn Pociągowych,
kawaler;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II;
zainteresowania: sport, turystyka, transport.

Wojciech
Michalski
członek Komisji
Społeczno-Oświatowej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: żonaty;
kadencja w Radzie Gminy
Zduńska Wola: II;
zainteresowania: sport, ochotnicze straże pożarne.

Jarosław Piotr
Andrzejewski
członek Komisji
Społeczno-Oświatowej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: żonaty;
dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: sport.

Katarzyna Kowalczyk
członek Komisji
Społeczno-Oświatowej
Rady Gminy
wykształcenie: wyższe;
o sobie: sprzedawca,
mężatka; dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: sport, muzyka, praca z dziećmi
i młodzieżą.

Paweł Sadowski
członek Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: prowadzi gospodarstwo rolne, żonaty;
dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III;
zainteresowania: sport.

Krzysztof Włodzimierz
Jonczyk
członek Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: prowadzi gospodarstwo rolne, żonaty; dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: sport, socjologia, rolnictwo.

Katarzyna Teresa Kurzawa
członek Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
Rady Gminy
wykształcenie: średnie;
o sobie: mężatka; dwoje
dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: siatkówka, praca społeczna,
literatura, prasa.

Elżbieta Barbara
Szewczyk-Kaczmarek
członek Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
Rady Gminy
wykształcenie: zawodowe;
o sobie: pracownik administracyjny, mężatka; dwoje dzieci;
kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I;
zainteresowania: muzyka poważna, sport, literatura.

WYBORY 2011
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Wybraliśmy sołtysów
i rady sołeckie
Zebrania wiejskie,
podczas których
przeprowadzono
wybory sołtysów i rad
sołeckich, na terenie
gminy Zduńska Wola
odbywały się w dniach
11–20 stycznia 2011
roku. Miejscem spotkań
były strażnice OSP oraz
placówki oświatowe.

Bogusława Kulawiecka zbiera głosy podczas wyborów w sołectwie Opiesin

Opiesin – Maria Madziąg
Ostrówek – Kazimierz Warecki
Piaski – Elżbieta Rosiak
Polków – Teresa Furmańczyk
Poręby – Bogdan Krajcer
Pratków – Mirosław Forusiński
Rębieskie – Bogdan Jagielski

Suchoczasy – Jan Tobiasz
Tymienice – Janina Cichowicz
Wojsławice – Sławomir Szrejter
Wólka Wojsławska – Paweł Pluskota
Wymysłów – Tadeusz Kryziński
Zamłynie – Jan Szubert
Zborowskie – Jan Jakubowiak.

i
Na najniższym szczeblu samorządnośc

już za nami. Mieszkańcy zdecydoOstatni etap wyborów samorządowych
erzą kierowanie swoim sołectwem.
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Anna Palma – sołtys wsi Mostki; męża
na tę kacelem
Jej
nym.
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; mężatka,
Janina Cichowicz – sołtys wsi Tymienice
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matka czworga dorosłych
i społeczniczaczka
dział
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kich,
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e działanie
ka. W obecnej kadencji stawia na lokaln
cowym KGW.
na rzecz sołectwa i współpracę z miejs
żonaty, ojciec
Bogdan Krajcer – sołtys wsi Poręby;
są prace
niego
dla
m
ytete
Prior
dorosłego syna.
boiska.
związane z oświetleniem i remontem

Radna Katarzyna Kurzawa składa gratulacje Marianowi Abramczykowi,
„staremu-nowemu” sołtysowi sołectwa Janiszewice

nasza gmina www.ugzw.com.pl

właśnie sposób wybraliśmy następujące osoby:
Annopole Nowe – Jacek Sujecki
Annopole Stare – Elżbieta Stanisławska
Biały Ług – Krzysztof Jonczyk
Czechy – Józefa Klamrzyńska
Gajewniki – Antoni Suwald
Gajewniki Kolonia – Krystyna Smażek
Henryków – Eugeniusz Kusiak
Izabelów – Jerzy Antoszczyk
Janiszewice – Marian Abramczyk
Karsznice – Mariola Klimaszewska
Kłady – Wacław Maniewski
Korczew – Gabriela Knera – Zakłos
Krobanów – Bernardeta Gładkiewicz
Michałów – Jan Gabryś
Mostki – Anna Palma
Ochraniew – Katarzyna Kurzawa
Ogrodzisko – Mirosława
Małolepsza

