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INFORMACJE

■ Rozstrzygnięto przetarg na rea-
lizację zadania pn. „Przebudo-
wa ciągu komunikacyjnego dróg 
we wsiach Michałów i Krobanów”. 
Roboty budowlane zostaną zlecone 
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych 
i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Czartkach, które zaoferowało 
wykonanie inwestycji za kwotę 
2.345.049,78 zł brutto.

■ Rozstrzygnięto również prze-
targ na budowę studni głębinowej 
w miejscowości Zborowskie. Naj-
korzystniejszą ofertę przedstawił 
Zakład Usług Wiertniczych „STUD-
WIERT” Piotr Kurkowski z siedzi-
bą w Pokrzywnie, który zaofero-
wał wykonanie inwestycji za kwo-
tę 135.272,87 zł brutto.

■ 26 marca w Annopolu Starym 
– uroczyste otwarcie nowej części 
budynku szkoły
■ 8 maja – III Festyn Recyklingo-
wy Wojsławice 2010
■ 9 maja w Zborowskich – ogólno-
polska akcja „Cała Polska biega”
■ 26 maja–1 czerwca – ogólno-
polska akcja „Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich”
■ 1 czerwca w Wojsławicach – Fe-
stiwal Sportu.

Nowa strona
internetowa
Urzędu Gminy
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do odwiedzania nowej 
strony internetowej Urzędu Gmi-
ny Zduńska Wola i do wyrażania 
opinii na temat jej wyglądu i do-
stępu do informacji.
Mamy nadzieję, że udostępnione 
na niej wiadomości będą dla Pań-
stwa przydatne i znacznie ułatwią 
załatwianie spraw w naszym urzę-
dzie.
Znajdujące się w menu poszcze-
gólne działy mają ułatwić Inter-
nautom poruszanie się między 
określonymi tematami.
Informacje zamieszczane na no-
wej stronie pozwalają na bieżąco 
śledzić najważniejsze gminne wy-
darzenia oraz zadania realizowane 
w urzędzie.

Przekazuję Państwu kolejny, tym ra-
zem świąteczny, numer biuletynu 

informacyjnego „Nasza Gmina Zduń-
ska Wola”. Z bezpośrednich kontaktów 
z mieszkańcami wynika, że pierwszy 
numer został przyjęty pozytywnie. 
Podkreślano, że charakteryzował się 
czytelnym i przejrzystym przekazem 
informacji oraz przyjemną w odbiorze 
szatą grafi czną. 

Zgodnie z sugestiami Czytelników, 
będziemy starali się zamieszczać jak naj-
więcej informacji o tym, co dzieje się 

w gminie. Równocześnie zachęcam do 
śledzenia naszej nowej strony interne-
towej: www.ugzw.com.pl.

Na nadchodzące Święta Wielkiej 
Nocy życzę Państwu wielu radosnych 
i niepowtarzalnych chwil, serdecznych 
spotkań rodzinnych przy świątecznym 
stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

Z wyrazami szacunku
Henryk Staniucha,

wójt gminy Zduńska Wola

Szanowni Mieszkańcy!
w gminie. Równocześnie zachęcam do 
śledzenia naszej nowej strony interne-
towej: www.ugzw.com.pl.

Nocy życzę Państwu wielu radosnych 
i niepowtarzalnych chwil, serdecznych 
spotkań rodzinnych przy świątecznym 
stole oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. 

Wydawca: Urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola,

tel. 823 41 20, 825 33 74
www.ugzw.com.pl

e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
Redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.plPISMO SAMORZĄDOWE GMINY ZDUŃSKA WOLA
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Turniej
w Suchoczasach
W pierwszym tur-
nieju tenisa stoło-
wego o puchar soł-
tysa wsi Suchoczasy 
zwyciężył Jarosław 
Szwajda.

W tenisowych 
zawodach udział 
wzięło 12 zawod-
ników w wieku od 
16 do 37 lat. Każdy z uczestników ro-
zegrał 11 pojedynków. 

Turniej odbył się podczas ferii zi-
mowych i był jednym ze sposobów 
na walkę z nudą podczas zimowego 
odpoczynku młodzieży szkolnej.

Dyrektor Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach

prosi o kontakt z placówką
tych mieszkańców gminy,

którzy mogą udzielić informacji
lub posiadają materiały (zdjęcia, dokumenty) dotyczące

początków powstania szkoły
w Janiszewicach

(lata 30. i 40. XX wieku)

Na informacje czekamy pod nr tel. 43 824 57 75
lub osobiście w sekretariacie.

Każda informacja będzie dla nas bardzo cenna !

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Paweł Nyklewicz

 FOT. ARCHIWUM UG

Koło Gospodyń Wiejskich w Ty-
mienicach działa od kilku mie-

sięcy. Kobiety z tej miejscowości 7 
listopada 2009 roku reaktywowały 
swoją organizację. Liczy ona 12 człon-
kiń. Przewodniczącą została Agniesz-
ka Maniewska.

Koła Gospodyń Wiejskich pełnią 
bardzo ważną rolę w życiu miesz-
kańców wsi. Zajmują się m.in. pro-
pagowaniem kultury i tradycji. Taką 
lokalną uroczystością stało się święto-
wanie Dnia Kobiet. W tym roku nieco 
wcześniej, bo już 5 marca, przy pięk-
nie udekorowanych stołach – w to-
warzystwie Henryka Staniuchy, wój-
ta gminy Zduńska Wola; Wojciecha 

Rychlika, starosty zduńskowolskiego; 
ks. kan. Janusza Gozdalika, probosz-
cza Parafi i p.w. Św. Katarzyny oraz 

ks. Marcina Antonkiewicza, wikarego 
wspomnianej parafi i – kobiety z Ty-
mienic obchodziły swoje święto.

Reaktywacja w Tymienicach

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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WARTO WIEDZIEĆ

Wszyscy mamy wpływ na nasze bez-
pieczeństwo, które jest wspólną spra-
wą. Taka idea przyświeca działaniom 
mieszkańców, policji i innych służb 
miejskich, zaangażowanych w pro-
jekt „Wspólne osiedla”.

„Wspólne osiedla” – to kampania 
społeczna, promująca fi lozofi ę „Com-
munity Policing” oraz inicjatywy 
społeczne, podejmowane w ramach 
Rządowego Programu Ograniczenia 
Przestępczości Aspołecznych Zacho-
wań „Razem Bezpieczniej”. Umożliwia 
ona partnerską współpracę wszystkich 
członków poprzez aktywne zaangażo-
wanie ludzi i instytucji w rozwiązywa-
nie problemów, dotyczących zapewnie-
nia bezpieczeństwa.

Inauguracja projektu „Wspólne 
Osiedla” nastąpiła 8 grudnia 2008 
roku podczas konferencji pt.: „Bez-
pieczne województwo łódzkie. Wspól-
nie zadbajmy o bezpieczeństwo osie-
dli”. W powiecie zduńskowolskim 
koordynatorem projektu został mł. 
asp. Jacek Kozłowski, rzecznik praso-
wy KPP w Zduńskiej Woli. Pod nu-

merem telefonu: 0723 998 920 można 
zgłaszać wszelkie uwagi w celu ogra-
niczenia przestępczości i aspołecznych 
zachowań w naszym regionie.

Na łamach naszego dwumiesięcz-
nika prezentować będziemy wybrane 
zagadnienia w formie „Poradnika po-
licyjnego” z zakresu poprawy bezpie-
czeństwa oraz identyfi kacji i rozwią-

zywania problemów występujących 
w społecznościach lokalnych.

Rozpoczynamy od prezentacji syl-
wetek dzielnicowych, pracujących 
na terenie gminy Zduńska Wola.

Niniejsza rubryka powstaje we współ-
pracy z Komendą Powiatową Policji 
w Zduńskiej Woli.

