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W kościele w Korczewie
sfinalizowano remont
stropu oraz sufitu.
Dzięki wykonanym pracom
zabytkowe elementy zostały
zachowane i utrwalone

fot. archiwum michaŁ LauDy; BiaLa24.PL

Pierwszy szkolny dzwonek
4 września usłyszało ponad
tysiąc uczniów z naszej gminy.
Po reformie oświaty
138 dzieci uczy się
w VII klasie
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Szanowni
Mieszkańcy

P

raktycznie codziennie świętuje się
nawet najbardziej dziwne okazje
i rocznice. A tymczasem niezauważenie przeminęło święto jednej z największych, a zarazem najbardziej zasłużonych grup społecznych, jakim są
seniorzy.
Miałem okazję uczestniczyć w przepięknej uroczystości z okazji Dnia Seniora, którą zorganizowały członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach. Wspomnieniom i radosnym
komentarzom nie było końca, a część
artystyczna przygotowana przez seniorów sama wołała o brawa.
Kochani Seniorzy: za wszystkie Wasze lata poświęcone budowaniu naszej
dobrej teraźniejszości i przyszłości –
w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy Zduńska Wola – dziękuję i życzę Wam samych radosnych
i szczęśliwych chwil życia.
Niech opatrzność czuwa nad Wami.

Kampania: „Walka z odpadami, czyli wdrażanie dobrych praktyk śmieciowych poza domem”

Zaczynamy od siebie
Kolejny raz udało się samorządowi pozyskać środki na edukację ekologiczną
mieszkańców gminy. Tym razem tematem przewodnim kampanii będzie postępowanie z odpadami poza domem. Lata
doświadczeń z segregowaniem odpadów
przełożyły się już na wiedzę i świadomość
lokalnej społeczności. Aż 96 procent naszych mieszkańców podjęło trud segregacji w domach.
Mamy jednak świadomość, że
odpady powstają także poza gospodarstwami domowymi – stąd temat
nowej kampanii informacyjnej. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na
fakt, że śmieci segregować można
wszędzie – w pracy, w przychodni,

szkole czy w urzędzie. Dlatego zaczynamy od siebie.
Wkrótce na korytarzach Urzędu
Gminy Zduńska Wola pojawią się
kosze do segregacji. W ramach projektu także Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym zostanie wyposażony w pojemnik na przeterminowane
lub zużyte leki. Chcemy również
pokazać piękne miejsca w okolicy
i na terenie naszego województwa,
które nie są chronione przez ustanowienie specjalnych stref przyrodniczych, a o które warto i trzeba dbać
tak, aby następne pokolenia mogły
zachwycać się ich urokiem.
W ramach projektu planowany
jest również spektakl teatralny dla

najmłodszych z okazji mikołajkowego święta oraz wyjazd do sortowni dla zainteresowanych tym,
co dzieje się segregowanymi przez
nich odpadami.
Środki na realizację programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z budżetu gminy Zduńska Wola. Wartość
dotacji na zadanie „Walka z odpadami, czyli wdrażanie dobrych praktyk
śmieciowych poza domem” wynosi
33.668 zł, a realizacja przewidziana
jest na lata 2017-2018.

Wieczór mikołajkowy w teatrze

WÓjt Henryk staniUCHa

d
21 października
– II runda tenisowego
Grand Prix Gminy Zduńska Wola
25 listopada
– III runda tenisowego
Grand Prix Gminy Zduńska Wola
Listopad/grudzień
– Turniej tenisa stołowego
im. Waldemara Rudzkiego
7 grudnia
– Turniej Mikołajkowy dla klas I-III
15 grudnia
– Wigilia dla Osób Samotnych
w Szkole Podstawowej w Izabelowie
16 grudnia
– IV runda tenisowego
Grand Prix Gminy Zduńska Wola
20 stycznia 2018
– V runda tenisowego
Grand Prix Gminy Zduńska Wola.

rodzy Rodzice i Dziadkowie! Nie
wiecie, jak spędzić 6 grudnia ze
swoimi pociechami? Nie chcecie kolejnych zabawek w domu czy wyjścia
na lody, gdy jest za zimno, macie za
dużo wydatków przed świętami…
A my mamy dla Was propozycję
nie do odrzucenia: zabierzcie wasze
maluchy do świata bajek. To będzie
możliwe dzięki spektaklowi teatralnemu pt.: „O czym marzą drzewa”.
Przedstawienie, w sposób przystępny dla najmłodszych, porusza tak
ważne problemy jak zanieczyszczenie powietrza, niska emisja spalin,
segregacja odpadów czy niszczenie
lasów. Choć poruszane tematy są
i ważne, i poważne, to spektakl ma
formę wesołej zabawy z dziecięcą
publicznością. Przedstawieniu towarzyszą piosenki, barwne kostiumy
i mnóstwo śmiechu. To wszystko
zapewnią aktorzy z Krakowa.
Jak zdobyć bilet na to niebanalne
mikołajkowe wydarzenie? Wystarczy
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wejść na stronę internetową gminy
Zduńska Wola: www.gminazdunskawola.pl. Wspólnie z pociechą
należy rozwiązać quiz i na końcu wypełnić zgłoszenie (formularz będzie
dostępny od 2 listopada 2017 r.).
Spektakl zaplanowano na 5 grudnia 2017 roku o godzinie 18 w sali
widowiskowej Zduńskowolskiego
Centrum Integracji Ratusz.

