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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Zduńska Wola

Imienne bombki
Co roku, zgodnie z tradycją, wieszamy na choince bombki. Kiedyś
ozdoby choinkowe wykonywało się
w domu przy rodzinnym stole. Teraz
niewiele mam i babć ma na to czas.
A szkoda, bo własnoręcznie wykonana gwiazdka czy bombka potraﬁ
zbliżać i łączyć pokolenia.

ija niełatwy dla nas wszystkich
rok. Dziękuję za podejmowane
działania dla dobra innych. Dziękuję
za trud, który czyni nasze życie łatwiejszym i bardziej radosnym, który powoduje, że większe znaczenie ma słowo
„my” niż „ja”.
Magiczny klimat Wieczoru Wigilijnego zawsze łączył serca Polaków
i dawał nadzieję na przyszłość. Niech
będzie tak i tym razem…
U progu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Mieszkańcom naszej
gminy życzę, aby te Święta pozwoliły
otworzyć serca na najbliższych, umocniły każdą rodzinę oraz skłoniły do szacunku dla drugiego człowieka. Niech
ciepło świątecznych spotkań i życzeń
podbuduje wewnętrznie każdego z nas.
Niech życzenia zdrowia i szczęścia swoją mocą obejmą cały 2012 rok.
Z wyrazami szacunku
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

M

Chcąc ukazać dzieciom, że tradycje
warto pielęgnować, w Gminnym Przedszkolu w Czechach zorganizowano
wycieczkę do fabryki bombek „Szkło
Dekor” w Piotrkowie Trybunalskim. Ta
ﬁrma, działająca od 50 lat, zajmuje się
głównie wyrobem artystycznych ozdób
choinkowych. Każdy produkt wykonywany jest ręcznie, według tradycyjnych
metod.
Dzieci poznały cały proces tworzenia bombki – od wydmuchiwania ich
ze szklanych rur, poprzez posrebrzanie, pokrywanie farbą – aż do momentu zdobienia. To właśnie na tę chwilę
maluchy czekały niecierpliwie. Każdy przedszkolak, po zapoznaniu się
ze sposobem zdobienia bombek i wy-

słuchaniu opowieści na ten temat, mógł
sam zabrać się do pracy.
Na specjalnie przygotowanych stanowiskach na dzieci czekały brokaty,
kleje, pędzelki i jednokolorowe bombki. Kiedy przedszkolaki zakończyły
pracę okazało się, że powstały prawdziwe dzieła sztuki.
Na koniec pani przewodnik wpraw-

Szkolenie zakończyli ogniskiem

Sami dla siebie
omaganie innym jest ważnym
etapem kształtowania młodego
pokolenia. Wiedzą o tym doskonale
w Zespole Szkół w Czechach, gdzie
funkcjonuje „Szkolne koło wolontariatu”, które podejmuje różne zadania
na rzecz potrzebujących.
Na początku roku szkolnego,
w dniach 23-24 września, uczniowiewolontariusze wraz z zuchami uczestniczyli w akcji „Zbiórka żywności”.
Organizowały ją Banki Żywności.
Mali wolontariusze zbierali produkty
spożywcze w markecie Polo. Zgromadzone produkty i artykuły szkolne
w znacznej części zostały przekazane potrzebującym uczniom ZGSPiP
w Czechach.
ZGSPiP w Czechach
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nie podpisała każdą bombkę imieniem
dziecka, które było jej autorem. Z tak
przygotowaną pamiątką i wspomnieniami wracaliśmy do przedszkola.
W tym roku kolorowe ozdoby na naszych choinkach nabiorą całkiem nowego znaczenia.
tekst i zdjcie:
ZGSPiP w Czechach