ZDJĘCIA DZIELNICOWYCH: ARCHIWUM KPP W ZDUŃSKIEJ WOLI

Razem możemy zdziałać więcej

Asp. Sebastian KUBIAK 

tel. służbowy: (43) 824-43-76

Punkt Przyjęć Interesantów: 

każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 

Zduńska Wola, ul. 1-go Maja 5

Dom Kultury „Kolejarz”, tel. (43) 823-23-85

Rewir dzielnicowego: dzielnica Karsznice 

– teren miasta Zduńska Wola oraz wieś 

Karsznice z ulicami: Cegielnianą, Reymonta, 

Kosynierów, Parkową, Kościuszki

Asp.  Jarosław DZIERŻAWSKI 

tel. służbowy: (43) 824-43-76

Rewir dzielnicowego: Annopole Nowe, 

Annopole Stare, Andrzejów, Czechy, Izabelów, 

Laskowiec, Ogrodzisko, Piaski, Polków, 

Poręby, Pratków, Rębieskie, Rębieskie-Kolonia, 

Tymienice, Wiktorów, Zamłynie, Zborowskie

Mł. asp. Jarosław KARDACKI 

tel. służbowy (43) 824-43-76

Rewir dzielnicowego: Beniaminów, Biały Ług, 

Dionizów, Henryków, Gajewniki, Janiszewice, 

Karolew, Kłady, Korczew, Krobanów, 

Krobanówek, Maciejów, Michałów, Mostki, 

Ochraniew, Opiesin, Ostrówek, Suchoczasy, 

Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów 

Rozmowa z Katarzyną 
Mazur-Raźniewską, 
animatorem lokalnym 
projektu „Partnerstwo 
Promocja Praca
– ekonomia społeczna 
w regionie łódzkim” 
realizowanym przez 
Stowarzyszenie
„Ja-Ty-My”.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 
„Ja-Ty-My” (w partnerstwie z Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywa-
telskich OPUS) 1 sierpnia 2008 roku 
rozpoczęło realizację projektu „Part-

nerstwo Promocja Praca – ekonomia 
społeczna w regionie łódzkim”. Pro-
jekt współfi nansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Jaki jest cel wspomnianego projek-
tu?
– Celem projektu jest wsparcie lokal-
nych społeczności, podmiotów ekono-
mii społecznej i instytucji rynku pracy 
oraz integracja społeczności lokalnych 
dla wzmocnienia i wypromowania 
partnerstwa lokalnego i szeroko pojętej 
idei ekonomii społecznej. W projekcie 
przewidziano również kampanię pro-
mocyjno-informacyjną, służącą upo-
wszechnianiu idei ekonomii społecznej 
wśród mieszkańców.

Ile gmin uczestniczy w projekcie?
– Działania podejmowane w projek-
cie obejmują 30 gmin z województwa 
łódzkiego.

Co to jest ekonomia społeczna?
– Ekonomia społeczna to szczególna 
forma przedsiębiorczości, przewidują-

ca aktywizację zawodową oraz wspar-
cie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Za takie osoby uważa 
się m.in. osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne, uzależnione 
itp. Osoby te są negatywnie postrze-
gane na rynku pracy, gdzie niezwykle 
trudno jest znaleźć im zatrudnienie. 
Ekonomia społeczna daje im szansę 
na zmiany w życiu i pracę. Do in-
stytucji ekonomii społecznej zalicza 
się centra integracji społecznej, klu-
by integracji społecznej, spółdzielnie 
socjalne, fi rmy społeczne, zakłady ak-
tywizacji zawodowej, warsztaty terapii 
zajęciowej. Instytucje te umożliwiają 
osobom wykluczonym zdobycie do-
świadczenia zawodowego, tworząc 
warunki do powrotu na rynek pracy, 
a także przestrzeń do rozwoju oso-
bistego.

Jak wygląda partnerstwo na terenie 
gminy Zduńska Wola?
– Animatorzy, wywodzący się ze spo-
łeczności lokalnych, dzięki uczest-
nictwu w spotkaniach, seminariach 
i wizytach studyjnych, zyskują wie-

dzę na temat ekonomii społecznej, 
a następnie (pod opieką konsultan-
tów) czuwają nad tworzeniem i funk-
cjonowaniem partnerstw w naszej 
gminie. Partnerstwa włączają się 
w cykl spotkań roboczych, służących 
defi niowaniu istniejących na danym 
terenie problemów i rozwiązywaniu 
ich za pomocą narzędzi ekonomii 
społecznej.

Ile takich spotkań przeprowadzono 
do tej pory na terenie naszej gminy?
– Na terenie gminy Zduńska Wola 
przeprowadzono już 3 spotkania ro-
bocze z przedstawicielami lokalnych 
organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, m.in. ze Stowarzysze-
niem Sołtysów, Stowarzyszeniem „Ra-
zem Łatwiej” i OSP w Janiszewicach. 
W Strażnicy OSP w Korczewie odbyło 
się spotkanie informacyjne dla lokal-
nych organizacji z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne 
„Ja-Ty-My” z Łodzi.

Dziękuję za rozmowę.
: Karolina Tłokińska

Partnerstwo, promocja, praca
nerstwo Promocja Praca – ekonomia 
społeczna w regionie łódzkim”. Pro-
jekt współfi nansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Jaki jest cel wspomnianego projek-
tu?
– Celem projektu jest wsparcie lokal-
nych społeczności, podmiotów ekono-
mii społecznej i instytucji rynku pracy  FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Rozmowa 
z Bogusławem 
Klimczakiem,
właścicielem
P.P.H. Klimeko

Na początku był... domowy ser. Czy 
tak to się zaczęło?
– Tak. W 1990 roku zacząłem od sera 
kwasowo-podpuszczkowego, który na-
uczyłem się wytwarzać podczas prak-
tyk w gospodarstwach ekologicznych 
w Niemczech i Szwajcarii. W swoim 
gospodarstwie hodowałem około 20 
krów, a ponieważ cena za mleko była 
dramatycznie niska, stanąłem przed al-
ternatywą: sprzedać krowy albo próbo-
wać przerabiać mleko na sery i sprze-
dawać je. Wytwarzanie i sprzedaż 
serów okazało się trafną decyzją. Nasz 
produkt szybko zyskiwał klientów. 
Do 1995 roku działałem jako rolnik-
przetwórca, sprzedający własne wyroby 
na targowisku przy ul. Osmolińskiej 
w Zduńskiej Woli.
Kiedy poczuł Pan, że uruchomienie 
własnej fi rmy przetwórczej było do-
brym wyborem?
– Firmę zdecydowałem się otworzyć 
w 1995 roku, ale nie byłem jeszcze 
przekonany, że jest to dobry pomysł. 
Przerażał mnie ogrom wymogów ad-
ministracyjnych i sanitarnych. Przecięt-
ny człowiek nie ma pojęcia o tym, ile 
było różnych obwarowań i obostrzeń, 
wtedy jeszcze opartych na przepisach 
z „minionej epoki”. Organizacja ca-
łej produkcji wymagała zaangażowa-
nia, zdobywania wiedzy i zmagania 
się z całą masą problemów – choćby 
przy zatrudnianiu odpowiednich ludzi. 
Przerób mleka to trudny temat. Musie-
liśmy się dużo nauczyć, już jako załoga, 
i znaleźć swoją niszę. Ponieważ rynek 
stawał się coraz bardziej wymagający, 
wchodziliśmy w sprzedaż sklepową de-
taliczną i hurtową. A po drodze było 

mnóstwo błędów, strat i porażek. Ale 
daliśmy radę.
W czym tkwi tajemnica sukcesu 
P.P.H. Klimeko?
– Zawsze stawiałem na jakość i na na-
turalność produktów. Dążyłem do tego, 
żeby moje sery, masło, jogurty czy śmie-
tany miały smak, zapach i wygląd jak 
najbardziej tradycyjny, taki pamiętany 
z dzieciństwa. Sukces opiera się na pew-
no na oryginalności produktu, szacunku 
dla klienta i jego zdrowia. Ważne jest 
również mądre zarządzanie, a także 
solidni pracownicy na właściwych sta-
nowiskach i jak najwięcej zadowolonych 
ludzi po obu stronach.
Podczas wojewódzkiego konkur-
su produktów tradycyjnych w Łodzi 
otrzymał Pan nagrodę w postaci Ty-
gielka Smaków w kategorii sery i inne 
produkty mleczne. Czym jest dla Pana 
ta nagroda?
– Wszystkie nagrody zawsze są bardzo 
miłe. Tygielek Smaków w kategorii sery 
i inne produkty mleczne (czy Tygielek 
za masło otrzymany rok wcześniej), 
jak również wiele innych nagród i wy-
różnień jest potwierdzeniem, że pro-
dukty wytwarzane przez nas dobrze 

smakują i są chętnie wybierane przez 
klientów. Największym jednak wyróż-
nieniem są dla nas nasi klienci, którzy 
powracają po sery, jogurty czy masło 
Klimeko i polecają je swoim znajomym 
i rodzinom.
Czy czuje się Pan współtwórcą nowego 
wizerunku województwa łódzkiego, 
mającego kojarzyć się ze zdrową 
i naturalną żywnością?
– Od 23 lat prowadzę gospodarstwo 
metodą ekologiczną. Jestem na pew-
no jednym z pionierów wdrażają-
cych tę metodę w Polsce. Cieszę się, 
że jestem postrzegany jako producent 
tak zwanej zdrowej żywności, cho-
ciaż – moim zdaniem – trafniej jest 
ją nazywać żywnością tradycyjną lub 
naturalną. Nie przerabiamy już mle-
ka z własnego gospodarstwa. Trudno 
było równocześnie prowadzić zakład 
produkcyjny wraz z hodowlą krów. 
Przerabiamy teraz mleko konwencjo-
nalne. W produkcji naszych wyrobów 
nie stosujemy żadnych tzw. dodatków 
do żywności, to znaczy stabilizatorów, 
konserwantów, aromatów, barwników. 
Nie dodajemy mleka w proszku i nie 
kuszą nas żadne zagęstniki, zatrzymu-
jące wodę w produkcie. Dzięki tradycji 
i wysokiej higienie nasze wyroby są al-
ternatywą dla wielkoprzemysłowych 
artykułów spożywczych.
Produkcji fi rmy Klimeko towarzyszy 
hasło „Zawsze w zgodzie z naturą”. 
Dlaczego tak mało przedsiębiorstw 
stosuje podobne reguły w przetwór-
stwie spożywczym?
– Trudno jest mi odpowiadać za innych 
producentów. Może łatwiej jest stoso-
wać dodatki „poprawiające” wygląd, 
smak, kolor, konsystencję czy trwałość 
produktu niż wytrwale dopracowy-
wać tradycyjną technologię produkcji. 
Od zawsze towarzyszy mi przekonanie, 