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

projekt i opracowanie dtp:

e-mail: printszop@wp.pl

Przedstawienie, na które liczba
biletów jest ograniczona, przeznaczone jest dla najmłodszych mieszkańców gminy Zduńska Wola.
Mogą oni uczestniczyć w nim wraz
z opiekunami.
Realizację spektaklu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
regiony
tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

informacje
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Pięknieje świątynia w Korczewie

Kolejny remont w kościele parafialnym pw.
św. Katarzyny w Korczewie został zakończony. Tym razem prace budowlane przy zabytku dotyczyły remontu stropu oraz sufitu.
W ramach tych robót wykonano
remont drewnianego sklepienia kolebkowego nad nawą oraz płaskiego nad nawą i prezbiterium kościoła
– podstemplowano zagrożone stropy i ściany, zdemontowano drewnianą boazerię oraz deski wcześniejszego sklepienia kolebkowego

i płaskiego z polichromiami, przeprowadzono dezynfekcję i dezynsekcję elementów konstrukcji wsporczej sklepień, dokonano naprawy
i częściowej rekonstrukcji sklepienia
kolebkowego, zdjęto nawarstwienia
farby olejnej z deskowania sklepień,
przywrócono deskowanie sklepień
kolebkowych i płaskich wraz z częściową rekonstrukcją.
Prace obejmowały także wzmocnienie stropu nad nawą i prezbiterium, w tym: wymianę zniszczo-

nych elementów konstrukcyjnych,
odgrzybienie elementów konstrukcyjnych stropów, wzmocnienie i wymianę drewnianych belek
stropowych, wzmocnienie strefy
oparcia wieży kościoła, impregnację bio- i ogniochronną elementów
konstrukcyjnych stropów oraz montaż izolacji termicznej stropów wraz
z membraną paroprzepuszczalną.
Wartość robót budowlanych
wykonanych w ramach inwestycji
wyniosła 198.528,01 zł. Większość

kosztów udało się sfinansować z dotacji, jakie parafia otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (60.000 zł), z samorządu
województwa łódzkiego (37.500
zł) i powiatu zduńskowolskiego
(40.000 zł) oraz z budżetu gminy
Zduńska Wola (20.000 zł).
Prace w uzgodnieniu i pod stałą opieką Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków wykonywała firma „Stach Gont” Stanisław
Możdżeń, specjalizująca się w robotach przy drewnianych obiektach
sakralnych.
Z uwagi na zły stan techniczny
stropu oraz sufitu kościoła realizacja zadania miała na celu ochronę
zabytku i zachowanie dziedzictwa
kulturowego obiektu, jakim jest
kościół p.w. św. Katarzyny w Korczewie. Dzięki wykonanym pracom
zabytkowa substancja została zabezpieczona, zachowana i utrwalona.
Parafia przygotowuje się do przeprowadzenia następnych prac konserwatorskich. Planuje się, by kolejny etap obejmował wewnętrzne
ściany kościoła.

Jeździmy po lepszych drogach
R

ozbudowa drogi gminnej nr
114260E wraz z odwodnieniem w miejscowości Czechy
została zrealizowana na odcinku
o długości 558,25 m. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni
(szerokość 5,3 m) z jednostronnym chodnikiem (szerokość 2 m)
po stronie zachodniej.
Konstrukcję jezdni stanowi beton
asfaltowy oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie. Chodnik wykonano z kostki betonowej prostokątnej
w kolorze szarym, a zjazdy z kostki betonowej w kolorze czarnym
lub grafitowym. Pobocza zostały
umocnione destruktem o szerokości 0,75 m w całym obszarze robót.
Projekt zakładał odmulenie rowów
po wschodniej stronie drogi oraz
wykonanie rowów odparowujących
po obu stronach pasa drogi.

Wartość robót na tym odcinku
wynosi 603.812,88 zł. Dofinansowanie w wysokości 287.214 zł samorząd uzyskał w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Powiat zduńskowolski,
będący partnerem inwestycji, przekazał 147.857,77 zł.

Na przebudowę dróg gminnych
w miejscowości Czechy od roku
2013 przeznaczono 2.145.000 złotych. Dofinansowanie w wysokości
642.000 zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych oraz Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Dofinansowanie ze strony partnera – samorządu powiatu zduńskowolskiego – wyniosło 437.000 zł.
W kolejnych etapach wyremontowano łącznie 3 kilometry dróg
oraz 2,9 km chodników. Zakres robót obejmował również wymianę
przepustów pod zjazdami, remont
poboczy i odmulenie rowów.
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Z drogi na plac w Kładach
W ramach projektu „Z drogi na plac”,
15 lipca zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kłady. Dofinansowanie realizacji tego projektu
w wysokości 4.000 zł gmina Zduńska Wola
otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Projekt przygotował sołtys Wacław
Maniewski we współpracy z radnym Sylwestrem Witczakiem oraz mieszkańcami.
Pozostała kwota, tj. 8.800 zł, pochodziła z funduszu sołeckiego.
Dzięki uzyskanej dotacji oraz zaangażowaniu mieszkańców zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi
Kłady osiągnęło imponujący wymiar
w bardzo krótkim czasie. Solidnie
skonstruowana altana z podłożem
wykonanym z kostki brukowej,
zewnętrzny stół do ping-ponga
oraz zestaw do gry w piłkę siatkową z pewnością długo będą służyć
mieszkańcom sołectwa.
Zaproszeni goście: – Jolanta Zięba
-Gzik, członek zarządu województwa łódzkiego; Marcin Łabędzki,

