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Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy także w naszej w gminie – strona 16
Upragnione wakacje
rozpoczęły się 22 czerwca
dla prawie 1.500 uczniów.
Najlepsi w nagrodę pojadą
do Zagyvaszántó
na Węgrzech
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Wójt Henryk Staniucha
otrzymał podziękowanie
za dotychczasową współpracę
oraz wsparcie dla Klubu
TS Janiszewice podczas derbów
gminy Zduńska Wola
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Powiatowo-Gminne obchody Dnia Strażaka
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
odbyły się 10 czerwca na boisku przy SP w Wojsławicach
strona 17
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Szanowni
Mieszkańcy

Wójt Gminy Zduńska Wola
oraz Starostowie Dożynek
serdecznie zapraszają na

N

adszedł koniec roku szkolnego.
To czas, by złożyć podziękowania
wszystkim nauczycielom, pracownikom
szkoły, rodzicom, a przede wszystkim
uczniom.
Za Wami kolejny rok ciężkiej, wytrwałej pracy. Kieruję słowa uznania i podziwiam Waszą dojrzałość, pomysłowość
i kreatywność.
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!
Dziękuję Państwu za trud wychowania,
kształcenia i nauczania. Dziękuję za wyrozumiałość, życzliwość i chęć niesienia
pomocy każdemu uczniowi. Osiągnięte
bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzają efekt Waszej pracy.
Kochani Uczniowie! Wykorzystajcie
czas wakacji jak najmądrzej. Życzę Wam
pięknej pogody, wspaniałych przygód
i szczęśliwego powrotu do szkoły – już
we wrześniu.

DOŻYNKI GMINNE
które odbędą się
9 września 2018 roku w Wojsławicach
W programie m.in.:
► korowód dożynkowy,
► uroczysta polowa Msza Święta,
► gry, zabawy i konkursy dla dzieci
► oraz występy artystyczne.
Wieczór należeć będzie do zespołów:

„LIDER DANCE” i „AFTER PARTY”

WÓJT HENRYK STANIUCHA

Ekologiczny weekend w Wojsławicach

K

olejny festyn recyklingowy już
za nami. Dopisała pogoda, nie
zawiedli mieszkańcy gminy.
Do Wojsławic przywieźli – zbierane przez całe rodziny – posegregowane odpady. Wszystkie trafiły
do recyklerów, którzy zatroszczą
się o to, aby odpowiednio je prze-

tworzyć i ponownie wykorzystać.
W zamian za przywiezione posegregowane odpady uczestnicy
ekologicznego spotkania otrzymali
kwiaty i rośliny wieloletnie, które nie
tylko upiększą posesje, ale przyczynią się także do poprawy jakości powietrza w naszej gminie.
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W trakcie festynu namawialiśmy jego uczestników do posadzenia w przydomowych ogródkach
iglaków, które podczas świąt Bożego Narodzenia będą świątecznymi choinkami. O wyższości
zielonego drzewka nad sztucznym
przekonywaliśmy przy wsparciu

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

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Najmłodsi uczestnicy festynu
brali udział w grach i zabawach
ekologicznych, które poprowadzili członkowie Młodzieżowej Rady
Gminy.

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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Absolutorium udzielone jednogłośnie
Henryk Staniucha uzyskał absolutorium
z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie szczędzili wójtowi wyrazów uznania, podziękowań i gratulacji.
Wyrazem ich poparcia było również jednomyślne głosowanie za absolutorium oraz
gromkie brawa.
Sesja absolutoryjna odbyła się
11 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zduńska Wola.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad
działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego radni oceniają pracę organu wykonawczego
– wójta – w zakresie działalności
finansowej gminy.
Wójt Henryk Staniucha przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja
Rewizyjna pozytywnie oceniła

zarówno sprawozdanie finansowe
za ubiegły rok, jak i sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2017
i przedstawiła Radzie Gminy
Zduńska Wola wniosek o udziele-

niu wójtowi absolutorium. Również
Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniowała wniosek
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu
absolutorium.

Dotacja dla kościoła w Korczewie
Z
abytkowy kościół parafialny w Korczewie
otrzyma, w formie dotacji od gminy Zduńska
Wola, 20.000 złotych na prace restauratorsko-konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach
nawy kościoła.
To kolejny etap prac wykonywanych wewnątrz
tej świątyni. Założeniem prac konserwatorskich
i restauratorskich jest odkrycie i częściowa rekonstrukcja dekoracji ornamentalnej, wykonanej
w latach sześćdziesiątych XX wieku na ścianach
nawy kościoła. Pracami konserwatorskimi objęta
będzie także belka tęczowa z polichromią pn. „Św.
Jadwiga u krzyża”, umieszczona na czole kolebki
sklepiennej kościoła.

Zaplanowane prace konserwatorskie przyczynią się do znacznej poprawy stanu technicznego
obiektu, zapobiegną zagrożeniom powodującym
uszczerbek dla wartości zabytku, a w konsekwencji przełożą się na kulturowy i artystyczny wzrost
atrakcyjności drewnianej zabytkowej budowli.
Koszty prac w ramach tegorocznego zadania
opiewają na kwotę 266.000 zł. Znaczną część
środków na sfinansowanie remontu parafia uzyskała ze źródeł zewnętrznych. Wsparcia w kwocie
80.000 zł udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 61.600 zapewnił Urząd
Marszałkowski w Łodzi, a 30.000 zł Powiat
Zduńskowolski.

Budżet gminy Zduńska Wola po
stronie dochodów został wykonany
w ponad 101 proc., a po stronie wydatków w ponad 95 proc. Na inwestycje wydano ponad 5 mln zł.

Dodatkowe patrole w gminie

Insp. Małgorzata Mączyńska i wójt Henryk Staniucha
po podpisaniu umowy
FOT. ARCHIWUM KPP W ZDUŃSKIEJ WOLI

U

mowę w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych policjantów podpisano
20 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli. Służby te zostaną sfinansowane ze środków gminy Zduńska Wola.
Rada Gminy Zduńska Wola w budżecie przeznaczyła na ten cel 7.000 złotych. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą kierowane we wskazane
przez mieszkańców najbardziej zagrożone miejsca.
Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane
przede wszystkim w weekendy, z uwzględnieniem
oczekiwań mieszkańców gminy oraz podczas imprez plenerowych, organizowanych przez społeczność lokalną i Urząd Gminy Zduńska Wola.
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Będzie mniej
starych pieców
Nabór wniosków w Urzędzie Gminy Zduńska
Wola na doﬁnansowanie wymiany starych
źródeł ciepła zakończył się 5 czerwca br.
Program Priorytetowy pn. „Program
ograniczania niskiej emisji – II edycja” został
przygotowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Do Urzędu Gminy wpłynęły 92 deklaracje
na wymianę starego źródła ciepła, które następnie zostały opracowane w projekt przez
pracowników urzędu. Tak przygotowany
wniosek został złożony 11 czerwca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej światła
dla czterech wsi

W czerwcu rozstrzygnięty został przetarg
na rozbudowę linii oświetlenia drogowego
w miejscowościach: Henryków, Karsznice,
Michałów i Opiesin. Podpisano umowy inwestycyjne, opiewające na łączną kwotę
116.300 złotych. Wykonawcą robót jest ﬁrma Instalatorstwo Elektro-Energetyczne inż.
Krzysztof Kaczmarek.

Budujemy kolejną sieć
kanalizacyjną w gminie
Przedstawiciele gminy podpisali umowę
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na
działkach w miejscowościach Ogrodzisko
i Czechy.
Sieć kanalizacyjna składać się będzie z głównego kanału sanitarnego oraz odejść bocznych do każdej
istniejącej działki budowlanej oraz
dwóch przepompowni ścieków, jak
również kolektora tłocznego.
Ogólna długość sieci kanalizacji
sanitarnej – 2.400 metrów;
Odejścia boczne – 107 sztuk.
Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych KAN-MIX Andrzej
Jedyk z Sieradza oraz KANWOD
Wiesław Tarczyński z Węglewa.
Wartość inwestycji opiewa na
kwotę 4 994 704,67 zł. Planowany termin zakończenia robót to 30
września 2019 r.

Mieszkańcy najbardziej
oczekują dobrych dróg
U
mowy o przebudowie dróg
w Maciejowie, Tymienicach
i Wólce Wojsławskiej podpisano
27 marca br.

ZAKRES PRAC TO:

■

Przebudowa dróg gminnych
w miejscowości Maciejów, którą
objęte będą fragmenty jezdni o długości 495 mb, 497 mb i 120 mb.
W granicach istniejącego pasa drogowego zostanie wykonana jezdnia
oraz obustronne pobocza.
■ Przebudowa drogi wewnętrznej
we wsi Tymienice. W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe polegające na wzmocnieniu istniejącej
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
poboczy. Długość przebudowywanej drogi wyniesie 343 mb.
■ Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Wólka Wojsławska. Zaplanowane prace obejmują

INWESTYCJE

Na zdjęciu: Henryk Staniucha i Jarosław Pabich

wykonanie wzmocnienia istniejącej
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
poboczy na długości 410 mb.
Wykonawcą robót będzie Zakład
Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.
ze Zduńskiej Woli. Wartość prac
budowlanych to kwota 919.339,62
złotych.