że najlepsza żywność to żywność natu-
ralna, nieodbiegająca od tradycyjnych 
receptur i minimalnie przetworzona. 
Żywność nadmiernie przetworzona, 
ze sztucznymi dodatkami utrudnia 
naszemu organizmowi rozpoznanie 
i przyswojenie tych składników, któ-
rych naprawdę potrzebuje.
Żywnościowe produkty regionalne 
to surowce lub wyroby, które mogą 
być przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia lub do sporządzania potraw, 
mających związek z dziedzictwem 
kulinarnym. Zbliża się Wielkanoc, 
czas przygotowywania wielu smako-
witych tradycyjnych dań: wędzonek, 
pieczonych mięs, bab, mazurków 
i serników. Czy mogę Pana poprosić 
o przepis na „Sernik wielkanocny a’la 
Bogusław Klimczak”?...
– ...raczej sernik wielkanocny a’la 
Agnieszka Klimczak, bo to właśnie 
moja małżonka, która towarzyszy 
mi i dzielnie pomaga prawie od po-
czątku powstania fi rmy, jest autorką 
tego przepisu.

Przepis na sernik w okresie świątecz-
nym jest zawsze zamieszczany na ety-
kiecie sera. Zapraszam także do od-
wiedzenia naszej strony internetowej 
www.klimeko.pl, na której znajdują się 
opisy i zdjęcia produktów oraz kącik 
kulinarny z przepisami na wykorzy-
stanie naszych produktów, chociaż je-
stem przekonany, że mieszkanki naszej 
gminy, dzięki swojej pomysłowości ta-
lentom, potrafi ą wyczarować z produk-
tów nabiałowych wspaniałe przysmaki. 
I już teraz – jeśli wolno...

– Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych wraz z całą załogą życzę 
wszystkiego najlepszego Mieszkańcom 
i Czytelnikom „Naszej Gminy”.

Smak zapamiętany w dzieciństwie
że najlepsza żywność to żywność natu-
ralna, nieodbiegająca od tradycyjnych 
receptur i minimalnie przetworzona. 

ze sztucznymi dodatkami utrudnia 

i przyswojenie tych składników, któ-
rych naprawdę potrzebuje.

to surowce lub wyroby, które mogą 
być przeznaczone do bezpośredniego 

kulinarnym. Zbliża się Wielkanoc, 

witych tradycyjnych dań: wędzonek, 

jące wodę w produkcie. Dzięki tradycji 
i wysokiej higienie nasze wyroby są al-
ternatywą dla wielkoprzemysłowych 

hasło „Zawsze w zgodzie z naturą”. 
Dlaczego tak mało przedsiębiorstw 

– Trudno jest mi odpowiadać za innych 
producentów. Może łatwiej jest stoso-
wać dodatki „poprawiające” wygląd, 

produktu niż wytrwale dopracowy-
wać tradycyjną technologię produkcji. 

Bogusław i Agnieszka Klimczakowie otrzymali  Agro-Hit Zwiedzających Polagra-Food 2009

 FOT. ARCHIWUM BOGUSŁAWA KLIMCZAKA

Przedstawiciele Klimeko na � rmowym stoisku Polagra-Food 2009 FOT. ARCHIWUM BOGUSŁAWA KLIMCZAKA

Przepis na sernik w okresie świątecz-
nym jest zawsze zamieszczany na ety-

Sernik Klimeko
Składniki:

■ 1kg sera Klimeko

■ 1szkl. cukru

■ 6 jajek, szklanka mleka,

■ 1 budyń śmietankowy

■ 1 cukier waniliowy,

■ bakalie

Wykonanie:

Wszystkie składniki zmieszać z żółt-

kami, a na koniec dodać ubitą na sztyw-

no pianę z białek i delikatnie wymie-

szać oraz dodać bakalie. Można zro-

bić podkład z ciasta. Piec co najmniej 

godzinę.
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Była Pani współorganizatorem Festi-
walu Zdrowia. Jak ocenia Pani takie 
prospołeczne inicjatywy, których ce-
lem jest zmiana świadomości i zacho-
wań w zakresie profi laktyki?
– Uważam, że każda inicjatywa sa-
morządu lokalnego, mająca na celu 
poprawę świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa oraz zwiększenie zain-
teresowania badaniami profi laktycz-
nymi, jest godna naśladowania i należy 
ją wspierać. To dlatego Wojewódzkie 
Centrum Zdrowia Publicznego w Ło-
dzi już po raz kolejny włączyło się, we 
współpracy z samorządem lokalnym, 
w organizację imprezy o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym. Władze 
gminy Zduńska Wola położyły nacisk 
na zapobieganie chorobom poprzez 
wskazywanie czynników ryzyka oraz 
propagowanie zachowań sprzyjających 
wczesnemu wykrywaniu chorób.
Od czego zależy powodzenie progra-
mów profi laktycznych?
– W moim przekonaniu podsta-
wowym warunkiem, wpływającym 
na powodzenie programów profi lak-
tycznych, jest włączenie się do ich 
realizacji jak największej liczby osób 
i instytucji, począwszy od organów 
administracji rządowej i samorzą-
dowej, poprzez zakłady opieki zdro-

wotnej, placówki oświatowe i orga-
nizacje pozarządowe, jakie działają
w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, 
kultury, sportu i rekreacji. Ważne jest 
także aktywne uczestnictwo społecz-
ności lokalnej w takiej akcji. Istotny 
wpływ na jej powodzenie ma również 
zaangażowanie mediów w upowszech-
nianie programów profi laktycznych 
tych chorób, które stanowią istotne 
zagrożenie dla kondycji zdrowotnej 
społeczeństwa. Nie bez znaczenia, je-
żeli chodzi o skuteczność programów 
profi laktycznych, jest ich dostosowa-
nie do aktualnych potrzeb i problemów 
zdrowotnych w grupach, do których 
mają one być skierowane.
Czy edukacja profi laktyczna, prowa-
dzona w mediach publicznych, jest 
wystarczająca?
– Od pewnego czasu widoczny jest 
w mediach pozytywny trend upo-
wszechniania treści prozdrowotnych. 
Duża część społeczeństwa właśnie 
z kampanii medialnych uzyskuje in-
formacje o realizowanych programach 
profi laktycznych. Dlatego też pozy-
skanie wsparcia mediów (prasy, radia, 
telewizji) jest bardzo cenne przy orga-
nizacji działań w zakresie profi laktyki 
i promocji zdrowia. Uważam, że ten 
temat powinien być jak najczęściej pre-
zentowany w mediach. Wskazanym 
byłoby, aby media propagowały różne 
przedsięwzięcia w zakresie profi lak-
tyki zdrowotnej, również te o zasięgu 
lokalnym.
Jakie powinno być miejsce profi laktyki 
w systemie ochrony zdrowia?

– Profi laktyka powinna być postrze-
gana jako jeden z najistotniejszych 
elementów systemu ochrony zdrowia. 
Zasada „lepiej zapobiegać, niż leczyć” 
jest wciąż aktualna. Prowadzenie sze-
roko zakrojonych działań profi lak-
tycznych w dłuższej perspektywie 
czasowej przynosi wymierne korzyści 
dla społeczeństwa w postaci: zwięk-
szenia świadomości zdrowotnej popu-
lacji, poprawy stanu zdrowia ludności, 
zwiększenia wykrywalności chorób 
we wczesnym stadium rozwoju, ob-
niżenia wskaźników zachorowalności 
i umieralności, zmniejszenia absencji 
chorobowej i związanych z nią strat 
fi nansowych, obniżenia kosztów le-
czenia. Zapobieganie czynnikom ry-
zyka wystąpienia chorób powinno być 
traktowane jako niezbędna inwestycja, 
zarówno w zasoby jednostki, jak i całe-
go społeczeństwa.
Jak ocenia Pani poziom profi laktyki 
i leczenia w Polsce?
– Niestety, pomimo wielu akcji i pro-
gramów, odsetek mieszkańców, którzy 
korzystają z bezpłatnych badań profi -
laktycznych, jest wciąż niepokojąco ni-
ski. Jak wynika z danych Narodowego 
Funduszu Zdrowia, objęcie populacji 
programem profi laktyki chorób układu 
krążenia w Polsce w okresie od stycz-
nia do września 2009 roku wyniosło 
nieco ponad 19 procent. Trochę lepsza, 
ale wciąż niezadowalająca, jest sytuacja 
w przypadku populacyjnego programu 
profi laktyki raka szyjki macicy. Z badań 
profi laktycznych w tym zakresie sko-
rzystało 21,7 procent Polek. W progra-

