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Cztery placówki oświatowe
mają nowych dyrektorów.
Jakie są ich plany i jak będzie
wyglądać edukacja
po 1 września 2017 roku

Z okazji Gminnego
Dnia Strażaka zasłużonym
druhom wręczone zostały
medale, odznaki za wysługę lat
i wyróżnienia
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Ten system znów się
sprawdził

Starosta Powiatu Zduńskowolskiego
Wójt Gminy Zduńska Wola
oraz Starostowie Dożynek
serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE
które odbędą się
10 września 2017 roku w Wojsławicach

m

amy rady na odpady – to hasło,
które od 10 lat towarzyszy Festynowi Recyklingowemu. Wzorem
lat ubiegłych, mieszkańcy gminy –
którzy 22 kwietnia przywieźli do
Wojsławic posegregowane odpady,
takie jak: makulatura, baterie, puszki
aluminiowe, elektroodpady, nakrętki
od butelek typu PET oraz kapsle
metalowe – otrzymali od organizatora sadzonki roślin jednorocznych
lub wieloletnich.
Główny cel, jaki przyświeca tej
inicjatywie, to propagowanie segregacji śmieci. Przez 9 lat prowadzenia
kampanii ekologicznej zebraliśmy
prawie 400 ton różnych odpadów!

PoDczaS jubileuSzoWego 10.
feSTyNu uDało Się zebrać:

■ baterie – 41.652 szt.
■ puszki – 38.814 szt.
■ elektroodpady – 4.619 kg
■ makulatura – 3.269 kg
■ kapsle metalowe – 660 kg
■ nakrętki PET – 1.594 kg

Osoby zainteresowane mogły
uczestniczyć także w warsztatach
przycinania roślin.
O godzinie 10.00, 11.00 i 12.00
rozlosowaliśmy łącznie 15 nagród
dodatkowych. Nagrodami były
kompozycje kwiatowe do wykorzystania w ogrodach. Nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.
Mimo kapryśnej pogody Festyn
cieszył się, jak co roku, ogromnym
zainteresowaniem.

W programie m.in.:
► barwny korowód dożynkowy
► uroczysta polowa Msza Święta
► gry, zabawy i konkursy
dla dzieci, sołectw i sołtysów
► oraz występy artystyczne
Wieczór należeć będzie do zespołów:
„KORDIAN” i „CIUPAGA”

Czwarty Dąb Pamięci w Wojsławicach
Kwiecień jest w Polsce miesiącem pamięci
o zbrodni katyńskiej, jednej z najdłużej skrywanych tajemnic ludobójstwa w XX wieku.
W kwietniu 1940 roku na rozkaz naczelnych
władz Związku Sowieckiego wymordowano
blisko 22 tysiące Polaków.
Obchody Gminnego Dnia Katyńskiego, które w tym roku odbyły się 26 kwietnia przy obelisku
w Wojsławicach poświęconym pomordowanym, to symboliczne pochylenie się nad mogiłą upamiętniającą pomordowanych mieszkańców
gminy Zduńska Wola. W myśl słów
papieża Jana Pawła II: „Katyń. Przebaczyć – TAK, zapomnieć – NIE”
robimy wszystko, aby pamięć o tych
strasznych wydarzeniach sprzed 77
lat była na zawsze żywa w świadomości młodych pokoleń Polaków.
Przed 7 laty gmina Zduńska
Wola włączyła się w ogólnopolską
akcję sadzenia Dębów Pamięci.
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Każdy dąb symbolizuje jedną zamordowaną osobę. Do tej pory
przy obelisku posadzone zostały
trzy Dęby Pamięci ku czci: Władysława Konata, Antoniego Sokołowskiego i Szymona Jagiełły.

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

W tym roku posadzono czwarty
Dąb Pamięci ku czci Antoniego
Grębowicza, urodzonego w 1902
roku w Krobanowie, funkcjonariusza policji, zamordowanego
w kwietniu w 1940 w Twerze.
W uroczystościach wzięli udział
członkowie rodzin pomordowanych
funkcjonariuszy: Zuzanna Antosz,
wnuczka Szymona Jagiełły oraz
najbliższa rodzina Antoniego Grębowicza: Janina Krysiak (siostrzenica), Józef Grębowicz (bratanek)
i Wojciech Grębowicz (bratanek).
Część artystyczna przygotowana
została przez uczniów Gminnego
Gimnazjum w Janiszewicach.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Wojsławicach, którzy od siedmiu lat są organizatorami tej ważnej, historycznej
uroczystości.

projekt i opracowanie dtp:

opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
reGiony

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

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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Wójt Staniucha z absolutorium

Podczas sesji w dniu 29 czerwca radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy. Po raz kolejny pozytywnie ocenili realizację budżetu w zakresie dochodów
oraz wydatków i tym samym poparli jego dotychczasowe
działania.

Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją
w roku budżetowym, ponieważ w jej trakcie oceniane jest wykonanie budżetu za poprzedni rok.
Wydatki zrealizowano w kwocie 41.714.213,97
zł, przy zaplanowanych 43.365.886,01 zł, co sta-

nowi 96,19 proc. Priorytetem były inwestycje,
które w roku 2016 zostały zrealizowane w kwocie 5.230.595,14 zł. Dochody zostały wykonane
w kwocie 40.790.827,48 zł, przy zaplanowanych
40.573.583,01 zł, co stanowi 100,54 proc.

Przebudowa Urzędu Gminy Zduńska Wola
T

rwają prace remontowe w starej
części budynku, który po oddaniu do użytku będzie integralną
częścią nowej siedziby urzędu. Standard wykończenia będzie taki sam,
jaki jest w użytkowanej już części
obiektu.
W ramach modernizacji wykonane zostanie ocieplenie ścian
zewnętrznych styropianem, ocie-

plenie ścian zewnętrznych piwnicy i ścian będących w kontakcie
z gruntem, ocieplenie istniejącego stropodachu budynku poprzez
ułożenie wełny mineralnej wraz
z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej. Wymienione
zostały wszystkie stare okna oraz
drzwi na nowe o odpowiednich
współczynnikach.

Zamontowano nowy systemu
c.w.u. z cyrkulacją i izolacją termiczną przewodów w oparciu o nowe
źródło ciepła oraz zamontowano
nowy układ grzewczy z nowymi
przewodami i nowymi grzejnikami
z zaworami termostatycznymi i regulacją hydrauliczną instalacji.
Na prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gmi-

ny, gmina Zduńska Wola otrzymała
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości
93.746 zł.
Pozostają do wykonania prace
wykończeniowe.
Wszystkie prace mają zostać zakończone do 30 września br.
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Wodociąg
w Karsznicach
już gotowy

Ukończono prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Karsznice.
W ramach prac wybudowana została
sieć o długości 697 metrów, która umożliwi
podłączenie do wodociągu 4 budynków
mieszkalnych i 28 działek budowlanych.
Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JAN-POL
s.c. ze Zduńskiej Woli.

Teren przed urzędem
zagospodarowany

W czerwcu zakończono prace związane
z zagospodarowaniem zieleni wokół nowego budynku Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Prace obejmowały wyrównanie i uprzątnięcie terenu oraz nawiezienie urodzajnej
ziemi.
W kolejnym etapie dokonano nasadzeń
drzew i roślin dekoracyjnych. A są to m.in.:
wiąz żółtolistny, berberys żółty, pęcherznica czerwonilistna, trzmielina czy cyprys
formowany.

Remont drogi
w Czechach

Trwa remont drogi w Czechach. Długość
docinka zaplanowanego do zmodernizowania wynosi 558,25 metrów. Zakres robót
obejmie wymianę nawierzchni, budowę
chodnika, wykonanie poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych. Roboty będą
dotyczyły również wymiany przepustów
pod zjazdami.
Inwestycja jest współﬁnansowana ze środków zewnętrznych, uzyskanych w ramach
Programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019
oraz środków powiatu zduńskowolskiego,
udzielonych w ramach partnerstwa.