wicestarosta powiatu zduńskowolskiego oraz Ewa Padzik, sekretarz
gminy Zduńska Wola (na zdjęciu)
w swoich wystąpieniach gratulowali
sołtysowi umiejętności angażowania
mieszkańców w działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności,
determinacji w realizacji oraz jakości
wykonanej pracy.
W spotkaniu uczestniczyli także:
Zenon Kowalski, przewodniczący
Powiatowej Izby Rolniczej oraz

radni gminy Zduńska Wola, sołtysi
sąsiednich miejscowości, przedstawiciele KRUS (przy okazji promujący konkurs „Bezpieczne wakacje”)
i przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie pomagali w realizacji inicjatyw podejmowanych przez sołtysa
i mieszkańców sołectwa, a także
wiele innych osób zaprzyjaźnionych
z sołectwem Kłady.
Podczas oficjalnej części uroczystości sołtys Wacław Maniewski

wręczył certyfikaty nowym mieszkańcom sołectwa. Było ich całkiem
sporo – bo aż 19.
Pogoda dopisała, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich częstowały przysmakami, dzieci młodsze
miały okazję skorzystać z zabawy
w dmuchanym zamku ze zjeżdżalnią, a starsze pograć w siatkówkę.
W atmosferze wspólnie odniesionego sukcesu świętowano do późnego
wieczora...

Teren wokół strażnicy zagospodarowany

W

Annopolu Nowym zrealizowany został projekt pn.: „Dbamy,
bo nasze”, który polegał na modernizacji terenu wokół strażnicy OSP
w tym sołectwie.
Dotacja w wysokości 5.000 złotych na położenie kostki brukowej
udzielona została z budżetu województwa łódzkiego. Z budżetu

gminy na realizację tego zadania
przeznaczono dodatkowo 9.000
złotych.
Sejmik 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 obejmowało realizację małych
projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Gmina
Zduńska Wola otrzymała wsparcie na wykonanie dwóch projektów w miejscowościach Annopole
Nowe oraz Kłady.

informacje
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Można składać
nowy wniosek

W

obecnym naborze do dofinansowania nie zakwalifikowano
projektu pn.: „Budowa instalacji
odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i Zapolice”, który był złożony w ramach
konkursu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Informujemy, że w październiku
pracownicy UG kontaktują się ze
wszystkimi uczestnikami projektu
celem weryfikacji danych niezbędnych do przygotowania kolejnego
wniosku. Nowy wniosek zamierzamy złożyć w najbliższej edycji
konkursu. Nowy termin został wyznaczony przez UM w Łodzi od
29.12.2017 r. do 19.01.2018 r.

W Rębieskich na terenie boiska sportowego, użytkowanego przez miejscowy Ludowy
Zespół Sportowy, zamontowane zostały trybuny dla widzów.
W trakcie prowadzonych prac
wykonano podbudowę z kostki brukowej i zamontowano trzyrzędową
trybunę o łącznej liczbie 102 miejsc
w kolorach zielono-żółtych, dzięki
którym boisko w Rębieskich nabrało wyrazistego charakteru.
Inwestycja, której koszt wyniósł
ok. 30 tysięcy złotych, bezpośrednio
przełoży się na jakość i ilość odbywających się tam wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym
i rekreacyjnym.

Nowe, kolorowe łazienki
w SP Annopole Stare
W
sierpniu zakończył się generalny remont łazienek w budynku
Szkoły Podstawowej w Annopolu
Starym. Całkowity koszt inwestycji,
w całości pokryty z budżetu gminy,
wyniósł ponad 42 tysiące złotych.
W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: podwieszenie
sufitów, wyrównanie podług i ścian,
ułożenie płytek na ścianach i po-

październik 2017

Regionalnie po raz 14.

sadzce, montaż kabin toaletowych
oraz armatury sanitarnej i luster.
Wykonano także nowe instalacje:
wodno-kanalizacyjną, oświetleniową i wentylacyjną.
Nowe łazienki przystosowane zostały do potrzeb najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego. Projekt przygotowała Monika Pilarska,
mama jednej z uczennic tej szkoły.

U

lica Piotrkowska w Łodzi 2 września zaroiła się od wystawców
i odwiedzających. Już po raz czternasty odbywał się w tym mieście
„Mixer Regionalny Łódzkie 2017”,
czyli największa impreza promująca
województwo.
Na najbardziej znanej ulicy
w Łodzi zagościli przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa. Na
wszystkich mieszkańców regionu
oraz gości czekało mnóstwo atrakcji, wydarzeń towarzyszących oraz
koncertów.
Podczas imprezy swoją twórczość zaprezentowało ponad stu
wystawców, w tym koła gospodyń
wiejskich, lokalne grupy działania,
stowarzyszenia działające przy samorządach, regiony partnerskie,

