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Numer I 2021r. 

 

Moja Gmina 

Moja mała Ojczyzna 

Moje miejsce na Ziemi! 

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

     życzą: 

  Wójt Gminy                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

  wraz z Pracownikami UG                                                                           wraz z Radnymi. 
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Aktualności 

Szczepienia przeciw COVID-19  

w ramach Narodowego Programu 

Szczepień 

    

Od 15 stycznia 2021 roku ruszyła 

rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy 

skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia br. 

ruszyła rejestracja osób które skończyły 70 lat. 

Proces rejestracji można dokonać na kilka 

sposobów: 

1. zadzwonić na specjalnie uruchomioną 

infolinie Narodowego Programu Szczepień 

(989 lub 22 62 62 989), 

2. zapisać się przez internetowe konto 

pacjenta,  

 

3. zadzwonić bezpośrednio do SPZPOZ  

w Wodzieradach pod numer 733 005 601. 

Numer telefonu  dotyczy tylko rejestracji  

na szczepienie COVID-19 od poniedziałku 

do piątku w godzinach 11:00 – 14:00. 

Szczepienia seniorów rozpoczęły  

się od dnia 25 stycznia 2021 roku. 

Realizacja szczepień odbywa się po 

indywidualnym uzgodnieniu z pacjentem przez 

SPZPOZ w Wodzieradach.
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Informacja dla podatników podatku:  

rolnego, leśnego i od nieruchomości 

  
Przypominamy podatnikom podatku: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości  

o obowiązku złożenia organowi podatkowemu 

informacji podatkowej/ych wykazując 

powierzchnie budynków i gruntów  

z posiadanych dokumentacji zgodnie  

z przesłanymi pismami z dnia 25.02.2020 r. 

oraz z dnia 19.02.2021 r. 

 

Równocześnie informujemy, że BUDYNKI 

MIESZKALNE (trwale związane z gruntem)  

są zwolnione z podatku od nieruchomości  

na podstawie  § 1 pkt 1 uchwały nr III/12/2018 

Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 grudnia 

2018 r. oraz BUDYNKI GOSPODARCZE 

(trwale związane z gruntem) położone  

na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione 

z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 

ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 

poz. 1170 ze zmianami). 

 

W związku z sytuacją pandemiczną 

wypełnioną/e  informację/e  należy dostarczyć 

do Urzędu Gminy Wodzierady, pokój nr 01 - 

księgowość (parter) po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu się z pracownikiem,   

ewentualnie przesłać drogą pocztową według 

harmonogramu jak niżej:

 

Lp. Sołectwo, miejscowość Okres składania informacji 

podatkowej 

 -1-                        - 2 -                         - 3 – 

 

1. 

 

Nowy Świat, Apolonia, Wandzin, Wodzierady, 

Chorzeszów, Julianów, Pelagia, Elodia, 

Czarnysz, Dobków, Dobruchów. 

  

 

od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

2. 

 

Zalesie, Hipolitów, Mauryców, Marianów 

Jesionna, Józefów, Alfonsów, Teodorów, Kiki, 

Kwiatkowice, Kwiatkowice Las, Kwiatkowice 

Kolonia, Kwiatkowice Poduchowne.  

 

od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. 

 

3. 

 

Leśnica, Magdalenów, Magnusy, Piorunów, 

Przyrownica, Stanisławów, Włodzimierz, 

Ludowinka, Wola Czarnyska, Piorunówek, 

Wrząsawa.  

 

od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. 

 

Ponadto w przypadku osobistego złożenia informacji w urzędzie gminy istnieje możliwość 

wydrukowania z systemu danych dotyczących gruntów (powierzchnie i klasoużytki). Nie mniej jednak 

celem złożenia kompletnej informacji należy mieć (posiadać) przygotowaną powierzchnię wszystkich 

budynków. 
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Sport, kultura, rozrywka 

Edukacja w bibliotece  
„Przy pomocy książek wielu staje  

się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez 

książek zaś nikt nie wykształci się nawet  

w szkole.” 