Umowa na budowę łącznika
z drogą S8 podpisana
Umowa pomiędzy powiatem
zduńskowolskim, reprezentującym konsorcjum, a wykonawcą zamówienia publicznego
została podpisana 18 maja 2017
r. w Starostwie Powiatowym
w Zduńskiej Woli.
Konsorcjum tworzą
partnerzy projektu – powiaty zduńskowolski i łaski, gminy Zduńska Wola
i Sędziejowice oraz miasto
Zduńska Wola. Wykonawcą jest firma Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z miejscowości
Porszewice k. Pabianic.
Przetarg nieograniczony
dotyczy „Budowy drogi
powiatowej stanowiącej
łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8
– Zduńska Wola Wschód”
i będzie realizowany w ramach projektu „Miejski obszar funkcjonalny
Zduńska Wola – Karsznice
– budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie
powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.
Przedmiotem umowy

Od lewej siedzą: Antoni Wujda, zastępca wójta Gminy Zduńska Wola; Jerzy Kotarski, wójt Gminy Sędziejowice
oraz Dariusz Cieślak ze Starostwa Powiatowego w Łasku FOT. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

jest zaprojektowanie i budowa drogi powiatowej
stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi
ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód.
W ramach realizacji
przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie
i wybudowanie 4,3 km
nowej drogi powiatowej na terenie powiatów
zduńskowolskiego i łaskiego między węzłem

drogi ekspresowej S8
Zduńska Wola Wschód
a drogą wojewódzką 482
(dotychczasową drogą
krajową 12/14). W korytarzu drogi znajdą się:
jezdnia, zieleń izolacyjna,
ścieżka rowerowa, chodnik, rowy przydrożne,
oświetlenie rogowe, kanał teletechniczny oraz
pas przeznaczony pod
przyszłą budowę infrastruktury technicznej

Place zabaw znów jak nowe
T
rwają prace konserwacyjne na
gminnych placach zabaw. W ramach prowadzonych robót konserwowane są elementy drewniane oraz
malowane elementy metalowe urządzeń zabawowych i urządzeń małej
architektury. W miarę potrzeb wymieniane są także zużyte lub uszkodzone elementy.
Prace mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa użytkownikom
obiektów oraz poprawę estetyki.
W związku z prowadzonymi pracami przepraszamy za przejściowe
utrudnienia w korzystaniu z placów
zabaw.

w zależności od potrzeb
(energetyczną, gazową,
wodną i kanalizacyjną).
Infrastruktura ta będzie
wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi
zakresu rzeczowego projektu.
Termin realizacji umowy to listopad 2018 r.
Wartość umowy opiewa
na kwotę 18. 921 000 złotych brutto.

oświata
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Najlepsi nagrodzeni przez wójta
Koniec roku szkolnego to przez uczniów niecierpliwie wyczekiwany dzień. 29 czerwca
we wszystkich placówkach oświatowych
zadzwonił ostatni dzwonek, świadectwa
zostały rozdane – rozpoczęły się wakacje.
Zanim jednak uczniowie opuścili na dwa
miesiące mury swoich szkół, wzięli udział
w uroczystych apelach.
– Koniec roku szkolnego to czas na
wielkie podziękowania dla wszystkich nauczycieli, pracowników
oświaty, rodziców, a przede wszystkim dla was, drodzy uczniowie. Za
wami kolejny rok ciężkiej, wytrwałej
pracy. Każdego dnia swoim zaangażowaniem i postawą podkreślaliście sens podejmowanych działań,
a otrzymane świadectwa są tego dowodem – te słowa uznania za dojrzałość, pomysłowość i kreatywność
wójt Henryk Staniucha skierował
do uczniów, rodziców, pracowników
i dyrektorów szkół.
Na zakończenie roku szkolnego
nauczyciele oraz zaproszeni goście
gratulowali sukcesów uzdolnionym
uczniom. Po raz kolejny najlepsi
z nich wyjadą na wspólny wypoczynek, tym razem w lipcu do Zakopanego.
W zakończonym roku szkolnym na tę nagrodę zapracowali:
Julia Jakubowiak (SP w Annopolu Starym); Jakub Kaczmarek (SP
w Izabelowie); Zuzanna Sadowska (SP w Wojsławicach); Kamila

Zakończenie roku szolnego w Szkole Podstawowej w Izabelowie

Adamkiewicz (SP w Krobanowie);
Aleksandra Pietrzyk i Zuzanna
Kaźmierczak (SP w Janiszewicach);
Magdalena Michalska, Milena Cieślak, Marianna Fendor i Monika
Włodarczyk (Gminne Gimnazjum
w Janiszewicach); Jakub Kubiak
(SP w Czechach); Magdalena Przesmycka, Maciek Kaczmarek, Jakub
Tracewski, Małgorzata Cieślik i Łukasz Suchański (Gminne Gimnazjum w Czechach).

Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas ze wszystkich szkół podstawowych zostali wyróżnieni przez
wójta Henryka Staniuchę nagrodami rzeczowymi.
Kadra szkół gimnazjalnych, przynajmniej w dzień pożegnania z trzecioklasistami, raczej nie chciała pamiętać, że po wakacjach w tych
szkołach nie pojawią się nowi pierwszoklasiści. Wiosną nie odbył się
nabór do wygaszanych gimnazjów,

zaś obecni szóstoklasiści z podstawówek od września zaczną w nich
klasę siódmą (i zostaną w swoich
dotychczasowych szkołach także
w klasie ósmej).
To największa zmiana w nowym
roku szkolnym, związana z wdrażaniem przez rząd reformy oświaty.
Uczniowie klas I, IV oraz VII wydłużonej podstawówki po wakacjach zaczną zdobywać wiedzę według zmienionej podstawy programowej.

Czytanie zbliża – czyli akcja międzypokoleniowa
X
VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbywał się pod
hasłem „Czytanie zbliża”.
Idąc tym tropem, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Szaniawskiego – wraz
z uczniami Publicznego Gimnazjum w Czechach: Darią Knerą,
Łukaszem Suchańskim, Małgorzatą
Cieślik, Rozalią Bilską i Różą Graf
– odwiedzili kilka zduńskowolskich
instytucji, aby tam popularyzować
literaturę i zachęcać do korzystania
ze zbiorów biblioteki.
Na literackiej mapie znalazły się:
Urząd Gminy Zduńska Wola, Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy,
Sklep Zenobii Radwańskiej oraz
Publiczne Przedszkole Nr 11,
gdzie gimnazjaliści przeczytali legendy z książki „Baśnie i legendy
o Zduńskiej Woli” oraz wiersze
znanych autorów dla dzieci: J. Brzechwy, A. Fredry, M. Konopnickiej
i S. Jachowicza.
Inicjatywa organizowana jest corocznie i ma na celu popularyzację
czytelnictwa oraz zacieśnianie więzi
międzypokoleniowych
poprzez
wspólne działania dzieci i dorosłych.

Tekst i foto: Archiwum
MBP w Zduńskiej Woli
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Konkursy na dyrektorów
placówek oświatowych rozstrzygnięte
Konkursy na kandydatów na dyrektorów
gminnych placówek oświatowych odbywały się od 22 do 25 maja. Wójt gminy,
zgodnie z przepisami, zarządzeniem z dnia
15 maja 2017 roku powołał 12-osobową
komisję konkursową w składzie trzech
przedstawicieli organu prowadzącego,
trzech przedstawicieli organu nadzoru
pedagogicznego, dwóch przedstawicieli
rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli
rady rodziców oraz dwóch przedstawicieli
związków zawodowych.
Do konkursów swoje oferty zgłosili jedynie obecni dyrektorzy szkół
i przedszkoli. W dniu 26 maja 2017 r.
wójt zatwierdził wybór kandydatów
na dyrektorów placówek oświatowych. W dniu 12 czerwca 2017 r. powołania na stanowiska kierownicze
na okres pięciu lat – od 1 września
2017 do 31 sierpnia 2022 roku otrzymali: Violetta Owczarek, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie;
Mariola Suwald, dyrektor Gminnego Przedszkola w Ochraniewie;
Agnieszka Glińska, dyrektor Gminnego Przedszkola w Tymienicach
i Paweł Nyklewicz, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.
O plany na nową kadencję zapytaliśmy dyrektorów placówek
oświatowych. Oto, co nam odpowiedzieli:

Mariola Suwald: – Przedszkole to
przede wszystkim miejsce zabawy
i edukacji dzieci, beztroskiego spędzania czasu, ale także zdobywania

wiedzy i umiejętności niezbędnych
do funkcjonowania we współczesnym świecie. Z zastosowaniem
nowatorskich rozwiązań metodycznych pomaga dzieciom w odkrywaniu i rozwijaniu ich możliwości,
kształtowaniu charakteru i umiejętności wyrażania własnego ,,ja”. Chcę
kontynuować działania edukacyjne
i wychowawcze, służące bezpieczeństwu, a także intelektualnemu i społecznemu rozwojowi dziecka. Jestem
przekonana, że kadra przedszkola,
spokojna o jego przyszłość, wraz
ze mna będzie wykonywała swoje
obowiązki z zaangażowaniem i pasją. Zamierzam wprowadzać rozwiązania metodyczne i organizacyjne, które będą systematycznie
rozwijać ofertę edukacyjną przedszkola przez zastosowanie w pracy
z dziećmi atrakcyjnej technologii
multimedialnej i informacyjnej
w celu zwiększenia ich zainteresowania tematyką proponowanych
zajęć, zdobywaniem nowych umiejętności i wiedzy.

Agnieszka Glińska: – W swoich
planach postanowiłam przede
wszystkim uwzględnić szereg działań, które stanowią odpowiedź na
potrzeby naszych wychowanków.
Myślę o wprowadzeniu pakietu
programów autorskich, prowadzeniu w placówce warsztatów zainteresowań, organizowaniu spotkań
z ciekawymi ludźmi: paraolimpijczykami, rolnikami, weterynarzem
i innymi, dzięki którym dzieci poznają pracę ludzi różnych zawodów,

nauczą się szacunku dla pracy, dowiedzą się o sportowych igrzyskach
paraolimpijskich, o sukcesach sportowych paraolimpijczyków. W planach są także zajęcia z cyklu „Kolorowa chemia”, organizowane we
współpracy ze specjalistami.

