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naszanaszagminagmina
Jadwiga Rybak odsłoniła
w Wojsławicach tablicę 

poświęconą pamięci 
pomordowanych

na Wschodzie w 1940 r.

Prawie 190 ton odpadów 
udało się zebrać w ramach

Festynów Recyklingowych, 
organizowanych od 2008 r. 

na terenie naszej gminy 
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Szanowni
Mieszkańcy

Najbliższych kilka miesięcy będzie 

związanych z przygotowywaniem 

się wszystkich samorządów, w tym gmi-

ny Zduńska Wola, do wdrożenia usta-

wy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, potocznie zwanej „rewolu-

cją śmieciową”.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 

lipca 2013 roku gminy stają się właści-

cielami odpadów komunalnych. Przy-

gotowania będą poprzedzone przepro-

wadzeniem wśród mieszkańców ankiet, 

mających na celu ustalenie ilości i rodza-

ju zbieranych śmieci, zawartej na wy-

wóz umowy, częstotliwości usługi oraz 

odbiorcy odpadów.

Do końca sierpnia 2012 r. Urząd 

Marszałkowski wskaże nam miejsce, 

do którego będziemy zobowiązani wy-

wozić odpady. Zebrane informacje będą 

stanowiły podstawę ustalenia formy na-

liczenia płatności oraz kwoty. Gmina, 

ogłaszając przetarg, wyłoni fi rmę, która 

w określony w regulaminie sposób, bę-

dzie odbierała odpady. Zawarte przez 

mieszkańców umowy na wywóz śmieci, 

z mocy prawa przestaną obowiązywać 

od 1 lipca 2013 roku, kiedy organizacja 

gospodarki odpadami spocznie na sa-

morządzie.

Biorąc pod uwagę ważność działań, 

uprzejmie proszę o sumienne i termi-

nowe wypełnianie ankiet. Jednocześnie 

chcę podkreślić, że żadne z tych dzia-

łań nie będzie związane z prowadze-

niem zbiórki pieniędzy. O próbach ich 

wyłudzenia przez osoby podszywają-

ce się pod pracowników gminy proszę 

informować policję oraz Urząd Gminy 

Zduńska Wola.

Na nadchodzące lato życzę, aby 

pogoda spełniła Wasze oczekiwania. 

Niech sprzyja rolnikom w uzyskiwaniu 

wysokich plonów, a wypoczywającym 

w nabieraniu siły do nowych wyzwań.

Henryk Staniucha

wójt gminy Zduńska Wola
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Wielofunkcyjne boisko sportowe, 

które zostanie wybudowane przy 

Szkole Podstawowej w Annopolu 

Starym, 1 września ma być odda-

ne do użytku. Boisko ma mieć na-

wierzchnię poliuretanową; będzie 

można na nim grać w piłkę nożną, 

siatkową, ręczną i koszykową. Wo-

kół boiska powstanie oświetlenie, 

umożliwiające korzystanie z niego 

w godzinach wieczornych.

Wykonawca – Zakład Budowlany 

Budownictwa Mieszkaniowego i In-

frastruktury Towarzyszącej Andrzej 

Kosior z Kalisza – wybuduje boisko 

za ponad 500.000 zł. Na inwestycję 

udało się pozyskać dofi nansowanie 

z Unii Europejskiej za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” 

w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Dofi nansowanie opiewa na po-

nad 300.000 zł.

„Prowincja na plus” to cykliczny pro-

gram Magdaleny Michalak. Reporta-

że pokazują zmiany w gminach wo-

jewództwa łódzkiego, jakie nastąpiły 

dzięki dotacjom z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Założeniem 

unijnego programu jest poprawa wa-

runków życia mieszkańców wsi.

W programie, emitowanym przez 

TVP3, zaprezentowano inwestycje, 

które zostały lub są właśnie realizo-

wane w naszej gminie.

Były to następujące projekty:

■ Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

wsi Janiszewice – Ochraniew – Wy-

mysłów;

■ Wydanie Leksykonu sołectw gminy 

Zduńska Wola;

■ Budowa ogólnodostępnych placów za-

baw na trenie gminy Zduńska Wola;

■ Budowa ogólnodostępnego boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości An-

nopole Stare;

■ Zagospodarowanie terenu wokół 

kościoła w Korczewie – utworzenie 

ścieżki procesyjnej.

Wszystkie środki, jakie wpłynęły 

do gminy w ramach PROW, możli-

we były do uzyskania dzięki pośred-

nictwu Lokalnej Grupy Działania 

„Podkowa”. Członkostwo w LGD 

pozwoliło gminie na pozyskanie do tej 

pory w ramach osi Leader 3.479.242 

złotych (pozostali benefi cjenci ponad 

700.000 zł).

Program nagrywany był 14 maja, 

a jego emisja obyła się 27 maja na an-

tenie TVP Łódź w programie „Pro-

wincja na plus”.

Będą kopać na nowym boisku

Gmina na plus w TVP 3

Redaktor Magdalena Michalak w rozmowie z Sebastianem Rzeźnikiem, pracownikiem UG FOT. ARCHIWUM UG

Wójt Henryk Staniucha oraz Andrzej Kosior w trakcie podpisywania umowy FOT. ARCHIWUM UG
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Szkoła Podstawowa

w Annopolu Starym

Maja Sowińska, klasa VI, 

średnia ocen: 5,25

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Janiszewicach

Paulina Leśniewska, klasa VI,

 średnia ocen: 5,18

Gminne Gimnazjum  im. 

Jana Pawła II w Czechach

Adam Staniucha, klasa III,

średnia ocen: 5,55

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Czechach

Weronika Wardęga, klasa VI,

średnia ocen: 5,67

Szkoła Podstawowa im. Jana Hen-

ryka Dąbrowskiego w Krobanowie

Sandra Magdalena Nowicka, 

klasa VI, średnia ocen: 5,45

Szkoła Podstawowa

w Annopolu Starym

Mateusz Suchański, klasa VI,

średnia ocen: 5,25

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Janiszewicach

Hubert Kucharski, klasa VI,

 średnia ocen: 5,18

Gminne Gimnazjum im. ks. Jana 

Twardowskiego w Janiszewicach

Ania Pietrowska, klasa III, 

średnia ocen: 5,4

Szkoła Podstawowa im. Juliana 

Tuwima w Izabelowie

Kamila Błaszczyk, klasa VI,

średnia ocen: 5,5

Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Wojsławicach

Weronika Domagalska, klasa VI,

średnia ocen: 5,5

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Czechach

Joanna Urbaniak, klasa V,

średnia ocen: 5,67

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Janiszewicach

Monika Kosecka, klasa VI, 

średnia ocen: 5,18

Gminne Gimnazjum im. ks. Jana 

Twardowskiego w Janiszewicac

Amanda Binka, klasa III, 

średnia ocen: 5,4

– Ostatnie dziesięć miesię-

cy było dla was ciężką pracą, 

były wzloty i upadki, jednak 

zawsze nawzajem się wspiera-

liście, staraliście się przezwy-

ciężyć własne słabości w mo-

mentach zdobywania nowych 

umiejętności. Dziś każdy z was 

wyjdzie ze szkoły, trzymając 

w dłoni świadectwo. Będziecie 

mogli zapomnieć o wszystkich 

troskach związanych z nauką 

i całkowicie oddać się waka-

cyjnemu szaleństwu – mówił 

wójt Henryk Staniucha, który 

wręczał świadectwa podczas 

uroczystego apelu w Szkole 

Podstawowej im. Jana Hen-

ryka Dąbrowskiego w Kro-

banowie.

Na zakończenie roku szkol-

nego nauczyciele oraz zaprosze-

ni goście gratulowali sukcesów 

uzdolnionym dzieciom i mło-

dzieży. Po raz kolejny najlepsi 

uczniowie z gimnazjum wyjadą 

w lipcu na Węgry (Szilvásvárad, 

Eger). W tym roku na tę na-

grodę zapracowali: Magdalena 

Więch, Adam Staniucha, Ka-

tarzyna Dobrowolska, Patry-

cja Kluska, Natalia Wojtasik, 

Michał Makowski, Karolina 

Misiak, Aneta Glinkowska 

i Łukasz Lont (wszyscy z GG 

w Czechach) oraz Aleksandra 

Jagieła, Maria Gąsiorowska, 

Artur Kurzawa, Aleksandra 

Pietrowska, Amanda Bin-

ka i Patrycja Pastusiak (GG 

w Janiszewicach). Wśród wy-

różnionych jest także Paweł 

Raczyński, który niestety nie 

wyjedzie do kolegów na Wę-

grzech.

Najlepsi uczniowie z po-

szczególnych klas ze wszyst-

kich szkół podstawowych zo-

stali wyróżnieni przez wójta 

Henryka Staniuchę, który 

ufundował nagrody rzeczo-

we.