W imieniu konsorcjum umowę podpisał Andrzej Jedyk

Zmodernizowana droga
ucieszy kolejne sołectwa
U
mowa na rozbudowę dróg
gminnych w miejscowościach
Henryków, Biały Ług i Krobanów
została podpisana 30 maja br.
Umowa zakłada poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni
wytypowanych dróg. Część poboczy zostanie przebudowana tak, by
powstał chodnik. Wzdłuż krawędzi
jezdni, przy której nie przewidziano
chodnika, zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,75 m oraz zjazdy
do posesji.
Inwestycja obejmuje również
przebudowę hydrantów, usunięcie
kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.
Rozbudowa obejmie łącznie drogę o długości 2.771,21 m.
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
„ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa
Trybunalskiego.

Na zdjęciu: Henryk Staniucha i Marek Kijanowicz

Planowany termin zakończenia
robót to 30 listopada 2018 r.
Wartość inwestycji to 6.676
998,52 złotych.
Nadzór nad realizacją inwestycji
będzie sprawowany przez Zakład
Projektowo-Uslugowy BUDMAG
Bednarczyk Małgorzata.

INFORMACJE



naszaGMINA

czerwiec 2018

5

Przed uczniami 73 dni wakacji!
Prawie 1.500 uczniów z gminy Zduńska Wola 22 czerwca
odebrało świadectwa szkolne. Tego dnia oficjalnie rozpoczęły się dla nich wakacje. Przerwa w nauce będzie wyjątkowo
długa i potrwa 73 dni. Do szkolnych ław uczniowie wrócą
dopiero 3 września.
W uroczystościach zakończenia roku szkolnego udział wzięli uczniowie, nauczyciele, dyrekcje
szkół, a także rodzice i przedstawiciele władz
gminy.
W ostatnim dniu tego roku szkolnego wręczano wyróżnienia, nagrody i podziękowania dla
uczniów i rodziców oraz kwiaty dla nauczycieli.
Miłym akcentem było też uhonorowanie najlepszych uczniów Nagrodą Wójta Gminy Zduńska
Wola. Nagrody w postaci bonów podarunkowych
otrzymało 49 uczniów, a 15 najlepszych z najlepszych w nagrodę pojedzie do węgierskiego miasta
Zagyvaszántó.
Mijający rok szkolny jest pierwszym po wprowadzaniu zmian w edukacji – wydłużaniu czasu
nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat
i stopniowej likwidacji gimnazjów. Uczniowie,
którzy w czerwcu ubiegłego roku skończyli klasę
szóstą, zamiast pójść do gimnazjum, we wrześniu
rozpoczęli naukę w siódmych klasach. Są pierw-



FOT. ARCHIWUM SP W JANISZEWICACH

szym rocznikiem od czasu reformy z 1999 roku,
który otrzymał świadectwa ukończenia siódmej
klasy. Tak rozpoczęło się stopniowe wygaszanie
gimnazjów. W tym roku szkolnym zostali w nich
jeszcze uczniowie klas drugich i trzecich. W no-

wym roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik
dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem
1 września 2019 r. gimnazjów już nie będzie.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy udanych i spokojnych wakacji.

Empatyczna Polska – wykłady, sesje, warsztaty
Z
achęceni entuzjastycznymi opiniami uczestników pierwszej
edycji Konferencji Empatyczna
Edukacja —> Empatyczna Polska,
zapraszamy ponownie do Zduńskiej
Woli, gdzie 12 i 13 października
w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Kazimierza Wielkiego oraz w Miejskim Domu Kultury Ratusz odbędzie się dwudniowa konferencja dla
nauczycieli.
Podczas konferencji zaplanowane są wykłady, sesje naukowe oraz
warsztaty, które przybliżą metody
empatycznej komunikacji, a także warsztaty tutoringu i wykłady
oraz warsztaty dotyczące metod
aktywizujących uczenie się (w programie m.in. odkrycia neuronauki
w kontekście uczenia się i zmian we
współczesnym świecie, pedagogika
C. Freineta, psychologia twórczości,
pedagogika Froebla, Plan Daltoński).
Dla uczestników stworzona zostanie przestrzeń open space, która posłuży wymianie doświadczeń,
wiedzy oraz nawiązaniu wartościo-

wych kontaktów. Pojawi się również
okazja do dyskusji na temat oddolnych działań transformujących
naszą edukację w ramach projektu
„Budząca się szkoła”.

WŚRÓD PRELEGENTÓW SWOJĄ
OBECNOŚĆ ZAPOWIEDZIELI M.IN.:

■

Jacek Pyżalski z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr
hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
głównie dotyczących ryzykownych
zachowań młodzieży.
■ Prof. dr hab. Małgorzata Żytko,
pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji
Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli;
członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca
Rady Naukowej Fundacji Edukacja
na NOWO, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji.

■ Dr n. med. Marcin Jaracz, specjali-

sta neuropsycholog, który prowadzi
badania nad mózgowymi uwarunkowaniami funkcjonowania intelektualnego, głównie kreatywności.
■ Dr Marek Kaczmarzyk, biolog, dydaktyk, autor podręczników
i programów szkolnych; propagator
dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny
zajmującej się wyodrębnieniem,
rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów
ewolucyjnych (zarówno ewolucji
biologicznej, jak i kulturowej) na
procesy uczenia się i wychowania.
■ Dr Marzena Żylińska – zajmuje
się metodyką, neurodydaktyką oraz
twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji; marzy
o szkołach, do których i uczniowie,
i nauczyciele będą chodzić z radością; wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy
wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.
■ Dr hab. prof. nadzw. Maciej Karwowski, psycholog, pedagog i so-

cjolog; autor licznych publikacji na
temat kreatywności i pedagogiki
zdolności.
■ Marta Kułaga, Elżbieta Więcław,
Anna Han, Justyna Dermont-Owsińska – certyfikowani trenerzy
Porozumienia bez Przemocy oraz
autorki książek i trenerki komunikacji opartej na empatii: Lucyna
Wieczorek i Ewa Tyralik.
Uczestnicy wezmą udział w wykładach (sesja naukowa), dwóch
warsztatach (po jednym w każdym
dniu), open space oraz obejrzą prezentację sceniczną. Cena zawiera
również wyżywienie (kolację, dwa
obiady i przerwy kawowe).
Dla uczestników konferencji wydawane będą certyfikaty.
Istnieje możliwość wystawienia
rachunku za udział w konferencji
tytułem „Szkolenie rady pedagogicznej”.
Rezerwacja miejsca: https://www.
empatycznapolska.pl/

ANNA SZULC
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Tam, gdzie cztery
Dęby Pamięci

Bezpieczni na drodze

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie...” – słowa tej z serca płynącej modlitwy szeptały pokolenia Polaków.
Powtarzały ją przez dziesięciolecia kobiety,
których mężowie, bracia i synowie traﬁli do
sowieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku,
gdzie przepadli bez wieści. Ich nazwiska
po latach pojawiły się na listach zbrodni
katyńskiej.
Obchody VII Gminnego Dnia Katyńskiego
18 kwietnia br. zorganizowano przy Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach. Na terenie szkoły, przy obelisku,
posadzone zostały cztery Dęby Pamięci ku
czci: Władysława Konata, Antoniego Sokołowskiego, Szymona Jagiełły i Antoniego
Grębowicza.
W tegorocznych uroczystościach uczestniczyła najbliższa rodzina Antoniego Grębowicza.
Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach
pod kierunkiem Agnieszki Ignaczak.

Powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
odbyły się 25 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli. Ich organizatorami byli policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego z Komendy Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli.

Młodzi mają zmysł
Końcówka roku szkolnego była niesłychanie
emocjonująca dla 35 uczestników I edycji
konkursu „Zmysł Młodych”, który odbył się
19 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Izabelowie. Na scenie prezentowali się uczniowie klas od czwartej szkół podstawowych
po gimnazjalne.
Występujących podzielono na 2 kategorie
wiekowe. Ich celem było zaprezentowanie
hobby i talentu. Na scenie pojawili się wokaliści, tancerze, instrumentaliści i karatecy.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Najlepszych obdarowano statuetkami i nagrodami, które
ufundowali sponsorzy – wójt Henryk Staniucha, ﬁrmy:„Ferax” i„Fortuna” oraz Zakład
Usługowy „Drewzel”, którym dziękujemy za
wkład w rozwój młodych talentów.
Konkurs został zrealizowany z inicjatywy
Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola.
I kategoria (klasy IV-VI)
■ 1. Oliwia Staniucha
■ 2. Marcel Gładkiewicz
■ 3. Nadia Sokołowska
Wyróżnienia: Mateusz Heblewski oraz Igor
i Wiktor Pietrzykowscy
II kategoria (klasa VII i gimnazjum)
■ 1. Oliwia Ochęcka
■ 2. Małgorzata Cieślik
■ 3. Barbara Rosiak
Wyróżnienia: Łukasz Suchański oraz Patrycja Florczyk.