Violetta Owczarek: – Ważnym
elementem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminów
zewnętrznych po ósmej klasie szkoły podstawowej. W związku z tym,
priorytetem w najbliższym czasie
będzie utworzenie pracowni fizkochemicznej oraz nowoczesnej pracowni komputerowej. Ważnym jest
także, aby kontynuować to, co do tej
pory z powodzeniem było realizowane w naszej szkole: wprowadzać
innowacje pedagogiczne, realizować
nowe projekty ( w tym profilaktyczne) i pozyskiwać środki unijne. Myślę także o wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(opieka logopedy i pedagoga szkolnego, posiadanie Certyfikatu Szkół
Promujących Zdrowie). Będziemy
prowadzić dobrze funkcjonujący
blok żywieniowy, organizować wiele zajęć pozalekcyjnych, uczestniczyć
w konkursach i zawodach sportowych; zachęcać do działań w wolontariacie, w drużynach zuchów
i harcerzy. Nie zapomnimy o organizowaniu szeregu uroczystości,
imprez szkolnych i środowiskowych,
np. „Festynu Rodzinnego”, akcji letniej „Wędrującego Artystycznego
Lata” czy „Internetowego Teatru
dla Szkół”.

Reforma oświaty wprowadza wiele
nowych obowiązków dla dyrektora
szkoły. Począwszy od organizacji
pracy, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej, nowych zajęć,
zmian w zatrudnieniu oraz nowelizacji statutu. Najistotniejszą zmianą
dla szkoły, niosącą najwięcej wyzwań,
jest zmiana podstawy programowej
i ramowych planów nauczania.

Paweł Nyklewicz: – Wszystkie te
działania będą wymagały wypracowania odpowiednich rozwiązań
systemowych tak, by dostosować
szkołę do nowych wyzwań. Będziemy nadal pracować nad tym, by nasza
placówka była szkołą nowoczesną,
a jednocześnie silnie zakorzenioną
w tradycji. Służyć temu będą programy rozwojowe, które zamierzamy
wdrażać również w oparciu o środki
unijne. Będziemy chcieli wprowadzić
innowacyjne działania związane ze
zwiększeniem kompetencji uczniów
w zakresie przedmiotów ścisłych,
przyrodniczych i humanistycznych,
rozwijać już wprowadzone zajęcia
z „Robotyki”, „ Gier logicznych”,
„Nauki języka obcego”. Zamierzamy
położyć duży nacisk na umiejętności
biologiczno-przyrodnicze, wykorzystując dobrze wyposażone pracownie,
nowoczesne programy multimedialne i pomoce naukowe, które pozwalają zwiększyć motywację ucznia do
nauki. Istotnym dla nas jest również
rozwój osobowy uczniów, umiejętność autoprezentacji, którą będą
rozwijać przez dodatkowe zajęcia
warsztatowe.

oświata
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Dzień Dziecka z patronem
Dzień Dziecka w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach obchodzony jest zawsze bardzo uroczyście.
Rada Rodziców, Dyrekcja oraz nauczyciele i tym razem dołożyli wszelkich starań, aby ten szczególny dla dzieci czas
był pełen radości, beztroski i niespodzianek.
Pierwszym punktem programu była uroczysta
akademia z okazji 102. rocznicy urodzin ks. Jana
Twardowskiego. Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt.: „Nierówni potrzebują
siebie”. Pokazali całej społeczności szkolnej, że
poprzez poezję patrona szkoły można nauczyć
się radości życia. Na spektakl został zaproszony
wójt Henryk Staniucha.
Po występach zaczęło się wielkie, radosne świętowanie na terenie wokół szkoły, który zamienił
się w kolorowy plac zabaw. Dzieci korzystały do
woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni i trampolin.
Nie zabrakło również rozgrywek sportowych.
Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w następujących konkurencjach: walki łuczników, slalom z przeszkodami i kręgle.
Rada Rodziców zadbała o pyszny poczęstunek.
Serwowano watę cukrową, lody i hot dogi.

Na „deser” odbyło się spotkanie z policjantami
oraz pokazy strażackie. Nie da się ukryć, że największą frajdę najmłodszym dzieciom sprawiła
zabawa w pianie oraz polewanie wodą. Ten dzień,

bogaty w wiele wrażeń, na długo zapisze się w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli.

Tekst i foto:
Archiwum zgiSP w janiszewicach

Nowa pracownia robotyki w Janiszewicach
W
Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Janiszewicach
2 czerwca br. uroczyście otwarto
nową pracownię robotyki. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele Urzędu Gminy,
Rady Rodziców oraz lokalni sponsorzy – przyjaciele szkoły.
Zaproszonych gości powitał
dyrektor Paweł Nyklewicz, który
podziękował gościom za wsparcie
i okazaną pomoc przy tworzeniu
nowej pracowni.
Podczas otwarcia Monika Majchrzak, opiekun pracowni i koordynator projektu, przedstawiła kolejne
etapy realizacji warsztatów – od pomysłu poprzez profesjonalne przygotowanie nauczycieli, aż po przebieg premierowych zajęć. Zwracała
szczególną uwagę na podnoszenie
kompetencji technicznych i informatycznych wśród uczniów, a także wskazywała korzyści, jakie płyną
z umiejętności konstruowania robotów Lego na rozwój kreatywnego
myślenia i wyobraźni przestrzennej
dzieci.

Uczniowie klasy drugiej szkoły
podstawowej pod okiem Tomasza Kozłowskiego zaprezentowali
pierwszego robota o nazwie Milo.
Robot zbudowany został przy użyciu kolorowych zestawów klocków
Lego WeDo, które są adresowane do najmłodszych odbiorców.
Umożliwiają one tworzenie wielu
nieskomplikowanych i atrakcyjnych
wizualnie konstrukcji.
Z kolei uczniowie klas trzecich
gimnazjum opowiadali o swoich robotach, wykorzystywanych

w nich silnikach i czujnikach oraz
o tym, w jaki sposób przebiegało ich
,,ożywianie”. Zaprezentowali roboty bazowe, motocykl, dźwig, a także
zwierzęta – słonia i przesympatycznego pieska Azora. Młodzi inżynierowie do konstruowania używali
zestawów Mindstorms Education
EV3 – najbardziej zaawansowanej
pomocy dydaktycznej firmy Lego.
Warto podkreślić, iż podczas programowania wykorzystywali przejrzyste i kolorowe schematy blokowe oparte na systemie LabVIEW,

z którego korzystają inżynierowie na
całym świecie – od uczelni wyższych
po potężne fabryki.
Na twarzach młodych inżynierów zauważyć można było wielką
pasję i radość, jaką sprawiało im
konstruowanie i programowanie
robotów.
W szkole trwa nabór chętnych
uczniów na kolejny cykl zajęć, które
ruszą wraz z początkiem przyszłego
roku szkolnego.

Tekst i foto:
Archiwum zgiSP w janiszewicach
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Miły Gość
w przedszkolu
Wójt Henryk Staniucha skorzystał z zaproszenia dzieci i 23 maja zawitał do Przedszkola w Czechach, by poczytać dzieciom
bajki, znane i lubiane przez wszystkich
najmłodszych. Przedszkole od lat promuje
czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych poprzez uczestnictwo w akcji„Cała Polska czyta dzieciom”, a w tym roku również poprzez
innowacje: „Odkryj w sobie talent” oraz
„W zaczarowanym świecie książek – Przyjacielu czytam Tobie, a ty mnie”.
Na początek grupy starsze wysłuchały
bajki„Roszpunka”. Starszaki z uwagą i w skupieniu słuchały interpretacji pana wójta.
Następnie sala zapełniła się maluchami, dla
których baśniowe historie stanowią nieodłączny element każdego dnia w przedszkolu. Pan wójt przeczytał im znaną opowieść
o „Czerwonym Kapturku”. Dzieci chłonęły
każde usłyszane słowo i żywo interesowały
się losem małej bohaterki. Dodatkowym elementem, przybliżającym dzieciom słyszany
tekst, była prezentacja z ilustracjami z bajek
wyświetlana podczas czytania.
Na zakończenie spotkania wszystkie
dzieci uczestniczyły w krótkiej dyskusji na
temat wysłuchanych bajek, do której włączyli się wójt Henryk Staniucha i Anna Stoparczyk, dyrektor ZGSPiP w Czechach.
Dzieci nie zapomniały również o własnoręcznie przygotowanych podziękowaniach dla Gościa. Mamy nadzieję, że pan
wójt jeszcze nie raz zawita do przedszkola
w Czechach.

Oni też czytają

m

y czytamy – to ogólnopolska
akcja czytelnicza propagowana
przez Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa.
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Czechach wraz z nauczycielami
brali udział w korowodzie, prezentując swoje ulubione książki. Maszerowali wokoło szkoły z wesołymi
okrzykami i wiwatami, wzbudzając
zainteresowanie mieszkańców oraz
spotkanych po drodze osób.
Akcja zakończyła się na boisku
szkolnym. Każda klasa ustawiła się
w kształt wskazanej wcześniej litery,
by wspólnie stworzyć ogromny napis. Szkoła podstawowa stworzyła
napis „Poczytaj my”, a gimnazjum
wyraz „Książki”.
TeksT i foTo:

Archiwum ZgsPiP w cZechAch

oświata

Festyn w Krobanowie

Z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej
w Krobanowie 10 czerwca odbył się Festyn
Rodzinny. Zabawa zgromadziła nie tylko
społeczność tej miejscowości.
Świętowanie rozpoczął spektakl (piąty z kolei) z udziałem rodziców i uczniów, przygotowany
pod kierunkiem Izabeli Wrąbel.
W rolę aktorów wcielili się: Bernadeta Gładkiewicz, Małgorzata
Foszpańczyk, Aneta Nowak, Aneta
Pasternak, Dagmara Kikowska, Justyna Owsiak, Marlena Chaładyniak i Jarosław Kalinowski, którzy
zaprezentowali nowoczesną wersję
„Kopciuszka”. Przedstawienie urozmaicone było występem trębacza
Pawła Makówki oraz tancerki Darii Pietrasiak.