Jan Amos Komeński 

 
W obecnych czasach  biblioteki oferują 

swoim czytelnikom nie tylko książki  

do wypożyczenia, ale też e-booki, katalogi 

online, szkolenia, wykłady oraz spotkania 

autorskie w czasie pandemii organizowane 

online. 

 

 
 
  Nasza biblioteka również idzie  

z postępem czasu, dlatego zapisaliśmy  

się na platformę Academika, która zastępuje 

tradycyjną wypożyczalnię i umożliwia 

nieodpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych 

Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają 

możliwość dostępu do ponad 3 milionów 

publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, 

również najnowszych objętych ochroną prawa 

autorskiego. 

 

  Z systemu korzystają m.in. duże 

biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki 

gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków 

akademickich miejscowości, które dzięki 

Academice dają studentom i uczniom dostęp  

do literatury naukowej i popularnonaukowej 

(książek i artykułów z czasopism) potrzebnej  

w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu 

prac licencjackich i magisterskich. System 

pozwala użytkownikom na przeszukiwanie 

zasobów, rezerwację obiektów czy 

wyświetlanie publikacji. 

 
     Gminna Biblioteka Publiczna bierze 

również udział w projekcie „Sieć na kulturę  

w podregionie sieradzkim”.  

 

Foto: Sieć na kulturę. 

Celem projektu jest: 

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

cyfrowych pracowników gminnych 

samorządowych instytucji kultury (GSIK) 

poprzez organizację szkoleń oraz dostęp  

do materiałów edukacyjnych, 

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci 

i młodzieży w wieku 10-18 poprzez 

prowadzenia atrakcyjnych zajęć, 

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt 

niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. 

Zachęcamy zainteresowane osoby  

do  uczestnictwa w projekcie w ramach którego 

zorganizowane będą bezpłatne zajęcia  

z tematu „Edukacja online”.  

 

   

https://system.send360.pl/redirect/index.php?lid=54E94BCC-D73E-4C4F-A9D3-C70B13DDA37E&mccid=2a37e6ad-3906-4141-8685-496c917aa938&did=4A8BB913-F931-4FD5-B3EF-23120FF9A2A4&mid=WjNDJhcpDwNhOQlUcC8bFlljSTo%3d&cid=CGIWf0B9VlUS&cntct_id=WzIdf0AgAlwMKF5FOG5AQBB0FG9BdkBoUwlFeAoRZ3FDShF9&p1=FBNFE2ElA0JEKhtdaykZICl6ZQ5TcFkNdWtibWcKEg5OfypaanMtAi1BEh4ZRHZCAVwNBBQJS25qUnB0AXQYVBIYDEtlCz4Lf3sEbhQ6WyMVLCJULQlbOGQZVBJqCXMAXQEMPn0xbUc9H3wYbCBRc3NrDn9hYANzYHIMBw9gEB9JJApTKX4Zc20rYkI%2fe3lDUE1NDg%3d%3d&p2=RilYfREDUEFeDxsMIEVuVFhufA4Of0ZiAT80djUGaQhKcl5SAWExAUpTeXYIIyMeOBE2LEhePlo9E2c1LCInTk9Aa10IFB0IDSgfOElVXFsWWE1ZWnhYS3hxXRN1DXgODAEOVzgOYUBAeGwEHlZFBXZocmth&site=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZhY2FkZW1pY2EuZWR1LnBsJTJmZmluZExpYnJhcnk%3d
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Projekt jest współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki niemu 

nasza biblioteka wzbogaci się w sześć tabletów, 

które będą do dyspozycji czytelników.  
 

 

Foto: Safari moich marzeń. 

   Biblioteka organizuje cyklicznie 

spotkania autorskie online. Czytelnicy mogą 

obejrzeć spotkania autorskie z poprzedniego 

roku (linki dostępne na stronie GBP są nadal 

aktywne).  

W lutym br. odbyło się spotkanie  

z podróżnikiem Robertem Gondkiem pt. 

„Safari marzeń” z pięknymi zdjęciami  

i filmikami z Afryki oraz ciekawą obudową 

merytoryczną.  