Do rywalizacji przystąpiło siedem trzyosobowych drużyn, reprezentujących klasy gimnazjalne
oraz 17 drużyn trzyosobowych
ze szkół podstawowych z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Uczniowie rozwiązywali test wie-

dzy, który przygotowali dla nich
policjanci. Zadaniem uczestników
było udzielenie prawidłowych odpowiedzi z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz określenie
pierwszeństwa przejazdu pojazdów znajdujących się na skrzyżowaniach.
Oczekiwanie na wyłonienie zwycięzców konkursu uatrakcyjniły wytępy uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 13, którzy przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne nawiązujące do zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach.

W KATEGORII SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA PODIUM
STANĘŁY DRUŻYNY Z:

■ 1 miejsce – SP w Prusinowicach
■ 2 miejsce – SP w Krobanowie
■ 3 miejsce – SP 7 w Zduńskiej Woli.
W KATEGORII KLAS GIMNAZJALNYCH
NA PODIUM STANĘLI UCZNIOWIE Z:

■ 1 miejsce – SP w Janiszewicach
■ 2 miejsce – SP 4 w Zduńskiej Woli
■ 3 miejsce – SP 13 w Zduńskiej Woli.
Zwycięskie drużyny reprezentowały powiat zduńskowolski podczas
konkursu wojewódzkiego.

Aktywne tablice i czytelnictwo
R

ządowy program rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na
lata 2017-2019 nazwano „Aktywna
tablica”. Głównym założeniem programu jest wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy oraz zwiększenie wiedzy
i przygotowanie dzieci i młodzieży
do korzystania z TIK.
Niezbędne wobec tego jest wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz
zbudowanie takiej infrastruktury,
która będzie sprzyjać rozwojowi
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym. Pozwoli także
na wzrost możliwości i umiejętności społeczno-zawodowych w przyszłości.

W 2017 roku dofinasowanie na
zakup pomocy dydaktycznych otrzymały: Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym, Szkoła Podstawowa
w Izabelowie, Szkoła Podstawowa
w Krobanowie oraz Zespół Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Każdej ze szkół przydzielono
po dwa zestawy. W skład jednego zestawu wchodzi tablica interaktywna
z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośnik. Wsparcie finansowe na 2018 r. zostało przyznane
dla Szkoły Podstawowej w Janiszewicach oraz Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach.
Kolejnym programem, w którym
biorą udział szkoły z terenu gminy Zduńska Wola, jest „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Wsparcie finansowe w latach 20162020 dotyczy zakupu książek, które
nie są podręcznikami. Pozwala to na

rozszerzenie księgozbioru szkolnego
o nowości wydawnicze, wzbudzające zainteresowanie współczesnego
nastolatka. W efekcie poprawia
się wskaźnik czytelnictwa wśród
uczniów.
W 2018 r. dofinansowanie na
zakup książek otrzymała Szkoła
Podstawowa w Krobanowie. Pozostałe szkoły wzięły udział w tym
programie w ubiegłych latach.
Łącznie biblioteki szkolne zwiększyły swoje księgozbiory o 1.446
woluminów.
Środki na realizację zadania pochodzą w 80 procentach z dotacji
Łódzkiego Kuratora Oświaty, natomiast 20 procent przekazuje organ
prowadzący.
Programem „Aktywna tablica”
i „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” zostały objęte wszystkie szkoły w naszej gminie.

OŚWIATA
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Święto ﬁzyki

W XVIII Powiatowych Potyczkach Matematycznych, które odbyły się w ZSPiP w Czechach, o tytuły najlepszych matematyków
rywalizowało 280 uczniów z 20 szkół z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Uczniowie, startujący w 6 kategoriach wiekowych, rozwiązywali
4 zadania przygotowane przez Czesławę Knul, prezes Otwartej Pracowni
Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”.
Przyznano następujące nagrody:

KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

■ I miejsce Igor Zdzieszek – SP 6

Zduńska Wola
■ II miejsce Julia Hochman – SP
10 Zduńska Wola, Zuzanna Wilk
– SP Zapolice
■ III miejsce Zofia Filipczak – SP 2
Zduńska Wola, Maciej Kryziński –
SP 9 Zduńska Wola, Joanna Plichta – SP 9 Zduńska Wola, Gabriela
Wawrzyniak – SP Janiszewice

KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

■ I miejsce Benedykt Zieliński – SP

10 Zduńska Wola
■ II miejsce Marcel Gładkiewicz –
SP Krobanów
■ III miejsce Antoni Rusek – SP 2
Zduńska Wola, Mikołaj Tomczyk
– SP 7 Zduńska Wola, Jakub Ignaczak – SP 10 Zduńska Wola

KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

■ I miejsce Marta Jurzyk – SP 9
Zduńska Wola, Dawid Jankowski
– SP 9 Zduńska Wola, Kacper Piller – SP Janiszewice, Jerzy Mes –
ZSPiP Czechy

■

II miejsce Zuzanna Urbaniak
– SP 2 Zduńska Wola, Mateusz
Marczewski – SP 7 Zduńska Wola,
Jakub Raźniewski – SP 7 Zduńska
Wola, Łukasz Józefczyk – SP 10
Zduńska Wola
■ III miejsce Sandra Bartosik – SP
10 Zduńska Wola, Aleksandra Paczesna – SP 11 Zduńska Wola

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

■ I miejsce Mateusz Grzanka – SP
6 Zduńska Wola

■ II miejsce Jakub Lipiński – SP 12
Zduńska Wola

■ III miejsce Maciej Kardecki – SP
6 Zduńska Wola, Wiktoria Kabzińska – SP Janiszewice, Maciej Kubiak
– SP Janiszewice

KLASY II GIMNAZJUM

■ I miejsce Kacper Kmiecik – SP 5

Zduńska Wola
■ II miejsce Bruno Baran – SP 4

Zduńska Wola, Magdalena Michalska – SP Janiszewice
■ III miejsce Michał Jaworski – SP
12 Zduńska Wola

KLASY III GIMNAZJUM

■ I miejsce Piotr Lasota – SP 5

Zduńska Wola, Jan Grabiński – SP
5 Zduńska Wola, Martyna Rosiak
– ZSPiP Czechy
■ II miejsce Anastazja Kaczmarek
– SP Szadek, Łukasz Suchański –
ZSPiP Czechy
■ III miejsce Jakub Kornacki – SP
4 Zduńska Wola, Franciszek Zieliński – SP 4 Zduńska Wola, Igor
Kapiczyński – SP 5 Zduńska Wola,
Konrad Lis – SP Janiszewice
Patronat nad konkursem objęli:
wojewoda Zbigniew Rau; marszałek Witold Stępień; prof. dr hab.
Marcin Studniarski z Uniwersytetu
Łódzkiego; starosta Wojciech Rychlik i wójt Henryk Staniucha.

Rowerowy szlak niepodległości
R

ajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz 2018”, zorganizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, odbył się 23 czerwca.
Tegoroczny rajd organizowany był pod hasłem „Szlakiem niepodległości” i wpisał się w obchody
100-lecia odzyskania niepodległości. Trasa rowerowej wyprawy przebiegała przez Poręby, Beleń (bunkry
z okresu II wojny światowej), Strońsko (XIX-wieczny park podworski

i kościół parafialny pw. św. Urszuli),
w Holendry (cmentarz ewangelicki)
i Swędzieniejewice (cmentarz wo-

jenny z okresu I wojny światowej).
Finał rajdu zakończono w Białym
Ługu wspólnym grillowaniem.
O bezpieczeństwo rowerzystów
zadbali członkowie Rowerowego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sieradzu. Współorganizatorami wydarzenia były: Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia
w Zduńskiej Woli, Towarzystwo
Przyjaciół Zduńskiej Woli, Sołectwo Biały Ług.

TEKST I FOTO.: ARCHIWUM BIAŁY ŁUG

Uroczyste podsumowanie IX Rejonowego
Konkursu Fizycznego dla uczniów klas VII
szkoły podstawowej, klas II gimnazjum i dla
klas II szkół ponadgimnazjalnych odbyło się
w 7 czerwca w szkole w Czechach.
Spośród 80 uczestników, biorących
udział w zmaganiach konkursowych, nagrodzono i wyróżniono 31 uczniów. Otrzymali
oni nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów.
Ten dzień był prawdziwym świętem ﬁzyki. Na galę ﬁnałową zaproszeni zostali
oprócz nagrodzonych laureatów także ich
koledzy – wszyscy, których interesuje ﬁzyka.
Ciekawe doświadczenia prezentowały
drużyny ze szkół w Czechach, w Szadku
i w Pabianicach. Fascynujący wykład o latającej lokomotywie, ilustrowany licznymi
doświadczeniami, wygłosiła dr Ewa Korzeniewska z Politechniki Łódzkiej. Na koniec
prezentację multimedialną o fascynującej
ﬁzyce przedstawił Piotr Koneczny – laureat
wielu konkursów ﬁzycznych.
Całość uroczystości uświetniały piosenki
w wykonaniu Basi Rosiak, Łukasza Suchańskiego i Maćka Kaczmarka. A po wszystkich
wrażeniach intelektualnych i emocjonalnych można było pokrzepić także ciało, posilając się kanapkami i przekąskami.