Podczas przygotowań nawiązano
współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Annopolu Nowym. Scena
balu, odbywająca się podczas przedstawienia, nagrana została z udziałem
druhów i mieszkańców Annopola
Nowego w miejscowej strażnicy.
Kolejnym punktem były występy
dzieci z grup przedszkolnych „Miodoludki” i „Kropki” oraz pokaz taneczny uczennicy klasy IV Zofii
Bednarskiej.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły korzystać
z dmuchanych zamków, trampoliny,
kul wodnych, malowania twarzy,
przejażdżki dorożką i motocyklem
oraz wirtualnych gier.
Podsumowaniem festynu był mecz
piłki siatkowej, w której uczniowie

połączyli swoje siły z siłami rodziców.
Ogromną atrakcją okazał się pokaz
sprzętu i wozu strażackiego z Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
Wszyscy goście mogli spróbować
pysznych wypieków, wspaniałego bigosu, potraw z grilla i wielu innych
smakołyków.
Program festynu spełnił oczekiwania jego organizatorów, dzieci
i rodziców uczestniczących w zabawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie
przyczynili się do radośnie spędzonego czasu.

TeksT i foTo:
Archiwum sP w kroBAnowie

oświata
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Rekordowe potyczki w Czechach
W XVII Powiatowych Potyczkach Matematycznych uczestniczyło 267 uczniów z 15
szkół podstawowych i 11 szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Zduńska
Wola, miasta i gminy Szadek oraz z gminy
Zapolice.

Łukasz Suchański (ZGSPiP Czechy), a wśród uczniów klas trzecich
– Aleksandra Różańska (ZGSPiP
Czechy).

Zmagania odbyły się w Zespole
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach. Dodajmy, iż w tym
roku padł rekord uczestników.
Poprzedni uzyskano w 2014 roku
– wówczas w zmaganiach wzięły
udział 254 osoby.
W tegorocznej edycji konkursu
bardzo dobrze spisali się uczniowie
ze szkół z gminy Zduńska Wola, którzy aż czterokrotnie zajmowali miejsca na najwyższym stopniu podium.
W kategorii klas piątych wygrał
Jerzy Mes (ZGSPiP Czechy), wśród
uczniów klas pierwszych gimnazjum zwyciężyła Magdalena Michalska (ZGiSP Janiszewice), wśród
uczniów klas drugich triumfował

■ Klasy IV: 3 miejsce: Alojzy An-

Pozostałe miejsca uczniów
ze szkół z terenu naszej gminy:

drzejewski (ZGSPiP Czechy), wyróżnienia: Antoni Andrzejewski
i Laura Graf (oboje ZGSPiP Czechy) oraz Maria Płatek (ZGiSP Janiszewice).
■ Klasy V: 3 miejsce: Kacper Szewczyk (SP Wojsławice).
■ Klasy VI: 2 miejsce: Jakub Kubiak
(ZGSPiP Czechy), wyróżnienia:
Zuzanna Kaźmierczak i Wiktoria Kabzińska (obie ZGiSP Janiszewice) oraz Zuzanna Matusiak
(ZGSPiP Czechy).
■ Klasy II gimnazjum: 3 miejsce:
Agnieszka Kwiecień (ZGSPiP
Czechy), wyróżnienie: Konrad Lis
(ZGiSP Janiszewice).
■ Klasy III gimnazjum: 2 miejsce:

Hubert Gruda (ZGiSP Janiszewice), wyróżnienia: Marcin Ilski
–(ZGiSP Janiszewice) i Wojciech
Król (ZGSPiP Czechy).
Honorowy patronat nad konkursem objęli: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, marszałek wojewódz-

Aby chronić, trzeba poznać
Z
magania uczniów klas III i IV w Gminnym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym „Stonoga”, objętym Honorowym Patronatem Wójta Gminy Zduńska
Wola, odbyły się 25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
W konkursie, organizowanym w ramach projektu
„Aby chronić, trzeba poznać”, uczestniczyły 3-osobowe
drużyny z gminnych szkół podstawowych. Zwycięzców
wyłoniło jury, które składało się z nauczycieli – opiekunów drużyn.
Spośród klas trzecich I miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Izabelowie w składzie: Marta
Chrabelska, Sebastian Kaźmierczak, Jakub Płatek.
Opiekunem była Iwona Gajda.
II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym w składzie: Dawid Witczak,
Mikołaj Kuśmierczyk, Julia Rzepka pod opieką Lidii
Dworczak.
III miejsce należy do drużyny z Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
w składzie: Szymon Witkowski, Szymon Sadziński,
Miłosz Kaźmierczak. Opiekunki grupy to: Katarzyna
Zielińska i Elżbieta Fulko.
Spośród klas czwartych I miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w składzie: Maria
Płatek, Wiktoria Olejnik, Wiktor Ratajczyk. Opiekunkami były Mariola Baluch i Katarzyna Grala.

twa łódzkiego Witold Stępień;
prof. dr hab. Marcin Studniarski,
dziekan Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego; starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik i Wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha.

Niecodzienny gość
w naszej szkole

W

II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej
z Izabelowa w składzie: Wiktoria Kryzińska, Szymon
Śnieg, Karolina Szkudlarek. Grupą opiekowały się Iwona Szmania-Dzwonik i Katarzyna Gamracy.
III miejsce należy do drużyny ze Szkoły Podstawowej
w Czechach w składzie: Alojzy Andrzejewski, Agata
Krawiec, Laura Graf. Opiekunami byli Jarosław Szewczyk i Anna Guć.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe z rąk Ewy
Padzik, sekretarza Gminy Zduńska Wola oraz Krzysztofa Głuszczaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również dyplomy i drobne upominki.

Tekst i foto: Archiwum SP w izabelowie

Dniu Dziecka społeczność
Zespołu Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach odwiedził niecodzienny gość – „Sówka”. Maskotka
związana jest z Fundacją PKO Banku Polskiego, który prowadzi konta
Szkolnej Kasy Oszczędności.
Dzieci z przedszkola oraz szkoły podstawowej były zachwycone
wizytą. Na zakończenie spotkania
każda grupa zrobiła pamiątkowe
zdjęcie.
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W dobrej atmosfer
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Joanna Aleksandrowicz, mieszkanka Maciejowa, w ubiegłym roku otrzymała tytuł aktorki scen muzycznych. Zagrała
m.in. na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, na Nowej
Scenie w Bydgoszczy oraz w Teatrze V6 w Łodzi. Na swoim
koncie ma epizody w polskich filmach i serialach. Jej zdjęcia
były publikowane na włoskim portalu ‘’Vouge Italia’’ oraz
brytyjskim ‘’Calumet Photography UK’’.
Pochodzisz z naszej gminy, z Maciejowa. Skąd
u ciebie pomysł na aktorstwo?
Joanna Aleksandrowicz: – Chodziłam do
Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli,
gdzie w drugiej klasie wzięłam udział w nagraniu płyty o naszej klasie, a następnie płyty ku czci
papieża Jana Pawła II w profesjonalnym studiu
nagrań w Łodzi. Byłam oczarowana atmosferą,
która towarzyszyła nagraniom. To było naprawdę
niesamowite przeżycie, z wrażenia nie jadłam cały
dzień (śmiech). W szóstej klasie wygrałam szkolną „Szansę na sukces”. Pamiętam przygotowania:
wymyśliłam sobie, że zaśpiewam utwór o tym, że
nie mam się w co ubrać, czyli po prostu o… szafie.
Do tej pory właściciel firmy produkującej pudełka, znajdującej się niedaleko mojego rodzinnego
domu, wspomina, jak przyjechałam na rowerze
z prośbą o zbudowanie szafy z kartonów. Po ukończeniu gimnazjum zdecydowałam się na liceum
o profilu teatralno-filmowym w Łodzi.
Jak sądzisz, co wpłynęło na kształtowanie twojej
osobowości?
– Mam wrażenie, że to, z jakiej rodziny pochodzę. Od dziecka byłam uczona pracy, pomagałam rodzicom w ogrodnictwie, miałam kontakt
z ludźmi. To wszystko miało na mnie ogromny
wpływ. Również fakt, że wychowałam się na wsi,
w zgodzie z naturą. Serce i moja wrażliwość są
właśnie stąd, z Maciejowa. Bardzo cenię państwa Marciniaków, u których spędziłam znaczną
część mojego dzieciństwa: na grze w siatkówkę
do zmroku i huśtaniu się na ogromnej huśtawce,
która mieściła prawie całą rodzinę. Tam zawsze
czekało na mnie kakao i jeszcze ciepłe ciasto.
Mam wielki sentyment i szacunek dla moich
sąsiadów.
Jak rodzina zareagowała na wybór twojego zawodu?
– Przez długi czas rodzice twierdzili, że nie
pójdę do liceum o profilu teatralnym w Łodzi,
bo jestem za młoda. Jednak ja bardzo upierałam
się przy swoim. W końcu zgodzili się, żebym jako
nastolatka opuściła rodzinny dom.