la wielu kobiet członkostwo w kole gospodyń wiejskich to znakomita forma spędzenia aktywnie wolnego czasu, oderwanie się od codziennych zmartwień, ale
także samorealizacja. Współczesne KGW podejmują walkę
ze stereotypowym postrzeganiem kobiet na wsi. Młode gospodynie chcą nie tylko poznać tradycje swojego regionu, ale
również skorzystać z możliwości, jakie niesie członkostwo
w takiej organizacji.
Stąd miedzy innymi pomysł zorganizowania wyjazdu
szkoleniowego, w którym uczestniczyło 57 członkiń KGW
z naszej gminy.
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W trakcie wyjazdu połączono przyjemne z pożytecznym,
ponieważ jego uczestniczki zwiedziły Izbę Regionalną przy
Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach, gdzie znajdują się liczne zbiory, o których część kobiet wiedziała tylko z informacji ze środków
masowego przekazu. Zwiedzano również Muzeum Marii
Konopnickiej w Bronowie oraz pierwszy niemiecki obóz
zagłady na ziemiach polskich w Chełmnie, który w latach
1941-1945 pochłonął 360 tysięcy oﬁar.
Największym zainteresowaniem cieszyły się… baseny termalne w Uniejowie. Członkinie z naszych KGW w większości po raz pierwszy korzystały z kąpieli termalnych na wolnym powietrzu, sauny suchej i parowej.
Po tych atrakcjach grupa dotarła do KGW Poręby, gdzie
odbywała się prezentacja całorocznej działalności wszystkich kół (trzeba przyznać, że ich programy są bogate) oraz
wyznaczono kierunki działania na przyszły rok. Poręby gościły uczestniczki szkolenia szczególnie uroczyście. Na stołach pojawiły się ciasta, kawa i herbata. Przygotowano także
ognisko, przy którym pieczono kiełbasę i kaszankę.
Takie spotkania są znakomitą okazją do prezentowania
działalności poszczególnych kół. Mamy nadzieję, że efektem
tych spotkań będzie rozwój promocji naszej gminy, między
innymi poprzez kultywowanie regionalnych tradycji.

Projekt i opracowanie DTP:

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

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

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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zień Edukacji Narodowej,
ustanowiony 28 lat temu,
wcześniej nosił nazwę „Dzień
Nauczyciela”. Obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773
roku. Z tej okazji, we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy,
odbyły się uroczyste apele, podczas
których nauczyciele odbierali gratulacje od swoich przełożonych, a kwiaty
od uczniów i wychowanków.
W Szkole Podstawowej w Krobanowie piąto- i szóstoklasiści zaprezentowali kilka scenek humorystycznych
z życia szkoły. Program przygotowano w ramach realizowanej w tej
placówce innowacji pedagogicznej
„W świecie teatru”. Scenki obrazowały pracę nauczycieli tak, by uczniom
łatwiej było docenić ich trud. Żeby
przekonać Czytelników, że postawiono w przedstawieniu na dobry humor dodajmy, że na koniec dyrektor
szkoły otrzymała skromny upominek
w postaci… oleju, który ma wlewać
uczniom do głowy.
ZDJĘCIA: ARCHIWUM UG ZDUŃSKA WOLA

Pasowani ołówkiem
październiku wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej
gminy oﬁcjalnie przyjęły do szkolnej
społeczności uczniów pierwszych klas.
Dla pierwszaków uroczystość pasowania na ucznia to wielkie przeżycie.
W czasie szkolnych apeli pierwszoklasiści ślubowali, że będą rzetelnie

W

wypełniać obowiązki ucznia i obywatela. Prezentowali swoje umiejętności
podczas inscenizacji – recytowali wierszyki i śpiewali piosenki.
Do tradycji szkolnej obrzędowości
wszedł zwyczaj uroczystego wprowadzania najmłodszych w szeregi żaków.
Dyrektorzy szkół pasują pierwszoklasi-

stów na uczniów przy pomocy wielkich
ołówków. Po pasowaniu wychowawcy
klas pierwszych wręczają uczniom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.
Na terenie naszej gminy do braci
uczniowskiej przystąpiło 134 nowych
ZDJĘCIE: ARCH. SP W ANNOPOLU STARYM
uczniów.

W hołdzie
patriotom
11 listopada 1918 roku powstało niepodległe państwo
polskie. Przeszło do historii pod
nazwą II Rzeczpospolita Polska.
Narodowe Święto Niepodległości
to najważniejsze święto państwowe w Polsce. Jest obchodzone dla
upamiętnienia dnia, kiedy Polska
odrodziła się po 123 latach niewoli. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru
Polski. Dopiero I wojna światowa
dała naszej ojczyźnie szansę na
walkę o niepodległość. W 1914 r.
w szeregach wrogich sobie armii
musieli walczyć Polacy. Ci, którzy
żyli w zaborze rosyjskim, zmuszeni byli strzelać do Polaków w mundurach niemieckich i austriackich.
Wierzyli jednak, że ta walka przyniesie Polsce wyzwolenie.
10 listopada we wszystkich placówkach oświatowych na terenie
gminy Zduńska Wola odbyły się
patriotyczne apele. Uczniowie Zespołu Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach
złożyli kwiaty pod pomnikiem
bohaterów walczących za naszą
ojczyznę. Pomnik ufundowany został przez mieszkańców wsi Czechy w 2007 roku.
SP w Izabelowie,
ZGSPiP w Czechach