  Na koniec warto wspomnieć  

o nagrodach dla najlepszych czytelników 

Otrzymało je dziesięć osób w pięciu 

kategoriach: czytająca mama, czytająca 

nastolatka, rodzina oraz mistrzowie czytania.  

Co słychać w GOKISie? 

Niestety ostatnie miesiące nie 

obfitowały w wiele wydarzeń o charakterze 

sportowym  czy kulturalnych na terenie naszej 

gminy. Pandemia położyła swój złośliwy palec 

także i tutaj.  

 

 
Foto: Drużyna LKS Kwiatkowice. 

 

Sportowcy należący do LKS cały czas 

trenują, choć mecze odbywają się z bez udziału 

publiczności.  
Obecnie mamy już 1 drużynę piłkarską 

Seniorów oraz 3 dziecięce, są nimi: Młodziki, 

Orliki i Skrzaty.  

 

    
Foto: Nabór w LKS Kwiatkowice. 

LKS w Kwiatkowicach ogłosił nabór 

dziewczyn i chłopców do młodzieżowych 

drużyn piłki nożnej w rocznikach: 2008–2010 – 

MŁODZIK D1, 2011–2013 – ORLIK E2, 

2014-2015 SKRZAT G1. 
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Rok 2021 jubileuszowym rokiem 

Ludowego Klubu Sportowego  

w Kwiatkowicach 

W tym roku przypada jubileusz 50 -

lecia działalności klubu. Został on zawiązany 

przez miejscową młodzież w 1971 r. jako LZS 

Kwiatkowice, a w 2000 r. zmieniono nazwę  

na LKS Kwiatkowice. Z okazji tego pięknego 

jubileuszu Zarząd klubu planuje wiele imprez 

sportowych. Planowane jest również spisanie 

50-letniej historii klubu. 

 

Foto: Drużyna z 1986 r. 

W związku z tym Zarząd klubu LKS 

zwraca się z prośbą do wszystkich posiadaczy 

pamiątek klubowych o ich udostępnienie 

(zdjęcia, stare dokumenty, legitymacje 

członkowskie, dyplomy, wycinki z gazet, itp.). 

Wszystkie materiały po zeskanowaniu lub 

zrobieniu zdjęć zostaną zwrócone 

właścicielowi. 

Kontakt:  

biuro@lkskwiatkowice.pl 
tel. 603964115 Prezes Adam Szymański 

tel. 781316359 Jolanta Grabowska 

 

GOKIS  razem z GBP uczestniczy  

w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie 

sieradzkim”. 

 

Foto: Sieć na kulturę. 

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu? 
Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat  

(do ukończenia 18 r.ż.). 

 

Czas trwania:  
1 x 1 godzina lekcyjna (organizacyjna 

– wstęp) + 15 x 2 godziny lekcyjne (szkolenie 

merytoryczne) = 31 godzin lekcyjnych. 

Czego dowie się uczestnik szkolenia? 

 
Podczas kursu uczestnik pozna 

popularne platformy i interaktywne narzędzia 

wspomagające edukację. Zapozna się  

z metodami i dobrymi praktykami 

samoorganizacji grup mentoringowych  

do nieformalnego uczenia się. 

 

Oficjalna strona projektu  Sieć  

na kulturę https://www.siecnakulture.pl/. 

Szczegółowe Informacje nt. zapisów 

można uzyskać dzwoniąc do Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach pod 

nr tel. 603 57 00 60. 

 

 

 

Oświata 

Szkoła Podstawowa w Kwiatkowicach: 

mailto:biuro@lkskwiatkowice.pl
https://www.siecnakulture.pl/
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Wspieranie rozwoju zainteresowań i pasji  

w czasie pracy zdalnej. 

 
Uczniowie ZS w Kwiatkowicach 

realizują swoje pasje i zainteresowania  

w różnych formach. Chętnie korzystają  

z sugestii nauczycieli publikowanych na stronie 

szkoły, ale też sami poszukują nowych wyzwań. 