Zduńska Wola

Spotkania wiejskie, wyłaniające nowych sołtysów, były ostatnim etapem
wyborów samorządowych. Z doświadczenia wiadomo, że wybór operatywnego i energicznego sołtysa ma wpływ
na funkcjonowanie sołectwa. Wiele
spraw, jakie stoją przed mieszkańcami,
wymaga sprawnego i zdecydowanego
działania. Istotne jest, aby stanowisko
lokalnych społeczności było prezentowane podczas sesji rady gminy.
Wypełnianie obowiązków sołtysa
ma charakter społeczny. Nie można
jednakże zapominać, że szefowie rad
sołeckich pełnią rolę męża zaufania
w swoim środowisku.
Do obowiązków sołtysa należy
w szczególności zwoływanie posiedzeń
rady sołeckiej i zebrań wiejskich oraz
wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, uczestniczenie w naradach sołtysów, a także reprezentowanie sołectwa przed radą gminy i wójtem. Rada
Sołecka jest organem pomocniczym
w rozwiązywaniu problemów sołectwa
i realizacji zadań samorządu.
Wybory sołtysów i rad sołeckich
przeprowadzane są w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich. W ten
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Choć śniegu
było mało!
W naszym województwie ferie
rozpoczęły się już 15 stycznia.
Z zimowych atrakcji, przygotowanych przez gminne szkoły, skorzystało 70 proc. uczniów.
– Tylko niewielka grupa dzieci wyjeżdża poza miejsce swojego zamieszkania. Stąd pomysł
zorganizowania ferii zimowych
w macierzystych szkołach. Dla
zdecydowanej większości dzieci taka propozycja była jedyną
możliwością wspólnej zabawy
i wypoczynku – stwierdziła Anna Chwiołka, kierownik Referatu
Oświaty w Urzędzie Gminy Zduńska Wola. – Nie było problemu
z obsadą nauczycieli, którzy zapewniali dzieciom opiekę podczas
spotkań w szkołach.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne,
plastyczne, muzyczno-ruchowe,
teatralne, wycieczki oraz zabawy
na powietrzu – m.in. takie atrakcje w pierwszym tygodniu ferii
przygotowały placówki oświatowe z terenu gminy Zduńska Wola
dla swoich podopiecznych, którzy
spędzali czas wolny w miejscu
zamieszkania. Zainteresowanie
propozycjami było podobne, jak
w latach poprzednich.

Na nartach po angielsku

Grupa 41 uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej w Janiszewicach wzięła udział w obozie językowym, zorganizowanym w ramach realizacji ścieżki anglojęzycznej
projektu ,,Mocni sobą”.
Obóz odbywał się w dniach 22‒29 stycznia 2011 roku
w Bieszczadach. Jego celem było zapewnienie ciągłości i intensywności nauki języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów. Zajęcia z języka
angielskiego – prowadzone metodami aktywizującymi i angażującymi uwagę dzieci – trwały po 4 godzin dziennie.
W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość poznania
atrakcji turystycznych Bieszczad oraz nauki jazdy na nartach. W trakcie wycieczek zwiedzili w Komańczy m.in.
klasztor sióstr Nazaretanek, gdzie internowany był kardynał
Stefan Wyszyński. Przemierzyli ścieżkę edukacyjno-przy-

rodniczą, wiodącą od klasztoru do cerkwi prawosławnej.
Byli na tamie w Solinie. Mieli możliwość zobaczyć, jak
funkcjonuje elektrownia wodna, dzięki wizycie we wnętrzu solińskiej tamy. Ponadto zwiedzili Skansen Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku – słynne
z kolekcji ikon i galerii obrazów Zbigniewa Beksińskiego.
Byli także w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim ,,Knieja”
w Nowosiółkach.
Uczestnicy obozu wzięli także udział w kuligu, który
zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Dużym powodzeniem cieszyły się lekcje jazdy na nartach pod opieką doświadczonych instruktorów. Większość
dzieci już po kilku lekcjach doskonale radziła sobie na stoku,
co sprawiło dużo radości zarówno uczestnikom, jak i wychowawcom.
Obóz zakończył się pożegnalną dyskoteką.