mie profi laktyki raka piersi zgłaszalność 
na badania przesiewowe wyniosła 31,6 
procent. Te niechlubne statystyki po-
twierdzają potrzebę zintensyfi kowania 
wysiłków nas wszystkich.
Co trzeba jeszcze zrobić, by osiągnąć 
lepsze efekty zdrowotne i profi lak-
tyczne?
– Aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty 
zdrowotne i profi laktyczne, należałoby 
adresować te działania do szerokiego 
grona odbiorców, m.in.: dzieci i mło-
dzieży szkolnej, nauczycieli, kadry 
medycznej oraz wszystkich osób za-
interesowanych tematyką zdrowotną. 
Istotnym elementem, warunkującym 
wzrost efektywności działań profi lak-
tycznych, jest również zwiększenie na-
kładów fi nansowych przeznaczonych 
na ten cel.
Każdy z nas musi sobie uświadomić, 
że jest decydentem, jeżeli chodzi o wła-
sne zdrowie, i to od nas w dużej mierze 
zależą efekty działań profi laktycznych. 
Codziennie, dokonując właściwych 
wyborów w różnych aspektach życia, 
zwiększamy nasz potencjał zdrowotny.
W każdej sytuacji powinniśmy pamię-
tać o tym, że zdrowie jest dla człowie-
ka najwyższą wartością i bezcennym 
darem.

: Karolina Tłokińska

Rozmowa
z Jolantą Chełmińską, 
wojewodą łódzkim

Jak ocenia Pani Festiwal Zdrowia, 
którego celem była zmiana świadomo-
ści i zachowań w zakresie profi laktyki 
mieszkańców naszej gminy?
– To jest niezwykle cenne, kiedy wła-
dze gminy są zainteresowane tym, 
co się dzieje na terenie samorządu, 
za który wzięły odpowiedzialność. 
Festiwal Zdrowia, odbywający się 
z inicjatywy wójta Henryka Staniu-
chy, daje wszystkim zainteresowanym 
możliwość zaczerpnięcia informacji 
o tym, jak zadbać o swoje zdrowie, jak 

lepiej spędzić czas wolny, jak cieszyć 
się życiem – zgodnie z przysłowiem: 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
Dla kobiet, które mogły skorzystać 
z konsultacji lekarskich oraz z badań, 
ta świadomość jest niezwykle ważna, 

gdyż często nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, że nasze złe samopoczucie 
wynika z jakiejś ukrytej choroby, która 
nie pozwala cieszyć się w pełni dniem 
codziennym. Nasz brak świadomości 
powoduje, że nie udajemy się do od-
powiedniego lekarza.
Co można jeszcze zrobić, by profi lak-
tyka była bardziej rozpowszechniona? 
Czy edukacja profi laktyczna, prowa-
dzona w mediach publicznych, jest 
wystarczająca?
– Uważam, że same media nie wystar-
czą. Najlepszą informacją jest ta prze-
kazywana z ust do ust. Wiemy, że w ten 
sposób działa reklama. Kobiety, które 
korzystają z różnych form pomocy me-

dycznej, mogą być również przykła-
dem dla innych pań, które być może 
jeszcze z takiej oferty nie korzystały. 
Spróbujmy zapamiętać, że sprawą naj-
ważniejszą jest profi laktyka i wiedza 
o tym, jak u siebie diagnozować choro-
bę i do jakiego lekarza w danej sytuacji 
się udać. Szczególnie kobiety, mówiąc 
o swoim złym samopoczuciu, tłuma-
czą ten stan przemęczeniem, pogodą, 
stresem, przykrymi zdarzeniami. Nie 
uświadamiamy sobie, że może to być 
początek choroby. Myślę, że należy 
wziąć głęboko do serca konieczność 
systematycznych konsultacji u specja-
listów i badań profi laktycznych.

: Karolina Tłokińska

Lepiej zapobiegać...

Najważniejsza jest profi laktyka
gdyż często nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, że nasze złe samopoczucie 
wynika z jakiejś ukrytej choroby, która 
nie pozwala cieszyć się w pełni dniem 
codziennym. Nasz brak świadomości 
powoduje, że nie udajemy się do od-
powiedniego lekarza.
Co można jeszcze zrobić, by profi lak-
tyka była bardziej rozpowszechniona? 
Czy edukacja profi laktyczna, prowa-

Rozmowa
z Jolantą Pustelnik,
dyrektor
Wojewódzkiego
Centrum Zdrowia
Publicznego w Łodzi  FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY



6 naszaGMINA marzec 2010 FESTIWAL
Z

d
u

ń
sk

a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

8 marca zorganizowaliśmy Festiwal 
Zdrowia, który uroczyście otworzyła 
Jolanta Chełmińska, wojewoda łódz-
ki, jednocześnie obejmując honoro-
wy patronat nad przedsięwzięciem. 
W swoim przemówieniu wojewoda 
Jolanta Chełmińska wskazywała, jak 
cennym darem jest zdrowie. Mówiła, 
że to jedna z największych wartości 
w życiu każdego człowieka, która poz-

wala realizować marzenia i osiągać 
sukcesy.

Celem festiwalu było zainteresowa-
nie dorosłych mieszkańców gminy, jak 
również dzieci i młodzieży, tematyką 
zdrowia i problemów z nim związanych 
oraz aktywizacja środowisk szkolnych 
w zakresie działań prozdrowotnych.

Festiwal Zdrowia podzielony został 
na dwa panele tematyczne. Pierwszy 

adresowany był do młodzieży (prelek-
cje), drugi – to badania i konsultacje 
lekarskie skierowane do mieszkanek 
gminy.

W ramach pierwszego panelu od-
były się prelekcje dla uczniów gimna-
zjów. „Edukacja seksualna – fi zjologia 
rozwoju psychoseksualnego” – to te-
mat pogadanki wygłoszonej przez lek. 
med. Aleksandrę Robachę, konsultan-
ta wojewódzkiego w dziedzinie sek-
suologii. Jej celem było uświadomie-
nie młodzieży i dostarczenie wiedzy 
na temat zmian biologicznych, psy-
chicznych i społecznych na różnym 
etapie rozwoju człowieka.

Kolejna prelekcja dotyczyła pro-
blemów skórnych w wieku mło-
dzieńczym. Dr n. med. Jarosław Bo-
gaczewicz z Kliniki Dermatologii 
i Wenerologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi omówił zasady pielę-
gnacji skóry twarzy oraz wskazywał 
rozwiązania w radzeniu sobie z typo-
wymi problemami skórnymi.

Organizatorzy zapewnili młodzieży 
także 45-minutową naukę tańca hip-
hop. Poprowadził ją Maciej Kuźmiński 
– tancerz, absolwent Laban Centre for 
Movement & Dance w Londynie.

Ostatnia prelekcja, skierowana 
do młodzieży, poświęcona była nowo-

Zdrowie – największym darem. Dbajmy o nie!

Dzień Kobiet w naszej gminie był jak zawsze 
świąteczny, ale zarazem inny od tych,
które obchodziliśmy w latach ubiegłych.
Zamiast symbolicznego kwiatka, panie otrzymały 
zaproszenia na badania i konsultacje lekarskie.
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Zdrowie – największym darem. Dbajmy o nie!
tworom złośliwym u kobiet. Poprzez 
obrazowy przekaz prelegenta, dr. n. 
med. Łukasza Rajcherta, na długo 
pozostanie w pamięci uczestników 
spotkania.

Krystyna Bogus, konsultant woje-
wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego prze-
prowadziła naukę samokontroli pier-
si. W zajęciach uczestniczyły… duże 
i małe kobiety. Chłopcy w tym cza-
sie rozgrywali mecz piłki siatkowej. 
Po meczu strażacy z OSP w Janisze-
wicach przeprowadzili instruktażowy 
pokaz z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, zgodnie z najnowszymi wy-
tycznymi Europejskiej Rady Resu-
scytacji. Pokaz zawierał taki zakres 
wiadomości, który zapewne pozwoli 
każdemu z jego uczestników odnaleźć 
się w sytuacji ratowniczej.

– Pokazywaliśmy, jak właściwie 
i sprawnie można pomóc osobie po-
szkodowanej; co należy, a czego nie 
wolno robić w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia – mówił Sylwester 
Witczak, prezes OSP Janiszewice. 
Instruktorzy mieli za cel przełama-
nie bariery strachu, która towarzy-
szy wielu ludziom, będącym świad-
kami wypadków. Trzeba pamiętać, 
że to cztery pierwsze minuty decydują 
o życiu poszkodowanego.