Najlepsi nagrodzeni przez wójta
Koniec roku szkolnego to przez uczniów 
niecierpliwie wyczekiwany dzień.
Na 29 czerwca wyznaczono zakończenie 
roku szkolnego 2011/2012.
We wszystkich placówkach oświatowych 
zadzwonił ostatni dzwonek, świadectwa 
zostały rozdane – rozpoczęły się wakacje.
Zanim jednak uczniowie opuścili na dwa 
miesiące mury swoich szkół, wzięli udział 
w uroczystych apelach.
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Szkoła Podstawowa
w Izabelowie otrzymała 
sztandar, który 12 maja
stał się jej najważniej-
szym symbolem.
W tym dniu odbyło się 
także uroczyste nadanie 
placówce imienia
Juliana Tuwima. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą 

świętą pod przewodnictwem księdza 

kanonika Janusza Gozdalika. Podczas 

mszy, odprawionej w kościele w Kor-

czewie, poświęcono sztandar. Część 

ofi cjalna i artystyczna odbyły się na 

terenie szkoły. W uroczystości udział 

wzięli m.in.: Dorota Ryl, wicemarsza-

łek województwa łódzkiego oraz Jan 

Kamiński, łódzki kurator oświaty.  

Wszystkich gości obdarowano pamiąt-

kowych upominkami.  

Szkoła Podstawowa w Izabelo-

wie została wybudowana przed wy-

buchem II wojny światowej, dzięki 

staraniom nauczyciela Feliksa Stani-

sławskiego, który był jej pierwszym 

kierownikiem (od 1928 do 1939 r.). 

Obecnie placówka dysponuje nowo-

czesnym budynkiem, wyposażonym 

w niezbędne pomoce dydaktyczne

i sprzęt, posiadającym przestronne sale 

lekcyjne, pracownię językową i kompu-

terową. Wokół szkoły powstały boiska 

sportowe, bieżnia i estetycznie zago-

spodarowane tereny rekreacyjne. 

Sztandar będzie chlubą szkoły

Najważniejszy dzień w naszej małej ojczyźnie
Rozmowa z Bożeną 
Krawczyk, dyrektorem 
Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima
w Izabelowie

Kilka tygodni temu w waszej placówce 

odbyła się ważna dla wszystkich uro-

czystość – 12 maja szkoła otrzymała 

imię Juliana Tuwima.

– Na tę chwilę czekaliśmy z nie-

cierpliwością od wielu miesięcy. Wie-

dzieliśmy, że będziemy świadkami 

niepowtarzalnych wydarzeń. Julian 

Tuwim to autor wspaniałych, błyskot-

liwych wierszy dla dzieci. Wiele po-

koleń, w tym także moje, wychowało 

się na jego utworach. Wybór patrona, 

to jedna z najważniejszych decyzji 

w życiu każdej szkoły. Szukaliśmy ta-

kiej postaci, która stanie się wzorem 

do naśladowania dla naszych uczniów, 

a jednocześnie będzie, choć trochę, 

związana z regionem.

Prace nad wyborem patrona roz-

poczęliście już w roku szkolnym 

2007/2008.

– Wybór patrona szkoły to fak-

tycznie długotrwały proces. Przepro-

wadziliśmy liczne działania, zgodnie 

z opracowaną procedurą. Propozycji 

było kilka, a wśród nich Maksymilian 

Maria Kolbe, Janusz Korczak oraz 

Władysław Reymont. W plebiscycie 

na patrona naszej placówki, przepro-

wadzonym wśród społeczności szkol-

nej, zwyciężył jednak Julian Tuwim, 

cieszący się uznaniem zarówno doro-

słych, jak i młodych czytelników, ro-

dziców i nauczycieli, którego twórczość 

jest najbliższa dzieciom, a życie bardzo 

mocno wpisało się w historię Łodzi.

Jakie inicjatywy szkolne poprzedziły 

uroczystość nadania szkole imienia?

– Rada Pedagogiczna 14 września 

2011 roku podjęła uchwałę o realizo-

waniu planu związanego z nadaniem 

szkole imienia. Rozpoczęliśmy róż-

norodne działania edukacyjno-wy-

chowawcze, mające na celu spopula-

ryzowanie postaci patrona wśród całej 

społeczności szkolnej. Zależało nam 

na tym, aby zaangażować uczniów, 

absolwentów, rodziców i mieszkań-

ców Izabelowa, którzy znani są z wie-

lu społecznych inicjatyw. Z koniecz-

ności wymienię tylko najważniejsze 

przedsięwzięcia programowe prowa-

dzone z inicjatywy Rady Pedagogicz-

nej i Rady Rodziców w naszej szkole. 

Przygotowywaliśmy się do uroczy-

stości, przybliżając biografi ę patrona 

na zajęciach, które odbywały się pod 

hasłem: „Lekcje o patronie”. Nawiąza-

liśmy współpracę z lokalnymi bibliote-

kami, by zebrać materiały o Tuwimie. 

Zgromadziliśmy albumy i książki oraz 

informacje o jego życiu i twórczości. 

Wdrożyliśmy plan edukacji czytelniczej 

i medialnej – „Świat Juliana Tuwima”. 

Przez cały rok trwała akcja „Uczniowie 

klas starszych czytają dzieciom”. Od-

były się różnorodne konkursy związane 

z osobą patrona. Gościliśmy w naszej 

szkole aktorów „Teatru Malutkiego”, 

którzy przygotowali przedstawienie in-

spirowane wierszami Juliana Tuwima 

i Jana Brzechwy. Mieliśmy przyjem-

ność uczestniczyć w występach znane-

go kabaretu Sacreble, który zaprezen-

tował program pt. „Julian Tuwim dla 

dorosłych”. Wykonaliśmy okoliczno-

ściową pieczęć szkoły i foldery. Cały 

program przygotowań do uroczystości 

był tak pomyślany, aby zaangażować 

wszystkie ogniwa społeczności szkol-

nej: uczniów, nauczycieli, absolwentów 

szkoły i rodziców.

Nadanie imienia szkole to jedno. Rów-

nie ważnym punktem uroczystości 

było wręczenie szkolnej społeczności 

nowego sztandaru.

– Sztandar jest symbolem Polski, na-

rodu i Małej Ojczyzny, jaką jest szko-

ła i jej najbliższe otoczenie. Dla dzieci 

i młodzieży, rady pedagogicznej i rodzi-

ców sztandar jest fundamentem praw 

i obowiązków, historii pokoleń, któ-

re dążyły do tego, aby z dumą repre-

zentować swoją szkołę i ziemię ojców. 

Ważnym ogniwem procesu wycho-

wawczego jest fakt, że sztandar bierze 

udział w uroczystościach szkolnych oraz 

w uroczystościach rocznicowych, orga-

nizowanych przez administrację samo-

rządową, państwową i kościelną.

rozmawiała:

Karolina Tłokińska
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Przygoda
z teatrem

Uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podsta-

wowej w Wojsławicach, którzy należą 

do grupy teatralnej „(Nie) przeciętni”, 

po raz kolejny wzięli udział w VIII 

Zduńskowolskich Dniach Teatru. Tym 

razem przegląd został zorganizowany 

22 i 23 kwietnia przez Miejski Dom 

Kultury w Zduńskiej Woli. Podczas 

spotkań można było zobaczyć 16 

spektakli teatralnych z regionu.

Niestety, w tym roku nie nagrodzo-

no przygotowanych przez wojsławic-

kich uczniów spektakli: „Calineczka” 

i „Książę szuka żony.”

W tej rywalizacji nie liczy się jed-

nak tylko spektakularny sukces, ale 

możliwość wymiany doświadczeń 

i podejrzenia warsztatu starszych ko-

legów. Do wojsławickiej grupy teatral-

nej należy 24 żywiołowych aktorów, 

którzy doskonale dali sobie radę z du-

żą sceną i tremą, chętnie uczestniczyli 

w warsztatach teatralnych prowadzo-

nych przez aktorów Teatru Pozytywka 

z Krakowa.

– Najważniejsze było zaangażowa-

nie i pomoc rodziców w uszyciu stro-

jów. Jest to pomoc bezcenna – pod-

kreśla Jolanta Tomaszewska-Kijańska, 

opiekunka grupy.

tekst i zdjęcie:

archiwum sp w wojsławicach

Strofy o ojczyźnie
31 marca 2012 roku odbyły się elimi-

nacje wojewódzkie w Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim „Strofy o Oj-

czyźnie”. Naszą placówkę w reprezen-

towało dwóch uczniów: Izabela So-

wińska i Karol Klimaszewski, którzy 

uczestniczą w zajęciach prowadzo-

nych na terenie szkoły przez instruk-

tora PCKS i R – Jolantę Tomaszewską-

Kijańską.

Ogromną radość sprawił nam wer-

dykt jury, które po wysłuchaniu 125 

uczestników do fi nału zakwalifi kowało 

naszą uczennicę – Izabelę Sowińską.

 sp wojsławice

Sala gimnastyczna Szkoły Podsta-

wowej w Krobanowie zapełniła 

się 1 czerwca po brzegi. Wszystko za 

sprawą przedstawienia pt. „Witajcie

w naszej bajce”. Było ono dość niety-

powe, ponieważ w rolach głównych nie 

wystąpili uczniowie, ale ich rodzice.