Certyﬁkat dla promujących zdrowie
K

olejna szkoła w gminie Zduńska
Wola została wyróżniona przez
Wojewódzką Sieć Szkół Promujących
Zdrowie. Certyﬁkat otrzymał Zespół
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach podczas uroczystości
w sali kinowej Politechniki Łódzkiej
w dniu 23 listopada 2010 r.
Z uznaniem członków Zespołu ds.
Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego spotkało się
duże zaangażowanie i profesjonalizm,
którymi cechowała się nasza placówka w ramach pracy nad wdrażaniem
programu. Wśród wielu działań, które były prowadzone w czasie realizacji
programu, na uwagę zasługują m.in.:
■ spotkanie edukacyjne w ramach programu PAT ( „Proﬁlaktyka a teatr”);

■ szkolenie nauczycieli w ramach programu „Ratujemy i uczymy”, przygotowane dzięki wsparciu Fundacji Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
■ zorganizowanie w naszej szkole pierwszego gminnego Festiwalu
Zdrowia.
Szczególne podziękowanie otrzymała Katarzyna Mazur-Raźniewska
za sumienność i determinację w krzewieniu idei promocji zdrowia wśród
społeczności szkolnej i lokalnej.
W Zespole ds. Promocji Zdrowia
pracowały ponadto: Edyta Rembowska, Renata Pluskota, Elżbieta Kacała,
Bożena Witkowska, Grażyna Baczyńska i Renata Walocha (na zdjęciu).
Program uroczystości w Łodzi
obejmował krótką prezentację szkół
i placówek, a także wykłady z zakresu
proﬁlaktyki.
ZGiSP w Janiszewicach

SPORT

naszaGMINA luty 2011

9

Kto najlepiej rzuca młotem?
I znów przekonaliśmy się, że warto
inwestować w młodych i angażować
ich do podejmowania sportowej rywalizacji.
Od kilku miesięcy młociarze z gminy Zduńska Wola zajmują czołowe
miejsca nie tylko w zawodach na szczeblu regionalnym. Pięciu zawodników,
szkolących się pod okiem Tomasza
Szewczyka, startowało w Mistrzostwach Polski. Ci najlepsi z najlepszych
to: Adrian Stupski, Ewa Pietrzak, Karolina Zawiera, Maja Nyks oraz Karolina Przesmycka.
Maja Nyks zajęła II lokatę w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych oraz reprezentowała kraj w meczu
międzypaństwowym Polska–Niemcy,
zajmując II miejsce. W roku 2011 Maja
ma szansę zakwaliﬁkować się na Mistrzostwa Świata, które odbędą się
w Lille we Francji.
Pozostali młociarze startowali
w zawodach na szczeblu makrore-

gionalnym, wojewódzkim i powiatowym.

Poniżej przedstawiamy
największe osiągnięcia
młodych sportowców:
Maja Nyks – II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w rzucie młotem; reprezentantka Polski na mecz
międzypaństwowy Polska-Niemcy
w lekkoatletyce;
Karolina Zawiera – X miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów;
Adrian Stupski – XI miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów;
Karolina Przesmycka – XVII miejsce
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
Czym skorupka za młodu nasiąknie... Trener Tomasz Szewczyk oraz Maja Nyks w towarzystwie
– być może – przyszłych sportowców

Rada Sportu już działa

Ewa Pietrzak – VII miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Plan Pracy Rady Sportu
w Gminie Zduńska Wola na 2011 rok
TERMIN IMPREZY

MIEJSCE ORGANIZOWANIA

MARZEC

■ Turniej w Piłkę Halową Młodzików

ZGiSP w Janiszewicach

o Puchar Wójta Gminy
KWIECIEŃ

■ Zawody Lekkoatletyczne

SP w Izabelowie

szkół podstawowych
MAJ 08.05.2011

■ „Polska Biega”

Zborowskie
ZGSPiP w Czechach

CZERWIEC 1-15.06.2011

■ Objazdowe strzelanie z Sokołem
Radę Sportu tworzą: Dawid Antczak, Krzysztof Kochelak, Tomasz Szewczyk, Sławomir Turski,

w gminie Zduńska Wola

Małgorzata Krajewska, Karina Sędkowska, Eugeniusz Kaleta

CZERWIEC

R

ada Sportu została powołana
Zarządzeniem nr 14/2010 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 12
stycznia 2011 roku. Przewodniczącym
został Sławomir Turski, prezes Ludowego Zespołu Sportowego Rębieskie,
a jego zastępcą – Karina Sędkowska,
nauczycielka wychowania ﬁzycznego
w Szkole Podstawowej w Annopolu
Starym. Funkcję sekretarza powierzono Małgorzacie Krajewskiej, kierownikowi referatu ds. kadr, kultury
i promocji w Urzędzie Gminy w Zduńskiej Woli.