zespoły ludowe i inne grupy artystyczne.
Powiat zduńskowolski reprezentowała firma „Klimeko” oraz gospodarstwo sadownicze Agaty i Zenona Banasiów, a także pszczelarz Jan
Drużbicki.
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Podziękowaliśmy za
Tegoroczne obchody Święta Plonów odbyły się 10 września
w Wojsławicach. W korowodzie dożynkowym, w asyście
pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych,
przeszły delegacje 35 sołectw z terenu powiatu zduńskowolskiego, niosąc wieńce dożynkowe, chleby, kwiaty i owoce. Funkcję starostów tegorocznych Dożynek pełnili: Agata
Banaś oraz Wacław Maniewski.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, której przewodniczył ks.
kan. Janusz Gozdalik, proboszcz parafii pw. Św.
Katarzyny w Korczewie, Słowo Boże wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki
Mniejszej w Zduńskiej Woli. Po zakończeniu
Eucharystii i poświęceniu wieńców, w asyście
orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, korowód
dożynkowy udał się na plac dożynkowy przy
Szkole Podstawowej.
Delegacjom dożynkowym wręczone zostały
kosze dożynkowe. Tuż po prezentacji wieńców
odbyło się dzielenie chlebem. Bochen podzielili
współgospodarze dożynek: Henryk Staniucha,
Wojciech Rychlik oraz ks. kan. Janusz Gozdalik.
Podczas uroczystości dożynkowych siedmiu
rolnikom z gminy Zduńska Wola wręczono
odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”,
przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Odznaczenia otrzymali: Aleksandra Galus,
Rozalia Karbowiak, Beata i Piotr Jonczykowie,
Paweł Wójcik, Paweł Paruch oraz Edmund Paruch. Odznaczenia wręczali: wójt Henryk Staniucha oraz starosta Wojciech Rychlik.
Część biesiadną rozpoczęto od występów artystów z Powiatowego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Na scenie zaprezentowali się wokaliści: Lena Wasilewska, Patrycja Przybysz oraz Norbert Kuświk, a także Zespół
Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”, który wykonał
tradycyjne ludowe zabawy, tańce dziecięce oraz
tańce opoczyńskie.
Dożynkowi goście mogli próbować lokalnych potraw, które przygotowały członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy Zduńska Wola.
Najmłodsi uczestnicy spędzali czas na zabawie
w wesołym miasteczku oraz na wspinaczce wysokościowej.
Biesiadę dożynkową zakończył pokaz sztucznych ogni.
Dożynki są wyjątkową uroczystością dla
mieszkańców naszego regionu. Spotkanie z muzyką, folklorem i rzemiosłem to radosne chwile,
których nigdy dosyć.

Szczególne słowa podziękowania
kierujemy do:

Anny i Andrzeja Knery; Zofii Kulawieckiej
i Pawła Kulawieckiego; Zakładu Agros Nova;
Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli;
Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli;
Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach;
Urszuli i Grzegorza Krętów; Wiesława Ślipka;
orkiestry dętej, działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli; dyrekcji i pracowników: Szkoły Podstawowej w Wojsławicach,
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego; Gminnego Przedszkola w Ochraniewie, Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury „Na pięterku”.
Dziękujemy sołectwom Kłady-Dionizów
oraz Ochraniew, wszystkim zaangażowanym
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz mieszkańcom, którzy czynnie włączyli się
w przygotowanie powiatowo-gminnej uroczystości.

i gminne
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Nowy rok szkolny ze zmianami
W placówkach oświatowych na terenie gminy Zduńska Wola
uczy się prawie 1.200 uczniów w 64 oddziałach. Od tego roku
szkolnego weszły w życie zmiany w systemie edukacji. Do
szkoły poszedł pierwszy rocznik uczniów w VII klasach szkół
podstawowych, zaczęto proces wygaszania gimnazjów, powstają szkoły branżowe. To tylko niektóre ze zmian.

3. Nowa podstawa programowa

1. System po nowemu

4. Nauczanie przedmiotowe

Dotychczasowy system, który składał się
z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany.
Docelowo nowy system będzie obejmować
8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum,
5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową
I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do
pracy oraz szkołę policealną.

2. Wygaszanie gimnazjów

Wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do
I klas gimnazjalnych – tak rozpoczęło się wygaszanie działalności tego rodzaju placówek.
Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast
rozpocząć naukę w gimnazjum, poszli do VII
klasy. Rok później rozpoczną naukę w klasie
VIII, po której zakończeniu będą pisać egzamin
ósmoklasisty.

Do 8-letniej szkoły podstawowej została przygotowana nowa podstawa programowa. Z rozporządzenia ministra edukacji wynika, co uczeń
powinien umieć z danego przedmiotu na danym
etapie edukacji.
W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli język polski, język
obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych
przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły
podstawowej.

5. Bezpłatne podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowany program bezpłatnych podręczników. Należące
do szkoły książki, kupowane z dotacji z budżetu
państwa, będą użyczane uczniom. Mają służyć co
najmniej trzem rocznikom. W tym roku zupełnie
nowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I, IV
i VII szkół podstawowych, których w pierwszej
kolejności obejmie nowa podstawa programowa
oraz uczniowie klas VI i III gimnazjów, którzy nie
byli objęci programem w latach wcześniejszych.

6. Egzamin gimnazjalisty

Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę
w II i III klasach gimnazjów, będą się w nich

uczyć na dotychczasowych zasadach, zgodnie
z obowiązującą w gimnazjach podstawą programową. Na koniec nauki w tym typie szkoły
będą zdawać, tak jak dotychczas, egzamin gimnazjalisty.