Już od najmłodszych klas uczą  

się programowania, które sprowadza się  

do logicznego myślenia, przewidywania, 

wnioskowania, planowania czy dostrzegania - 

zarówno wspólnych elementów, jak i takich, 

które się powtarzają. Są to najważniejsze 

umiejętności będące przepustką do dalszej 

edukacji i radzenia sobie we współczesnym 

skomputeryzowanym świecie. 

 

 

W bieżącym roku szkolnym troje 

uczniów SP w Kwiatkowicach  uczestniczyło  

w konkursie matematyczno – informatycznym 

InstaLogik. Bardzo miłą niespodzianką było 

pomyślne przejście pierwszego etapu przez 

ucznia klasy VI, który bez problemów 

rozwiązał zadania również w drugim etapie 

otrzymując maksymalną ilość punktów. 

Obecnie Wiktor Omieciński przygotowuje  

się do trzeciego, ostatniego już finałowego 

etapu. Warto zauważyć, że w pierwszym etapie 

konkursu brało udział prawie 3500 uczniów  

z całej Polski, a do ostatniego zakwalifikowano 

ponad 800 uczniów w pięciu kategoriach 

wiekowych. Konkurs jest dedykowany dla 
uczniów klas 4-8 SP, w całości realizowany on-

line. Pozwala  sprawdzić zadatki na bycie 

prawdziwym programistą, a nie tylko koderem.  

 

Inną formą zainteresowań 

przyczyniającą się do rozwoju wyobraźni 

przestrzennej i wzmacniania cierpliwości  

są prace z origami, które cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

Uczniowie bardzo chętnie wykazują aktywność 

w różnorodnych konkursach wiedzowych czy 

artystycznych. Dwoje uczniów klasy VIII brało 

udział w kuratoryjnych konkursach 

przedmiotowych na etapie rejonowym,  

z matematyki - Mikołaj Lisowski i biologii- 

Julia Mielczarek. Czekamy na wyniki.  

 

Foto: Praca konkursowa. 

Dużym zainteresowaniem cieszą  

się również konkursy o tematyce 

przeciwpożarniczej. Tym razem uczennica 

klasy IV Weronika Świątczak otrzymała 

wyróżnienie za pracę plastyczną na etapie 

powiatowym. 

 

Foto: Praca konkursowa. 

Warto pamiętać, iż wszelkie formy 

aktywności umysłowej i fizycznej uczniów  

są szczególnie ważne w czasie izolacji  

i panujących ograniczeń. Świadczą o spędzaniu 
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wolnego czasu w sposób pożyteczny, 

racjonalny, przynoszący korzyści, które mogą 

zaowocować w przyszłości. 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu 

Od 26 października 2020 r. uczniowie 

po raz kolejny w tym roku przeszli na tryb 

nauki zdalnej. Jednak to nie przeszkodziło 

naszym uczniom i nauczycielom w dalszej 

pracy oraz realizacji wytyczonych celów. Przez 

cały ten czas wiele działo się w naszej szkole. 

Przedszkole i oddziały przedszkolne 

korzystając z możliwości nauki w szkole, 

zrealizowały wiele ciekawych przedsięwzięć  

i uroczystości.  

W listopadzie 2020 r. najmłodsi 

świętowali Dzień postaci z bajki, Dzień Praw 

Dziecka, Dzień Pluszowego Misia oraz 

Andrzejki. Jednak najważniejszym 

wydarzeniem tego miesiąca była dla nich 

uroczystość pasowania na przedszkolaka. 

 

Foto: Pasowanie na przedszkolaka. 

W grudniu dzieci obchodziły Dzień 

Górnika, poznając specyfikę tego zawodu. 

Następnie obdarowywały się prezentami  

z okazji Mikołajek i przygotowywały się do 

Świąt Bożego Narodzenia na lekcji 

bibliotecznej. W dniu 22 grudnia przedszkolaki 

zasiadły do wspólnej Wigilii i pożegnały  

się ze sobą i z wychowawcami na prawie 

miesiąc. 

 

Foto: Mikołajki. 

 

Foto: Świąteczne prace plastyczne. 