Członkowie rady będą m.in. opiniować zadania dotyczące sportu, diagnozować potrzeby społeczności lokalnej
gminy Zduńska Wola z zakresu kultury ﬁzycznej i sportu, współtworzyć
krótko- i długoterminowe programy upowszechniania sportu, a także
współpracować ze szkołami na terenie
gminy.
Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział
w posiedzeniach nie przysługuje im ani
wynagrodzenie, ani też rekompensata
za utracone zarobki.

szkoły z terenu gminy

■ Turniej sołecki o Puchar Wójta Gminy

Rębieskie

w piłkę nożną drużyn i piłkę siatkową plażową
WRZESIEŃ

■ Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce

teren gminy

w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
PAŹDZIERNIK

■ Otwarte mistrzostwa gminy Zduńska Wola

ZGiSP w Janiszewicach

(indywidualnie/drużynowo) w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjalnych – w tenisie stołowym
GRUDZIEŃ

■ Mikołajkowy Turniej w Piłkę Halową Młodzików

SP w Wojsławicach

Zduńska Wola

■ Festiwal Sportu

nasza gmina www.ugzw.com.pl
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WIEŚCI Z LGD

Razem można więcej
Po rozszerzeniu Lokalnej Grupy
Działania 28 grudnia 2010 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Szadku odbyła się pierwsza wspólna dla Gminy i Miasta Szadek, Gminy
Zapolice i Gminy Zduńska Wola konferencja szkoleniowo-promocyjna.
Tematem spotkania było wdrażanie
lokalnej strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Szkoleniową część spotkania poprowadziła Justyna Krzyżaniak z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA. Szkolenie dotyczyło funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR.
Druga część spotkania miała charakter promocyjny. Dotychczasową działalność LGD zaprezentował Sebastian
Rzeźnik, pracownik biura LGD.
Warto przypomnieć, że konferencja
odbyła się w szczególnym dla działalności stowarzyszenia okresie, którym
jest początek współpracy w składzie
powiększonym o przedstawicieli gminę i miast Szadek. Dlatego też po podsumowaniach przyszedł czas na snucie
wspólnych planów oraz dyskusję włodarzy gmin i zaproszonych gości.
W trakcie konferencji uczestnicy
integrowali się, degustując produkty
regionalne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gmin partnerskich:
Artur Ławniczak (burmistrz Gminy
i Miasta Szadek), Henryk Staniucha
(wójt Gminy Zduńska Wola), Jan
Zaborowski (wójt Gminy Zapolice),
członkowie LGD, przedstawiciele
stowarzyszeń oraz mieszkańcy obszaru
objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” już wkrótce ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski wraz z dokumentacją będzie można składać:

Zduńska Wola
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■ w terminie od 21 marca 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wnioski złożone w terminie uznane
będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 15.30 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu);
■ w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”,
Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.
Limit środków dostępnych w niniejszym naborze:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 200.000 zł.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 200.000 zł.

Leader polsko-węgierski
W
ęgierska delegacja, złożona
z przedstawicieli Organizacji
Młodych Rolników Agraya oraz osób
zaangażowanych we wdrażanie Programu Leader na Węgrzech, przebywała na terenie województwa łódzkiego w dniach 15-19 lutego br. Jednym
z elementów wizyty gości z Węgier
było spotkanie dotyczące funkcjonowania programu Leader na naszym
terenie.
Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Artur Ławniczak, burmistrz
gminy i miasta Szadek. W spotkaniu
uczestniczyli również wójtowie gmin,
tworzących Lokalną Grupę Działania
„Podkowa”: Henryk Staniucha, wójt
gminy Zduńska Wola oraz Jan Zabo-