Egzaminy
gimnazjalne
powyżej średniej!
Gimnazjaliści, kończący szkołę, od kwietnia
czekali na wyniki egzaminów. I doczekali
się. W naszej gminie obie szkoły, w których
odbyły się egzaminy gimnazjalne, tj. Zespół
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach uzyskały bardzo wysokie średnie ze
wszystkich przedmiotów, które były poddawane ocenie. Wyniki są wyższe niż średnia
powiatowa, wojewódzka i krajowa!
Słowa uznania i gratulacje należą się
uczniom, ale i nauczycielom. Wszyscy ciężko
pracowali, aby osiągnąć taki wynik.
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Czechy mają dziecięcych posłów
Krzysztof Urbaniak i Maciej Kaczmarek,
uczniowie ZSPiP im. Jana Pawła II w Czechach zostali laureatami XXIV kadencji „Sejmu Dzieci i Młodzieży”.
Wzięli oni udział w projekcie organizowanym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, którego tematem
przewodnim byli „Posłowie Pierwszego Sejmu Niepodległej”. Główne
zadanie, jakie musiał wykonać każdy
z uczestników, to przygotowanie biografii posła oraz rekonstrukcja wiecu
wyborczego z lat 20-stych XX w.
– Obserwowaliśmy poprzednie
edycje SDiM i stwierdziliśmy, dlaczego by nie spróbować? Obaj jesteśmy bardzo zainteresowani wszelaką
możliwością działania, a sama próba
udziału w konkursie, organizowanym
przez Sejm, jest niesamowitą przygodą – powiedział Krzysztof Urbaniak.
– Przyznam szczerze, że każdy z nas
pragnął zmierzyć się z narastającym
stresem, spowodowanym wystąpieniem z mównicy sejmowej.
– Cieszymy się, że nasza praca została doceniona. Uważamy, że młodzież jest najbardziej przyszłościową



wartością, w którą mogą inwestować
rządzący – stwierdził Maciej Kaczmarek. – Wszyscy chcemy łamać
stereotypy, które mówiły, że młody
człowiek, to osoba niezaangażowana. Możemy to czynić właśnie
przez takie konkursy, jak SDiM,
które otwierają Polskę na młodzież
i pozwalają jej, chociaż na chwilę,
chwycić za stery całego narodu.
– Chcielibyśmy podziękować osobom i instytucjom, wspierającym nas
od samego początku, a są to: wójt
Henryk Staniucha, Rada Gminy

FOT. ARCHIWUM ZSPiP W CZECHACH

Zduńska Wola; Anna Chwiołka-Piekarz, kierownik referatu oświaty,
kadr i płac; Anna Stoparczyk, dyrektor ZSPiP w Czechach; Ewa Pędziwiatr, nauczyciel WOS; Muzeum
Historii Miasta Zduńska Wola oraz
media: Telewizja Maksymilian, Telewizja Centrum, Nasze Radio Zduńska Wola, a także nasi bliscy i przyjaciele – dodaje radny Kaczmarek.
1 czerwca nasi laureaci wzięli
w spotkaniu posłów na Sejm Dzieci
i Młodzieży z Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszał-

kowskiego w Łodzi. Na zaproszenie
Marka Mazura, przewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odpowiedziało kilkadziesiąt młodych osób z całego województwa,
posłów XXIV Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
Nasi reprezentanci wcielili się
w rolę wicemarszałków i współprowadzili całe obrady, co było ogromnym wyróżnieniem. Młodzi posłowie
zabierali w dyskusji głos, poruszając
temat prowadzonej kampanii wyborczej, równouprawnienia kobiet.
Mówili także o działaniach w gminie
Zduńska Wola, m.in. o utworzeniu
Młodzieżowej Rady Gminy.
Dyskusja uczestników spotkania
dotyczyła roli młodych ludzi w życiu publicznym i realizowanych
projektów. Zaprezentowano film
o 20 latach Sejmiku Województwa
Łódzkiego, a także krótki wykład
związany z Jubileuszem 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Warto dodać, że planowane jest
stworzenie młodzieżowego Sejmiku
Województwa Łódzkiego.

Edukacja zawodowa podpisami zainicjowana
P
rzedstawiciele Cechu Rzemiosł
Różnych w Zduńskiej Woli oraz
samorządu Gminy Zduńska Wola
podpisali list intencyjny w sprawie edukacji zawodowej. Dzięki
tej umowie uczniowie z gminnych
szkół dowiedzą się o możliwościach
kształcenia w zawodach rzemieślniczych.
Starszy cechu Józef Wrzesiński
(na zdjęciu) i kierownik biura Bogumiła Mocna oraz wójt Henryk
Staniucha w obecności dyrektorów
placówek oświatowych 27 kwietnia
br. podpisali list intencyjny, dotyczący współpracy w edukowaniu młodzieży.
Sygnatariusze tego dokumentu uważają, że w szkołach podstawowych powinno się propagować
wiedzę o szkolnictwie zawodowym.
Służyć temu będą spotkania organizowane dla uczniów klas siódmych.
Podczas pierwszych z nich, które
odbywały się w maju, informowa-

no młodzież o możliwości zdobywania wybranego zawodu w Cechu
Rzemiosł.
– To w naszych szkołach młodzi ludzie oraz ich rodzice powinni
otrzymać informacje płynące z Ce-

chu o możliwości kształceni. Młodzież zbyt często wybiera kształcenie ogólne, a zapomina o możliwości
zdobywania ciekawego zawodu –
powiedziała Ewa Padzik, sekretarz
Gminy Zduńska Wola.

Jak podkreślał Józef Wrzesiński,
obecnie w Zduńskiej Woli działa
70 zakładów rzemieślniczych, które
szkolą 150 uczniów: – Po trzech latach nauki otrzymują dyplom czeladnika, który jest uznawany w całej Europie – przypomina starszy
Cechu. – Ten dyplom nie zamyka
możliwości dalszego zdobywania
wiedzy w technikum czy na studiach.
– Chcemy, by młodzi ludzie mieli wybór – podkreślała Bogumiła
Mocna, która będzie odwiedzać
szkoły w imieniu Cechu.
Droga do zdobycia kwalifikacji,
jak przypominają rzemieślnicy, jest
bardzo szybka. Po trzech latach nauki zostaje się czeladnikiem, a po
kolejnych trzech można przystępować do egzaminu mistrzowskiego.
Dodajmy, że już tytuł czeladnika jest
bardzo wysoko ceniony i honorowany we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

OŚWIATA
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Zdrowie w Krobanowie

V


W Szkole Podstawowej im. Juliana
Tuwima w Izabelowie 22 maja br.
odbyło się podsumowanie projektu
ekologiczno-artystycznego Łódzkiego Domu Kultury pn.: „Lokomotywą
po wiedzę”.
W spotkaniu uczestniczyli:
Henryk Staniucha, wójt gminy
Zduńska Wola; Anna Chwiołka-Piekarz, kierownik refera-

FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE

tu referatu oświaty, kadr i płac;
Małgorzata Woźniak, kierownik Biblioteki Pedagogicznej
w Zduńskiej Woli; Barbara Ró-żańska-Filipiak z Koła Myśliwskiego „Dzik”, a także rodzice,
nauczyciele i uczniowie.
„Krótkie
przedstawienie
o ważnym problemie”, poruszające tematykę ochrony wód,
przygotowało i zaprezentowało

podczas spotkania 25 uczestników projektu. Uuczniowie
zostali nagrodzeni brawami
za przygotowanie recyklingowych strojów, scenografię oraz
pouczający występ o tematyce
ekologicznej.
Projekt dofinansowano ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

ioletta Owczarek, dyrektor SP w Krobanowie,
25 kwietnia br. z rąk kuratora oświaty w Łodzi
odebrała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Pierwszy certyfikat szkoła w Krobanowie
otrzymała we wrześniu 2011 roku i tym samym
przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Województwa Łódzkiego. Społeczność szkolna
podtrzymywała dobre nawyki, realizowała program „Zdrowie w Krobanowie”, podejmowała
działania z zakresu zdrowego żywienia oraz aktywności ruchowej.
Wszystko to pozwoliło szkole otrzymać Certyfikat po raz drugi i podtrzymać przynależność do
Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Uczniowie i nauczyciele zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań, które przyczynią
się do jeszcze większej troski o zdrowie.