Czujesz się nadal związana ze swoją gminą
i miejscem zamieszkania?
– Tak, bardzo. W liceum każdy wiedział, że
pochodzę z okolic Zduńskiej Woli (śmiech) i że
jest to miasto urodzin św. Maksymiliana Kolbego.
Również teraz, w Warszawie, jestem kojarzona
z tą małą miejscowością. Tutaj mieszkają moi
rodzice, dziadek i brat, który przejmie rodzinny
interes, zapoczątkowany przez dziadka w 1965
roku. Tutaj poznałam mojego chłopaka, z którym
jestem po dziś dzień. Moje najlepsze przyjaciółki również pochodzą z okolic Zduńskiej Woli.
Trudno nie wspomnieć o gimnazjum w Janiszewicach, nauczycielach i kolegach – to był cudowny czas! Dużo zawdzięczam temu miejscu, bo
mnie ukształtowało.

>> Moja wrażliwość jest...

z Maciejowa
– mówi aktorka i wokalistka
Joanna Aleksandrowicz <<
Od skończenia studiów minął zaledwie rok, a ty
masz na swoim koncie m.in. współpracę z Markiem Koterskim, twórcą kultowego „Dnia Świra”; koncert filmowo-musicalowy, w którym
wystąpiłaś po raz pierwszy z członkami zespołu
Varius Manx w 2015 roku; kampanie reklamowe
dla znanych marek... Skąd czerpiesz siłę i motywację do wszystkich projektów?
– Pewnie trochę taka jest moja natura – lubię,
gdy dużo się dzieje. Wiele osób twierdzi, że aktorstwo to bardzo trudny zawód, bez stabilizacji.
A ja mam takie przeświadczenie, że jeśli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, to należy próbować
naprawić sytuację, a nie tkwić w niej i narzekać.
Każdy zawód jest trudny na swój sposób, ale jeśli
robimy to z pasją – po prostu kochamy to – działamy na 100 procent, to wówczas uśmiecha się do
nas szczęście. Ja mam go chyba dość sporo. Entuzjazm i dobra energia rzadko mnie opuszczają.
Korzystałam również ze szkoleń z zakresu motywacji; inwestowałam w poznanie siebie samej.
Często spisuję swoje cele oraz marzenia i staram się je realizować. Zazwyczaj to ludzie mnie
motywują i inspirują. Jeśli przebywam w dobrej
atmosferze, wtedy latam wysoko.

Praca nad reklamą dla My taxi & Mercedes-Benz

Przygotowania do spektaklu w Teatrze Muzycznym w Gdyni

szych stron
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Jakie są Twoje zainteresowania oprócz teatru
i śpiewu? Co robisz w wolnym czasie, gdy nie
jesteś na scenie?
– To bardzo ważne żyć w pełni, nie ograniczać
się tylko do pracy, gdyż można się szybko wypalić. Staram się znajdować czas na relaks. Bardzo
lubię gotować – lubię kuchnię włoską i tajską.
Radość sprawiają mi spotkania z najbliższymi,
szczególnie na łonie natury. Ostatnio po koncercie pojechałam z moim chłopakiem do suchoczaskiego lasu – gdzie leżałam i słuchałam śpiewu
ptaków. To mnie bardzo relaksuje: gotowanie,
natura i kontakt z bliskimi.
Spektakl w Teatrze Telewizji

Zdjęcie autorstwa Anny Nowocińskiej

Spektakl „Pociąg do starszych panów”

Co mogłabyś powiedzieć osobom, które szukają swojej drogi w życiu? Warto walczyć o swoje
marzenia?
– Najważniejsze, to iść za głosem własnego
serca. Jak to mówią: „na wszystko trzeba sobie zapracować”. Sądzę, że warto podjąć próbę
i nie żałować po latach, że się nie spróbowało.
W moim przypadku to były i są lata ćwiczeń,
poświęceń i niedziel nie zawsze spędzonych z rodziną. Mimo to uważam, że warto walczyć. Każdy
jest do czegoś stworzony i powinien to właśnie
robić. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli czegoś
bardzo chcemy, wtedy staje się to rzeczywistością.
Każdy zawód ma swoje porażki i sukcesy i trzeba być na to przygotowanym. Najważniejsza jest
wiara w siebie.
Jakie są twoje plany na przyszłość i gdzie będziemy mogli cię zobaczyć i usłyszeć?
– Regularnie gram koncerty filmowo-musicalowe, również w Zduńskiej Woli takie koncerty będą miały miejsce. W gminie odbędzie się
koncert 28 października tego roku, ale śpiewam
w całej Polsce. Współpracuję z gronem wspaniałych ludzi. To jeden z moich projektów, który
bardzo kocham, i któremu jestem oddana. Zagrałam też w Teatrze Telewizji pod roboczym
tytułem Katyń-Łagry, który jesienią będzie transmitowany na kanale TVP1. Teraz przygotowuję
się do krótkometrażowego projektu filmowego,
w którym zagram jedną z kobiet Witkacego.
Fascynuje mnie postać Jadwigi Witkiewiczowej
(Unrug), bo szczególną słabość mam do takich
postaci „nieteraźniejszych”. Cały czas angażuję się
w nowe produkcje. Moją domeną jest pracować
z profesjonalistami, ale jednocześnie z dobrymi
ludźmi. Takie są moje plany na teraźniejszość
i przyszłość.

rozmawiała: malwina klimaszewska
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Gminny Dzień Dziecka w Czechach
Frekwencja była rekordowa, pogoda również dopisała. Do
tego organizatorzy festynu: Urząd Gminy Zduńska Wola; Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach oraz Rada Rodziców przy tej placówce postarali się,
aby dzieciakom umilić ich święto.
Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji,
w tym możliwość bezpłatnej zabawy na eurobungy,
w basenie z piłeczkami oraz na dużej dmuchanej
zjeżdżalni. Bezpłatnie oferowano watę cukrową,

popcorn i lody. W czasie zabawy panie i panowie
z Rady Rodziców serwowali różnego rodzaju
smakołyki: kociołek farmera, kiełbaski z grilla
oraz własnoręcznie upieczone ciasta.
Na boisku Orlik można było śledzić zmagania piłkarzy. W bezpośrednich pojedynkach
zmierzyli się uczniowie z klas I-III z rodzicami, a także gimnazjaliści z Czech i absolwenci
z Zespołu Szkół w Czechach z zaproszonymi
gośćmi.

Podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka odbyły się również dwie prezentacje projektów edukacyjnych w wykonaniu uczniów
ze szkoły w Czechach oraz bajka pt. „Shrek”
w interpretacji rodziców.
Duże zainteresowanie budziły też pokazy
sportowych umiejętności w wykonaniu karateków, malowanie twarzy oraz pokazy sprzętu
strażackiego, przygotowane przez ochotników
z OSP w Czechach.

sport
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Przedszkolaki na spartakiadzie
W Szkole Podstawowej w Wojsławicach odbyła się VII Spartakiada Przedszkolaka. Hasło przewodnie tegorocznych zawodów brzmiało: „Sport lubimy, dobrze się bawimy”.
W zawodach rywalizowało 8 drużyn z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z gminy
Zduńska Wola. Uczniowie brali udział w 8 konkurencjach. Były to: kręgle, wyścigi w workach,
rzut do celu, hula-hop inaczej, strzał piłką do
bramki, bieg z łyżeczką, mega memo oraz wielkie sprzątanie.
Swoje konkurencje mieli też nauczyciele. Tym
razem ich zadanie polegało na dopasowaniu
przysłów, w jak najszybszym czasie.
Rywalizacja przebiegła sprawnie, wszyscy
przestrzegali zasady fair play.
Ostatecznie puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola zdobyła drużyna z Wojsławic, tuż za nią
uplasowała się drużyna z Czech i kolejno Krobanów, Izabelów, Ochraniew, Tymienice, Annopole i Janiszewice. Wszyscy uczestnicy oprócz
pucharów za udział, otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Za przygotowanie imprezy dziękujemy zawodnikom i nauczycielom oraz organizatorom
VII Spartakiady Przedszkolaka – Stowarzyszeniu „Razem Łatwiej”, Urzędowi Gminy
Zduńska Wola i Szkole Podstawowej w Wojsławicach.

Wysportowane Misie w Annopolu Starym
W
ysportowany Miś – turniej
sprawności fizycznej dla dzieci z klas I-III – zorganizowano po
raz 5. Wydarzenie objął patronatem Henryk Staniucha, wójt gminy
Zduńska Wola.
Dzieci rywalizowały na boisku
wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym.

Mistrzami po raz drugi z rzędu zostali gospodarze, czyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Annopolu
Starym.
Wysportowany Miś – to zawody
sportowe skierowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Turniej organizowany jest w formie
gier i zabaw lekkoatletycznych, któ-

re przy okazji kształtują sprawność
fizyczną zawodników.
W nagrodę uczestnicy otrzymali
medale oraz pluszowe misie.