Najważniejszym wydarzeniem Fe-
stiwalu Zdrowia, naszym zdaniem, 
były badania mammografi czne, prze-
prowadzone przez fi rmę „Fado NZOZ 
Centrum Usług Medycznych”. W cią-
gu dwóch dni przebadanych zostało 
ponad sto kobiet z terenu gminy.

Krystyna Więcek po raz pierwszy 
uczestniczyła w takiej akcji; za na-

mową sołtys wsi Opiesin skorzysta-
ła z badań mammografi cznych. Inna 
mieszkanka gminy, Henryka Stachur-
ska ze wsi Annopole Nowe, uczestni-
czyła w organizowanych przez gmi-
nę badaniach mammografi cznych już 
po raz drugi: – Dwa lata temu skorzy-
stałam z badań, które gmina Zduńska 
Wola zorganizowała również w Jani-
szewicach. W związku z tym i w tym 
roku postanowiłam uczestniczyć ak-
tywnie w tym przedsięwzięciu – po-
wiedziała.

Po południu kobiety mogły wziąć 
udział w indywidualnych konsulta-
cjach lekarskich: kardiologicznych, 
neurologicznych, diabetologicznych 
i ginekologicznych.

Konsultacji udzielali:
■ prof. dr hab. n. med. Zenon 
Gawor, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie kardiologii;
■ prof. dr hab. n. med. Andrzej 
Klimek, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie neurologii;
■ dr n. med. Paweł Trenda,
lekarz kardiolog,
■ dr n. med. Magdalena Kłosińska, 
lekarz kardiolog,
■ dr n. med. Zbigniew 
Bednarkiewicz, lekarz kardiolog,
■ Aneta Szambela, która 
wykonywała pomiar poziomu cukru 
we krwi oraz konsultowała problemy 
kardiologiczne,
■ Teresa Miśkiewicz, która 
wykonywała EKG serca,
■ lek. med. Elżbieta Wojtkowska, 
która wykonywała spirometrię,
■ pielęgniarki: Halina Kaleta oraz 
Grażyna Domagała.

Uczestniczki Festiwalu Zdrowia 
chętnie korzystały z badań dodatko-
wych. Elżbieta Mikołajczyk z Opiesi-
na powiedziała: – Bardzo pozytywnie 
oceniam tę inicjatywę władz naszej 
gminy. Z radością przyjęłam taki 
symboliczny „kwiatek” z okazji Dnia 
Kobiet. Przy okazji skorzystałam z in-
nych propozycji: pomiaru ciśnienia 
i badania poziomu cukru we krwi.

Po zakończonych konsultacjach 
osoby zainteresowane mogły uczest-
niczyć w pokazowym treningu Nor-
dic Walking, przeprowadzonym przez 
doświadczonego instruktora Przemy-
sława Kaniewskiego.

W ciągu całego dnia uczestnicy ko-
rzystali z oferty tzw. zdrowej żywności 
– mogli skosztować herbatki ziołowej 
oraz soku ze świeżej marchwi.

Celem Festiwalu Zdrowia było za-
inicjowanie zachowań prozdrowotnych 
poprzez przekazywanie wiedzy mło-
dzieży i dorosłym mieszkańcom gmi-
ny w atrakcyjnej formie, kształtowanie 
właściwych postaw wobec własnego 
zdrowia. Zdrowie nie jest bowiem da-
rem danym nam raz na zawsze, dla-
tego należy ciągle pogłębiać wiedzę 
na temat prozdrowotnych czynników 
wpływających na zdrowie.

Urząd Gminy serdecznie dzięku-
je współorganizatorom, wystawcom 
i opiekunom za zaangażowanie, po-
moc i czas włożony w przygotowanie 
Festiwalu Zdrowia.

Współorganizatorami Festiwalu Zdro-
wia były: Wojewódzkie Centrum Zdro-
wia Publicznego oraz Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jani-
szewicach otrzymał pieniądze z funduszy Unii 

Europejskiej na realizację projektu o nazwie „I Ty mo-
żesz zostać Omnibusem”. Projekt jest realizowany 
w ramach działania 9.1.2 – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych. Benefi cjenci projektu to grupa 78 uczniów, 
w tym 29 osób z klasy VI SP i 49 osób z dwóch klas 
III gimnazjum. Osoby objęte projektem to ucznio-
wie mieszkający w okolicznych wsiach: Maciejów, 
Krobanów, Henryków i najdalej położonej od szkoły 
miejscowości – Ostrówek.

Celem głównym projektu jest uzyskanie z końco-
wych egzaminów w roku szkolnym 2009/2010 wy-
ników wyższych o co najmniej 5 procent w stosunku 
do wyników uzyskiwanych w latach 2006–2008.
Celowi głównemu projektu są podporządkowane 
cele szczegółowe, które zakładają:
■ podniesienie wiedzy uczniów,
■ podniesienie umiejętności praktycznego wykorzy-
stania zdobytej wiedzy,
■ podniesienie samooceny i wiary we własne
możliwości,
■ wsparcie we właściwym projektowaniu przyszłości 

i w podejmowaniu decyzji zawodowych i osobistych,
■ doskonalenie umiejętności uczenia się,
■ kształtowanie ogólnych umiejętności życiowych, 
takich jak: komunikacja społeczna, rozwiązywa-
nie problemów, podejmowanie decyzji, radzenie so-
bie z sytuacjami trudnymi, asertywność,
■ zachęcenie do czynnego i świadomego uczestnic-
twa w życiu kulturalnym oraz społecznym naszego 
regionu i do podejmowania działań na rzecz środo-
wiska lokalnego.

Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów 
w ramach: koła matematycznego, polonistycznego, 
historycznego, przyrodniczego, fi zycznego, chemicz-
nego, biologicznego, warsztatów plastycznych, warsz-
tatów z doradztwa zawodowego i warsztatów medial-
nych. Przewidziano również warsztaty edukacyjne 
w terenie, tzw. lekcje dydaktyczne, które odbędą się 
w Planetarium w Łodzi, w Parku Krajobrazowym 
Wzniesień Łódzkich, w Skansenie Kultury w Mau-
rzycach; w Teatrze Arlekin, Teatrze Powszechnym 
i w Muzeum Sztuki oraz w Ogrodzie Botanicznym 
i w Palmiarni w Łodzi, a także na Uniwersytecie 
Łódzkim.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Benefi cjenci 
mają zapewnione przejazdy do domu po zajęciach, 
suchy prowiant oraz niezbędne materiały do zajęć. 
Realizacja projektu potrwa do 18 czerwca 2010 roku. 
Projekt jest współfi nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Kwota dofi nansowania, jaka otrzymała gmina, wy-
nosi 323.190 złotych i jest rozłożona na cały okres 
realizowania projektu, czyli od 01 września 2009 
do 18 czerwca 2010 roku.

Autorami projektu są nauczyciele ZGiSP w Ja-
niszewicach: Monika Banaś-Winiarska, Agnieszka 
Cichowicz, Katarzyna Mazur-Raźniewska, Aneta 
Sitek-Rutkowska.

Jak zostać omnibusem?

 FOT. ARCHIWUM ZGISP W JANISZEWICACH

Rozmowa z Pawłem
Nyklewiczem, dyrektorem
Zespołu Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach

Jest Pan dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach od 1999 roku, 
a od 2002 roku – Zespołu Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janiszewi-
cach. Wcześniej był Pan nauczycie-
lem. Od ilu lat jest Pan związany 
ze szkolnictwem?

– W tym roku minie 27 lat mojej 
pracy w szkole.
Jak układa się Panu współpraca z gro-
nem pedagogicznym?

– Muszę przyznać, że bardzo do-
brze. Mam przyjemność współpraco-
wać z ambitną i wysoko wykwalifi ko-
waną kadrą. Nauczyciele chętnie biorą 
udział w kursach dokształcających 
i szkoleniach, podnoszą swoje kwali-

fi kacje zawodowe, angażują się w pro-
jekty wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci z wiejskich środowisk. Myślę, 
że pomaga mi to, iż jestem otwarty 
na inicjatywy nauczycieli oraz fakt, 
że jako dyrektor staram się koordyno-
wać i monitorować pracę szkoły.
Jak ocenia Pan poziom nauczania 
w swojej placówce?

– Jesteśmy szkołą, która może po-
chwalić się dobrymi wynikami. Świad-
czyć o tym mogą egzaminy zewnętrz-
ne, podczas których nasi uczniowie 
uzyskują jedne z wyższych lokat (w tym 
roku najwyższa lokata w powiecie, za-
równo z egzaminu w części matema-
tyczno-przyrodniczej, humanistycznej, 
jak i językowej). Ponadto szkoła może 
pochwalić się fi nalistami i laureatami 
konkursów przedmiotowych.
Jaki wpływ na takie efekty miały 
i mają realizowane projekty współfi -
nansowane z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki?