W styczniu 2021 r. do nauki w szkole 

powrócili uczniowie klas 1-3, a nasi najmłodsi 

uczniowie z oddziałów przedszkolnych wraz  

ze swoimi wychowawcami kontynuowali swoją 

pracę obchodząc w styczniu, lutym i marcu 

kolejne ciekawe święta i klasowe wydarzenia. 

Wśród nich znalazły się: Światowy Dzień 

Popcornu, Dzień Pizzy, Dzień Dinozaura  

i Dzień Kobiet. Dużo radości i zabawy 

dostarczyły dzieciom klasowe bale 

karnawałowe. 
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Foto: Dzień dinozaura. 

 

Foto: Bal karnawałowy. 

Starsi uczniowie z klas 4-8  

od października 2020 roku do chwili obecnej 

pracują w trybie nauki zdalnej. Jednak 

uczniowie z klasy ósmej od końca listopada 

zeszłego roku mają możliwość skorzystania  

z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły 

w celu lepszego przygotowania się do egzaminu 

ósmoklasisty. W trakcie nauki zdalnej 

uczniowie są cały czas aktywni i zaangażowani 

w sprawy szkoły i nie tylko, co zaowocowało 

osiągnieciami w konkursach. W listopadzie 

uczniowie wzięli udział w konkursie 

plastycznym „Dbam o zdrowie” pod 

patronatem Wójta Gminy zdobywając III 

miejsce (Antoni Owczarek z kl. 6 i Przemysław 

Skolasa z kl. 4) oraz wyróżnienie (Zuzanna 

Sadłowska z kl. 4). 

Kilkoro uczniów z naszej szkoły wzięło 

udział w Ogólnopolskim Konkursie Orzeł 

Matematyczny w wersji on-line. Laureatką 

konkursu została uczennica klasy 7 – Zuzanna 

Szukalska. 

W ramach Szkolnego Koła 

Wolontariatu uczniowie wzięli udział w akcji 

MEN „Razem na święta”. W związku z akcją 

przygotowali kartki świąteczne dla 

podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta  

w Chorzeszowie oraz wzięli udział w zbiórce 

niezbędnych rzeczy dla małej Agnieszki, której 

mama zginęła w tragicznych okolicznościach. 

Swoją pracą, zaangażowaniem i umiejętnością 

dzielenia się z innymi dzieci pokazały, że mają 

wielkie serca.  

Z okazji Walentynek uczniowie klasy  

8 wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego 

panią Celiną Cymerman przygotowali krótki 

filmik z życzeniami dostępny na stronie szkoły 

oraz funpage’u ZSP w Zalesiu na portalu 

społecznościowym Facebook. 

Po raz trzynasty pod kierunkiem pani 

Elżbiety Drećki uczniowie przygotowali 

kalendarz szkolny ozdobiony własnoręcznie 

wykonanymi pracami plastycznymi. W tym 

roku na kartach kalendarza prezentujemy po raz 

pierwszy prace dzieci z grup przedszkolnych. 

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem na 

stronie internetowej naszej szkoły: 

  

https://spzalesie.wodzierady.pl/wiadomosci/1/

wiadomosc/429074/kalendarz_2021_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spzalesie.wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/429074/kalendarz_2021_
https://spzalesie.wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/429074/kalendarz_2021_
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Ochrona środowiska 

W ramach Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  

od mieszkańców Gminy Wodzierady w 2020 r.  

zostało odebrane 25,56 Mg wyrobów 

zawierających azbest z programu skorzystało   

8 właścicieli  nieruchomości, przyczyniło to się 

do minimalizacji negatywowych skutków 

zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu. 

 

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wodzierady w 2020 roku” zostało przyznane 

dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi.  

Wartość całkowitego zadania: 9 725,76 zł. 

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi:  

8 596,00 zł. 

Wkład Gminy Wodzierady: 1 129,76 zł. 

 

 

 

Informacja dotycząca gospodarki 

odpadami dla właścicieli nieruchomości 

na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

W 2021 r. ulegają zmianie zasady 

odbiorów odpadów z nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.  

W ramach wniesionej opłaty tj. 160 zł 

właścicielowi nieruchomości będzie 

przysługiwać 6 szt. worków 120 l  

z możliwością wyboru frakcji odpadów, które 

będą do odbioru w Urzędzie Gminy 

Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 

Wodzierady od 10.05.2021r. 