Przedstawienie zorganizowali 

uczniowie klasy II i rodzice pod prze-

wodnictwem Izabeli Wrąbel. Bajko-

we postaci, przy pomocy „magicznego 

pyłu”, przeniosły nas w świat baśni, 

aby jeszcze bardziej rozbudzić zainte-

resowania czytelnicze najmłodszych. 

Uwieńczeniem mobilizacji uczniów był 

konkurs w formie zagadek – bajek. Pu-

bliczność doceniła starania i gromkimi 

brawami nagrodziła aktorskie talenty 

rodziców. Dbajmy wspólnie o to, aby 

od najmłodszych lat książka była przy-

jacielem dziecka.

Witajcie w naszej bajce

W 2012 roku przypada 70. rocznica 
śmierci Janusza Korczaka i setna 
rocznica założenia przez niego 
Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 
w Warszawie. Dlatego bieżący 
rok ustanowiono – decyzją Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem 
Janusza Korczaka.

Ten wielki człowiek dowodził, że dziecko jest osobą, jest 

człowiekiem, a nie zadatkiem na człowieka. Jest człowie-

kiem tu i teraz. Ma swoją godność oraz ma swoje prawa.

Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo 

to trzy idee Janusza Korczaka, które są fundamentem, podsta-

wą odkrywania i propagowania dziedzictwa korczakowskiego

w 2012 roku.

Rok Janusza Korczaka to wielka lekcja, program edukacji 

społecznej skierowanej do dorosłych i dzieci, do organizacji 

rządowych, samorządowych, organizacji non-profi t, do ludzi 

mediów i polityki, do Kościoła, szkół, a przede wszystkim 

do rodziny i rodziców.

W jego obchody włączyła się także gmina Zduńska Wola. 

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klasy 

IIIa gimnazjum pod opieką Edyty Rembowskiej, Elżbiety 

Janiak oraz Witolda Furmańczyka. Za oprawę sceniczną 

odpowiedzialna była Aneta Sitek-Rutkowska, nauczycielka 

plastyki.

Młodzi aktorzy znakomicie wcielili się w role, m.in. Sta-

rego Doktora i jego podopiecznych; przypomnieli także 

twórczość ks. Jana Twardowskiego.

Przedstawienie spotkało się z żywym przyjęciem ze strony 

publiczności.

Nie ma dzieci, są ludzie
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IPowiatowy Konkurs Recytatorski 

dla Przedszkolaków, zorganizowany 

przez Gminne Stowarzyszenie Go-

spodyń Wiejskich i Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Szadku, odbył się 

26 kwietnia. Miejscem spotkania był 

MGOK w Szadku.

Do udziału w konkursie zaproszono 

dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zgłosiło 

się aż 65 osób. Gminę Zduńska Wola 

reprezentowały dzieci z przedszkoli 

w Czechach, Krobanowie i Ochra-

niewie.

Komisja konkursowa w składzie: 

Joanna Jarosławska, Joanna Sychniak-

Paterek, Elżbieta Jarczak oraz Janina 

Ogińska wyłoniła laureatów tegorocz-

nego konkursu w kilku kategoriach 

wiekowych.

Grupa czterolatków

■ I miejsce – Gabriela Zduniak, Pu-

bliczne Przedszkole w Szadku

■ II miejsce – Agata Kowalczyk, Szko-

ła Podstawowa w Czechach

■ III miejsce – Laura Graf, Szkoła 

Podstawowa w Czechach

■ III miejsce – Nikola Krasińska, 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Pod-

stawowej w Krobanowie

Grupa pięciolatków

■ I miejsce – Mikołaj Pietrzyk, Szkoła 

Podstawowa w Czechach

■ II miejsce – Julia Pietrzak, Szkoła 

Podstawowa w Sikucinie

■ III miejsce – Amelia Wawrzyniak, 

Publiczne Przedszkole w Szadku

Wyróżnienia:

■ Wyróżnienie – Wiktoria Kulka, Pu-

bliczne Przedszkole w Szadku

■ Wyróżnienie – Wojciech Staniewski, 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

■ Wyróżnienie – Zofi a Bober, Pu-

bliczne Przedszkole Nr 2 w Zduńskiej 

Woli

Grupa sześciolatków

■ I miejsce – Aleksandra Tyrakowska, 

Szkoła Podstawowa w Czechach

■ I miejsce – Karolina Kubiak, Tę-

czowe Przedszkole Nr 2 w Zduńskiej 

Woli

■ II miejsce – Oliwia Guligowska, 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

■ III miejsce – Kacper Stelmasiak, 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

■ III miejsce – Mateusz Tylawski, 

Szkoła Podstawowa w Prusinowi-

cach

Wyróżnienia:

■ Łukasz Janiszewski, Szkoła Podsta-

wowa w Annopolu Starym

■ Zuzia Jung, Publiczne Przedszkole 

w Szadku

■ Kacper Soboski, Szkoła Podstawowa 

w Szadku.

Recytowali najmłodsi

Przedszkolak
z „akademickim” 
certyfi katem
Cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci 

w wieku przedszkolnym nazwano Aka-

demia Zdrowego Przedszkolaka. Jest 

on organizowany przez fi rmę Lionfi t-

ness w ramach kilkustopniowego pro-

gramu edukacyjnego, skierowanego 

do przedszkoli.

Gminne Przedszkole w Czechach, 

które realizowało program, otrzymało 

Certyfi kat Akademii Zdrowego Przed-

szkolaka. Jest on nagrodą za kilkumie-

sięczną edukację prozdrowotną naj-

młodszych dzieci.

W ramach programu, którego koor-

dynatorem była Ewa Mróz, przedszko-

laki uczestniczyły w szeregu zajęć i ak-

cji. W placówce w Czechach zorgani-

zowano między innymi:

■ tydzień warzyw i owoców

■ zdrowe kanapeczki i koreczki

■ dzień marchewki

■ dzień zdrowego posiłku w oparciu 

o piramidę żywienia

■ Gminny Festiwal Zdrowia.

Jesteśmy pewni, że wiedza i umie-

jętności zdobyte przez dzieci podczas 

tych zajęć w przedszkolu zaprocentują 

ich zdrowym stylem życia w następ-

nych latach.

ZGSPiP w Czechach

28
marca 2012 roku w Ze-

spole Gimnazjum i Szko-

ły Podstawowej w Jani-

szewicach odbyło się podsumowanie 

działań projektowych, realizowanych 

w ramach projektu Mocni Sobą, któ-

ry był współfi nansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Zebrane do-

konania przedstawiono w formie pre-

zentacji multimedialnej, wystawę prac 

plastycznych, jak również poprzez wy-

stęp uczestników zajęć teatralnych (re-

cytacja autorskich wierszy), wokalnych 

(występ wokalistki) oraz w zaprezento-

wanej kronice projektowej.

Projekt realizowany był przez Gmi-

nę Zduńska Wola w Szkole Podstawo-

wej w Janiszewicach w terminie od 17 

maja 2010 r. do 31 marca 2012 r.

– Projekt był przeznaczony dla 208 

uczniów w wieku od 6 do 13 lat. Sko-

rzystało z niego 215 uczniów z naszej 

szkoły. Na realizację tych celów pla-

cówka otrzymała ponad 730.000 zł, 

dzięki którym możliwe było stwo-

rzenie szeregu różnorodnych zajęć 

w ramach ścieżek: medialnej, kre-

atywno-artystycznej, anglojęzycznej, 

matematyczno-przyrodniczej, spor-

towo-rekreacyjnej, literacko-teatral-

nej, zajęć korekcyjnych, dydaktyczno-

wyrównawczych, specjalistycznych 

– mówi Anna Cieślak, koordynator 

projektu.

Dzięki realizacji projektu szkoła 

pozyskała szereg pomocy naukowych, 

między innymi: tablicę interaktywną, 

wyposażenie rozgłośni radiowej, sprzęt 

fotografi czny, sportowy, terapeutycz-

ny, muzyczny. Powstało studio nagrań, 

radiowęzeł, gabinet wczesnego wspie-

rania ucznia. Zorganizowano wiele 

wycieczek (przedstawienia teatralne, 

warsztaty w mediach łódzkich i zduń-

skowolskich).

Najważniejszym jednak osiągnię-

ciem były efektywne działania dydak-

tyczne, które przeprowadzono różno-

rodnymi metodami aktywizującymi 

w placówce, jak również podczas obo-

zów naukowych, językowych i zajęć 

plenerowych. Uczestnicy programu 

zdobyli to, co najważniejsze – nowe do-

świadczenia, umiejętności i wiedzę.

tekst i zdjcia:

archiwum zgisp w janiszewicach

Przez naukę mocni sobą

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz zestawy do malowania

 FOT. ARCHIWUM MGOK W SZADKU

Nikola Karasińska „Na straganie”
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Sportowy lek
na wszystko
Ostatniego dnia maja pięcio- i sze-

ścioletni mieszkańcy naszej gmi-

ny spotkali się w Szkole Podstawowej 

w Wojsławicach na II Spartakiadzie 

Przedszkolaka, organizowanej w ra-

mach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Tegorocznej spartakiadzie przyświeca-

ły słowa Adama Mickiewicza: „Ruch 

zastąpi prawie każdy lek”.