Języki im (nie)obce

„Przeszczepki” w Dolinie Krzemowej S
S
zkoła Podstawowa w Janiszewicach, wg wskaźnika
EWD, to szkoła sukcesu. Jest
to miejsce, w którym kształci
się przyszłych absolwentów na
najwyższym poziomie, ale także miejscem, w którym spotkać
można ludzi dzielących się dobrem z innymi.
W Zduńskiej Woli odbywał
się XIV Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca,
a jego uczestnicy odwiedzili
szkołę w Janiszewicach i wzięli
udział w warsztatach z robotyki.
Zajęcia zorganizowali Monika
Majchrzak i Tomasz Kozłowski.
W trakcie trzygodzinnego spotkania goście – pacjenci klinik
kardiochirurgicznych – z użyciem zestawów klocków Lego
Wedo oraz Lego Mindstorms
Education EV3 budowali nowoczesne roboty, które programowali.

połeczność szkoły w Czechach 29 maja gościła rówieśników z powiatu zduńskowolskiego,
którzy wyróżniają się znajomością języków obcych. Do konkursu po raz pierwszy zaproszono
uczniów z Prusinowic, Szadku i Krokocic.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu
z języka rosyjskiego i angielskiego, a o miejscu
w konkursie decydowała suma punktów z obu
testów. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz uczniowie klasy VII szkoły
podstawowej i z klas II-III gimnazjum. W każdej
z kategorii przyznano trzy nagrody.

NA PODIUM ZNALEŹLI SIĘ:

„Przeszczepki” albo „składaczki”, jak sami o sobie mówią uczestnicy spotkania, szkołę
w Janiszewicach nazwali swoją
„Doliną Krzemową”. Współorganizatorzy zjazdu – Joanna
Jarosławska i Leszek Błaszczyk
oraz pomysłodawca warsztatów
dyrektor szkoły Paweł Nyklewicz – podkreślają, że wcale nie

chodziło im o uczenie uczestników, ale przede wszystkim
o świetną zabawę, integrację
i możliwość zapomnienia choć
na chwilę o problemach zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę reakcję
i uśmiechy dzieci i młodzieży,
możemy z pewnością powiedzieć, że to się udało.

Kategoria uczniów młodszych:
■ I miejsce – Mateusz Tylawski, Prusinowice
■ II miejsce – Zuzanna Sadowska, Wojsławice
■ III miejsce – Karolina Kubiak, Janiszewice
Kategoria uczniów starszych:
■ I miejsce – Magdalena Przesmycka, Czechy
■ II miejsce – Maja Rychlik, Czechy
■ III miejsce – Patrycja Skiba, Janiszewice.
Na organizatorach szczególne wrażenie wywarły dwie uczestniczki konkursu z klasy IV SP
w Krokocicach, ponieważ w osiemnastoletniej
historii konkursu po raz pierwszy wystartowały
tak młode zawodniczki.
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DZIEŃ DZIECKA

Gminny Dzień Dziecka 2018

Flinstonowie bawili w Krobanowie
Gminny Dzień Dziecka, współfinansowany
przez Urząd Gminy Zduńska Wola, odbył się
9 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej
w Krobanowie. Tego dnia nie zabrakło ani
słonecznej pogody, ani uśmiechu na twarzach dzieci, które mogły skorzystać z wielu
atrakcji.
Świętowanie rozpoczęto od występów najmłodszych wychowanków
krobanowskiej szkoły. Na scenie zaprezentowały się dzieci z oddzia-

łów przedszkolnych: „Miodoludki”,
„Pszczółki” i „Kropki”. Po nich przyszła kolej na prawdziwe artystyczne
wydarzenie – rodzice przygotowali
przedstawienie „Flinstonowie”, które wzbudziło zachwyt oglądających.
Scenografia i stroje w pełni oddały
klimat epoki. Spektakl ubawił publiczność do łez. Wyrazy uznania
dla aktorów złożył wójt Henryk Staniucha, który docenił zaangażowanie
rodziców w życie szkoły.

Po przedstawieniu rozpoczęło
się prawdziwe szaleństwo. Dzieci
mogły skorzystać z dmuchanych
atrakcji: zjeżdżalni, zamku z kulkami czy kul wodnych, a także spróbować swoich sił na eurobungee, czyli
trampolinie z linami. Podczas festynu zostały rozegrane mecze piłki
nożnej i siatkowej oraz dwa ognie.
Straż pożarna zadbała o ochłodę podczas upalnego dnia. Kurtyna
wodna cieszyła się ogromną popu-

larnością. Korzystali z niej nie tylko najmłodsi, ale także ich rodzice.
Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało przytulanki – „sówki mądre
główki”. Ponadto oferowano malowanie twarzy, przejazdy bryczką po
najbliższej okolicy lub na motocyklu
(oczywiście jako pasażer).
Uczestnikom festynu zapewniono
też smakowite dania: kiełbaski z grilla, bigos, różnorodne ciasta, kawę
i herbatę, popcorn czy watę cukrową.

WYDARZENIA

Smok wawelski w Czechach
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Od przedszkola
do seniora
Piknik rodzinny „Od przedszkola do seniora”
odbywał się 12 maja w Ogrodziskach.
W programie spotkania zaplanowano
wiele gier i zabaw sportowych. Pojawił
się także bus Happy Kids. Do woli można
było skakać po dmuchanym zamku. Dla
uczestników przewidziany był darmowy posiłek, ciasto i napoje. Można było
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Mieszkańcy bawili się z zespołem
Duet Renef.
Sobotnie popołudnie upłynęło w bardzo
miłej, sympatycznej, sportowej i rodzinnej
atmosferze, a to za sprawą organizatorów,
czyli sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ogrodzisko.

Wspieramy rozwój
naszych dzieci

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach 9 czerwca obyła się cykliczna impreza, organizowana rokrocznie przez Radę
Rodziców, dyrektora i nauczycieli placówki.
Na początku Festynu swoje talenty wokalne zaprezentowali soliści – uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjum. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz
projektów edukacyjnych w wykonaniu klas II gimnazjum.
Organizatorzy nie zapomnieli
także o 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości i wraz
z uczniami przygotowali 40-minutowy koncert pieśni patriotycznej
„Dla Niepodległej”.
Wśród wielu atrakcji nie zabrakło
także pysznego ciasta, waty cukrowej, lodów, soków, popcornu, grillowanych kiełbasek; można było posilić się także zupą zwaną „kociołkiem
farmera”.
Atutem tego sobotniego wydarzenia stało się wystawienie bajki
„O smoku wawelskim”. To już po
raz 7. rodzice i nauczyciele przedszkolaków zaskoczyli publiczność
wspaniałymi kreacjami aktorskimi
i pięknymi krakowskimi kostiumami. Owacje były zasłużone.

TEKST I FOTO.:
ARCHIWUM ZSPiP W CZECHACH

Konferencja pod hasłem: „Zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym – wychowanie do
wartości elementem wspierania rozwoju
psychicznego dzieci” odbyła się 17 kwietnia
br. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi.
Gminę Zduńska Wola reprezentowała
Katarzyna Mazur-Raźniewska, pedagog
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach i jednocześnie
pełnomocnik wójta ds. realizacji Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Nasza gmina,
w panelu dobrych praktyk została przedstawiona jako jeden z nielicznych samorządów, który podchodzi kompleksowo do
tej tematyki.
We wszystkich szkołach gminnych realizowane są, oprócz innych programów
proﬁlaktycznych ( „Tak czy Nie”, „Bez ryzyka”,
„Przeciw”, „Cukierki”, „Stop agresji i przemocy w szkole”), rekomendowane programy:
„Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na
tropie”, „Unplugged” i „Przyjaciele Zippiego”.
Programy te są realizowane przez pedagogów szkolnych we współpracy z wychowawcami.
Programem „Przyjaciele Zippiego” w tym
roku szkolnym objęto 238 dzieci z gminnych
przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych.
Jego zadania realizują pedagodzy szkolni
oraz nauczyciele-wychowawcy. Nasz gmina
jest jedyną w województwie łódzkim, która
tak wszechstronnie realizuje ten program.
Działania są wspierane przez fundusz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych.
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Przedszkolaki zdrowe, bo sportowe

VIII Spartakiada Przedszkolaka odbyła się
w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Hasło przewodnie tegorocznej imprezy
brzmiało: „Zdrowo, bo sportowo”.
W zawodach rywalizowało 8 drużyn z oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli z terenu gminy Zduńska Wola. Milusińscy brali udział
w 8 konkurencjach: ślizg po ławecz-

Dziewczęta
z Janiszewic obroniły
tytuł mistrzowski
Turniej piłki ręcznej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola odbył się 6 czerwca.
Do rywalizacji na boisku wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej w Krobanowie
przystąpiło 6 drużyn, reprezentujących szkoły
podstawowe z naszej gminy.
Uznano, że poziom turnieju stał na bardzo
dobrym poziomie.
Najlepszą zawodniczką turnieju została
Kinga Walusińska ze Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach.

WYNIKI KLASYFIKACJI
KOŃCOWEJ:

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

ce, tor przeszkód, drużynowy skok
w dal, slalom, przenoszenie melona,
kodowanie, rzut piłeczką do kosza
i przeciąganie liny.
Swoje konkurencje mieli też nauczyciele, którzy tym razem zmierzyli się z dyktandem graficznym.
Rywalizacja przebiegła sprawnie,
wszyscy przestrzegali zasad fair
play.