Przykład: 

Jan Kowalski może pobrać z urzędu 2 

worki na odpady zmieszane, 2 worki tworzywa 

sztuczne, 2 worki na bioodpady lub 3 worki  

na odpady zmieszane, 3 worki na bioodpady. 

Zgodnie z Uchwała nr XVII/135/2020 

Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 maja 2020r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług świadczonych przez Gminę Wodzierady  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz 

zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

informujemy, że w/w właściciele mogą 

odpłatnie dostarczyć odpady do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się 
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za UG w Wodzieradach w poniedziałki  

w godzinach 9-17 . 

 

Urząd Gminy Wodzierady przypomina 

o zbiórce odpadów wielkogabarytowych. 

W miesiącu kwietniu będzie okazja by pozbyć 

się zalegających mebli, złomu metalowego czy 

zużytych urządzeń elektrycznych. 

Zbiórkę przeprowadzi firma JANTAR 8 Sp. 

z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed 

posesji zabiorą: 

- odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, 

meble tapicerowane, dywany, wykładziny, 

okna); 

- metale (złom metalowy); 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

(telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, 

drukarki, radia, lodówki); 

- zużyte opony samochodowe w ilości 4 szt. 

HARMONOGRAM: 

1 KWIETNIA 2021 r. 

Sektor A2: Wandzin (+ ulice), Kwiatkowice 

Las (+ulice), Nowy Świat (+ulice), Apolonia 

(+ulice), Apolonia (+ulice), Alfonsów. 

10 KWIETNIA 2021 r. 

Sektor B1: Kwiatkowice Poduchowne, 

Piorunów, Przyrownica, Czarnysz, Magnusy, 

Wrząsawa. 

Sektor B2: Kwiatkowice Kolonia, Leśnica (+ 

ulice), Dobruchów. 

12 KWIETNIA 2021 r. 

Sektor A1: Kwiatkowice (+ ulice),Wola 

Czarnyska, Wodzierady (+ ulice), Piorunówek. 

17 KWIETNIA 2O21 r. 

Sektor C1: Magdalenów (+ ulice), Ludowinka 

(+ ulice), Teodorów, Włodzimierz (+ ulice), 

Hipolitów (+ ulice), Stanisławów, Jesionna (+ 

ulice), Mauryców (+ ulice), Zalesie. 

24 KWIETNIA 2021 r. 

Sektor C2: Chorzeszów (+ ulice), Dobków (+ 

ulice), Elodia, Józefów, Julianów, Kiki (+ 

ulice), Marianów (+ ulice), Pelagia (+ ulice). 

 

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 

rano. Należy wystawić je w miejscu 

widocznym przed wejściem na teren 

nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały 

ruchu pieszych i pojazdów. 

 

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów 

powstałych w trakcie prowadzonej działalności 

gospodarczej przez podmioty gospodarcze. 

W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą 

odpowiadać rodzajom odpadom w/w nie 

zostaną odebrane. 

Czysty popiół z gospodarstw domowych 

wykorzystaj 

Zwracamy się z prośbą  

o zagospodarowanie popiołu we własnym 

gospodarstwie domowym, co przyczyni się do 

mniejszych kosztów ponoszonych przez Gminę 

z tytułu odbioru odpadów komunalnych.  

Poniżej przedstawimy sposoby  

na wykorzystanie popiołu  w ogrodzie: 
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Zastosowanie jako nawóz: 

Popiół ze spalania drewna czy innych 

materiałów poza węglem, śmieciami, 

makulaturą i szkodliwymi odpadami należy do 

bogatych nawozów, łatwo przyswajalnych 

przez rośliny. Posiada w swym składzie potas, 

sód, fosfor, wapń, magnez i wiele innych 

pierwiastków śladowych, na przykład krzem, 

żelazo, siarka, bor czy mangan. Nazywany 

nawet bywa koncentratem nawozowym. Popiół 

poprawia też strukturę gleby, sprzyja 

rozwojowi mikroflory, szczególnie bakterii 

wiążących azot, choć sam azotu nie zawiera. 