Celem imprezy było promowanie 

aktywności ruchowej i zdrowego sty-

lu życia wśród dzieci. Zawodnicy mu-

sieli wykazać się sprawnością ruchową 

oraz umiejętnością logicznego myśle-

nia i wyobraźni, a przede wszystkim 

współpracy w grupie.

Jurorzy oceniali sprawność ruchową 

dzieci, ich postawę w trakcie zdrowej 

rywalizacji, zaangażowanie w poszcze-

gólne działania, ilość zdobytych punk-

tów. Jednak przede wszystkim liczyła 

się dobra zabawa.

Dzieci otrzymały dyplomy i drob-

ne upominki indywidualne. Każda 

drużyna otrzymała też zestaw sprzętu 

sportowego dla swojej placówki oraz 

puchar wójta za uczestnictwo w spar-

takiadzie.

Na koniec gospodarze z SP w Woj-

sławicach zaprezentowali krótką część 

artystyczną.

Organizatorami imprezy sportowej 

było Stowarzyszenie na Rzecz Po-

mocy Dzieciom i Młodzieży „Razem 

Łatwiej” oraz Urząd Gminy Zduńska 

Wola.

tekst i zdjcie:

SP w Wojsławicach

Podsumowanie projektu 
edukacyjnego „Jestem Polakiem 
Europejczykiem” odbyło się 
14 czerwca. Tego dnia Szkoła 
Podstawowa w Wojsławicach 
zamieniła się w kontynent 
europejski.

Każda z klas zaprezentowała jedno państwo

– członka Unii Europejskiej. W tej edycji zaprezen-

towano Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Por-

tugalię i Polskę. Można było także odbyć wycieczkę 

po Wielkiej Brytanii.

Uczniowie poprzez projekt poznawali najbardziej 

charakterystyczne tańce, osoby i tradycje oraz potra-

wy związane z wybranymi państwami Unii. Na pre-

zentacji pojawili się – Pablo Picasso, Krzysztof Ko-

lumb, królowa Elżbieta II, Sherlock Holmes, Robin 

Hood i… cała plejada piłkarzy.

Odtańczono też charakterystyczne dla Grecji 

i Hiszpanii tańce. Sala zamieniła się na moment 

w corridę, zaraz potem w stadion, a za chwilę w an-

gielski dwór.

Organizatorkami przedsięwzięcia były: Joanna 

Klimczak, Karolina Krysztofi ak i Dorota Szewczyk.

tekst i zdjcia: SP w Wojsławicach

Jestem Polakiem Europejczykiem
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W Dniu Matki, 26 maja 
odbyła się IV edycja 
gminnej imprezy „Polska 
Biega – Zborowskie 
2012”. Zawody te mają 
na celu upowszechnienie 
biegania, promocję 
zdrowego stylu życia 
oraz integrację sportową 
mieszkańców gminy 
Zduńska Wola i powiatu 
zduńskowolskiego.

Jak co roku organizatorami impre-

zy były: wójt gminy Zduńska Wola, 

Szkoła Podstawowa w Annopolu Sta-

rym i OSP w Zborowskiem.

W biegach, którym sprzyjała piękna 

pogoda oraz zdrowy klimat zborowskich 

lasów, wzięło udział 193 zawodników. 

Podczas imprezy odbyło się 10 różnych 

biegów po wyznaczonych trasach, zgod-

nie z wiekiem i płcią startujących.

Dodatkową atrakcją imprezy były 

wyścigi z wykorzystaniem kijków 

do nordic walking. Grupę chodziarzy 

poprowadziła Elżbieta Urbańska – in-

struktorka i założycielka klubu „Igon” 

przy Szkole Podstawowej w Krobano-

wie.

Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się wyścigi MTB – rowerów te-

renowych, które poprowadzili zawod-

nicy „Gatta Bike” ze Zduńskiej Woli. 

W tych zawodach uczestniczyło 48 

rowerzystów.

Nad zdrowiem uczestników czuwali 

ratownicy z Pogotowia Ratunkowego 

w Zduńskiej Woli.

O bezpieczeństwo na trasach dbali 

strażacy z OSP Zborowskie.

Po zakończonym biegu każdy 

z uczestników otrzymał pożywny po-

siłek.

W oczekiwaniu na podsumowanie 

biegów uczestnicy mogli miło spędzić 

czas podczas gier i zabaw organizo-

wanych przez nauczycielki ze szkoły 

w Annopolu Starym lub „zjeść lody dla 

ochłody”.

Pobiegliśmy… razem z mamusiami

Po raz czwarty gmina Zduńska Wola włączyła się do Europejskiego Tygodnia Sportu,
organizowanego przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich. 

W ramach akcji na terenie gminy odbyło się wiele imprez sportowych. 

Sport działa jak magnes
Artur Partyka – trzykrotny olimpijczyk (Seul 

1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996), zdobyw-

ca dwóch medali olimpijskich (brąz w 1992, srebro 

w 1996), a także trzech medali mistrzostw świata 

na otwartym stadionie – gościł w Szkole Podstawo-

wej w Izabelowie i w Zespole Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Janiszewicach.

Słynny sportowiec 29 maja otworzył IV Gminny 

Czwórbój Lekkoatletyczny w Szkole Podstawowej

w Izabelowie. W Zespole Gimnazjum i Szkoły Pod-

stawowej w Janiszewicach spotkał się z uczniami, 

startującymi w zawodach lekkoatletycznych.

Artur Partyka, znany bardziej starszym miesz-

kańcom, należał bez wątpienia do najskuteczniej-

szych lekkoatletów dekady lat 90. XX w. W latach 

1992-1998 stawał na podium wszystkich międzyna-

rodowych zawodów rangi mistrzowskiej, w których 

brał udział. Był dwunastokrotnym mistrzem Polski 

(1989-2000), trzykrotnym mistrzem kraju w hali 

(1990, 1991, 1993), trzykrotnym rekordzistą Polski.

Podczas spotkania powiedział: – Sport w moim 

wykonaniu to początkowo fascynacja. Później to już 

zawód i sposób na życie. Sport ukształtował mój cha-

rakter. Nauczyłem się cierpliwości, sumienności, pra-

cowitości i punktualności. Sport działa jak magnes.

i
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Mama, Mamunia, MateńkaZafascynowani fi zyką

Taki tytuł nosił konkurs plastyczny, 

zorganizowany przez Zespół Gim-

nazjum, Szkoły Podstawowej i Przed-

szkola w Czechach. Na konkurs wpły-

nęło 121 prac plastycznych z gminnych 

szkół podstawowych. Prace oceniane 

były w dwóch kategoriach wiekowych.

Kategoria (7-8 lat):

■ I miejsce Weronika Kowalska (SP 

w Annopolu Starym);

■ II miejsce Weronika Pardel (ZGSPiP 

w Czechach);

■ III miejsce Julia Jakubowiak (SP 

w Annopolu Starym).

Kategoria (9-10 lat):

■ Grand Prix – Sandra Rosa (ZGSPiP 

w Czechach);

■ I miejsce Julia Chaładyniak (SP 

w Krobanowie);

■ II miejsce Klaudia Pardel (ZGSPiP 

w Czechach);

■ III miejsce Wiktoria Walasik i Bar-

tek Urbaniak (ZGSPiP w Czechach).

6 czerwca nastąpiło uroczyste roz-

danie nagród, połączone w występami 

artystycznymi, adresowanym do mam. 

Otwarto również wystawę pokonkur-

sową.

„Fascynująca Fizyka” to tytuł powiato-

wego konkursu dla klas II gimnazjum 

i szkół ponadgimnazjalnych. Uczest-

niczyło w nim 53 uczniów, w tym 27 

gimnazjalistów i 26 licealistów z terenu 

powiatu zduńskowolskiego, sieradzkie-

go, łaskiego i poddębickiego.

Zadania konkursowe opracowali 

specjaliści ze Stowarzyszenia Nauczy-

cieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Rozstrzy-

gnięcie konkursu nastąpiło 4 kwiet-

nia w I Liceum Ogólnokształcącym 

w Zduńskiej Woli. Wykład z fi zy-

ki wygłosił dr Sławomir Pawłowski 

z Wydziału Fizyki i Informatyki Sto-

sowanej UŁ.

Na poziomie gimnazjalnym laureata-

mi zostali:

■ I miejsce – Marcin Guć, ZGSPiP 

w Czechach;

■ II miejsce – Filip Kilian, ZGSPiP 

w Czechach;

– Marlena Kaczmarek, ZGSPiP 

w Czechach;

– Adam Plichta, PG w Szadku;

■ III miejsce – Bartłomiej Złotnicki, 

ZGSPiP w Czechach.

Adam Staniucha, uczeń III klasy 

ZGSPiP w Czechach zdobył wyróż-

nienie w kategorii szkół ponadgim-

nazjalnych, zdobywając 18 punktów. 