7. Szkoły branżowe

We wrześniu tego roku w miejsce zasadniczych
szkół zawodowych pojawią się trzyletnie szkoły
branżowe I stopnia.

8. Zmiany w przedszkolach

Początek nowego roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach. Od 1 września prawo do
wychowania przedszkolnego otrzymają dzieci
3-letnie. Przyznanie tego prawa oznacza, że jeśli
rodzice dziecka w tym wieku chcą, by korzystało ono z przedszkola, to samorząd musi im tę
możliwość zapewnić, niekoniecznie jednak w tej
placówce, którą rodzice wybrali. Wcześniej prawo
do wychowania przedszkolnego przyznano dzieciom starszym: 4-, 5- i 6-letnim.

9. Zniesienie opłat dla rodziców 6-latków

Od nowego roku szkolnego rodzice 6-latków
w edukacji przedszkolnej nie będą musieli wnosić opłat za pobyt dziecka w placówce. Rodzice będą opłacać jedynie wyżywienie dziecka.
Związane jest to z objęciem tej grupy dzieci
subwencją oświatową, tak jak dzieci uczących
się w szkołach.

Złota odznaka dla opiekuna SKO
J

Na zdjęciu od lewej: Ewa Pędziwiatr, wójt Henryk Staniucha i dyrektor Anna Stoparczyk

Kolejny mianowany nauczyciel
E
wa Pędziwiatr z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach 21 sierpnia pozytywnie ukończyła postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wójt Henryk Staniucha akt nadania
wręczył jej 30 sierpnia.
Ewa Pędziwiatr od 6 lat pracuje
na stanowisku nauczyciela historii

i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie odbywania stażu realizowała wiele programów edukacyjnych, w tym
m.in.: „Zakładamy i prowadzimy
firmę” i „Młodzi głosują”. Organizowała lekcje wiedzy o społeczeństwie
z udziałem radnych Rady Gminy
Zduńska Wola. Współpracowała
również z Instytutem Pamięci Narodowej.

arosław Szewczyk, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności w Zespole
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach, z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymał złotą odznakę w Ogólnopolskim
Konkursie dla nauczycieli – opiekunów SKO. Tym samym znalazł się
w gronie jedenastu najlepszych opiekunów SKO w Polsce.
Gala finałowa, podczas której
wręczona zostanie jedna platynowa
odznaka, 10 złotych, 22 srebrne oraz
wybrane brązowe odznaki, odbędzie
się w październiku w Warszawie.
Organizatorzy konkursu przyznali ponad 500 nagród. Tego rodzaju wyróżnienia przyznawane są
opiekunom za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnianie
idei oszczędzania wśród uczniów.
SKO w Czechach z powodzeniem
zakończyła także udział w Ogólno-

fot. z archiwum tomasza szewczyka

polskim Konkursie dla Szkolnych
Kas Oszczędności, w którym trzeba było wykazać się całorocznymi
działaniami związanymi między innymi z edukacją ekonomiczną, nauką ekologii, działalnością na rzecz
lokalnej społeczności, popularyzacją
SKO i prowadzeniem bloga na platformie SzkolneBlogi.pl.
Szkoła w Czechach otrzymała nagrodę II stopnia w wysokości 2.000
złotych.

LGD
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Wizyta w Krajnie Złotowskiej
W połowie września pięćdziesięciu mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” wzięło
udział w trzydniowej wizycie studyjnej
w Wielkopolsce. Odwiedzili Lokalną Grupę
Działania „Krajna Złotowska”. Sąsiedzkie
spotkanie było możliwe dzięki wsparciu
finansowemu z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt pn.: „Wizyta studyjna
dla mieszkańców LGD „Podkowa”
w Krajnie Złotowskiej” miał na celu
wymianę wiedzy i informacji oraz
promowanie inicjatyw oddolnych.
Dzięki temu spotkaniu wzrosło zainteresowanie uczestników projektu
możliwościami podjęcia dodatkowych źródeł dochodu oraz planowania partycypacyjnego.
Uczestnicy wizyty poznali działania rolników i przedsiębiorców
z Wielkopolski, uczyli się pracy
w grupie dla dobra wspólnego, a wyjazd w teren do gospodarstw agroturystycznych pokazał dobre praktyki
mieszkańców obszaru LGD „Krajna
Złotowska”, które warto powielać.
Harmonogram wizyty był bardzo
napięty. Nasi mieszkańcy wzięli udział

w warsztatach partnerstwa lokalnego,
debatowali wspólnie nad sposobami
planowania rozwoju wsi od nowa.
Wyznając zasadę „lepszy przykład niż
wykład”, uczestnicy wyjazdu obserwowali dobre praktyki wykorzystania
funduszy unijnych na terenie gmin
Lipka, Złotów, Łąkie czy Kełpin.
Wzięli także udział w warsztatach
makramy oraz kowalstwa.