– Na pewno nie bez znaczenia jest 
uczestnictwo uczniów w zajęciach
z wymienionych projektów. Zorgani-
zowane w szkole działania pomagają 
nie tylko utrwalić podstawową wiedzę, 
ale również rozwijać wszechstronnie 
osobowość uczniów.
Czy może Pan zdradzić kilka szczegó-
łów na temat dwóch nowych projektów 
edukacyjnych?

– Te projekty dotyczą także wy-
równywania szans naszej młodzie-
ży. Pierwszy, który będzie wdrażany 
w szkole podstawowej, obejmie swo-
im działaniem wszystkie dzieci. Ten 
projekt ma na celu realizację działań 
zmierzających do wszechstronne-
go rozwoju uczniów. Będą oni mogli 
uczestniczyć w zajęciach kółek arty-
stycznych, rozwijających wrażliwość 
na sztukę. Zorganizujemy zajęcia koła 
teatralnego, tanecznego i wokalnego, 
fotografi cznego, jak również naukę 
pływania i edukację anglojęzyczną 
z obozami językowymi. Powstanie stu-
dio radiowe, dzięki któremu uczniowie 
będą rozwijać swoje zainteresowania 
dziennikarskie. Zaplanowaliśmy tak-
że zajęcia logopedyczne, pedagogiczne 
oraz zajęcia dla dzieci dyslektycznych. 
Ponadto uczniowie będą mogli dosko-
nalić swoje kompetencje matematyczno 
– przyrodnicze.

Drugim projektem objęci zosta-
ną uczniowie klas II i III gimnazjum. 
Celem projektu będzie rozwijanie za-
interesowań i aktywizacja uczniów, 
jak również podniesienie umiejętności 
praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy, podniesienie samooceny i wia-
ry we własne możliwości, wsparcie 
we właściwym projektowaniu przyszło-
ści i w podejmowaniu decyzji zawodo-
wych i osobistych, zachęcenie do czyn-

nego i świadomego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i społecznym naszego re-
gionu oraz do podejmowania działań 
na rzecz środowiska lokalnego.
Pełnienie funkcji dyrektora to za-
szczyt, zwielokrotnione obowiązki, 
poczucie odpowiedzialności i ciągłe 
wyzwania. Najbliższym będzie za-
pewne uroczystość nadania imienia 
szkole. Jak to się stało, że patronem 
został ks. Jan Twardowski?

– Już w roku 2008 rodzice, ucznio-
wie i nauczyciele zaczęli czynić pierw-
sze przygotowania do nadania szkole 
imienia. Etapem wstępnym było zbie-
ranie propozycji dotyczących przyszłe-
go patrona. Wśród licznych propozycji 
najczęściej pojawiały się trzy nazwiska: 
Czesław Miłosz, Jan Twardowski i Ju-
lian Tuwim. Kolejnym krokiem było 
więc przeprowadzenie ankiet wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli, ma-
jących na celu wyłonienie spośród tych 
trzech postaci przyszłego patrona. 
Zwyciężył Jan Twardowski, z czego się 
wszyscy cieszymy, ponieważ w pełni 
akceptujemy idee głoszone przez tego 
niezwykłego wychowawcę, przyjaciela 
dzieci i wspaniałego poetę. Może on 
być dla wszystkich wzorem mądrości, 
dobroci, wyrozumiałości i ciepła.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji planów.

: Karolina Tłokińska

Współpraca warunkiem powodzenia
fi kacje zawodowe, angażują się w pro-
jekty wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci z wiejskich środowisk. Myślę, 
że pomaga mi to, iż jestem otwarty 
na inicjatywy nauczycieli oraz fakt, 
że jako dyrektor staram się koordyno-
wać i monitorować pracę szkoły.
Jak ocenia Pan poziom nauczania 
w swojej placówce?

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ja-
niszewicach przygotowuje się do nadania placów-
ce imienia ks. Jana Twardowskiego. W wyborze 
przyszłego patrona uczestniczyli wszyscy, którzy 
związani są z tą szkołą: uczniowie, rodzice oraz 
nauczyciele.

Chociaż główne uroczystości odbędą się 12 czerw-
ca br., to już od ubiegłego roku szkolnego, dla przy-
bliżenia osoby patrona lokalnej społeczności, w szkole 
odbywa się wiele imprez i uroczystości. Organizowa-
ne są konkursy recytatorskie i plastyczne.

Kolejnym przedsięwzięciem było uczczenie 
czwartej rocznicy śmierci księdza Jana Twardow-

skiego. Uroczystości odbyły się w dniu 27 stycz-
nia. Uczniowie klasy Ia gimnazjum, pod okiem 
mgr Edyty Rembowskiej, przygotowali przedsta-
wienie pt.: „Trzeba odejść na zawsze, by stale być 
blisko”. Przedstawienie stanowiło połączenie wier-
szy, muzyki oraz obrazu. Scenografi ę przygotowali 
sami uczniowie.

W uroczystości uczestniczyli: Henryk Staniucha, 
wójt gminy Zduńska Wola; Ewa Padzik, sekretarz 
gminy Zduńska Wola; Janusz Sakiewa, przewodniczą-
cy Rady Gminy; Anna Chwiołka, kierownik Referatu 
ds. Oświaty oraz radni z obwodu Zespołu Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.

ZGiSP w Janiszewicach

Patron, który stale
jest nam bliski

Widowisko poświęcone ks. Janowi Twardowskiemu w wykonaniu uczniów z Janiszewic FOT. ARCHIWUM ZGISP W JANISZEWICACH

Z matematyką
za pan brat

FOT. ARCHIWUM 
ZGSPIP 

W CZECHACH

Od listopada 2009 roku w Zespole Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Paw-
ła II w Czechach realizowany jest projekt pt.: 
„Z matematyką za pan brat”. Przez sześć miesięcy 
55 uzdolnionych uczniów tej placówki uczestni-
czy w innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych 
z matematyki.
Na zakończenie projektu (w maju 2010 roku) 
zorganizowane zostaną Powiatowe Potyczki Ma-
tematyczne. W konkursie weźmie udział 200 
uczniów z terenu powiatu zduńskowolskiego, 
którzy w ciągu 60 minut powinni rozwiązać 
cztery zadania.
Koszt realizowanego projektu to ponad 20 ty-
sięcy złotych. Blisko 12 tysięcy złotych gmina 
Zduńska Wola pozyskała z Fundacji Bankowej 
im. Leopolda Kronenberga, działającej przy Ban-
ku Citi Handlowy.
Celem projektu jest rozwijanie uzdolnień i roz-
budzanie pasji matematycznych uczniów oraz 
uświadomienie im znaczenia matematyki w życiu 
codziennym. Kierownikiem projektu jest Jarosław 
Szewczyk.

EDI i nasi najlepsi
Ogromnym sukcesem zakończył się udział 
uczniów Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach 
w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych 
„EDI”, rozgrywanych pod nazwą „Pingwin”.
W konkursie, który odbywał się w dniach 25 
listopada –1 grudnia 2009 roku, uczestniczyło 
92 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Czechach. Ich zadaniem było rozwiązanie te-
stów z matematyki, języka polskiego, języka an-
gielskiego, przyrody, historii i chemii.
Anna Mańka i Daria Buśko – uczennice klasy 
szóstej (opiekun: Jarosław Szewczyk) – w kon-
kursie z matematyki wywalczyły trzecie miejsce 
w Polsce. W nagrodę otrzymały dyplom laureata 
i nagrody książkowe.
Dyplomy wyróżnienia z mate matyki otrzymali: 
Łukasz Grabowski z klasy czwartej (dziewiąte 
miejsce), Daniel Szczerba z klasy piątej (ósme 
miejsce) i Filip Kilian z klasy szóstej (również 
ósma lokata).
Z kolei z historii (opiekun: Justyna Kubiak) dy-
plomy wyróżnienia przyznano: Szymonowi Ty-
rakowskiemu z klasy czwartej (ósma pozycja) 
oraz Annie Mańce z klasy szóstej (dziewiąte 
miejsce).

Jarosław Szewczyk, ZGSPiP Czechy

FOT. ARCHIWUM 
ZGSPIP 

W CZECHACH

Od listopada 2009 roku w Zespole Gimnazjum, 

Wtorek, 2 lutego, był dla tymienickich przed-
szkolaków niezwykłym dniem. Zawitał do 

nich Teatr Studio Małych Form ART-RE z Krakowa 
ze sztuką „Kopciuszek”. Spektakl teatralny przybli-
żył najmłodszym mieszkańcom gminy świat teatru 
i sztuki aktorskiej. Przedstawienie miało charakter 

interaktywny. Grały w nim, obok profesjonalnych 
aktorów, również nasze przedszkolaki. Ta niespo-
dzianka przyniosła dzieciom wiele radości i satysfak-
cji z bezpośredniego poznawania świata kultury.