Ostatecznie puchar Wójta Gminy Zduńska Wola zdobyła drużyna z Czech, tuż za nią uplasowała
się drużyna z Wojsławic i kolejno:
Ochraniewa, Tymienic, Krobanowa,
Izabelowa, Annopola i Janiszewic.
Wszyscy uczestnicy oprócz pucharów za udział, otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, nauczycielom za ich przygotowanie oraz współorganizatorom
VIII Spartakiady Przedszkolaka
– Stowarzyszeniu „Razem łatwiej”
i Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Spartakiada była współfinansowana z środków gminy Zduńska
Wola.

Szkoła w Czechach sportem stoi
S

tanąć na najwyższym podium
i poczuć radość z wygranej to
marzenie każdego sportowca. Ale
zanim przyjdzie czas zwycięstw,
potrzeba wielu godzin treningów
i ciężkiej pracy pod okiem trenerów.
Wiedzą o tym młodzi sportowcy
z terenu gminy Zduńska Wola,
którzy mimo to chętnie podejmują wyzwanie i rywalizują w różnych
dyscyplinach. Tych najbardziej wytrwałych wójt gminy, Henryk Staniucha, nagrodził w dniu 21 czerwca. Wręczenie nagród odbyło się
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.
Na spotkanie przybyło 42 uczniów
z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach wraz
z opiekunami Aleksandrą Wróbel
i Arturem Górzawskim, by z rąk
wójta gminy, Henryka Staniuchy,
otrzymać okolicznościowe listy gratulacyjne i nagrody za wysokie osią-

gnięcia w zawodach sportowych.
Wójt Gminy nie krył dumy zarówno ze sportowców, jak i z ich
osiągnięć. Gmina od wielu lat stawia
na młodych i pomaga im w rozwija-

niu pasji i zainteresowań. Jak widać
taka polityka owocuje.
Mamy nadzieję, że nagrody zachęcą kolejnych młodych mieszkańców
do aktywności i promowania gminy.
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naszaGMINA

„Królowa sportu”
gościła w Janiszewicach
Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół
Podstawowych rozegrano 9 maja w Szkole
Podstawowej w Janiszewicach.
W czterech 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.
Tytuł sprzed roku obroniła szkoła
z Janiszewic.

KLASYFIKACJA GENERALNA
I WYNIKI:

■ I miejsce – Szkoła Podstawowa ■ VI miejsce – Szkoła Podstawowa ■ III miejsce – Angelika Mazur –

w Janiszewicach – 2.145 pkt.
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Czechach – 1.862 pkt.
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Izabelowie – 1.457 pkt.
■ IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach – 1.270 pkt.
■ V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Krobanowie – 1.153 pkt.

w Annopolu Starym – 1.041 pkt.

203 pkt. z SP w Czechach.

INDYWIDUALNIE NAJWIĘCEJ
PUNKTÓW ZDOBYLI:

Kategoria chłopców
■ I miejsce – Dawid Kępniak – 272
pkt. z SP w Janiszewicach
■ II miejsce – Jakub Kaczmarek –
263 pkt. z SP w Izabelowie
■ III miejsce – Piotr Krawczyński
– 247pkt. z SP w Czechach

Kategoria dziewcząt
■ I miejsce – Kinga Walusińska –
291 pkt. z SP w Janiszewicach
■ II miejsce – Natalia Barton – 245
pkt. z SP w Izabelowie

Wysportowane misie
walczyły po raz szósty
T
urniej sprawności fizycznej dla
dzieci z klas I-III pn. „Wysportowany Miś” zorganizowano już po
raz szósty.
Tym razem dzieci rywalizowały
na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej w Annopolu
Starym.
Tytuł najbardziej wysportowanej
drużyny zasłużenie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.
„Wysportowany Miś” to popularne zawody sportowe, które adresowane są do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Turniej organizowany jest w formie gier i zabaw
lekkoatletycznych, które przy okazji kształtują sprawność fizyczną
zawodników.

Wydarzenie objął patronatem
Henryk Staniucha, wójt gminy
Zduńska Wola.
W nagrodę wszyscy uczestnicy
otrzymali pluszowe misie oraz medale.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

■

I miejsce: Szkoła Podstawowa
w Janiszewicach,
■ II miejsce: Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym,
■ III miejsce: Szkoła Podstawowa
w Czechach,
■ IV miejsce: Szkoła Podstawowa
w Izabelowie,
■ V miejsce: Szkoła Podstawowa
w Krobanowie,
■ VI miejsce: Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach.

czerwiec 2018
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Biegali dla frajdy

Sołectwo Zborowskie już po raz dziewiąty było gospodarzem wydarzenia „Gmina
Zduńska Wola Biega”. Impreza ma na celu
propagowanie sportu i zdrowia, a także zmobilizowanie mieszkańców gminy i powiatu
zduńskowolskiego do biegania.
Organizatorami biegów były: Gmina
Zduńska Wola, Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym i Ochotnicza Straż Pożarna
w Zborowskiem.
Na trasach, wiodących przez lasy otaczające wieś Zborowskie, po raz kolejny spotkać
było można imponującą liczbę biegaczy. Tym
razem na mecie stanęło 223 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 także dopisała.
Najmłodszym uczestnikiem biegów był
Bartłomiej Jaros, natomiast najstarszym
uczestnikiem Krzysztof Borkowski.
Serdeczne podziękowania kierujemy
w stronę dyrekcji, grona pedagogicznego
oraz Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej
w Annopolu Starym, strażaków ochotników
z OSP Zborowskie, pań z KGW z Zamłynia oraz
insp. Małgorzaty Mączyńskiej, komendanta
powiatowego PSP w Zduńskiej Woli.

DAWID ANTCZAK
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Gimnazjaliści nieźle grają w nożną
III Turniej Piłki Nożnej młodzieży gimnazjalnej o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola odbył się 10 maja w Zespole Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła
II w Czechach. W turnieju wzięło udział 5 zespołów, które rozgrywały mecze systemem
każdy z każdym.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU:

■ I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Szadku
■ II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
■ IV miejsce – Gimnazjum w Prusinowicach

■ V miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcący w Zapolicach.
Najlepszym strzelcem został Ja-

Puchar Wójta powędrował
do Janiszewic

O

rlik w Czechach był 16 maja
miejscem zmagań młodych
piłkarzy, którzy rywalizowali w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zduńska Wola.
Tego dnia na boisku spotkały się
drużyny z klas I-III. Do turnieju
przystąpiło 6 zespołów reprezentujących szkoły z naszej gminy.
W rozgrywkach klas I-III mistrzami zostali piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach,
którzy najpierw wygrali zmagania
w swojej grupie, strzelając aż 15
bramek, a tracąc tylko jedną. Następnie w wielkim finale pokonali
reprezentację Szkoły Podstawowej

w Annopolu Starym 6:1.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Szymon Sadziński ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach,
zdobywając łącznie 8 bramek. Najlepszym bramkarzem uznany został
Dawid Bruzik ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU KLAS I-III:

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

kub Kaczmarski ze Szkoły Podstawowej w Szadku, a najlepszym
bramkarzem – Maciej Kaczmarek

z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach.

Piłkarze z Czech z pucharem
N
a kompleksie boisk Orlik przy
Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach 17 maja
odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola
dla klas IV-VII szkół podstawowych.
W tegorocznych zmaganiach
mistrzami zostali piłkarze z Czech,
którzy w emocjonującym finale, po
serii rzutów karnych, pokonali 2:1
drużynę ze Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1:1.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Patryk Kowasz ze Szkoły
Podstawowej w Czechach. Najlep-

szym bramkarzem został uznany
Jakub Kłosiński ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
TURNIEJU:

■ I miejsce – SP w Czechach
■ II miejsce – SP w Janiszewicach
■ III miejsce – SP w Izabelowie
■ IV miejsce – SP w Wojsławicach
■ V miejsce – SP w Annopolu Starym
■ VI miejsce – SP w Krobanowie
Dziękujemy Annie Stoparczyk,
dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach,
za pomoc przy organizacji turnieju.
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TS Janiszewice w „okręgówce”!
Pojedynek sieradzkiej A-klasy, który odbył
się 10 czerwca na boisku w Janiszewicach,
zakończył się wygraną TS Janiszewice, które
pokonały LZS Rębieskie 7:0.
Niedzielne derby gminy Zduńska Wola elektryzowały wszystkich
kibiców piłki nożnej w okolicy
z dwóch powodów. Po pierwsze –
derby zawsze cieszą się największym
zainteresowaniem, a po drugie – był
to pojedynek o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej.
Od pierwszego gwizdka sędziego widać było zaangażowanie w obu
zespołach. Po pierwszej połowie
meczu na tablicy widniał wynik 2:0
dla gospodarzy.
W drugiej części gry utrzymywała się przewaga TS Janiszewice, co
potwierdziły kolejne bramki. Derby
gminy Zduńska Wola zakończyły
się zasłużonym zwycięstwem drużyny gospodarzy 7:0.
Zwycięstwo drużyny z Janiszewic
daje im awans do sieradzkiej klasy
okręgowej.
Przed rozpoczęciem spotkania
Zarząd Klubu TS Janiszewice, złożył na ręce wójta Henryka Staniuchy
podziękowanie za dotychczasową
współpracę oraz wsparcie dla klubu.
ROZMOWA Z DANIELEM SZCZEPANIKIEM, PREZESEM TOWARZYSTWA SPORTOWEGO JANISZEWICE

Plany minimum i maksimum

Gratuluję awansu do Sieradzkiej
Klasy Okręgowej. Jakie to uczucie
zacząć pracę w klubie i już w pierwszym sezonie świętować awans?
– Przed rozpoczęciem sezonu zarząd z drużyną postawił sobie za cel
awansu do Sieradzkiej Klasy Okręgowej i ten cel został zrealizowany.
Od początku istnienia klubu jest to
największy sukces, z którego jesteśmy dumni.