Stypendia
dla uzdolnionych
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej ma swoją kolejną edycję w
roku szkolnym 2011/12. Jego
celem jest stworzenie warunków
sprzyjających rozwijaniu umiejętności zdolnych uczniów.
Uczniowie z Gminnego Gimnazjum w Czechach od kilku lat składają wnioski stypendialne i co roku
z pozytywnym skutkiem dla kilku
z nich. W obecnym roku szkolnym
9 uczniów otrzymało stypendium.
Powodem zadowolenia uczniów,
rodziców i nauczycieli jest fakt, że
gimnazjaliści z Czechów znaleźli się
wśród 400 stypendystów, którym
Zarząd Województwa Łódzkiego
przyznał stypendium. Są to: Adam
Staniucha, Magdalena Więch, Anna Kardacka, Karolina Misiak, Anna
Mańka, Magdalena Pietrasik, Karolina Gruda, Marlena Kaczmarek,
Maciej Kardacki.
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Moje i twoje
prawa

Wspólnie czyńmy dobro

„Znam swoje prawa, ale pamiętam,
że inni też je mają” – pod takim
hasłem 23 listopada w Szkole Podstawowej w Krobanowie odbyła
się akademia na temat praw i obowiązków dzieci.
Właśnie w listopadzie 1991 roku, ONZ podjęło uchwałę o Konwencji Praw Dziecka. Z tej okazji piąto- i szóstoklasiści, biorący
udział w innowacji pedagogicznej
„W świecie teatru”, przygotowali
część artystyczną, składającą się
z ośmiu scenek.
Po części artystycznej ogłoszono wyniki dwóch konkursów, związanych tematycznie z akademią.
Nagrody za plakaty otrzymali:
I miejsce – Przemysław Nowicki,
Filip Szewczyk; II miejsce – Kacper
Wydrzyński, Wiktor Pasternak, Jakub Kapuściński; III miejsce – Dominik Białecki, Błażej Nowak.
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w konkursie wiedzy na temat praw
dziecka i człowieka. Przyznano następujące miejsca:
I miejsce – Klaudia Dzieputa, Natalia Wydrzyńska, Angelika Kubiak;
II miejsce – Sandra Nowicka, Sylwia Bartosik, Magda Kmin; III miejsce – Wiktoria Wolska, Aleksandra
Owczarek, Tymoteusz Karasiński.
SP w Krobanowie

Gmina Zduńska Wola przystąpiła do „zbiórki zużytych
tonerów – akcji recyklingowej, organizowanej przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro.
Ta akcja charytatywna polega na przekazywaniu zużytych tonerów, tuszy oraz kartridżów na rzecz podopiecznych Fundacji z terenu powiatu zduńskowolskiego. Fundacja współpracuje z ﬁrmą Printeco, która skupuje takie
pojemniki, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazuje
na leczenie podopiecznych Fundacji.
Pod opieką Fundacji, wśród wielu potrzebujących, jest
aktualnie 5 osób z powiatu zduńskowolskiego: Klaudia,
Tomek, Bartosz, Mariusz i Mateusz.
– Ta pomoc nic nie kosztuje. Dzięki takiej formie wsparcia
do akcji mogą włączyć się również te osoby, które nie dysponują wolnymi środkami na cele charytatywne – podkreśla
Andrzej Walczak, koordynator projektu.
Zachęcamy mieszkańców gminy do zbierania pustych
pojemników po tonerach czy tuszach i przynoszenia ich
do Urzędu Gminy Zduńska Wola (pok. nr 17), a uczniów
i przedszkolaków do swoich szkół i przedszkoli.
Pierwszy etap akcji zakończymy 31 stycznia 2012 roku.
W tym dniu ﬁrma Printeco odbierze od nas zgromadzone
pojemniki. Drugi etap akcji odbędzie się podczas Festynu
Recyklingowego (bez możliwości wymiany na talony).
Zbierane są wszystkie pojemniki, również te nieoryginalne, a przekazujący zużyte kartridże i tonery nie ponoszą
żadnych kosztów. Za każdą zebraną i przekazaną partię
tuszy i tonerów Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
otrzymuje kwotę, którą w całości przeznacza na leczenie,
rehabilitację podopiecznych z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Szczegółowy opis projektów Fundacji Księdza Orione
Czyńmy Dobro znajduje się na stronie internetowej www.
czynmydobro.pl