Końcowa klasyfikacja:

I miejsce: Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym
II miejsce: Szkoła Podstawowa

w Krobanowie
III miejsce: Szkoła
w Wojsławicach
IV miejsce: Szkoła
w Janiszewicach
V miejsce: Szkoła
w Izabelowie
VI miejsce: Szkoła
w Czechach.

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
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Odjazdowy
Bibliotekarz 2017

V

rajd rowerowy pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz 2017”,
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zduńskiej
Woli, odbył się 27 maja. Jego współorganizatorami były: Towarzystwo
Przyjaciół Zduńskiej Woli, Sołectwo Biały Ług, Grupa Motocyklowa APC Moto-Pasja oraz Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu – Filia
w Zduńskiej Woli.
W tym roku rajd odbywał się pod
hasłem: „Walory turystyczne Gminy
Zduńska Wola i Gminy Szadek”.
Miłośnicy jazdy na rowerze
wyruszyli sprzed Ratusza przy pl.
Wolności w Zduńskiej Woli na trasę
rajdu, która wiodła przez Swędzieniejewice i Skansen Lokomotyw
w Karsznicach. Kolejnym miejscem
na trasie był Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i św. Mikołaja w Borszewicach. W Ulejowie uczestnicy
poznali historię cmentarza wojennego z I wojny światowej. W Szadku
zwiedzali i poznali historię kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła. Dalsza trasa wiodła
przez Wojsławice, gdzie zwiedzano
Szkolną Izbę Regionalną, prezentującą stroje i sztukę ludową.
Ostatecznie uczestnicy rajdu dotarli do Białego Ługu, gdzie zgodnie z ideą popularyzowania czytelnictwa – bookcrossing – została
zorganizowana bezpłatna wymiana
książek.

Mieć radość z biegania

Mieszkańcy wsi Zborowskie już po raz ósmy
byli gospodarzami imprezy„Cała Gmina Biega”. Wydarzenie ma na celu propagowanie
sportu i zdrowia, a także mobilizowanie
mieszkańców gminy i powiatu zduńskowolskiego do biegania.
Organizatorami biegów były:
Gmina Zduńska Wola, Szkoła
Podstawowa w Annopolu Starym
i Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskiem.
Trasami wiodącymi przez lasy,
otaczające wieś Zborowskie, pobiegła w tym roku duża liczba biegaczy.
Przemierzyło ją 243 uczestników,
ze zdecydowaną przewagą dzieci
i młodzieży ze szkół gminnych.
Dodatkową atrakcją, szczególnie

dla najmłodszych, była piana i kurtyny wodne przygotowane przez
zaprzyjaźnionych strażaków. Dzieci
miały więc ogrom radości, zwłaszcza
że pogoda po raz kolejny dopisała.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zawodach.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dyrekcji, grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców
ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym, strażakom ochotnikom
z OSP Zborowskie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

II miejsce – Patrycja Sadowska –
226 pkt. ze Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach
III miejsce – Angelika Mazur – 192
pkt. z ZGSPiP w Czechach
■ kategoria chłopców

I miejsce – Patryk Kowasz – 236
pkt. z ZGSPiP w Czechach
II miejsce – Filip Mataśka – 213 pkt.
z ZGiSP w Janiszewicach
III miejsce – Piotr Krawczyński –
187pkt. z ZGSPiP w Czechach.

Królowa sportu w Janiszewicach
M
istrzostwa Gminy Zduńska
Wola w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych
odbyły się 18 maja br. w Zespole
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach.
W konkurencjach: skok w dal,
bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 600 m zmierzyło się
72 uczniów ze Szkół Podstawowych
z naszej gminy. Na wynik końcowy
składała się suma punktów uzyskanych przez drużynę dziewcząt
i chłopców z danej szkoły.

w Janiszewicach – 1.819 pkt.
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Czechach – 1.560 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach -1.349 pkt
IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Izabelowie – 1.067 pkt.
V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Krobanowie – 815 pkt.
VI miejsce – Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym – 674 pkt.

Klasyfikacja generalna i wyniki:

I miejsce – Kinga Walusińska – 239
pkt. z ZGiSP w Janiszewicach

I miejsce – Szkoła Podstawowa

Indywidualnie najwięcej
punktów zdobyli:

■ kategoria dziewcząt

sport



naszagmina

Puchar Wójta został w Czechach

15

Janiszewiczanki
najlepsze

T

urniej piłki ręcznej dziewcząt
o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola odbył się 13 czerwca w Krobanowie.
Do rywalizacji na boisku wielofunkcyjnym przy miejscowej Szkole
Podstawowej przystąpiło 6 drużyn,
reprezentujących placówki z gminy
Zduńska Wola. Poziom turnieju był
bardzo wysoki.
Najlepszą zawodniczką została
Kinga Walusińska ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.

Boisko Orlik w Czechach 6 czerwca było
miejscem zmagań młodych piłkarzy z klas
I-III, którzy rywalizowali w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, reprezentujących szkoły z naszej gminy.
W rozgrywkach klas I-III mistrzami zostali piłkarze ze Szkoły
Podstawowej w Czechach, którzy
wygrali zmagania w swojej grupie
strzelając aż 16 bramek! Następnie
w wielkim finale pokonali reprezentację Szkoły Podstawowej w Wojsławicach 3:1.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Bartłomiej Przybył ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie, który
zdobył 6 bramek. Natomiast najlepszym bramkarzem uznany został Jan
Staniucha ze Szkoły Podstawowej
w Czechach.

Wyniki klasyfikacji końcowej:
I miejsce – Szkoła
w Janiszewicach,
II miejsce – Szkoła
w Izabelowie,
III miejsce – Szkoła
w Czechach,
IV miejsce – Szkoła
w Wojsławicach,
V miejsce – Szkoła
w Annopolu Starym,
VI miejsce – Szkoła
w Krobanowie.

Klasyfikacja końcowa
turnieju klas I-III:

I miejsce – SP w Czechach
II miejsce – SP w Wojsławicach
III miejsce – SP w Izabelowie
IV miejsce – SP w Janiszewicach
V miejsce – SP w Annopolu Starym
VI miejsce – SP w Krobanowie

czerwiec 2017

Skład drużyny mistrzów:

Jan Staniucha, Patryk Kardacki,
Alojzy Andrzejewski, Antoni Andrzejewski, Kamil Błaszczyk, Niko-

dem Pohl, Łukasz Szukalski i Dominik Nowacki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Podstawowa

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Emocje na finał
piłkarskich zmagań

Poznajcie najlepszych gimnazjalnych piłkarzy T
II
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola
dla chłopców z klas I-III gimnazjum odbył się 9 maja br. w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach.
Organizatorem była szkoła
w Czechach. W turnieju wzięły
udział 4 zespoły, które rozgrywały
mecze systemem każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Zespół Gimnazjum
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Janiszewicach
II miejsce – Zespół Gimnazjum
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach
III miejsce – Zespół Publicznego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Szadku

IV miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcący w Zapolicach

Nagrody indywidualne:

■

Najlepszy strzelec – Bartłomiej
Jędrzejak (4gole) z Zespołu Gimnazjum Szkoły Podstawowej im.

ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
■ Najlepszy bramkarz – Maciej
Kaczmarek z Zespołu Gimnazjum
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach.

urniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola
odbył się 12 czerwca na terenie
kompleksu boisk Orlik w Czechach. Zawody były adresowane do
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Zduńska Wola.
W tegorocznych zmaganiach
mistrzami zostali piłkarze z Czech,
którzy w emocjonującym finale, po
serii rzutów karnych, pokonali 4:3
drużynę ze Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach.
Najlepszym strzelcem turnieju został Filip Mataśka ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.
Najlepszym bramkarzem został
uznany Łukasz Bomba z drużyny
mistrzów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce – SP w Czechach
II miejsce – SP w Janiszewicach
III miejsce – SP w Wojsławicach
IV miejsce – SP w Izabelowie
V miejsce – SP w Annopolu Starym
VI miejsce – SP w Krobanowie.
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Strażacy-ochotnicy świętowali
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach była miejscem, gdzie 7 maja spotkali się strażacy z całej gminy Zduńska Wola.
Druhowie razem obchodzili Gminny Dzień
Strażaka.
Po mszy świętej polowej, celebrowanej przez księdza prałata Dariusza Kalińskiego oraz księdza kanonika Janusza Gozdalika, nastąpiło
wręczenie odznaczeń i wyróżnień
dla najbardziej zasłużonych strażaków ochotników.
W uroczystości udział wzięli: bryg.
mgr inż. Radosław Jadwiszczak, komendant powiatowy PSP w Zduńskiej Woli; st. kpt. Grzegorz Styczyński, dowódca JRG PSP w Zduńskiej
Woli; Feliks Pacewicz, etatowy członek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego; Krzysztof Durka, członek
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP; podinspektor mgr Jarosław Tokarski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli; st.
bryg. Wiesław Kopytek, były komendant powiatowy PSP w Zduńskiej
Woli; Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola;
Wojciech Kosiński, sołtys sołectwa
Czechy oraz mieszkańcy wsi Czechy. Dowódcą uroczystości był druh
Józef Rychlik.
– Dzień Strażaka to święto tych,
którzy niosą ratunek i poświęcają się
dla innych; którzy czuwają, abyśmy
wszyscy czuli się bezpiecznie i spali
spokojnie w swoich domostwach.
Jest to święto tych, którzy są synonimem bohaterstwa i odwagi, a za
takich właśnie uważani są strażacy –
podkreślał Henryk Staniucha, wójt
gminy Zduńska Wola.