rowski, wójt gminy Zapolice, a także
radni gminy i miasta Szadek.
Działalność Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zaprezentował Sebastian Rzeźnik, pracownik biura. Atilla Simon, dyrektor biura okręgowego
w Heves Węgierskiej Rolniczej Agencji Rozwoju mówił o funkcjonowaniu
programu Leader na Węgrzech.
Po prezentacji nadszedł czas na snucie
wspólnych planów oraz życzenia, by wizyta zaowocowała projektem współpracy pomiędzy polskimi i węgierskimi lokalnymi grupami działania.
Na zakończenie gospodarze spotkania podjęli gości tradycyjnym polskim
obiadem, podczas którego wręczyli
upominki.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
oraz kryteria wyboru operacji przez LGD zostaną udostępnione:
■ w Biurze LGD „Podkowa”
■ w Urzędzie Marszałkowskim
■ na stronach internetowych www.podkowa.zdwola.com.pl,
www.prow.lodzkie.pl
Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków, można uzyskać
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”
98-220 Zduńska Wola, Czechy 142
oraz pod numerem telefonu: 519 057 250
w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Uczestnicy
U
t i polsko-węgierskiego
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Korzystne
i tanie kredyty
K

redyty preferencyjne dla rolników
udzielane są od lat, choć od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, charakter tych preferencji uległ
zmianie. Obecnie udzielane są przede
wszystkim na cele związane z modernizacją i rozbudową gospodarstwa,
a w szczególnych przypadkach na cele
likwidacji szkód i wznowienie produkcji po klęskach.
Starając się sprostać potrzebom tak
ważnej grupy klientów, jakimi są rolnicy, Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli proponuje im szeroką gamę
produktów: kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz atrakcyjne kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Z kredytów preferencyjnych mogą
skorzystać rolnicy i podmioty branży
rolno-spożywczej na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, na zakup
gruntów rolnych, na zakup nieruchomości rolnych, na wznowienie produkcji również tam, gdzie szkody powstały

w związku z klęskami żywiołowymi.
Minimalne oprocentowanie dla nowo
udzielonych kredytów płacone przez rolnika wynosi średnio 2 proc. w skali roku,
pozostałą część dopłaca Agencja. Okres
kredytowania zależy od tego, z jakiej linii kredytowej się korzysta i wynosi od 8
do 15 lat, w tym karencja w spłacie kredytu wynosi od 2 do 3 lat.
Podstawowe dokumenty ubiegania się
o kredyt obejmują:
■ plan przedsięwzięcia,
■ akty własności ziemi, umowy dzierżawy, nakazy płatnicze,
■ aktualne wypisy z ksiąg wieczystych,
■ polisy na budynki,
■ aktualna oferta ze Składnicy Maszyn
(w przypadku zakupu maszyn),
■ udokumentowania posiadania środków własnych (minimum 20 proc.),
■ wstępna umowa kupna-sprzedaży(w przypadku zakupu ziemi).
Oferta, którą stworzyliśmy, zawiera
linie kredytów preferencyjnych określone zarządzeniem prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a mianowicie:

Siedziba Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 31

■ Symbol (nIP) – kredyty na realizację
inwestycji w gospodarstwach rolnych,
działach specjalnych produkcji rolnej
i przetwórstwie produktów rolnych,
■ Symbol (nNT) – kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
■ Symbol (nKZ) – kredyt na zakup
gruntów rolnych,
■ Symbol (nMR) – kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły
40 roku życia,
■ Symbol (nOR) – kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa
rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego
do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw ﬁnansów publicz-

nych programu osadnictwa rolniczego
na gruntach Skarbu Państwa,
■ Symbol (nGP) – kredyt na realizację
inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie
produktów rolnych przez grupy producentów rolnych,
■ Symbol (nGR) – kredyt na zakup
nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie
gospodarstwa rodzinnego,
■ Symbol (nBR) – realizacja inwestycji
w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn
i urządzeń rolnych”.
Wszystkie zainteresowane osoby
mogą się zgłaszać do Centrali LBS
w Zduńskiej Woli bądź też do Oddziałów znajdujących się na terenie gminy
Widawa, Lutomiersk, Sędziejowice
i Zapolice.

Tylko jeden procent, a tak wiele
Jeden procent mogą przekazać również emeryci,
pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią
PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane
przez pracodawcę.
Aby przekazać 1 procent podatku, należy:
■ wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz
której chcemy przekazać tę darowiznę,
■ wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu 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 organizacji (kwota nie może przekraczać
jednego proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek groszy w dół).
Należy pamiętać, iż jeden procent można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych
w terminie. W przypadku niezgodności numeru KRS
i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
Podatnik nie może podzielić swojego 1 procenta
podatku na kilka organizacji.
Poniżej przedstawiamy listę organizacji pozarządowych, posiadających status organizacji pożytku

publicznego z naszego terenu, które czekają na ﬁnansowe wsparcie.