Nadaje się szczególnie na trawniki, pod uprawy 

warzyw i roślin lubiących ziemie zasadowe. 

Jest silnie alkaliczny, więc nie powinien być 
stosowany przy uprawie roślin kwasolubnych – 

różanecznika, azalii czy borówki. 

Kilka działkowych wskazówek: 

- nie należy stosować popiołu w okresie samego 

siewu, ponieważ zawartość soli w popiele jest 

dla sadzonek zbyt duża. Warto odczekać 

pewien okres, żeby nie występowała jej zbyt 

duża koncentracja, 

- popiół skutecznie zapobiega nadmiernemu 

zakwaszeniu gleby, 

- warto zastosować popiół w kompostowniku – 

tam najlepiej rozwiną się potrzebne 

mikroorganizmy glebowe, 

- optymalna dawka popiołu to około 30-50 g 

popiołu na 1 m² gleby o odczynie obojętnym, 

albo 50 do 100 g/m² przy glebach kwaśnych, 

- popiół można wprowadzać do gleby  

na głębokość 8-10 cm, ale można także zrobić 

wodny roztwór z popiołu (np. 50 do 150 g 

popiołu na 10 l wody) mieszając, nasączać nim 

ziemię,  

- nie należy mieszać popiołu z innymi 

nawozami, ponieważ tracą one swe 

właściwości. W popiele jest sporo mineralnych 

składników, w tym dużo wapnia, nie ma więc 

już potrzeby stosowania nawozów z tymi 

pierwiastkami, ale można dodawać preparaty 

azotowe. Jednakże powinno to następować  

po upływie co najmniej miesiąca od nasycenia 

gleby popiołem,  

- popiół może być stosowany także jesienią, 

kiedy należy unikać azotu obniżającego 

odporność roślin na zimno, 

W ogrodach i na działkach możemy zastosować 

popiół wymieszany ze sproszkowaną korą 

drzew. Stanowi wówczas bardzo dobrą ochronę 

dla roślin przed mrozami. Możemy taką 

mieszanką okrywać na zimę rośliny lub też ich 

bardziej wrażliwe części. 

Popiół świetnie także służy zwalczaniu zbyt 

dużej ilości ślimaków w naszych ogrodach. 

Działa bowiem na ślimaki odstraszająco,  

a także stanowi trudną dla nich do przebycia 

zaporę. 

Popiół z węgla kamiennego można 

wykorzystać zarówno jako materiał budowlany, 

do podbudowy pod utwardzenie drogi bądź 

własnego terenu, jak i — przy zachowaniu 

rozsądnych dawek – w roli nawozu pod uprawę 

np. kukurydzy. 

Zasady segregacji odpadów 

W związku  z pojawiającymi  

się pytaniami dotyczącymi segregacji odpadów 

komunalnych , przypominamy jak prawidłowo 

powinna być prowadzona selekcja odpadów  

w gospodarstwie domowym.  

Pamiętajmy, że od jakości segregacji 

odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy 

Państwo ponoszą za ich zbiórkę  

i zagospodarowanie. 
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Strażackie wieści 
 

Od początku 2021 r. do dnia 15 marca 

na terenie gminy Wodzierady miało miejsce 12 

zdarzeń: w tym 5 pożarów, 6 miejscowych 

zagrożeń i 1 alarm fałszywy. 

 

Foto: Nowy samochód pożarniczy OSP Kwiatkowice./ 

W dniu 11 stycznia br. do podziału 

bojowego został wprowadzony nowy samochód 

pożarniczy w OSP Kwiatkowice marki 

Mercedes. Jest to średni samochód specjalny 

pożarniczy ratowniczo – gaśniczy z napędem 

4x4 GBA 2,5/16. Pozyskanie ww. pojazdu było 

możliwe dzięki wygranej bitwie o wozy 

strażackie w drugiej turze wyborów 

prezydenckich. 

21 lutego 2021 r. w OSP Kwiatkowice 

odbyła się pierwsza zbiórka krwi. Chętnych 

było 26 osób, z czego 22 osoby oddały krew  

(9,9 litrów krwi). Kolejna akcja zaplanowana 

została na 18 kwietnia 2021 r. 