Serdecznie gratulujemy laureatom, jak 

i nauczycielom prowadzącym: Bogu-

mile Kwiecień i Tomaszowi Mielczar-

kowi (oboje z ZGSPiP w Czechach).

FOT.: ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

Powiatowe Potyczki Matematyczne 

zorganizowano w tym roku po raz 

12. Konkurs odbył się 19 maja w Ze-

spole Gimnazjum, Szkoły Podstawo-

wej i Przedszkola im. Jana Pawła II

w Czechach. W tegorocznej edy-

cji wzięło udział 193 uczniów z 12 

szkół podstawowych i 8 szkół gim-

nazjalnych z terenu powiatu zduń-

skowolskiego. Uczniowie, podzie-

leni na sześć kategorii wiekowych, 

w ciągu godziny mieli do rozwiązania 

cztery zadania.

W konkursie bardzo dobrze spisali 

się uczniowie z Zespołu Szkół w Cze-

chach. W kategorii klas pierwszych 

gimnazjum zwyciężyła Katarzyna 

Dobrowolska, trzecie miejsce wywal-

czył Marcin Guć, a wyróżnienie zdo-

była Daria Buśko (opiekun: Bogumiła 

Kwiecień). Wśród czwartoklasistów 

drugie miejsce zajęła Julia Owczarek, 

w kategorii klas szóstych wyróżnie-

nie otrzymała jej szkolna koleżanka – 

Weronika Wardęga (opiekun: Jarosław 

Szewczyk). Z kolei wśród uczniów klas 

trzecich gimnazjum na trzeciej pozycji 

zmagania zakończył Adam Staniucha 

(opiekun: Grażyna Leśniewska).

Ponadto w gronie uczniów klas 

czwartych wyróżnienia wywalczyli 

Hubert Gruda z Zespołu Gimnazjum 

i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach 

oraz Marcin Ilski ze Szkoły Podsta-

wowej w Krobanowie, a wśród szósto-

klasistów również wyróżnienie zdobył 

Witold Fraszczyński ze Szkoły Podsta-

wowej w Annopolu Starym.

W poszczególnych kategoriach wieko-

wych pierwsze miejsca zajęli:

■ Klasy IV szkoły podstawowej: Mał-

gorzata Sójka, ZPGiSP w Szadku.

■ Klasy V szkoły podstawowej: Bar-

tosz Klimek, SP 6 w Zduńskiej Woli; 

Tomasz Kałużny i Michał Rejer – obaj 

SP 10 w Zduńskiej Woli; Piotr Gonera, 

SP 11 w Zduńskiej Woli.

■ Klasy VI szkoły podstawowej: Mał-

gorzata Witczak i Mateusz Półgrabia – 

oboje z SP 10 w Zduńskiej Woli.

■ Klasy I gimnazjum: Dominika Gę-

dek, PG 2 w Zduńskiej Woli.

■ Klasy II gimnazjum: Katarzyna Do-

browolska, ZGSPiP w Czechach.

■ Klasy III gimnazjum: Marta Miel-

czarek, ZPGiSP w Szadku; Aleksandra 

Waligórska, PG 2 w Zduńskiej Woli.

Konkurs z roku na rok staje się coraz 

bardziej prestiżowy, o czym świadczy 

honorowy patronat, który sprawowali: 

Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki; 

Witold Stępień, marszałek wojewódz-

twa łódzkiego; Jan Kamiński, łódzki 

kurator oświaty; Wojciech Rychlik, 

starosta zduńskowolski i Henryk Sta-

niucha, wójt gminy Zduńska Wola.

W dwunastu edycjach konkursu 

łącznie uczestniczyło już 2.160 osób 

– w tegorocznych zmaganiach została 

przekroczona granica dwóch tysięcy. 

W związku z tym wyróżniono dwuty-

sięcznego uczestnika, którym okazała 

się Kamila Błaszczyk ze Szkoły Pod-

stawowej w Izabelowie.

■ ■ ■
Najlepsi matematycy z terenu po-

wiatu zduńskowolskiego wzięli udział 

w Międzypowiatowych Potyczkach 

Matematycznych, które w tym roku 

odbyły się w Łasku. Uczniowie z Ze-

społu Szkół w Czechach w rywalizacji 

z przedstawicielami pięciu innych po-

wiatów po raz kolejny zajęli czołowe 

miejsca.

W kategorii klas czwartych wyróż-

nienie wywalczyła Julia Owczarek, 

z kolei trzecie miejsce wśród trzecio-

klasistów gimnazjum zdobył Adam 

Staniucha.

Jarosław Szewczyk

FOT.: ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

Mistrzowie matematyki

Marlena Kaczmarek i Marcin Guć
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Barcelona na
wyciągnięcie rękiZ podwórka na stadion

Eliminacje powiatowe XII Tur-

nieju Piłki nożnej „Z podwór-

ka na stadion o Puchar Tymbarku” 

odbyły się 26 kwietnia na boisku 

Orlik w Czechach. W zmaganiach 

uczestniczyło 9 drużyn, które po-

dzielono na 3 grupy.

Regulamin przewidywał, że

do fazy półfi nałowej awansują 

zwycięzcy grup oraz jedna dru-

żyna z drugiego miejsca – oczy-

wiście ta z najlepszym dorobkiem 

punktowo-bramkowym.

Turniej wygrała reprezentacja 

MGUKS Pogoń Ekolog, która 

w fi nale pokonała 5:0 SP Janiszewi-

ce. Trzecie miejsce zajęła drużyna 

SP Izabelów. Zwycięzcy turnieju – 

MGUKS Pogoń Ekolog – wezmą 

udział w Finale Wojewódzkim.

Końcowa kolejność:

1. MGUKS Pogoń Ekolog

2. SP Janiszewice

3. SP Izabelów

4. SP Annopole  

5. SP Czechy

6. SP Wojsławice

7. SP nr 11 Zduńska Wola

8. SP Krobanów 

9. Olimpia Zduńska Wola – dys-

kwalifi kacja.

Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej „Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku” to ofi cjalne 

Mistrzostwa w kategorii U-10 dla 

chłopców i dziewcząt. Sponsorem 

rozgrywek już od sześciu lat jest 

fi rma Tymbark, a organizatorem 

Polski Związek Piłki Nożnej. 

W tegorocznej edycji Turnieju na-

grodą główną jest wyjazd na mecz 

Mistrzów Europy 2012. Turniej 

fi nałowy odbędzie się w dniach 

14 – 16 września 2012 r.

współpraca:

Marek Lorenc

Podczas majowej sesji Rady Gminy Zduńska Wola 

w dniu 24 maja, wójt Henryk Staniucha nagro-

dził Maję Nyks, która reprezentuje gminę Zduńska 

Wola na zawodach ogólnopolskich i międzynaro-

dowych.

Maja będzie w tym sezonie walczyła o minimum 

na Mistrzostwa Świata Juniorów w Barcelonie.

– Szanse są duże. Jej rekord życiowy wynosi 56,26 m, 

a minimum ustanowione zostało na poziomie 58,50 m 

– mówi Tomasz Szewczyk, trener Mai.

W ubiegłym roku Maja zajęła II miejsce na Mi-

strzostwach Polski juniorów młodszych w Płocku 

w rzucie młotem. Srebro zdobyła rzutem na odległość 

56,26 m, ustanawiając swój nowy rekord życiowy. 

W Mistrzostwach Województwa i Mistrzostwach 

Makroregionu Maja zajęła I miejsce.

W 2010 roku 
Szkoła Podstawowa 
w Wojsławicach 
oraz Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego włączyły 
się w ogólnopolską 
akcję sadzenia Dębów 
Pamięci. W całej Polsce 
posadzono ich wówczas 
21.857. Każde drzewo 
upamiętnia konkretną 
osobę, która zginęła 
w Katyniu, Twerze lub 
Charkowie. Na terenie 
naszej gminy posadzono 
3 dęby ku czci:

■ Szymona Jagiełły, ur. w Izabelowie, 

starszego posterunkowego Policji Pań-

stwowej w Wierzchach;

■ Władysława Konata; starszego po-

sterunkowego Policji Państwowej 

w Izabelowie,

■ Antoniego Sokołowskiego, starsze-

go posterunkowego Policji Państwowej 

w Annopolu.

Trzej mieszkańcy naszej gminy, 

podobnie jak tysiące innych rodaków, 

w wyniku agresji sowieckiej trafi li 

do niewoli, a później zostali brutalnie 

zamordowani.

23 kwietnia br. uroczyście odsłonię-

to i poświęcono tablicę upamiętniającą 

wydarzenia sprzed 72 lat. Odsłonię-

cia tablicy dokonała Jadwiga Rybak, 

z domu Konat, córka Władysława 

Konata, jednego z trzech zamordo-

wanych policjantów. Odczytano apel 

poległych.