■ 1. FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA
„AKTYWNI W POTRZEBIE”
Nr KRS 0000295587
2. ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE
OŚWIATOWE WOJSŁAWICE
Nr KRS 0000038052

■
■

3. STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
NR KRS 0000088855
4. STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
DZIECI I MŁODZIEŻY
Nr KRS 0000137882
5. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
Nr KRS 0000140676

■
■
■

6. ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE
OPIEKI HOSPICYJNEJ „POMOCNA DŁOŃ”
Nr KRS 0000176973
7. RUCH POMOCY BEZROBOTNYM
Nr KRS 0000224746
8. STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
SUCHOCZASY Nr KRS 0000233478
9. FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM „AMI”
Nr KRS 0000246136

■
■
■
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ozpoczął się okres rozliczenia podatkowego.
Każda osoba ﬁzyczna ma możliwość przekazania części podatku na rzecz organizacji pozarządowych, posiadających status organizacji pożytku
publicznego (OPP).
Jeden procent to jedna setna część podatku dochodowego od osób ﬁzycznych, którą podatnik może
przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku
publicznego. Nie jest to darowizna ani ulga. Można
powiedzieć, że – ze społecznego punktu widzenia
– jest to przejaw demokracji bezpośredniej, dzięki
któremu każdy polski podatnik może samodzielnie
zadecydować, do kogo traﬁ część jego podatku dochodowego. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie
jednego procentu organizacji pożytku publicznego,
podatek za dany rok traﬁ do „wspólnego worka”.
Jeden procent podatku mogą przekazać organizacjom, mającym status pożytku publicznego, rozliczający się w Polsce:
■ podatnicy podatku dochodowego od osób ﬁzycznych (w tym m.in. podatnicy, uzyskujący dochody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
■ podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych,
■ podatnicy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej
stawki podatku.

Zduńska Wola
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ZAPROSZENIE

Festiwal Zdrowia, organizowany w gminie Zduńska Wola odbędzie się,
8 marca 2011 roku.
To druga edycja imprezy, cieszącej się w roku ubiegłym ogromnym zainteresowaniem.
Tegoroczny festiwal odbędzie się również pod hasłem „Zdrowie – największym darem”.
Miejscem akcji będzie tym razem
Szkoła Podstawowa w Krobanowie.
Głównym celem festiwalu jest zainteresowanie zarówno dorosłych, jak i młodszych
mieszkańców gminy, tematyką zdrowia i problemów z nim związanych.
Festiwal podzielony zostanie na dwa panele, adresowane do różnych grup wiekowych. Od rana do południa dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Krobanowie uczestniczyć będą w zawodach sportowych oraz warsztatach praktycznych z zakresu ratownictwa
medycznego, które poprowadzą pracownicy Fundacji „Świat Dzieciom”. Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę, będą mogli
poddać się badaniu słuchu.
Dorośli mogą uczestniczyć w prelekcji o godz. 12.15, a także skorzystać z badań i konsultacji (kardiologicznej i diabetologicznej)
w godz. 12.45‒17.00.
W ramach badań przewidziano: pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej, badanie słuchu, pomiar cukru, trójglicerydów i cholesterolu we krwi, EKG serca oraz badanie spirometryczne. Kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu 2 lat nie wykonywały
mammograﬁi, będą mogły skorzystać z takiego badania. Zapraszamy również panie w wieku od 25 do 59 lat do skorzystania z badań
cytologicznych i badania ginekologicznego. Warunkiem jest niewykonywanie badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
Zapisy na poszczególne badania przyjmowane są pod numerem telefonu 43 825 33 65.

Zduńska Wola
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Współorganizatorami Festiwalu są: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Szkoła Podstawowa w Krobanowie,
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, Klinika Salve Medica z Łodzi, Poradnia Centrum Odchudzania i Odżywiania z Pabianic, Fundacja „Świat Dzieciom”, Geers Akustyka Słuchu oraz Gosch Cosmetics.

W czasie II Festiwalu Zdrowia, podobnie jak rok wcześniej, warto skorzystać z bezpłatnych badań i posmakować ekologicznej żywności