Agnieszka Glińska,
dyrektor Gminnego Przedszkola w Tymienicach

Kopciuszek i przedszkolaki

 FOT. ARCHIWUM GMINNE PRZEDSZKOLE W TYMIENICACH
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Lokalna Grupa Działania „Podkowa” została powoła-
na na początku 2008 roku. Zidentyfi kowanie proble-
mów lokalnych, niski poziom współpracy samorządów 
oraz słabe wykorzystanie posiadanych zasobów stały 
się powodem podjęcia współpracy pomiędzy gminami 
Zduńska Wola i Zapolice. Celem współdziałania jest 
zaktywizowanie samorządów oraz tych ich partnerów, 
którzy są zainteresowani projektami w ramach inicjaty-
wy Leader. Do konsultacji oraz opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) włączono już społeczność 
lokalną, w tym przedstawicieli sektora gospodarczego 
i społecznego.

7 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie założycielskie 
Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, podczas którego 
przyjęty został statut stowarzyszenia, a także wybrano 
jego władze: Paweł Mataśka – prezes, Bogdan Błasz-
czyk – wiceprezes, Leszek Felsztyński – wiceprezes, 
Ewa Padzik – skarbnik, Anna Wilk – sekretarz.

W zebraniu uczestniczyli przyszli członkowie LGD, 
reprezentujący trójsektorowe partnerstwo. 8 kwietnia 
stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego i nabyło osobowość prawną. Następnym kro-
kiem było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cele LGD „Podkowa”
Liczne spotkania i konsultacje pozwoliły na określe-

nie potrzeb mieszkańców i zdefi niowanie dwóch głów-
nych celów rozwoju obszaru objętego zasięgiem LGD. 
■ Cel 1.: – Poprawa jakości życia mieszkańców z ob-
szaru działania LGD, z uwzględnieniem ochrony oraz 
promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 
historyczno-kulturowych. W jego ramach określono 
następujące cele szczegółowe:
1) rozwój usług turystycznych, powstawanie miejsc pra-
cy w sektorze turystyki i tworzenie partnerstwa na rzecz 
rozwoju turystyki,
2) rozwój przedsiębiorczości, w tym różnicowanie dzia-
łalności w kierunku działalności nierolniczej,
3) rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej,
4) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regio-
nalnych.
■ Cel 2.: – Wzmocnienie kapitału ludzkiego i ak-
tywizacja mieszkańców LGD, w tym w zakresie in-
nowacyjnych rozwiązań, konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. W jego ramach 
wyszczególniono:
1) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych,
2) budowanie silnych kadr samorządowych,
3) podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców,
w tym w zakresie źródeł energii odnawialnej.

Działania LGD „Podkowa”
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w ramach wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizuje następujące 
działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013:

■ różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
■ tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
■ odnowa i rozwój wsi,
■ małe projekty.

Małe projekty
Małe projekty dla obszarów wiejskich – zgodne z lo-

kalną strategią rozwoju, zaakceptowaną przez samorząd 
wojewódzki – są realizowane przez LGD na jej obszarze 
działania.

Cele wnioskowane do realizacji w „małych projektach” 
mogą dotyczyć:
1) podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym 
przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o cha-
rakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z 
obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach 
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2) podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR, w tym przez:
■ udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego,
w tym umożliwiających dostęp do Internetu,
■ organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub 
sportowych;
3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:
■ promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzy-
staniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego,
■ kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwy-
czajów,
■ kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym 
LSR, w tym przez:
■ utworzenie lub zmodernizowanie bazy informa-
cji turystycznej oraz stron internetowych, przygoto-
wanie i wydanie folderów oraz innych publikacji in-
formacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
■ budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruk-

tury turystycznej, w szczególności punktów widoko-
wych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wod-
nych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek 
spacerowych lub dydaktycznych;
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub ozna-
kowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowe-
go i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym ob-
szarów Natura 2000;
6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego, w tym przez:
■ odbudowę, odnowienie lub oznakowanie budowli lub 
obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
■ odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych bu-
dynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją zabytków,
■ remont lub wyposażenie muzeów,
■ remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wpro-
wadzania na rynek produktów i usług opartych na lo-
kalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki 
lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, histo-
rycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości 
takich produktów;
8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia 
działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rol-
niczej.

Benefi cjentem „małych projektów” może być:
1) osoba fi zyczna, która:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną 
strategią rozwoju lub wykonuje działalność gospodarczą 
na tym obszarze;
2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną i które posiadają siedzibę na obszarze 
objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze 
(kościoły i związki wyznaniowe, fundacje albo stowa-
rzyszenia).

Pomoc ma formę refundacji maksymalnie 70 proc. 
kosztów kwalifi kowanych projektu i nie więcej niż 
25.000 zł na jeden mały projekt.

Wnioski oraz aktualne terminy ich składania za po-
średnictwem LGD „Podkowa” dostępne są stronie in-
ternetowej www.podkowa.zdwola.com.pl.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” 
Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola 
tel. 519 057  250, fax. 043 825 27 50
e-mail: lgdpodkowa@gmail.com
www.podkowa.zdwola.com.pl

„Podkowa” na współdziałanie
tury turystycznej, w szczególności punktów widoko-
wych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras 
narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wod-
nych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek 
spacerowych lub dydaktycznych;
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub ozna-
kowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowe-
go i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym ob-
szarów Natura 2000;
6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego, w tym przez:

obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,Paulina Stańczyk – pracownik Biura LGD „Podkowa”

– udziela wszelkich informacji o LGD FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in westująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Petent pyta – urzędnik odpowiada

Decyzje na usuwanie drzew i krzewów

Co to jest decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub 
krzewów?

Jest to zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 
z terenów innych niż leśne, wydane na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody przez wójta gminy.
Kto jest zobowiązany uzyskać decyzję, zezwalającą 
na usuwanie drzew lub krzewów?

Każda osoba (właściciel lub użytkownik), która za-
mierza usunąć (wyciąć lub przesadzić) drzewa lub krze-
wy z terenu nieruchomości (innej niż leśna), zobowiąza-
na jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wycinkę 
lub przesadzenie przeprowadzić można dopiero po wy-
daniu prawomocnej decyzji. Usuwanie drzew z terenów 
leśnych reguluje ustawa o lasach.
Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
■ imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza 
i właściciela nieruchomości (pożądany jest również nu-
mer telefonu),
■ tytuł prawny władania nieruchomością,
■ nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
■ obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,
■ przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo
lub krzew,
■ przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa 
lub krzewu,
■ wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte 
krzewy.

Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem terenu, 
z którego mają być usunięte drzewa, do wniosku dołącza 
się pisemną zgodę właściciela. Wnioski niekompletne 
odsyłane są w celu uzupełnienia danych.
Czy usuwanie wszystkich drzew i krzewów wymaga 
uzyskania decyzji?

Decyzji nie wymaga usunięcie:
■ drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem ro-
snących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub re-
zerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną 
krajobrazową;
■ drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów,
■ drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat,
■ drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjono-
waniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
■ drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu z obszarów położonych między linią 
brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub natural-
nym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej 
niż 3 m od stopy wału,
■ drzew i krzewów, stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu. 
Ile kosztuje uzyskanie decyzji?

Decyzje na usuwanie drzew i krzewów są zwolnione 
z opłaty skarbowej.

Wszystkie osoby fi zyczne, uzyskujące decyzję, 
są zwolnione z opłaty za usuwanie drzew. Zwolnione 
są również decyzje (o które występują inne podmioty) 
na usunięcie drzew i krzewów, zagrażających bezpie-
czeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budow-
lanych. Szczegółowy wykaz przypadków zwolnienia 
z opłat za usuwanie drzew wyszczególniony został w art. 
86 ustawy o ochronie przyrody.
Jak długo trwa wydanie decyzji?

Średni czas wydania decyzji to około 2 tygodnie.
Jakie sankcje grożą za usuwanie drzew lub krzewów 
bez wymaganego zezwolenia?

Administracyjne kary pieniężne przewidziane dla 
osób, które usunęły lub zniszczyły drzewa lub krzewy 
bez wymaganej decyzji, są jednymi z najwyższych w pol-
skim prawie. Wysokość kar uzależniona jest od gatunku 
drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m 
od poziomu gruntu. Przykładowe wartości kar:
■ dąb o obwodzie 200 cm – 182.000 zł,
■ topola o obwodzie 300 cm – 62.000 zł,

■ olcha o obwodzie 100 cm – 8.800 zł,
■ sosna o obwodzie 100 cm – 24.000 zł.

Szczegółowego wyliczenia wysokości kar dokonuje 
się podczas prowadzonego postępowania administracyj-
nego. Nawet zupełne usunięcie kłody lub pnia po wy-
ciętym drzewie nie powoduje umorzenia postępowania, 
gdyż w ustawie o ochronie przyrody przewidziano od-
powiednie procedury pozwalające na ustalenie gatunku 
drzew i jego obwodu.
Czy warto starać się o uzyskanie decyzji?