– Zarówno posadzone przed dwo-

ma laty dęby, jak i obelisk symbo-

lizować będą przedwczesną śmierć 

zamordowanych policjantów – mówił 

podczs uroczystości insp. Włodzi-

mierz Kłobus, komendant Powiatowy 

Policji w Zduńskiej Woli.

Mark Guć, dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Wojsławicach, a jednocześnie 

nauczyciel historii, apelował do zebra-

nych: – Żeby istniał naród, musi cią-

gle odwoływać się do swojej historii. 

By być dobrym patriotą, trzeba znać 

historię swojego kraju. Jeśli dopuścimy 

do tego, że młode pokolenie nie będzie 

pamiętało o zbrodni katyńskiej, mor-

dercy osiągną swój cel.

Na zakończenie przedstawicie-

le władz oraz przybyli goście złożyli 

wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod 

tablicą epitafi jną, a poczty sztandarowe 

oddały hołd pomordowanym.

Niech pamięć rośnie mocna jak dąb
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K
olejny raz mieszkańcy gminy Zduńska Wola 

nie zawiedli i tłumnie przyjechali do Woj-

sławic, żeby uczestniczyć w piątym już Fe-

stynie Recyklingowym. Choć impreza zaczynała się 

w południe, już od rana ustawiały się kolejki zainte-

resowanych oddawaniem odpadów.

Jak co roku zbieraliśmy odpady typu: makulatura, 

szkło białe i kolorowe, opony do samochodów oso-

bowych i ciężarowych, zużyty sprzęt elektroniczny 

i AGD, puszki aluminiowe i stalowe, kapsle meta-

lowe i nakrętki PET, baterie oraz akumulatory sa-

mochodowe.

Dla mieszkańców, którzy przez rok segregowali 

odpady, przygotowaliśmy nagrody w postaci roślin 

jednorocznych i wieloletnich.

Ilości dostarczonych odpadów kolejny raz potwier-

dziły, jak bardzo oczekiwana jest tego rodzaju akcja.

Wszystkie zebrane odpady zostaną przekazane 

do recyklingu lub odzysku. Przyjęte w trakcie 

zbiórki nakrętki PET i tonery wspomogą akcje 

charytatywne i pomogą pozyskać sprzęt rehabi-

litacyjny dla chorych dzieci z naszego regionu, 

które oczekują na pomoc.

Mieszkańcy, którzy pozbyli się przywiezionych 

odpadów, mogli liczyć w tym dniu na dodatkowe 

atrakcje przewidziane w ramach pikniku.

Część artystyczna była poświęcona w całości tema-

tyce ekologii, ochrony środowiska i recyklingu. O po-

trzebie troski o lokalne środowisko najmłodsi miesz-

kańcy naszej gminy przypomnieli podczas pięknych 

występów taneczno-muzyczno-recytatorskich.

Ciekawych wiedzy mogły zachęcić stoiska, na któ-

rych młodzi naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego 

przeprowadzali doświadczenia. Na stoisku fi rmy 

Elektroremondis odbył się pokaz demontażu elek-

trośmieci.

Ekologia to szerokie i złożone zagadnienie, więc 

jako organizatorzy staraliśmy się przedstawić jak naj-

więcej aspektów ekożycia. Oprócz działań związanych

z ograniczeniem ilości wytwarzanych odpadów, 

propagowaliśmy zdrowy tryb życia, jako elementu 

ekosystemu. Można było m.in. dowiedzieć się, dla-

czego nie wolno spalać odpadów w przydomowych 

kotłowniach.

W ramach edukacji ekologicznej oferowano prze-

pisy na zdrowe przekąski. Każdy mógł także spró-

bować wyrobów kulinarnych, przygotowanych przez 

lokalne koła gospodyń myśl zasad stylu „slow food”, 

który jest alternatywą dla niezdrowych chipsów i sło-

dyczy.

Festyn nie odbyłby się bez zaangażowania uczniów 

szkół gminnych, uczestniczących w konkursach in-

dywidualnych i grupowych.

Nagrody dla uczestników konkursów zostały dofi -

nansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tego-

rocznej edycji ogłoszone zostały 3 konkursy:

■ konkurs fotografi czny „EKO-GMINA”,

■ konkurs międzyszkolny „EKOMANIA 2012”,

■ konkurs na reportaż.

Laureatami konkursu fotografi cznego zostali:

■ Łukasz Grabowski z miejscowości Czechy,

■ Marcin Mróz z Wojsławic,

■ Małgorzata Kubiak z Tymienic,

Wyróżnienia trafi ły do mieszkańców Tymienic – 

Anny Polek i Kamila Kubiaka.

Konkurs EKOMANIA 2012 polegał na rywaliza-

cji międzyszkolnej w kategorii plastyczno-technicz-

nej (dzieci klas I-III), warsztatowej (dzieci klas IV-V) 

oraz artystycznej (dzieci klas VI). Szkoły przygoto-

wały się do konkursu starannie, dzielnie rywalizu-

jąc we wszystkich kategoriach. Dlatego dodatkowe 

punkty zostały przyznane za ilość oddanych odpadów 

(w przeliczeniu na ucznia szkoły). Najwięcej odpadów 

zebrała Szkoła Podstawowa w Krobanowie. Uzyskała 

nagrodę główną w wysokości 1.000 zł (w tym 500 zł 

na zakup sprzętu RTV, a 500 zł na zakup sadzonek). 

Pozostałe szkoły otrzymały nagrody w wysokości 

800 zł.

Reprezentacje trzech szkół podstawowych uczest-

niczyły w meczu piłki nożnej dziewczyn o Puchar 

Ekomistrza zajmując następujące lokaty:

■ I Janiszewice,

■ II Czechy,

■ III Izabelów.

Nowością w tym roku był konkurs na reportaż: 

„Festyn recyklingowy a edukacja ekologiczna”. 

Uczestnicy konkursu podejmowali próby uwiecz-

nienia naszej imprezy przy pomocy różnych technik 

artystycznych. Niektórzy z naszych mieszkańców 

udzielali wywiadów młodym reporterom, inni po-

zowali do zdjęć.

Kolejną i niezapomnianą, zwłaszcza dla najmłod-

szych, atrakcją tego dnia był pokaz pierwszej pomocy 

oraz „puszczanie piany” przez OSP Zborowskie.

W trakcie Festynu rozpoczęliśmy również kampa-

nię informacyjną, skierowaną do mieszkańców gmi-

ny, w zakresie wdrażania nowego systemu gospodar-

ki odpadami. Ma on obowiązywać od II półrocza 

2013 r. Dla zainteresowanych zostały przygotowane 

ulotki z podstawowymi informacjami.

V Festyn Recyklingowy w Wojsławicach był jed-

nym z działań na rzecz recyklingu i ochrony środo-

wiska, przewidzianych na 2012 rok. W maju zorga-

nizowano zbiórkę wyrobów azbestowych na terenie 

gminy Zduńska Wola, a kolejnym zadaniem, reali-

zowanym przez samorząd, jest zbiórka folii agrar-

nych od rolników. Widząc Państwa zainteresowanie 

i liczne uczestnictwo w akcjach mamy potwierdzenie, 

że nasze działania są zasadne i potrzebne.

Agnieszka Puławska-Wlazło

V Festyn Recyklingowy za nami

Udało się zebrać:
■ 5.400 kg szkła białego;

■ 2.300 kg szkła kolorowego;

■ 718 kg kapsli metalowych; 

■ 316 kg puszek stalowych;

■ 293 kg puszek aluminiowych;

■ 5.200 kg makulatury;

■ około 23.000 kg opon 

samochodowych;

■ około 13.000 kg elektroodpadów.
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Bojowe ćwiczenia młodych

Na boisku Zespołu Gimnazjum 

i Szkoły Podstawowej w Janisze-

wicach 1 czerwca odbyły się Gminne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze, w któ-

rych uczestniczyło 5 Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych. Na starcie sta-

wili się młodzi druhowie z OSP w An-

nopolu Nowym, Izabelowie, Janisze-

wicach, Korczewie i Zamłyniu.

Organizatorem zawodów był wójt 

gminy Zduńska Wola oraz Zarząd 

Gminny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP, a gospodarzem 

– dyrektor Zespołu Szkół w Janisze-

wicach.

Nad prawidłowością przebiegu za-

wodów czuwała komisja sędziowska, 

którą powołał komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Zduń-

skiej Woli.

Komisja punktowała wykonanie 

pożarniczego ćwiczenia bojowego. 

Wszystkie drużyny prezentowały wy-

soki poziom wyszkolenia oraz ogromne 

zaangażowanie, a osiągane wyniki były 

bardzo zbliżone.

Za pierwsze trzy miejsca zwycięskie 

drużyny otrzymały okolicznościowe 

puchary i dyplomy, ufundowane przez 

wójta Henryka Staniuchę.

Każdy zawodnik za udział w zawo-

dach otrzymał pamiątkowy medal.