Prawdziwą ucztą dla oczu i podniebienia była wizyta na… Hawajach – w najlepszym gospodarstwie
agroturystycznym Wielkopolski,
słynącym z hodowli danieli. Doskonałym pomysłem na biznes rodzinny okazał się również Gościniec
Poziomka w Kujankach.
Pobyt na terenie Krajny Złotowskiej był bardzo udany dzięki Mar-

kowi Romańcowi – naszemu przewodnikowi i animatorowi, który od
lat zajmuje się tematem partnerstw
lokalnych. Zawiązaliśmy nowe
znajomości i kontakty z nadzieją
na współpracę między regionami.
Wracaliśmy do domu pełni energii
i nowych pomysłów.

Kinga Maj-Wysokińska
LGD „Podkowa”

Wakacyjne wspomnienia oczami uczestników
N
ajlepsi uczniowie z terenu gminy
Zduńska Wola zostali nagrodzeni przez wójta Henryka Staniuchę
wycieczką integracyjną. Wyjazd do
Zakopanego odbywał się od 24 do
31 lipca. W wycieczce brała udział
także młodzież z zaprzyjaźnionej
węgierskiej gminy Lörinci.
Każdy z uczestników wyjazdu
mógł przeżyć wakacyjną przygodę
od zdobycia Morskiego Oka, Gubałówki czy Jaskini Mroźnej. Wypoczywano w Termach Chochołowskich i w kinie Giewont. Nutkę
adrenaliny dostarczył uczestnikom
pontonowy spływ-rafting, podczas
którego nauczyli się wiosłować
i podziwiali najpiękniejszy w Polsce przełom na Dunajcu.
Nagrodzeni uczniowie pogłębiali
swoją znajomość języka angielskiego, a także kultury węgierskiej poprzez zabawy integracyjne, ogniska,
dyskoteki oraz konkurencje sporto-

we. Poznawali także bogatą kulturę
Podhala, dzięki zorganizowanemu
na terenie ośrodka pokazowi muzyki i tańców góralskich. Chodząc
po Krupówkach mogli spróbować
różnych specjalności kuchni zakopiańskiej. A smakowitego oscypka
z żurawiną nie odmówił sobie nikt.
Uczestnikom wyjazdu zapewniono bogaty program, dzięki czemu

nie mogli narzekać na brak zajęć.
Poznawanie walorów turystycznych
naszego kraju zaczęli już pierwszego dnia, odwiedzając Jasną Górę,
a w drodze powrotnej – Wadowice,
gdzie mogli w jednej z restauracji
na rynku skosztować słynnych papieskich kremówek.
Miło spędzili czas na terenie pensjonatu, gdzie oprócz miłej obsługi

i przytulnych pokojów, zapewniono im smakowite jedzenie: potrawy kuchni polskiej i podhalańskiej,
a także ciasta domowej roboty.
Ośrodek zaopatrzony był w boiska sportowe, stół do bilarda i tenisa oraz salę dyskotekową. O znakomitą atmosferę zadbali opiekunowie:
kierownik Paweł Nyklewicz oraz
Agnieszka Grabowska i Aleksandra
Kiedrowska.
Wspólne wakacje zakończono
pysznym obiadem i lodami. W drodze powrotnej kibicowano kolarzom
zmagającym się w prestiżowym wyścigu Tour de Pologne.
Na portalu społecznościowym
Facebook zawiązała się grupa „Zakopane 2017”, dzięki temu młodzież
wraz ze swoimi opiekunami mogą
wymieniać się zdjęciami i utrwalać
wakacyjne przyjaźnie.

Małgorzata Cieślik
Maciej Kaczmarek
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W Janiszewicach grają do jednej bramki

K

lub Sportowy Towarzystwo Sportowe Janiszewice powstał w 1993
roku. Siedziba Klubu znajduje się
w Szkole Podstawowej w Janiszewicach.
Zawodnicy występują w Sieradzkiej Grupie 2 A Klasy. Zespół jest liderem po rozegraniu dziewięciu kolejek z kompletem zwycięstw. Klub
ma wsparcie radnych Katarzyny Kurzawy i Jacka Kozłowskiego.

Rozmowa z
Danielem Szczepaniakiem,
prezesem TS Janiszewice

Objął pan funkcję prezesa TS Janiszewice. Jakie cele postawił pan na
nowy sezon?
– W sporcie działam od najmłodszych lat – wcześniej jako piłkarz,
a później jako kierownik LZS Rebieskie i TS Janiszewice. Piłka nożna to moja pasja. Moim celem jest
utrzymanie jak najlepszego miejsca
w obecnych rozgrywkach oraz stworzenie zespołu z zawodników gminy
Zduńska Wola. Póki co ten plan jest
realizowany w stu procentach.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Kobiela - wiceprezes, Łukasz Jendrychowski, Adrian Filipiak, Damian Kolęda, Artur Kanty, Arkadiusz Kanty, Sebastian Kanty,
Patryk Michalak, Robert Drzazga, Daniel Kopciuch, Mateusz Głowinkowski, Daniel Szczepaniak - prezes, Bartłomiej Kozłowski, Marcin Kulawiecki,
Dariusz Gajdka, Karol Sobczak, Daniel Raj, Robert Jagiełło, Dawid Daniel, Krystian Daniel, Mateusz Ber. Na zdjęciu nieobecni: Łukasz Kaczmarek, Bartosz
Kaczorowski, Rafał Smejda, Bartosz Michalak, Piotr Kalitka, Marcin Kaniecki
fot. archiwum ts janiszewice

Jakie zmiany zaszły w TS?
– Zmienił się zarząd klubu. To
są ludzie głodni sukcesu. Trenerem jest młody i ambitny Łukasz
Jędrychowski, który ma pod opieką
zawodników doświadczonych i bardzo młodych. Wszyscy chcą się jak

najlepiej pokazać w rozgrywkach
A-klasy.
Jaką ma pan receptę na sukces?
– Moja recepta to odpowiednie
dobieranie współpracowników,
którzy chcą działać społecznie
i którym zależy na realizacji zało-

żonych planów. Jednocześnie mają
oni świadomość, że dobry i wymagający trener, a także dobrzy
i zdolni piłkarze są najważniejsi
w tej układance. Ważne jest i to,
aby wszyscy, których wymieniłem,
grali do jednej bramki.