Z jakimi drużynami zmierzycie się
w nowym sezonie?
– Będą to zespoły, które w przeszłości występowały nawet w III lidze, m.in.: WKS Wieluń, Zawisza
Pajęczno, Czarni Rząsznia itd. Rozegrane będą również małe derby
z drużynami zduńskowolskimi –
MKS Zduńska Wola i KS Karsznice.
Iloma drużynami dysponujecie? Co
z zapleczem młodzieżowym i jakie
macie zaplecze treningowe?
– Obecnie Towarzystwo Sportowe
Janiszewice dysponuje dwoma zespołami: zespół seniorów – beniaminek
Sieradzkiej Klasy Okręgowej oraz
drużyna młodzieżowa rocznik 2004.
Posiadamy jedno boisko do rozgrywania meczów mistrzowskich
wraz z trybunami, a z inicjatywy

miejscowego radnego powstaje boisko treningowe. W okresie zimowym zespół korzysta z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Janiszewicach.
Jaki jest plan sportowy i organizacyjny na przyszły sezon? Plan minimum i maksimum – uzależniony
oczywiście od waszych możliwości
finansowych…
– Planem minimum jest utrzymanie się w klasie okręgowej, a maksimum osiągnięcie jak najwyższego
miejsca w nadchodzącym sezonie.
Plany organizacyjne nie są konkretne; chcielibyśmy, aby system organizacyjny klubu pozostał bez zmian.
Przewidujecie jakieś wzmocnienia?
Czy któryś z wyróżniających się piłkarzy odchodzi?

– Wzmocnienia nastąpią – potrzebne będzie pozyskanie zawodników z większym doświadczeniem
piłkarskim, ogranych w wyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie trwają
rozmowy z zawodnikami, którzy
chcieliby wzmocnić naszą drużynę.
Takie zmiany wiążą się z nakładem
finansowym. Prawdopodobnie zespół opuści Marcin Kulawiecki – jeden z najbardziej wyróżniających się
piłkarzy naszej drużyny w zakończonym sezonie.
Czego zatem klubowi życzyć?
– Najlepszymi życzeniami mogą
być: jak najwyższe miejsce w nadchodzących rozgrywkach, dobra
dalsza współpraca z Urzędem
Gminy i lokalnymi przedsiębiorcami.
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Szkoła Pierwszej Pomocy

W ramach zadanie publicznego „Promocja
i ochrona zdrowia w Gminie Zduńska Wola
w 2018 roku” OSP w Janiszewicach oraz
Gmina Zduńska Wola opracowały projekt
pod nazwą: „Ochotnicza Szkoła Pierwszej
Pomocy – OSPP”.
Celem tego zadania jest zwiększenie dostępności pomocy dla osób
znajdujących się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu poprzez
przeszkolenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej młodzieży, będącej członkami ochotniczych
straży pożarnych z gminy Zduńska
Wola. Projekt będzie zrealizowany
dzięki dofinansowaniu z budżetu
gminy.
Zadanie polega na zorganizowaniu szkoleń z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej dla 70
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Szkolenie będzie trwało ok. 30 godzin
dla każdej z 3 grup. Instruktorami
będą wykwalifikowani ratownicy
medyczni, którzy pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Uczestnicy będą się szkolić
z użyciem fantomów niemowlęcia,
dziecka i osoby dorosłej, a także
z użyciem defibrylatorów treningowych AED oraz zestawu do pozoracji ran.
Od 27 maja do 17 czerwca każda grupa zrealizuje po 4 spotkania,
trwające ok. 6 godzin. 23 czerwca br.
odbyły się Gminne Manewry MDP.
Pod koniec sierpnia zaplanowane
jest kolejne spotkanie utrwalające

umiejętności. Zadanie zakończy się
we wrześniu. Młodzi strażacy zaprezentują swoje umiejętności podczas
Gminnych Manewrów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wówczas każda drużyna będzie wykonywała zadania z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie zadania publicznego
OSP Janiszewice rozpoczyna zbiórkę publiczną na portalu fundujesz.
pl. Ochotnicy chcą zakupić defibrylator treningowy AED na potrzeby
projektu.
W zadaniu bierze udział młodzież z: OSP Annopole Nowe,
OSP Czechy, OSP Izabelów, OSP

Janiszewice, OSP Korczew, OSP
Rębieskie, OSP Wojsławice, OSP
Zamłynie, OSP Zborowskie.

PODCZAS SPOTKAŃ MŁODZIEŻ
ZDOBĘDZIE WIEDZĘ
I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

■ prawidłowego zgłaszania do służb

ratunkowych różnych sytuacji kryzysowych;
■ prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt,
dzieci i dorosłych, w szczególności
z użyciem defibrylatorów AED;
■ szybkiego badania urazowego, wywiadu ratowniczego;
■ złamań, zwichnięć, zmiażdżeń,

oparzeń i odmrożeń oraz krwotoków;
■ rozpoznawania symptomów udaru
mózgu;
■ prowadzenia czynności medycznych z użyciem torby PSP R1;
■ stosowania deski ortopedycznej,
kołnierza ortopedycznego, szyn kramera, kamizelki KED;
Wartość zadania zamyka się kwotą 14.692 zł. Dotacja z gminy Zduńska Wola wynosi 8.000 zł. Pozostała
kwota – 6.692 złotych – to wkład
własny OSP.

TEKST I FOTO.:
ARCHIWUM OSP JANISZEWICE
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Były awanse i odznaczenia
Uroczystości związane z obchodami Powiatowo-Gminnego Dnia Strażaka Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się 10
czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Były podziękowania za
ofiarną i bezinteresowną służbę, gratulacje
oraz wiele serdecznych życzeń dla wszystkich druhów z powiatu zduńskowolskiego.
Obchody rozpoczęły się polową
Mszą Świętą, celebrowaną przez
ks. kan. Janusza Gozdalika, kapelana strażaków.
Święto było także okazją do wręczenia odznaczeń i awansów. Strażacy otrzymali m.in. srebrne medale za
długoletnią służbę oraz srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożar-

nictwa”. Starszy Aspirant – Łukasz
Łudczak – otrzymał brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych.
W uznaniu zasług za dotychczasową służbę na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw
Wewnętrznych nadał także awanse na wyższe stopnie służbowe.
Nominacje wręczali: st. bryg. Marek Jankowski, zastępca łódzkiego
komendanta wojewódzkiego PSP
w Łodzi; Wojciech Rychlik, starosta
zduńskowolski oraz bryg. Mariusz
Rosiński, komendant powiatowy
PSP w Zduńskiej Woli.

W uznaniu zasług za dotychczasową pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej 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 3/2018 z dnia
5 marca 2018 roku, przyznało wyróżnienia także członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymali
je druhowie: Julian Gruda, Tomasz
Marciniak, Krystyna Smażek, Paweł Urban, Michał Korga, Mariusz
Kowalczyk, Dariusz Kowalski,
Wojciech Rosiak, Jacek Ratajczyk,

Jan Różański, Kazimierz Kosiński,
Mirosław Kowalczyk, Janusz Janiak
oraz Grzegorz Stupski.
Ważnym elementem powiatowo-gminnej uroczystości było ślubowanie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Jednym z warunków
wstąpienia w szeregi Ochotniczych
Straży Pożarnych, a w przyszłości
dostąpienia zaszczytu odbierania
odznak, medali i wyróżnień, jest złożenie uroczystego ślubowania. Jest
to chwila podniosła i ważna w życiu
każdego strażaka ochotnika.
W niedzielę, 10 czerwca odebrano
przyrzeczenie od 60 druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Zduńska Wola.
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Poezja, proza i muzyka w jeden wieczór

Serce matki literackim tematem
Niezapomniany wieczór, pełen wzruszeń
i wspomnień o rodzicach, wyrażonych
w strofach poetyckich, 23 maja przeżyli
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach oraz zaproszeni goście.
W ramach cyklicznego wieczoru poezji spotkali się tym razem
z okazji Dnia Matki. Wiersze recytowała pani Walentyna Bratek.
Odświętna aranżacja sali spowodowała, że uczestnicy spotkania mogli
przenieść się w wyobraźni w świat
prezentowanych tekstów. Skupienie
i zasłuchanie towarzyszyły wieczorowi, podczas którego poezja przeplatała się z utworami muzycznymi.
Spotkanie rozpoczęło się od wierszy ks. Mirosława Benedykta Strożka i ks. Jana Twardowskiego. Prowadząca dzieliła się z gośćmi także
twórczością Jana Kochanowskiego,
Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego oraz Alain Ayache
z książki „Listy do mojej córeczki”.
Wszyscy zebrani wspólnie za-