Jak wynika z powyższej treści, rachunek jest prosty: 
wydanie decyzji jest bezpłatne, ale usuniecie drzew bez 
wymaganego zezwolenia zagrożone jest bardzo wy-
soką karą.
Od właściciela drzew wymagane jest jedynie złożenie 
wniosku.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie wzory 
wniosków znaleźć można na stronie urzędu gminy
www.ugzw.com.pl w zakładce: „Ochrona środowiska”. 
Każda osoba, która zgłosi się osobiście lub telefonicz-
nie zostanie szczegółowo poinformowana o sposobie 
uzyskania decyzji.

Miejsce składania wniosków: Wydział Infrastruktu-
ry, Rolnictwa i Zamówień Publicznych pok. 5a I pię-
tro, tel. 43 825 33 77, e-mail: infrastruktura@ugzw.
com.pl lub sekretariat Urzędu Gminy Zduńska Wola, 
pok. 10.

Na tej stronie „Naszej Gminy” znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu: gospodarka 
gruntami, prowadzenie działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ochrona środowiska oraz infrastruktura 
techniczna. Mamy nadzieję, że nasza rubryka stanie się dla Czytelników cennym źródłem informacji.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janisze-
wicach może się pochwalić zestawem sprzętu do 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ufun-
dowanym przez KRUS. 

Fundatorem zestawów, zawierających sprzęt do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
jednostek OSP, od dziewięciu lat jest Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem 
otrzymania torby medycznej jest ukończenie przez 
co najmniej trzech strażaków kursu ratownictwa 
przedmedycznego. Dopiero mając w ręku dyplom, 
potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, moż-

na składać do KRUS wniosek o zakup sprzętu. Ze-
staw wręczyła strażakom Katarzyna Małolepsza, 
kierownik KRUS w Zduńskiej Woli, podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy Zduńska Wola, która odbyła 
się 15 marca 2010 r. 

– Życzę wam, aby było jak najmniej sytuacji,
w których ten sprzęt będzie potrzebny, ale jest to 
tylko nasze życzenie. W życiu jest inaczej. Niech 
więc wam służy i jak najlepiej spełnia swoje zadanie 
– mówiła Katarzyna Małolepsza, przekazując torbę 
ratownictwa medycznego na ręce Sylwestra Witcza-
ka, prezesa OSP w Janiszewicach.

Bogatsi o sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
na składać do KRUS wniosek o zakup sprzętu. Ze-
staw wręczyła strażakom Katarzyna Małolepsza, 
kierownik KRUS w Zduńskiej Woli, podczas ostat-
niej sesji Rady Gminy Zduńska Wola, która odbyła 
się 15 marca 2010 r. 

w których ten sprzęt będzie potrzebny, ale jest to 
tylko nasze życzenie. W życiu jest inaczej. Niech 
więc wam służy i jak najlepiej spełnia swoje zadanie 
– mówiła Katarzyna Małolepsza, przekazując torbę 
ratownictwa medycznego na ręce Sylwestra Witcza-Druhowie z Janiszewic ze sprzętem ufundowanym przez KRUS

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Antoni Wujda
naczelnik Wydziału 
Infrastruktury, rolnictwa 
i zamówień publicznych, 
pokój nr 5a,
tel. 43 825 33 77
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III Festyn Recyklingowy odbędzie 
się 8 maja 2010 r. przy Szkole Pod-
stawowej w Wojsławicach. Stanowi 
on ciąg dalszych działań w zakresie 
edukacji ekologicznej, którą gmina 
Zduńska Wola rozpoczęła w roku 
2008 i kontynuowała w roku 2009. 
Celem jest promowanie selektywnej 
zbiórki odpadów „u źródła”, propa-
gowanie ograniczenia zużycia energii 
i wody w gospodarstwach domowych 
oraz podnoszenie świadomości eko-
logicznej społeczeństwa.

Na program festynu złożą się nastę-
pujące elementy:
■ wymiana surowców wtórnych typu: 
makulatura, opakowania ze szkła bia-
łego, opakowania ze szkła kolorowego, 
baterie, puszki aluminiowe, nakrętki 
od butelek PET, kapsle metalowe, elek-
troodpady, opony samochodowe i od ma-
szyn rolniczych – na ekonagrody,
■ konkurs fotografi czny pod hasłem 
„Barwy i kształty ziemi”,
■ konkurs techniczny „Model demon-
stracyjny”,
■ konkurs plastyczny, polegający na za-
projektowaniu plakatu pt. „Oszczędzaj 
energię”,
■ Turniej Ekosportowy,
■ konkurs wiedzy ekologicznej „Recy-
klingowy Omnibus”,
■ konkurs „Piękna Gmina”,
■ pokaz mody ekologicznej, organizo-
wany przez Młodzieżową Radę Gminy 
Zduńska Wola,
■ przedstawienia o tematyce ekologicz-
nej w wykonaniu przedszkolaków,
■ warsztaty ekologiczne oraz warszta-
ty przeciwpożarowe dla mieszkańców 
gminy; w ich programie przewidziano 

pokaz sprzętu przeciwpożarowego 
i do przeciwdziałania awariom ekolo-
gicznym,
■ wieczór muzyczno-taneczny.

Regulaminów należy szukać na stro-
nach Urzędu Gminy Zduńska Wola 
pod adresem: www.ugzw.com.pl.

Nagrody dla zwycięzców konkursów 
będą tak dobrane, aby przy ich użyciu 
można było dalej realizować zdrowy 
styl życia w zgodzie z naturą oraz przy-
pominać, że troska o środowisko musi 
być działaniem permanentnym, stać 
się nawykiem, a nie kończyć się tyl-
ko na jednorazowej akcji. Dlatego też 
mieszkańcy za przyniesione odpady 
otrzymają żarówki energooszczędne, 
dzięki którym ograniczą zużycie prądu
w swoich domostwach. Bonusami 
w akcji będą także krzewy i drzewka, 
które – posadzone na terenie posesji
– przyczynią się do zazielenienia naszej 
gminy. Przedszkolaki otrzymają nagro-
dy propagujące zdrowy, sportowy tryb 
życia, a uczniowie będą mieli okazję 
wyjechać na edukacyjne wycieczki.

Imprezie towarzyszyć będzie kam-
pania reklamująca selektywną zbiórkę 
odpadów. Podczas festynu zorganizo-
wane zostaną punkty informacyjne, 
w których uczestnicy akcji będą mo-
gli zapoznać się z działaniami gminy 
w zakresie ekologii.

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

III Festyn Recyklingowy Wojsławice 2010

Mamy rady na odpady

Imprezie towarzyszyć będzie kam-

W roku 2009 podczas II Festynu 
Recyklingowego zebrano:
■ 300 kg kapsli metalowych
(ok. 124.300 sztuk),
■ 110 kg zakrętek typu PET,
■ 757 kg puszek aluminiowych
(ok. 45.420 sztuk),
■ 80 kg puszek stalowych,
■ 3,6 tony szkła białego,
■ 1 tonę szkła kolorowego,
■ 32 ton opon,
■ 245 kilogramów baterii
(ok. 10.290 sztuk baterii
typu „paluszki”),
■ 17.640 kilogramów 
elektroodpadów,
■ ok. 6 ton makulatury

Rodzaj odpadu jednostka miary 1 talon
1. Makulatura (prasa codzienna, prasa kolorowa, tektura, książki) kg 20
2. Opakowania ze szkła białego (butelki, słoiki); kg 20
nie przyjmujemy szyb okiennych i samochodowych, luster, ceramiki
3. Opakowania ze szkła kolorowego (butelki, słoiki); kg 20
nie przyjmujemy szyb okiennych i samochodowych, luster, ceramiki
4. Baterie i akumulatory małogabarytowe;  szt. 30
zbieramy baterie alkaiczne, baterie od kamer video, telefonów komórkowych
i bezprzewodowych, przenośnych komputerów, kalkulatorów, aparatów słuchowych, baterie paluszki itp.
5. Puszki aluminiowe szt. 60
6. Nakrętki od butelek typu PET szt. 200
7. Kapsle metalowe od butelek szt. 200
8. Elektroodpady; kg 15
zbieramy wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia AGD i RTV, sprzęt oświetleniowy, zabawki,
elektroniczny sprzęt rekreacyjny i sportowy, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.
Jeżeli masz wątpliwości, czy dany przedmiot jest elektroodpadem sprawdź na szczegółowym wykazie produktów ZSSE
9. Zużyte opony samochodowe; zbieramy opony i dętki od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz motocyklowe. szt. 4
Wymiary maksymalne opon to: średnica zewnętrzna 1400 mm, szerokość 400 mm
10. Zużyte opony ciągnikowe; zbieramy opony od maszyn rolniczych – ciągnikowe. szt. 2
Opony ciągnikowe tylne muszą być przecięte na cztery części; duże opony w całości nie będą przyjmowane

Regulamin zbiórki odpadów, organizowanej podczas III Festynu Recyklingowego pod hasłem: „Mamy rady na odpady”