W Rębieskich myślą o lidze okręgowej

L

udowy Zespół Sportowy Rębieskie rozpoczął swoją działalność
24 czerwca 2003 r. Zawodnicy występują w Sieradzkiej Grupie 2 A
Klasy.
Zespół ma wsparcie radnych Sławomira Turskiego i Jacka Malinowskiego.

Rozmowa ze
Sławomirem Turskim,
prezesem LZS Rębieskie

Czy już przygotowaliście plan działania klubu w nadchodzącym sezonie?
– Celem naszego zespołu jest zajęcie jak najlepszego miejsca w tabeli. Nie ukrywam, że marzymy
o awansie do ligi okręgowej. Ważne
jest, żeby zawodnicy czuli się w naszym klubie dobrze i nie przechodzili do innych zespołów. Myślę, że
mamy teraz zgraną paczkę zawodników. Taki zespół buduje się długo
i na wiele sezonów.
Jakie zmiany zaszły w klubie LZS
Rębieskie?
– Przed startem sezonu 2017/2018
doszło do nas pięciu młodych zawodników, którzy dobrze się zakli-

Na zdjęciu od lewej: Konrad Jerzak, Tomasz Pawlak, Daniel Grobelny, Seweryn Kaczmarek, Kamil Kapuściak, Daniel Szubert, Sławomir Sławski trener,
Sławomir Turski prezes, Michał Kubiak, Sylwester Stelmasiak, Rafał Witczak, Mateusz Fraszczyński, Daniel Fraszczyński, Tomasz Merczyński, Andrzej
Jóźwiak, Marek Witczak, Tomasz Kawałowski, Damian Pilc, Arkadiusz Kaczmarek, Bartłomiej Stelmasiak. Na zdjęciu nieobecni: Tomasz Gocek i Zbigniew
Raj, Konrad Kmiecik, Radosław Brząkała

matyzowali w drużynie, ponieważ
starsi koledzy dobrze ich przyjęli.
Zmiany pojawiły się także na boisku. Otrzymaliśmy nowe trybuny,
które zakupione zostały przez Urząd
Gminy Zduńska Wola. Za ten dar
jesteśmy serdecznie wdzięczni.

Jaka jest wasza recepta na sukces?
– Tę drużynę tworzymy już czwarty sezon. Myślę, że jesteśmy na takim
etapie, że możemy powalczyć o najwyższy cel, jakim jest awans do klasy
okręgowej. Musimy jednak zapewnić
klubowi finanse, by awans był moż-

liwy. Dzięki zaangażowaniu władz
gminy Zduńska Wola oraz działaczy
klubu mamy dobrze przygotowaną
bazę sportową, nowe boisko oraz
trybuny, które są niezbędne, by móc
starać się o licencję na użytkowanie
boiska przez klub.
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Karolina Bomba mistrzynią Polski
inny zawodnik klubu sportowego
„Park” – Tomasz Ratajczyk, który
także zdobył mistrzostwo w rzucie
młotem oraz zajął drugie miejsce
w pchnięciu kulą.
Warto podkreślić, że osiągnięcia
lekkoatletów klubu „Park” zostały
dostrzeżone na arenie ogólnopolskiej, o czym może świadczyć fakt,
że trener Tomasz Szewczyk otrzymał propozycję objęcia kadry narodowej młociarzy.
Po krótkiej przerwie, już od listopada, nasi lekkoatleci będą przygotowywać się do przyszłorocznych
startów. Najważniejsze z nich to
Mistrzostwa Europy na Węgrzech
oraz Igrzyska w Buenos Aires.

Karolina Bomba – zawodniczka MUKS„Park”
Zduńska Wola, podopieczna Tomasza
Szewczyka, mieszkanka Annopola Nowego – podczas zawodów w Białej Podlaskiej
zdobyła złoty medal i Mistrzostwo Polski
Młodzików w rzucie młotem.
Zdecydowana liderka – po rzutach na 56,91 m i 57,71 m – bez
problemu zdobyła pierwszy w karierze tytuł mistrzyni Polski. Drugą
w finale Aleksandrę Nowaczewską
zwyciężczyni pokonała o ponad
7 metrów! Trzecie miejsce zajęła
Aleksandra Wryk. Medalistki na
zdjęciu z Tomaszem Szewczykiem.
Podczas zawodów w Białej Podlaskiej na podium stanął także