Klasyfi kacja końcowa:

■ I miejsce – OSP Korczew

■ II miejsce – OSP Janiszewice 

■ III miejsce – OSP Izabelów

■ IV miejsce – OSP Zamłynie

■ V miejsce – OSP Annopole Nowe.

i

Ognisty strażak, 
gorąca krew

W niedzielę 27 maja druhowie 

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jani-

szewicach zorganizowali zbiórkę krwi 

pod hasłem „Ognisty strażak, gorąca 

krew”. Podczas zbiórki rozdawane były 

oświadczenia woli pod hasłem: „Prze-

szczep to życie”, promujące ideę trans-

plantacji. Tego dnia można było także 

zwiedzać wyremontowany budynek 

strażnicy oraz zapoznać się ze sprzę-

tem ratowniczo-gaśniczym, będącym 

na wyposażeniu jednostki.

W wyniku tej akcji krew oddało 9 

osób, dzięki czemu udało się zebrać 

4 litry krwi.

Druhowie z Janiszewic zapowiadają 

przeprowadzenie jeszcze jednej takiej 

akcji w tym roku.

Pożar
we Młynie
Drewniana karczma „We Młynie” 

w Czechach doszczętnie spłonęła 

w sobotę, 12 maja.

W akcji gaszenia pożaru brali 

udział strażacy z powiatów zduń-

skowolskiego (w tym z terenu gminy 

Zduńska Wola), łaskiego i sieradz-

kiego.

Prawdopodobną przyczyną pożaru 

była awaria instalacji elektrycznej.

W sobotnie popołudnie, 16 czerwca, rozległy się dźwię-

ki syren alarmujących o pożarze poszycia leśnego i łąki 

w miejscowości Rębieskie. Strażacy ochotnicy zostali po-

stawieni w stan najwyższej gotowości.

Już o godzinie 15. na miejscu zagrożenia pojawiło się sie-

dem jednostek. Obszar akcji gaśniczej był jednak większy, 

dlatego dyspozytor Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

wezwał kolejne jednostki. W trakcie akcji gaśniczej zna-

leziono także osobę poszkodowaną w wyniku podtrucia 

tlenkiem węgla, której udzielono pierwszej pomocy.

W akcji brało udział 14 zastępów strażackich. Po raz ko-

lejny strażacy ochotnicy udowodnili dobre przygotowanie – 

poradzili sobie bez problemu z zagrożeniem pożarowym.

Były to tylko ćwiczenia, przygotowane, by móc sprawdzić 

umiejętności prowadzenia działań gaśniczych na obsza-

rach leśnych, a także sprawność i wyszkolenie strażaków 

ochotników.

Oby prawdziwych akcji pożarowych było jak najmniej.

Ćwiczenia OSP pod czujnym okiem wójta
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Po raz kolejny Gajewniki witały lato. 

W ramach działania „Funkcjonowa-

nie lokalnej grupy działania, naby-

wanie umiejętności i aktywizacja” 

Lokalna Grupa Działania „Podko-

wa” po raz kolejny przygotowała im-

prezę o nazwie „Noc Kupały”. Mimo 

iż święto pochodzi jeszcze z czasów 

pogańskich, pomysł jego organiza-

cji znalazł zainteresowanie wśród 

mieszkańców trzech gmin, gdzie 

funkcjonuje LGD.

Już po siedemnastej na teren Staj-

ni Gajewniki zaczęli zjeżdżać pierwsi 

goście. Przedstawicielki kół gospodyń 

przywoziły własnoręcznie wykonane 

konkursowe wianki. Niektóre koła go-

spodyń zorganizowały również stoiska 

regionalne – goście mogli skosztować 

smakołyków, przygotowanych przez 

panie z KGW.

Do wszystkich uczestników imprezy 

adresowany był konkurs wiedzy o lo-

kalnej grupie działania. Należało tylko 

rozwiązać krzyżówkę, której hasłem 

było „LGD PODKOWA”. Osoby, któ-

re oddały rozwiązaną w prawidłowy 

sposób krzyżówkę, uczestniczyły w lo-

sowaniu atrakcyjnych nagród.

Imprezę rozpoczął występ dzieci 

i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca 

Zduńskowolanie pod opieką Marii Do-

nat. Po małych artystach na scenę wkro-

czył Zespół Ludowy Bałdrzychowianie. 

Ich występ był poprzeplatany gwaro-

wymi opowieściami o zwyczajach, tra-

dycjach i historii zespołu. Zespół jest 

przykładem powracającej mody na folk-

lor – wśród członków grupy można zna-

leźć nie tylko małżeństwa, ale również 

dziadków z wnuczętami. Na deskach 

sceny pojawili się także Szadkowiacy, 

podrywając do tańca zarówno publicz-

ność, jak i swoich poprzedników. Nie 

tylko cudze jest piękne, bo swoje wcale 

nie gorsze – dlatego Bałdrzychowianie 

zostali do końca zabawy, tańcując z na-

szymi wespół ramię w ramię w rytm 

muzyki.

Tymczasem na uboczu w skupieniu 

obradowało jury, oceniające konkurso-

we wianki. Jurorzy mieli nie lada pro-

blem, żeby wskazać zwycięskie wian-

ki. Koła gospodyń miały o co walczyć. 

Głównymi nagrodami były sprzęty 

AGD, niezwykle przydatne podczas 

imprez plenerowych: termos do prze-

chowywania i transportu gorących po-

siłków, elektryczny kociołek do zup, 

i elektryczna multipatelnia.

Jury w towarzystwie fanfar ogłosiło 

zwycięzców:

■ I miejsce – KGW Sikucin

■ II miejsce – KGW Pratków

■ III miejsce – KGW Beleń.

Po ogłoszeniu werdyktu zgroma-

dzeni wyruszyli nad staw przy wtórze 

pieśni „Wiła wianki i wrzucała je do fa-

lującej wody”. Noc rozświetlał blask 

pochodni i palącego się ogniska. Wian-

ki, rzucane na wodę, popłynęły – jedne 

wolniej, drugie szybciej. Nie brakowało 

odważnych dziewczyn, które – brodząc 

w wodzie – pchały swój wianek ku po-

świacie ognia. Wszak, jak tradycja gło-

si, której panny wianek szybciej płynie, 

tej zamążpójście pewniejsze.

Tego wieczoru w Gajewnikach kró-

lowały tradycja i wianki, taniec i śpiew. 

Zabawę taneczną, kończącą świętojań-

skie spotkanie, poprowadził DJ Kris.

tekst i zdjcia:

Agnieszka Puławska-Wlazło

Wiła wianki i wrzucała 
je do falującej wody…

Kielecka promocjaSmaki Ziemi Łódzkiej

Wdniach 20-22 kwietnia, dzię-

ki uprzejmości Sekretariatu 

Regionalnego KSOW Województwa 

Łódzkiego, po raz drugi przedstawi-

ciele naszego regionu wzięli udział 

w Międzynarodowych Targach Tu-

rystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2012.

Impreza, organizowana w Kielcach 

po raz czwarty, była doskonałą okazją 

do wypromowania wszystkich walorów 

obszarów wiejskich: turystyki, kultury, 

rękodzieła oraz kulinariów.

Lokalna Grupa Działania „Podko-

wa” prezentowała materiały promocyj-

ne, zachęcające do odwiedzenia gminy 

Zduńska Wola. Każdego dnia na na-

szym stoisku swoje specjały prezento-

wały gospodynie z KGW.

Pierwszego dnia targów pyszne cia-

sta serwowały panie z KGW Rębieskie. 

Prawdziwą furorę zrobiło ich tradycyj-

ne ciasto drożdżowe. Kolejnego dnia 

specjały prezentowało Stowarzysze-

nie Rozwoju Wsi Choszczewo. Go-

spodynie częstowały gości zielonymi 

kluskami z kapustą oraz innymi sma-

kołykami. Odwiedzający stoisko mogli 

zaznaczyć swój pobyt wpisem do kro-

niki stowarzyszenia oraz posłuchać 

kapeli Szadkowiacy. Ostatniego dnia 

towarzyszyło nam KGW Pratków. 

Gospodynie częstowały gości wybor-

nymi pieczeniami oraz ciastami.

Dodatkowo, drugiego dnia targów, 

nasze stoisko odwiedziła wycieczka 

przedstawicielek KGW, które aktyw-

nie działają na naszym terenie. Wyjazd 

miał na celu integrację gospodyń ob-

szaru LGD oraz pokazanie możliwości 

promowania swojej działalności na im-

prezach wystawienniczych. Zanim jed-

nak panie dotarły na targi, odwiedziły 

Park Etnografi czny w Tokarni, będący 

częścią Muzeum Wsi Kieleckiej.

 Paulina Stańczyk

Wniedzielę, 3 czerwca, na rynku 

Manufaktury odbyły się po raz 

trzeci warsztaty pn. „Smaki Ziemi 

Łódzkiej”, przygotowane przez Kra-

jową Sieć Obszarów Wiejskich Woje-

wództwa Łódzkiego.Zaprezentowano 

26 stoisk z regionalnymi specjałami, 

w tym także stoisko Lokalnej Grupy 

Działania „Podkowa”, na którym go-

ściliśmy KGW Wilamów.