Warto wiedzieć
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana
18 kwietnia 2007 r. przez Zgromadzenie Zakonne Małe
Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, Prowincja Polska.
Od 2008 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Na jej rzecz można przekazywać 1
procent podatku. Fundacja swoją pomoc oﬁaruje osobom
niepełnosprawnym, osobom wykluczonym społecznie oraz
osobom, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.
Podejmuje również działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Kadencja 2010/2012 z nowymi radnymi
dniu 3 listopada 2011 roku odbyła się V sesja Młodzieżowej
Rady Gminy Zduńska Wola (kadencja
2010/2012) w nowym, uzupełnionym
składzie. Młodzi radni zostali wybrani
w wyborach uzupełniających po kampanii wyborczej, prowadzonej na terenie szkół, których są uczniami.

Zduńska Wola
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W kadencji 2010/2012 młodzieżową
radę tworzą:
■ Oliwia Szubert, Szkoła Podstawowa
w Janiszewicach;
■ Adam Piekielny, Gminne Gimnazjum w Janiszewicach;
■ Artur Kurzawa, Gminne Gimnazjum w Janiszewicach;
■ Paulina Wrąbel, Szkoła Podstawowa
w Czechach;
■ Kamil Pietrzak, Gminne Gimnazjum w Czechach;
■ Magdalena Więch, Gminne Gim-

nazjum w Czechach;
■ Sylwia Kowalczyk, Gminne Gimnazjum w Czechach;
■ Ewa Wrąbel, Gminne Gimnazjum
w Czechach;
■ Weronika Rychlik, Publiczne Gimnazjum w Wojsławicach;
■ Martyna Floriańczyk, Publiczne
Gimnazjum w Wojsławicach;
■ Sebastian Galus, Szkoła Podstawowa
w Krobanowie;
■ Kacper Turski, Szkoła Podstawowa
w Izabelowie;
■ Wiktor Sobociński, Gminne Gimnazjum w Janiszewicach;
■ Mateusz Suchański, Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym;
■ Karol Klimaszewski, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach.
Nowo wybrani radni na inauguracyjnej sesji złożyli ślubowanie. Spośród

swojego grona wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy
Zduńska Wola.
Przewodniczącą Młodzieżowej
Rady Gminy Zduńska Wola została
Weronika Rychlik, jej zastępcą – Syl-

wia Kowalczyk, a sekretarzem – Martyna Floriańczyk.
Na kolejnej sesji, która odbyła się
1 grudnia, młodzi radni zatwierdzili
plan działania na 2012 rok. Włączyli
się w przygotowanie Gminnej Wigilii
dla osób samotnych i potrzebujących.
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Partner projektu „Północ-Południe”
12 grudnia nastąpiło oﬁcjalne otwarcie dróg budowanych w ramach projektu o nazwie „Poprawa
dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ–Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.
Inwestycja ta, to wspólne przedsięwzięcie sześciu
samorządów z powiatów zduńskowolskiego i łaskiego. Liderem projektu jest powiat zduńskowolski. Pod
względem administracyjnym inwestycja umiejscowiona jest w granicach powiatu zduńskowolskiego
(teren miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola,
gminy Zapolice i gminy i miasta Szadek) oraz na terenie powiatu łaskiego (teren gminy Widawa). Na terenie naszej gminy remontowana droga biegnie przez
wsie: Suchoczasy, Janiszewice, Ochraniew, Maciejów
i Poręby.
W wyniku projektu zrealizowano przebudowę prawie 38 km dróg powiatowych oraz przebudowano
lub wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe oraz
ciągi rowerowo-piesze na długości prawie 19 km.
Wybudowano także zatoki autobusowe. Inwestycja
kosztowała prawie 72 mln zł, z czego 46,5 mln zł
to dotacja unijna, otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013. Gmina partycypowała w kosztach budowy drogi w kwocie 1.127.036 zł.