5 mil biegania ze strażakami-ochotnikami Cykliści z naszej gminy
– na czwórkę
O
M
chotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach
po raz drugi zorganizowała bieg „5 mil po
gminie Zduńska Wola”. Była to gratka dla tych,
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i dla bardziej zaawansowanych.
Zanim do zmagań przystąpili uczestnicy biegu
głównego, na kilkusetmetrowej trasie podziwiano
najmłodszych. Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal.
Na trasie seniorów, która wiodła przez Janiszewice, Opiesin, Maciejów, Wólkę Wojsławską
oraz Karolew, bezkonkurencyjny okazał się Sylwester Rębacz. Ten zawodnik 5-milowy dystans
pokonał w zaledwie 29:11 minut, ustanawiając
nowy rekord trasy. Jako drugi na metę przebiegł
Janusz Romanowicz, a na najniższym stopniu

podium stanął Adam Mielczarek. Wśród kobiet
z czasem 35:49 triumfowała Anna Zalewska
przed Katarzyną Jeziorną oraz Anną Kulawiecką-Mikołajczyk.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet startowy oraz pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach nagrody oraz
statuetki. W klasyfikacji kobiet i mężczyzn wyłoniono także najlepiej biegającego strażaka –
zwyciężył Damian Mikołajczyk; strażaczkę, którą okazała się Anna Kulawiecka-Mikołajczyk);
mieszkańca – Szymon Szmyt i mieszkankę gminy Zduńska Wola – Dorota Wiśniewska.
W klasyfikacji zespołowej najlepszą tym razem
była drużyna Biegam Bo Lubię Zduńska Wola,
wyprzedzając gospodarzy z OSP Janiszewice.

ateusz Zarzycki, Dawid Krata oraz Mateusz
Więcek to młodzi kolarze z gminy Zduńska
Wola, zawodnicy Zduńskowolskiego Towarzystwa Cyklistów. Na co dzień trenują pod okiem
Mirosława Pawlaka.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie torowym, które odbyły się
13 września, jako zespół wywalczyli 4. miejsce.
W wyścigach brali udział młodzicy i młodziczki
(urodzeni w latach 2003 – 2004) z województwa łódzkiego, podkarpackiego, małopolskiego
i śląskiego.
Mateusz Zarzycki oraz Mateusz Więcej zajęli także 4. miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach jazdy dwójkami na czas w kategorii młodzik, które 24 września rozegrano
w Bratoszowicach.

Miłośnicy celuloidowej piłeczki

I

runda tenisowego Grand Prix Gminy Zduńska
Wola o Puchar Wójta odbyła się 23 września
w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Wojsławicach.
Frekwencja na zawodach była wysoka. Do
pierwszej rundy zgłosiło się 31 zawodników.
Kibice oraz zawodnicy nie mogli narzekać na
poziom rozgrywek, który z roku na rok jest coraz wyższy.
To była pierwsza z pięciu rund Grand Prix.
Już teraz zapraszamy na kolejne. Najbliższa odbędzie się 21 października. Terminy pozostałych
są następujące: 25 listopada, 16 grudnia br. oraz
20 stycznia 2018 r.

12 naszagmina

październik 2017

wydarzenie

Pół wieku OSP w Michałowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie 20 sierpnia świętowała 50-lecie istnienia. Uroczystości związane z jubileuszem
oraz piknik rodzinny zakończony dyskoteką odbywały się na
placu przy wyremontowanej strażnicy.
Polową Mszę Świętą celebrowali: ks. kan. Janusz Gozdalik, kapelan powiatowy strażaków
oraz ks. Paweł Sudowski.
Jednostka z Michałowa została odznaczona
przez Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Najbardziej zasłużonym strażakom wręczono
odznaczenia. Druh Zdzisław Jankowiak został
odznaczony Złotym Znakiem Związku, a druh
Bogdan Woźnicki Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Brązowym Medalem za

Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Andrzej Majchrzak, Daniel Chaładyniak, Przemysław Przerwa, Maciej Stuczka, Daniel Staniucha,
Krzysztof Kukieła, Bogdan Seneczyn, Piotr Seneczyn, Arkadiusz Wiśniewski.
Odznaczeń dokonało także Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznakę Wzorowy
Strażak otrzymali: Sylwia Bartosik, Paulina Piotrowska, Sandra Nowicka, Marta Siwka, Dariusz
Kowalski.
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP nadało odznaki wysługa lat dla: Bogdana
Woźnickiego (45 lat), Ryszarda Chaładyniaka
(40 lat), Zdzisława Jankowiaka (35 lat), Marcina Staniuchy i Daniela Staniuchy (20 lat),

Sebastiana Gabrysia, Cezarego Majchrzaka,
Krzysztofa Staniuchy, Eweliny Gabryś-Staniuchy, Piotra Seneczyna, Pawła Seneczyna (po 15
lat), Damiana Chaładyniaka, Macieja Stuczka,
Pawła Wiśniewskiego, Arkadiusza Wiśniewskiego (10 lat), Kingi Adamkiewicz, Bogdana
Seneczyna, Łukasza Tomczyka, Mateusza Frątczaka, Jacka Okasa, Jakuba Szewczyka, Marty
Siwki (5 lat).
Uroczystości jubileuszowe były okazją do podziękowań dla ludzi wspierających działalność
jednostki. Takie podziękowanie oraz pamiątkowy
medal otrzymała Małgorzata Grzanka.
Jubileusz 50-lecia istnienia jednostki była także
okazją do przekazania druhom nowego lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego
przez gminę Zduńska Wola.