Podczas warsztatów panie z KGW 

i stowarzyszeń miały możliwość spo-

rządzenia pod kierunkiem znako-

mitego kucharza – Andrzeja Polana 

– swoich popisowych dań. Organi-

zator festiwalu zapewnił im produk-

ty spożywcze oraz niezbędne sprzęty 

i akcesoria. Panie z KGW Wilamów 

przygotowywały placki ziemniaczane 

z sosem czosnkowym.
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VPowiatowy konkurs pn. „Nasz zie-

lony świat”, organizowany przez 

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Zduńskiej Woli, a adre-

sowany do szkół, został rozstrzygnię-

ty 8 maja. W konkursie uczestniczyło 

18 grup, które przygotowały projekty 

zagospodarowania terenów zielonych 

wokół swoich placówek. Dofi nanso-

wanie konkursu PCKiS otrzymało 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi.

– Głównym założeniem konkursu 

było zaszczepienie wśród młodzieży 

chęci do dbania o swoje otoczenie – 

podkreśla Maria Donat, dyrektor Po-

wiatowego Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Spotkanie rozpoczęło się od wystę-

pów podopiecznych PMDK „Na pię-

terku”. Po części artystycznej Andrzej 

Wojtkowski, właściciel gospodarstwa 

ekologicznego, opowiedział o pozy-

tywnym wpływie różnych roślin na or-

ganizm człowieka. 

Konkurs rozstrzygnięto w czterech 

kategoriach. Oto wyniki:

Szkoły podstawowe

■ I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Zduńskiej Woli

■ II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 

9 w Zduńskiej Woli

■ III miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Izabelowie 

■ Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa 

nr 10 w Zduńskiej Woli. 

Szkoły gimnazjalne

■ I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 

2 w Zduńskiej Woli

■ II miejsce – Zespół Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Czechach

■ III miejsce – nagrody nie przyznano.

Szkoły ponadgimnazjalne

■ I miejsce – nagrody nie przyznano

■ II miejsce – Zespół Szkół Zawodo-

wych nr 1 w Zduńskiej Woli

– I Liceum Ogólnokształcące w Zduń-

skiej Woli

■ III miejsce – Zespół Szkół Elektro-

nicznych w Zduńskiej Woli

■ Wyróżnienie – Liceum Plastyczne 

im. K. Kobro w Zduńskiej Woli i II 

Liceum Ogólnokształcące w Zduń-

skiej Woli.

 

Zespoły szkół i placówki oświatowe

■ I miejsce – Zespół Bursy Szkolnej 

i Szkolnego Schroniska Młodzieżowe-

go w Zduńskiej Woli

■ – Powiatowe Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Pozostałych miejsc nie przyznano. 

Zwycięzcy otrzymali książki, wie-

loletnie kwiaty oraz talony na zakup 

innych roślin dla swojej szkoły.

Nasz zielony konkursowy świat

Osoba utrzymująca zwierzęta domo-

we winna jest im zapewnić schronienie 

przed negatywnym wpływem czyn-

ników atmosferycznych, z dostępem 

do światła dziennego, umożliwiającego 

swobodną zmianę pozycji ciała. Zwie-

rzęciu należy zapewnić stały dostęp 

do wody oraz odpowiednią dla niego 

karmę. Nie należy przetrzymywać 

zwierząt domowych na uwięzi krótszej 

niż 3 m, a maksymalny czas przetrzy-

mywania nie powinien przekraczać 12 

godzin. Właściciel powinien skutecz-

nie zabezpieczyć swoją posesję przed 

wydostaniem się zwierzęcia poza jej 

teren, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

innych mieszkańców.

Osoby utrzymujące zwierzęta do-

mowe są zobowiązane wyprowadzać 

je poza teren swojej posesji wyłącznie 

pod swoją opieką bądź opieką osoby 

zdolnej do panowania nad nimi oraz 

stworzyć warunki zabezpieczające 

osoby trzecie przed agresywnym za-

chowaniem zwierząt. Wyprowadzanie 

psów odbywać się może tylko na smy-

czy i w kagańcu. Zwolnienie ze smy-

czy dozwolone jest jedynie w rejonie 

terenów niezagospodarowanych, mało 

uczęszczanych przez ludzi oraz odda-

lonych od szlaków komunikacyjnych 

i pod warunkiem sprawowania bezpo-

średniej kontroli nad zachowaniem psa. 

Uwalnianie psa z kagańca dozwolone 

jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie 

stwarza zagrożenia dla osób trzecich 

i mienia.

Mając na uwadze problem społecz-

ny, jakim w ostatnim czasie stało się 

zjawisko bezdomności zwierząt, które 

utrzymuje się na wysokim poziomie 

i wykazuje tendencję wzrostową, in-

formuję również o tym, iż porzucanie 

zwierząt jest zabronione. W związku

z powyższym apeluję o przemyślane 

i odpowiedzialne kupowanie zwierząt 

(np. w formie prezentów).

Chciałabym wspomnieć także o ak-

cji adopcyjnej, jaką prowadzi gmina 

Zduńska Wola. Zwierzęta znajdu-

ją się pod stałą opieką weterynaryjną 

w schronisku, są zaszczepione przeciw-

ko chorobom zakaźnym, odrobaczone 

i wysterylizowane oraz zaczipowane 

i gotowe do adopcji.

Dodatkowe informacje można uzy-

skać w Urzędzie Gminy Zduńska 

Wola, pok. nr 5, tel. 43 825 33 67.

Anna Szymczak

Referent ds.

gospodarki komunalnej

Wydział Infrastruktury,

Rolnictwa i Zamówień Publicznych

Zwierzę to istota żywa…
W związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt oraz mając na uwadze 
humanitarne traktowanie zwierząt domowych informuję, że na ich właścicielach 
spoczywają obowiązki, z których bezwzględnie powinni się wywiązywać. 
Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy: 
„Zwierzę jako istota żywa, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Pozbyliśmy 
się azbestu

Prawie 130 ton szkodliwego azbestu 

oddali mieszkańcy gminy Zduńska Wo-

la przy okazji tegorocznej bezpłatnej 

zbiórki tego szkodliwego dla zdrowia 

materiału. Od mieszkańców zbierane 

były m.in. płyty faliste cementowo-

azbestowe, płyty płaskie cementowo-

azbestowe, rury oraz złącza.

– Zbiórka prowadzona była przez 

dwa miesiące: w kwietniu i maju. Wy-

specjalizowana fi rma odebrała szkodli-

wy azbest z 85 działek, których wła-

ściciele zgłosili się do tegorocznej akcji 

– wylicza Agnieszka Puławska-Wlazło, 

inspektor ds. wodociągów, kanaliza-

cji i ochrony środowiska w Urzędzie 

Gminy.

Całość kosztów zbiórki pokrył 

Urząd Gminy Zduńska Wola.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie odebrali nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca



Z
d

u
ń

sk
a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

16 naszaGMINA czerwiec 2012 WYDARZENIA

Sportowy tydzień 
rozpoczęliśmy 26 
maja. Zainaugurowała 
go sobotnia impreza 
„Polska Biega”, która 
odbyła się na boisku 
w miejscowości 
Zborowskie. Akcja 
zgromadziła wielu 
biegaczy, którzy 
próbowali swoich sił 
w różnych kategoriach 
– w zależności 
od wieku uczestników, 
płci oraz posiadanych 
umiejętności.

Kolejną imprezą sportową był 

„Turniej gier i zabaw dla dzieci” 

z klas I-III, zorganizowany w Szko-

le Podstawowej w Krobanowie.

We wtorek, 29 maja, rozgrywki 

przeniosły się do Izabelowa, gdzie 

w Szkole Podstawowej odbył się IV 

Gminny Czwórbój lekkoatletyczny 

dla uczniów z klas IV-VI. Każda 

ze szkół gminnych mogła wysta-

wić zespół liczący maksymalnie 5 

dziewcząt i 5 chłopców.

Równolegle w Zespole Gimna-

zjum i Szkoły Podstawowej w Jani-

szewicach odbywał się turniej lek-

koatletyczny oraz rozgrywki piłki 

nożnej chłopców i piłki siatkowej 

dziewcząt. Reprezentacje tworzy-

ła młodzież gimnazjalna. Gościem 

zawodów w Izabelowie i Janiszewi-

cach był Artur Partyka, zaproszo-

ny przez Urząd Gminy Zduńskiej 

Wola.

Następne zawody odbyły się 

w ZGSPiP w Czechach, gdzie or-

ganizowano turniej piłki nożnej dla 

chłopców i piłki ręcznej dla dziew-

cząt. Reprezentacje szkół tworzyli 

uczniowie z klas IV-VI.

Na czwartek, 31 maja, w Szko-

le Podstawowej w Wojsławicach 

przygotowano atrakcje sportowe 

dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy pn.: „Spartakiada 

Przedszkolaka”.

Sportowy Tydzień zakończyliśmy 

w Dzień Dziecka. W każdej ze szkół

z terenu gminy Zduńska Wola 

przygotowano wiele atrakcji dla 

dzieci i młodzieży.

Cały tydzień na sportowo