■ W uznaniu szczególnych zasług

dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, Uchwałą Prezydium
Zarządu Głównego nr LZZZ/
PL2017-0400 z dnia 12 lutego 2017
roku, Medalem Złoty Znak Związku został odznaczony druh Zdzisław Jankowiak. Wręczenie medalu
nastąpi 20 sierpnia 2017 roku podczas uroczystości jubileuszowych
w OSP Michałów.
■ Odznakę „Strażak Wzorowy”przyznano druhom: Kamilowi Wosikowi,
Mateuszowi Łacwikowi, Wojciecho-

wi Rosiakowi, Janowi Kuczowolskiemu, Piotrowi Wrąbelowi, Adrianowi
Staniusze, Przemysławowi Subczyńskiemu, Michałowi Rychlikowi, Mariuszowi Kaczmarkowi.
■ W uznaniu zasług za dotychczasową służbę na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polski, uchwałą
nr 2/2017 z dnia 27 marca 2017 r.,
nadało odznaczenie:
Za wysługę 60 lat – druh Mieczysław Błoński.
Za wysługę 50 lat – druh Józef
Dobrzyński.
Za wysługę 45 lat – druhowie
Włodzimierz Ignaczak i Stanisław
Sowała.

Za wysługę 40 lat – druh Grzegorz Kaczmarek.
Za wysługę 35 lat – druh Ryszard
Foryś.
Za wysługę 30 lat – druhowie Tomasz Marciniak, Wiesław Kulda
i Zdzisław Kulda.
Za wysługę 25 lat – druhowie Józef Rychlik i Robert Kolasiński.
Za wysługę 20 lat – druhowie Waldemar Dominiak i Tomasz Ignaczak.
■ Złotą odznakę „Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej” otrzymał
druh Jakub Włodarczyk.
■ Srebrną odznakę „Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej” otrzymały
Aleksandra Nowicka, Marta Nowicka i Angelika Bilska.
■ W uznaniu zasług za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lo-

kalnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie pkt. 20 Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień Związku OSP RP uchwałą
nr 3/2017 z dnia 27 marca 2017
roku przyznało wyróżnienia następującym członkom Ochotniczych
Straży Pożarnych:
1. OSP Annopole Nowe dla druhny
Doroty Kornackiej
2. OSP Czechy dla druhny Grażyny
Rychlik
3. OSP Gajewniki dla druha Zdzisława Wilmańskiego
4. OSP Izabelów dla druha Krzysztofa Olejnika
5. OSP Janiszewice dla druha Mateusza Łacwika
6. OSP Korczew dla druha Andrzeja Pietrzaka
7. OSP Michałów dla druha Michała Kukieły
8. OSP Piaski dla druha Wojciecha
Rosiaka
9. OSP Polków dla druha Jarosława
Staniuchy
10. OSP Pratków dla druha Mariuza Nyksa
11. OSP Rębieskie dla druha Władysława Szewczyka
12. OSP Wojsławice dla druha
Władysława Sobolewskiego
13. OSP Zamłynie dla druha Jacka
Łapińskiego
14. OSP Zborowskie dla druha Piotra Tokarskiego.
Uroczystości towarzyszyła wystawa wozów strażackich.
Dziękujemy wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za
udział w uroczystości. Za organizację i oprawę strażackiego święta serdeczne podziękowania kierujemy do
Sylwestra Witczaka oraz Zarządu
Gminnego OSP; Józefa Rychlika,
dowódcy uroczystości; Wojciecha
Knery, Włodzimierza Ignaczaka
i Wojciecha Kosińskiego, pocztów
sztandarowych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach, Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach oraz
orkiestry dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zduńskiej Woli.

informacje z osp



naszagmina

czerwiec 2017

17

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze przeprowadzono
11 czerwca br. w Wojsławicach. W zawodach uczestniczyło 13
drużyn seniorskich – grupa A, 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych – grupa MDP oraz 3 drużyny żeńskie – grupa C.
Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Gminy Zduńska Wola oraz Wójt Gminy Zduńska Wola, a gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach.
Komisję sędziowską powołał st. kpt. mgr Łukasz Drzewiecki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
Celem zawodów było doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu, weryfikacja stanu wyszkolenia
pożarniczego oraz popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
Zawodnicy wykazali się bardzo dobrą techniką w pokonywaniu przeszkód, dużą precyzją
i szybkością w wykonywaniu zadania bojowego
oraz współpracą zespołową.

Komisja sędziowska punktowała wykonanie
zadania bojowego i sztafety pożarniczej 7x50m
z przeszkodami. Premiowano pierwsze trzy miejsca w każdej grupie.
Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy ufundował wójt Henryk Staniucha.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody za
udział w imprezie.
Zmagania wzbudziły duże zainteresowanie
mieszkańców gminy, kibicujących poszczególnym drużynom.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

■ Grupa A

1. OSP Zborowskie – 89,96 pkt.
2. OSP Zamłynie – 96,48 pkt.
3. OSP Janiszewice – 97,51 pkt.
4. OSP Wojsławice – 102,74 pkt.
5. OSP Polków – 102,99 pkt.
6. OSP Izabelów – 104,84 pkt.
7. OSP Czechy – z wynikiem 108,34 pkt.

8. OSP Michałów – z wynikiem 108,63 pkt.
9. OSP Korczew – z wynikiem 113,91 pkt.
10. OSP Piaski – z wynikiem 120,28 pkt.
11. OSP Pratków – z wynikiem 125,12 pkt.
12. OSP Gajewniki – z wynikiem 133,95 pkt.
13. OSP Annopole Nowe – z wynikiem 167 pkt.

■ Grupa MDP

1. OSP Zamłynie – 97,20 pkt.
2. OSP Zborowskie – 101,74 pkt.
3. OSP Korczew – 102,99 pkt.
4. OSP Janiszewice – 106,08 pkt.
5. OSP Wojsławice – 131,97 pkt.

■ Grupa C

1. OSP Zborowskie – 95,46 pkt.
2. OSP Zamłynie – 108,52 pkt.
3. OSP Janiszewice – 116,95 pkt.
Suma punktów to wynik wykonania sztafety
i zadania bojowego w sekundach.
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Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych
Informujemy o terminach związanych ze składaniem
wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres 2017-2018.

zaSiłeK roDziNNy,
SPecjalNy zaSiłeK oPieKuńczy
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 września 2017 roku.

ŚWiaDczeNie z fuNDuSzu alimeNTacyjNego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świad-

czeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia
2017 roku.

ŚWiaDczeNie WycHoWaWcze 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.
Aktualnie procedowany jest projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie.
Wzory wniosków ulegną zmianie. Kształt no-

wych wzorów wniosków i załączników do wniosków oraz nowe terminy ich składania będą znane przed 1 sierpnia 2017 roku, po zakończeniu
procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy. Po wejściu w życie zmian, zwłaszcza
w zakresie zmiany terminów składania wniosków,
mieszkańcy będą informowani o nowych terminach składania wniosków wszelkimi możliwymi
kanałami informacyjnymi.
Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero
od sierpnia 2017 roku.
W celu pobrania wniosków i uzyskania bliższych informacji należy się zgłosić do Urzędu
Gminy ul. Zielona 30 (pok. 24 a II piętro).

Stypendia i zasiłki dla ucznia
(najważniejsze pytania – i odpowiedzi)
1. jakie są rodzaje wsparcia edukacyjnego dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie?
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1946
ze zm.) mamy dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium
szkolne oraz zasiłek szkolny.
2. Komu przysługuje stypendium szkolne?
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych (pomoc ta nie dotyczy studentów). Muszą oni mieszkać
na terenie gminy Zduńska Wola i znajdować się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie.
3. Komu można przyznać zasiłek szkolny?
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego, np.: pożar, powódź, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny ucznia, urodzenie dziecka przez uczennicę itp.
4. czy o stypendium może ubiegać się rodzic ucznia, uczęszczającego do zerówki?
Niestety, nie. Dzieci uczęszczające do zerówek objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, a zatem nie są uprawnione do otrzymywania
stypendium szkolnego. Przepisy, dotyczące stypendium szkolnego, obejmują sześciolatków tylko
i wyłącznie w sytuacji, gdy są oni już uczniami szkoły.
5. Kto może złożyć wniosek o świadczenie pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej, o charakterze socjalnym, mogą być przyznawane na wniosek:
rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo słuchacza (po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły) bądź
odpowiedniego dyrektora szkoły.
6. gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium i zasiłek?
Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia powinien zostać złożony jednorazowo do 15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października.
O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego.
Wnioski dla uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Zduńska Wola, należy składać w Urzędzie
Gminy Zduńska Wola w pokoju nr 23 (I piętro) w godz. 7:30-15:30. Wzór wniosku znaleźć można na
stronie urzędu gminy: www.ugzw.com.pl w zakładce: „Edukacja- Stypendia”.
7. jakie jest obecnie kryterium dochodowe?
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.