śpiewali pieśń „Matka”. Pojawiły
się łzy wzruszenia…
Trzeba jednak dodać, że nie zabrakło także humorystycznych tekstów o członkiniach koła gospodyń
spisanych przez mieszkańca Czech,
a zarecytowanych przez przewodniczącą KGW.
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach dziękuje za udział
w spotkaniu wójtowi Henrykowi

Mlekiem i miodem płynące
W
Strumianach koło Burzenina 9 czerwca zorganizowano
Festiwal Mleka i Miodu, któremu
towarzyszyła Parada Kół Gospodyń.
W tym roku gminę Zduńska
Wola reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Kłady-Dionizów.
Panie z KGW przygotowały stoisko

Staniucha, przewodniczącemu Rady
Januszowi Sakiewie; ks. Damianowi
Sochackiemu, wikariuszowi parafii
WNMP w Zduńskiej Woli; Włodzimierzowi Ignaczakowi, prezesowi OSP w Czechach oraz Wojciechowi Kosińskimu, sołtysowi wsi
Czechy.
W trakcie spotkania w imieniu
wszystkich członkiń i członków
KGW przewodnicząca Koła wspól-

nie z sołtysem wsi, z potrzeby serca
z okazji Dnia Strażaka, podziękowali
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach za współpracę i społeczną służbę na rzecz mieszkańców.
Na kolejną edycję poetyckich wieczorów, która odbędzie się po wakacjach, zaprasza Walentyna Bratek
i członkowie KGW w Czechach.

URSZULA SAKIEWA
PRZEWODNICZĄCA KGW CZECHY

Szkolenie stowarzyszonych

z lokalnym jadłem, a także wzięły
udział w konkursie na „Najsmaczniejszy sernik” oraz „Potrawę z miodem charakterystyczną dla II RP”.
Podczas festiwalu nie zabrakło
dobrej oprawy muzycznej – na scenie wystąpiły zespoły: Bayer Full,
Piękni i Młodzi, Playboys i Eratox.

P

onad 30 członków stowarzyszeń
uczestniczyło w dniu 6 czerwca w szkoleniu zorganizowanym
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymali niezbędne informacje związane
z udziałem w lokalnych przedsięwzięciach.
Jolanta Piotrowska, kierownik
oddziału nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli oraz
Barbara Ciebiada, starszy asystent

sekcji higieny żywności, żywienia
i przedmiotów użytku przekazały
informacje nt. wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w oferowanych produktach spożywczych.
Na zakończenie Agnieszka Szczepaniak, kierownik działu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym
w Zduńskiej Woli mówiła o zasadach obowiązujących w zakresie
opodatkowania przychodów, jakie
stowarzyszenia uzyskują podczas
uroczystości lokalnych.

WARTO WIEDZIEĆ



Nasze wioski jeszcze nowsze
Sejmik Województwa Łódzkiego 24 kwietnia br. przyjął
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na rok 2018.
Wsparcie w formie dotacji celowej trzymują
jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych.
Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski.
Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną.
W sołectwie Annopole Nowe realizowany
będzie projekt pn. „Annopole Nowe – jeszcze
nowsze”. Projekt obejmuje: zagospodarowanie
przestrzeni za budynkiem strażnicy OSP w Annopolu Nowym. Wartość przedsięwzięcia to
8.500 zł. Dotacja wyniesie 5.000 zł. Środki z bu-

dżetu gminy Zduńska Wola to kwota 3.500 zł.
W Sołectwie Biały Ług przygotowano projekt pn. „Biały Ług z historią i tradycją”. Założenie projektu to przedstawienie historii wsi
Biały Ług oraz pokazanie zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. Wartość projektu opiewa
na kwotę 7.510 zł, z czego 5.000 zł to środki
z budżetu województwa łódzkiego, a 2.510 zł
z budżetu gminy Zduńska Wola.
Sołectwo Kłady zrealizuje projekt pn. „Kłady
i Dionizów są FIT”. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy sołectwa oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez
wspólne zagospodarowywanie placu wiejskiego.
Projekt zostanie zrealizowany w kwocie 14.000
złotych. Środki z Województwa Łódzkiego to
5.000 złotych, pozostałe 9.000 złotych przyznała
gmina Zduńska Wola.
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Tabliczka jak malowana

P

rzypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczek z numerami porządkowymi na budynkach w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku lub innym, widocznym z ulicy miejscu.
Jeżeli tabliczki są w złym stanie, należy je odnowić.
Gdy budynek jest położony w głębi ogrodzonej
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również w widocznym miejscu
na ogrodzeniu.
Brak tabliczek z numerami porządkowymi lub
ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia
pracę służb ratunkowych, co może doprowadzić
do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie lub
mienie.
Wyposażenie nieruchomości w widoczne
oznakowanie numerem posesji pozwoli także
sprawnie realizować odbiór odpadów oraz różne
działania usługowe, np. dostarczanie poczty.
Zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 618) brak lub
nieczytelność tabliczki z numerem porządkowym
podlega karze pieniężnej do 250 złotych.
W związku z powyższym zalecamy niezwłocznie zamontowanie lub odnowienie tabliczek adresowych.

Granty w LGD „Podkowa” Wsparcie bez względu na dochód
Program „Dobry Start” to 300 złotych dla wszystkich uczniów

Z

końcem lipca Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza do składania wniosków
o powierzenie grantu w zakresie
wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców oraz ochrony,
promocji i rozwoju obszaru LGD
w tym produktów i dziedzictwa
lokalnego.
O środki finansowe mogą aplikować stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe, osoby fizyczne
oraz jednostki samorządu terytorialnego, mające swoją siedzibę na obszarze gmin: Poddębice,
Zadzim, Szadek, Zduńska Wola
i Zapolice.
Granty to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz podejścia LEADER. Mają
one za zadanie ułatwić podmiotom
z obszaru lokalnej grupy działania
realizowanie niewielkich przedsięwzięć na rzecz swoich organizacji.
Przyjmowanie wniosków, zawieranie umów oraz rozliczenie projektów przeprowadzane będzie na
szczeblu lokalnym – za pośrednictwem LGD „Podkowa”.

W ramach realizacji projektu
grantowego planuje się wsparcie:
publikacji, wydarzeń, warsztatów,
szkoleń adresowanych do mieszkańców obszaru LGD, w szczególności pochodzących z grup
defaworyzowanych, które mają im
umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na kultywowanie i rozpowszechnianie lokalnego dziedzictwa, jak również
wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury, budowy lub
przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej.
Wnioski grantowe można będzie składać w terminie od 30 lipca do 13 sierpnia 2018 r. Na ten
cel LGD „Podkowa” ma do rozdysponowania środki w wysokości
550.000 zł. Wszelkie informacje nt.
naboru wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji
aplikacyjnej udzielane są w biurze
LGD „Podkowa” oraz pod numerami telefonów: 505 751 577 lub
519 057 250; dostępne są także
na stronie internetowej podkowa.
zdwola.com.pl

DLA KOGO WSPARCIE?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku wyłącznie dzieciom
uczącym się w szkole, rozpoczynającym rok szkolny i obowiązuje do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają to świadczenie
do ukończenia przez nie 24 roku
życia. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
„DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic
dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka
lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o świadczenie z programu
„Dobry Start” można składać już od
1 lipca poprzez stronę Ministerstwa

Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
poprzez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Osoby, dla których Gmina Zduńska Wola jest właściwą dla
miejsca zamieszkania, mogą osobiście od 1 sierpnia składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zduńskiej Woli w pokoju nr 4 (na parterze).

KIEDY RODZINA OTRZYMA
WSPARCIE?

W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają
wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy
będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Ważne! Wniosek należy złożyć
do 30 listopada.
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Noc Świętojańska 2018

WYDARZENIE

Powitanie lata w Gajewnikach
Koniec roku szkolnego to także początek
astronomicznego lata, a wraz z nim kolejna edycja Nocy Świętojańskiej, która już po
raz 8. odbyła się na terenie Stajni Gajewniki.
Spotkanie kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz sołectw,
czyli ponad 250 osób z całego obszaru LGD „Podkowa”, odbyło się
23 czerwca. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach
wyplatania wianków sobótkowych.
Na gajewnickiej scenie nie zabrakło artystów z regionu. Publiczność
podziwiała występy dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca
„Zduńskowolanie”. Oklaskiwano
także koncert „Małyńskich Nutek”.
Relaks zapewniły utwory zespołu
Billie Jean. Koniec imprezy należał
do Zespoły Pieśni i Tańca Anilana,
który oczarował publiczność pokazem obrzędów świętojańskich.
Po zapadnięciu zmroku niebo rozświetlił wyjątkowy pokaz ognia w wykonaniu Teatru Żywiołów Versus.

KINGA MAJ-WYSOKIŃSKA
LGD „PODKOWA”