 

Strażacy z naszej Gminy  uczestniczą  

w Narodowym Programie Szczepień dowożąc 

osoby do punktu szczepień zgodnie  

z normami prawnymi. Podobnie jak z dostawą 

leków, żywności do osób będących  

na kwarantannie. 

W związku z panująca epidemią została 

przesunięta kampania zebrań sprawozdawczo – 

wyborczych w jednostkach OSP na terenie 

gminy w 2021 roku. Pierwsze planowane 

zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie 

się w OSP Wola Czarnyska w dniu 17 kwietnia 

br., a zakończenie  w OSP Chorzeszów w dniu 

29 maja br. W trakcie zebrań zostaną wybrane 

nowe władze w poszczególnych jednostkach 

oraz delegaci na Zjazd Gminny i do Zarządu 

Gminnego ZOSP RP na następną kadencję.  

Na termin zebrań będzie miała znaczenie 

aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju. 

SUKCESY UCZNIÓW Z GMINY 

WODZIERADY w finale wojewódzkim 

Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu 

Plastycznego 

 

Foto: Strażacki konkurs plastyczny. 
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Miło nam poinformować, że w finale 

wojewódzkim Ogólnopolskiego Strażackiego 

Konkursu Plastycznego zostały nagrodzone 

prace uczennic z obu szkół na terenie naszej 

Gminy. Praca laureatki II miejsca w swojej 

grupie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Zalesiu będzie uczestniczyć w finale 

krajowym.  

 

Ochrona zdrowia  

Koncentrator tlenu dla pacjentów 

SPZPOZ w Wodzieradach 

W dniu: 24.02.2021 r. nastąpiło 

przekazanie koncentratora tlenu dla pacjentów 

SPZPOZ w Wodzieradach. Koncentrator o 

wartości 4790,00 zł marki Philips został 

zakupiony ze środków osobistych Renaty 

Szafrańskiej - Wójta Gminy Wodzierady. W 

imieniu SPZPOZ Wodzierady aparat odebrała 

Iwona Kosecka - Kierownik SPZPOZ. 

Koncentrator tlenu wspomaga leczenie chorób 

układu oddechowego w tym COVID 19. 

 

Foto: Oficjalne przekazanie koncentratora tlenu. 

 

Pacjenci SPZPOZ w Wodzieradach 

wymagający tlenoterapii mogą zgłaszać  

się do SPZPOZ w Wodzieradach celem 

udostępnienia aparatu. 

 

 

Foto: Koncentrator tlenu. 

 

Dofinansowanie: 

W grudniu ubiegłego roku został 

rozstrzygnięty II etap Rządowego programu 

Inwestycji Lokalnych. Powołana przy 

premierze komisja wybrała projekty, które 

zostaną dofinansowane z drugiej transzy 

środków RFIL. 

 

 Gmina Wodzierady otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł na 

realizację zadania pn. „Budowa budynku 

Szkoły podstawowej w Kwiatkowicach  

o charakterystyce niskoemisyjnej”. 
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Inwestycja polega na budowie 

nowego obiektu użyteczności publicznej: 

szkoły podstawowej i przedszkola  

w miejscowości Kwiatkowicach w standardzie 

budynku pasywnego. Celem inwestycji jest 

zapewnienie infrastruktury oświatowej dla 

wszystkich zainteresowanych oraz polepszenie 

jakości powietrza na terenie gminy. Ponadto 

przedsięwzięcie przyczyni się do efektywnego 

gospodarowania zasobami, dostosowania  

do zmian klimatu, odporności na klęski 

żywiołowe oraz zapobiegania i zarządzania 

ryzykiem ze względu na podniesienie 

efektywności energetycznej obiektu. Dzięki 

zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań 

oraz źródeł ciepła inwestycja koncentrować się 

będzie na polepszeniu jakości życia 

mieszkańców mając na uwadze dobro 

przyszłych pokoleń oraz dostosowanie do osób  

z niepełnosprawnościami. 
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