8. co należy dołączyć do wniosku o stypendium?
W celu udokumentowania dochodów rodziny, do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenia,
potwierdzające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień). Ponadto wniosek musi zawierać opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
9. W jakiej formie realizowane jest stypendium?
Stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji po przedłożeniu imiennych faktur oraz
rachunków na wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia, wystawionych na osobę, która
otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.
10. Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
■ udziału w dodatkowych płatnych zajęciach edukacyjnych, np.: kursy językowe, zajęcia sportowe,
taneczne, muzyczne, artystyczne;
■ udziału w wycieczkach szkolnych, wyjazdach w ramach praktyk szkolnych, wyjazdach do kina,
teatru, muzeum;
■ zakupu podręczników i przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych: encyklopedii, słowników, atlasów, lektur;
■ wpłaty na Radę Rodziców, czesnego;
■ zakupu instrumentu muzycznego;
■ zakupu komputera, drukarki programów oraz akcesoriów komputerowych, założenia Internetu
i abonamentu internetowego;
■ zakupu biurka oraz fotela obrotowego;
■ zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania ﬁzycznego, stroju roboczego na zajęcia praktyki zawodu;
■ dojazdu do szkoły oraz opłat za internat.
11. jaka jest wysokość stypendium oraz zasiłku szkolnego?
Dochód miesięczny na osobę
w rodzinie:

miesięczna wysokość stypendium
szkolnego na ucznia:

do 250 zł
powyżej 250 zł – 350 zł
powyżej 350 zł

200 zł
160 zł
100 zł

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590 zł.

warto wiedzieć
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Usuwanie drzew po nowelizacji ustawy
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz.1074) wprowadzająca zmiany
w obowiązującej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie
drzew lub krzewów weszła w życie 17 czerwca 2017 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
W obecnym stanie prawnym od 17 maja 2017 r.
w przypadku, gdy drzewa będą usuwane z terenu
nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwody ich pni mierzone
na wysokości 5 cm przekraczają:
■ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
■ 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
■ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew
właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do
wójta gminy. W przypadku, gdy obwody drzew
nie przekraczają powyższych wartości, zgłoszenie
nie jest konieczne.

Zgłoszenie winno zawierać:

■ imię nazwisko, adres oraz numer telefonu kon-

taktowego wnioskodawcy (w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność – dane
wszystkich współwłaścicieli),
■ oznaczenie nieruchomości, z której drzewa
mają być usunięte oraz

■

rysunek lub mapkę określającą usytuowanie
drzew na nieruchomości.
Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, w ciągu
21 dni przeprowadzone zostaną oględziny drzew
przeznaczonych do wycinki. W trakcie inspekcji
ustalone zostaną: gatunki drzew oraz ich obwody.
Po dokonaniu oględzin wójt gminy będzie mógł
w terminie 14 dni wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli w powyższym terminie nie zostanie
wniesiony sprzeciw. Usunięcie drzew powinno
nastąpić w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin. Po tym terminie konieczne
jest ponowne zgłoszenie.
W przypadku, gdy w terminie 5 lat od dokonania zgłoszenia właściciel nieruchomości wystąpi
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosły usunięte
drzewa, wójt gminy na podstawie danych, ustalonych podczas oględzin, będzie miał obowiązek nałożyć na właściciela nieruchomości zobowiązanie
do uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia
skutkuje wymierzeniem administracyjnych kar
pieniężnych.

POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub

krzewów jest nadal wymagane w przypadku, gdy
związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej lub na terenach, które nie stanowią
własności osób fizycznych. Na powyższych terenach nadal obowiązują zasady dotyczące usuwania złomów lub wywrotów.
O złomie lub wywrocie należy powiadomić organ wydający zezwolenie w celu dokonania oględzin i sporządzenia dokumentacji fotograficznej.
Zmianie uległy obwody drzew, które można usuwać bez zezwolenia.
Od 17 maja 2017 r. nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których
obwody pni mierzone na wysokości 5 cm nie
przekraczają:
■ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
■ 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
■ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przywróciła obowiązek uzgadniania projektu zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi
publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
Szczegółowe zasady dotyczące usuwania drzew
lub krzewów określone są w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacje uzyskać można również w Urzędzie Gminy
Zduńska Wola w Wydziale Infrastruktury – tel.
43 825-33-82.

Granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego
S
ejmik Województwa Łódzkiego
30 maja br. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy.
Wsparcie obejmuje realizację małych
projektów lokalnych, realizowanych
na terenach wiejskich.
Gmina Zduńska Wola złożyła
3 wnioski. W wyniku analizy w Urzędzie Marszałkowskim wybrano 2 spośród nich – projekt sołectwa Annopole Nowe i projekt sołectwa Kłady.
W Annopolu Nowym realizowany
będzie projekt pn. „Dbamy, bo nasze”,
który ma polegać na modernizacji terenu wokół strażnicy OSP w Annopolu Nowym. Dotacja na położenie
kostki brukowej udzielona z budżetu województwa łódzkiego wyniesie

5.000 złotych. Z budżetu gminy na
realizację tego zadania przeznaczono
9.000 złotych.
W sołectwie Kłady zaplanowano
projekt pn. „Z drogi na plac”, który przewiduje budowę altanki wraz
z podłożem z kostki brukowej, zakup
i montaż stołu do tenisa stołowego
oraz zestawu do siatkówki. Na zakończenie realizacji projektu odbędzie się
spotkanie integracyjne mieszkańców
sołectwa Kłady i nagranie filmiku
„Kłady – z drogi na plac”. Środki
z budżetu województwa łódzkiego
na realizację tego projektu to 4.000
złotych. Gmina Zduńska Wola dofinansuje go w kwocie 8. 800 złotych
w ramach funduszu sołeckiego na rok
2017.
Umowy na realizację dwóch projektów pomiędzy województwem
łódzkim, reprezentowanym przez

wicemarszałka Artura Bagieńskiego,
a gminą Zduńska Wola, reprezentowaną przez Antoniego Wujdę, podpisano 27 czerwca.
– Podpisaniem tych umów pozwoli naszym sołectwom na realizację
wyczekiwanych projektów społecznych. Cieszę się, że kolejne sołectwa
przystępują do realizacji projektów
przy finansowym wsparciu nie tylko gminy Zduńska Wola, ale także samorządu wojewódzkiego. Dla
mieszkańców sołectw dofinansowanie małych projektów społecznych
ma duże znaczenie. Granty sołeckie są odpowiedzią na ich potrzeby
– podsumował Antoni Wujda, zastępca wójta Gminy Zduńska Wola.
Termin realizacji projektu dla sołectwa Kłady upływa w dniu 30 września, a dla sołectwa Annopole Nowe
w dniu 15 listopada br.

Darmowy
internet
w urzędzie

W

Urzędzie Gminy Zduńska
Wola powstała strefa WiFi
– czyli strefa darmowego internetu. Aby w tym obiekcie połączyć
się z siecią, trzeba wybrać z dostępnych sieci bezprzewodowych
tę o nazwie „UGZW1” (na parterze), „UGZW2” (na I piętrze) lub
„UGZW3” (na II piętrze).
Po wybraniu jednej z tych sieci
urządzenie połączy się automatycznie bez konieczności podawania hasła zabezpieczającego.
Teraz, podczas wizyty w urzędzie, mieszkańcy mają możliwość
korzystania ze stron www, poczty elektronicznej, e-administracji,
e-bankowości. Korzystanie z sieci
jest w bezpłatne.
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Najkrótsza noc w roku
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” już po
raz siódmy zorganizowała w Gajewnikach
imprezę pod nazwą: „Noc Świętojańska”.
Oprócz warsztatów wyplatania
wianków i konkursu na ten najpiękniejszy oraz widowiskowego
puszczania ich na wodę, nie zabrakło także innych atrakcji. W tę
najkrótszą noc w roku uczestnicy
imprezy mieli między innymi możliwość degustacji lokalnych przysmaków i zabawy podczas występów artystycznych.
Gajewniki w ten magiczny wieczór stały się centrum regionu.
Późnym popołudniem zaczęły gromadzić się panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Krobanowie z przygotowanymi przez siebie pysznościami. Systematycznie docierali,
przybrani kolorowymi kwiatami,
uczestnicy imprezy. Przygotowano
stoiska warsztatowe, gdzie chętni
mogli wyplatać wianki.
Zapaleni biegacze uczestniczyli
w II Biegu Świętojańskim, który
został przeprowadzony w dwóch
kategoriach – dla dorosłych i dla
dzieci. Na gajewnickiej scenie królował folklor.
Gdy zapadł zmrok, rozbawiona
publiczność z wielkim zainteresowaniem obejrzała energetyczny
pokaz tańca z ogniem. A punktem
kulminacyjnym wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek świętojański.
W tym roku do konkursu zgłoszono 46 wianków. Kapituła konkursowa nie miała łatwego zadania,
ale ostatecznie udało się wyłonić
zwycięzców. Za najładniejszy uznany został wianek wypleciony przez
KGW Kłady i Dionizów. Drugie
miejsce przypadło w udziale Stowarzyszeniu Strońska Czar, a trzecie miejsce na podium zajęło sołectwo Kłoniszew. Jury przyznało
także dwa wyróżnienia dla KGW
Wilamów i dla sołectwa Pudłówek.
Kolejna edycja imprezy już… za
rok.

Tekst i foto:
Archiwum lgd „podkowa”