Otwarcie schetynówki w dniu 28 czerwca 2011 roku

FOT. PAWEŁ STREFIK

Schetynówka
w gminie

Nowy odcinek drogi w Wojsławicach ma długość
215,7 m oraz 4,5 m szerokości. Jezdnia wykonana
została z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Po obu jej stronach wykonano pobocza o zmiennej szerokości z kruszywa naturalnego,
umocnionego destruktem. Remont drogi doﬁnansowany był z budżetu województwa łódzkiego. Całko-

wity koszt inwestycji to kwota 265.125 zł, a wysokość
dotacji wyniosła 40.000 zł.

Nowa droga KorczewWólka Wojsławska
W listopadzie zakończył się kolejny etap remontu drogi, który powstał przy współﬁnansowaniu
Gminy Zduńska Wola oraz Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli. Koszt wyremontowanego odcinka to prawie 270 tys. zł., z czego 195 tys. zł wyłożył
samorząd powiatowy. Wkład naszej gminy to 75
tys. zł. Inwestycja ta mogła być zrealizowania dzięki
oszczędnościom ﬁnansowym, które powstały przy
modernizacji drogi Izabelów-Czechy. W ramach
remontu odcinka drogi powiatowej nr 4904E Korczew-Wólka Wojsławska, na długości 866 metrów
położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego
oraz dwie warstwy podbudowy z kruszywa łama-

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI

nego. Dodatkowo oczyszczono pobocza z zanieczyszczeń roślinnych oraz nadano im pochylenie
poprzeczne. Pobocza zostały także uzupełnione
mieszanką kruszyw naturalnych oraz wzmocnione
od góry destruktorem asfaltowym.

Nowa nawierzchnia
w Annopolu Nowym
W październiku zakończono remont nawierzchni
drogi gminnej o długości 440 m i szerokości 3 m.
Remont polegał na wzmocnieniu konstrukcji istniejącej drogi przez wykonanie warstwy z kamienia łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości
10 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
o grubości 4 cm. Remont drogi obejmował także poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie
pobocza z destruktu. Wartość inwestycji to kwota
prawie 50.000 zł.
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Przebudowa drogi
gminnej w Wojsławicach

Obiór dróg: w Wojasławiach i na zdjęciu obok traktu Północ-Południe

Zduńska Wola

Remont drogi z Czech do Izabelowa prowadzony był
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i został zrealizowany przez Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli przy pomocy ﬁnansowej
Gminy Zduńska Wola. Odcinek drogi, remontowany
i oddany do użytku w czerwcu, był drugim etapem
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr
4914E na odcinku Czechy – Izabelów”. W ubiegłym
roku wyremontowano drogę z Annopola do Izabelowa. Na całym, liczącym 1.200 metrów odcinku
położono nową nawierzchnię, zbudowano ciąg rowerowo-pieszy, a pod wiaduktem w Izabelowie wybudowano chodnik, który ma zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Całkowity koszt inwestycji zamknął
się kwotą ponad 1.400 000 złotych (dotacja Gminy
Zduńska Wola – 286.000 zł).
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Przełom starego i nowego ro
Dla jednych 2011 był rokiem pełnym nadziei i radości, dla innych czasem smutków i rozczarowań.
Wiązaliśmy z nim wiele planów i marzeń... Odchodzący rok ponownie zmusza do reﬂeksji. W kontekście
rzeczy niezałatwionych lub nieudanych, staramy się szybko o nich zapomnieć i wybiegamy niecierpliwie
w przyszłość, mając nadzieję, że Nowy Rok będzie siłą napędową w realizacji kolejnych planów.
Przedstawiamy wydarzenia, wybrane z kalendarza 2011, które warte są przypomnienia.

Styczeń
Dziadkowie są z nami
od najmłodszych lat
■ Rodzice są od wychowywania, a dziadkowie
od rozpieszczania... 21 stycznia obchodziliśmy
w naszych placówkach przedszkolnych Dzień Babci
i Dziadka.

Rębieskie oraz Szkoły Podstawowej w Wojsławicach
zorganizowaliśmy II Turniej Piłki Nożnej Seniorów,
w którym uczestniczyło 10 drużyn z terenu gminy
Zduńska Wola.

Maj
Stawiamy na sport
i ekologię

Marzec
Wokół zdrowia

■ 8 marca odbył się II Festiwal Zdrowia. Tym razem gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa
w Krobanowie. To przedsięwzięcie, cieszące się zainteresowaniem mieszkańców, było okazją do rozmów
ze specjalistami o problemach zdrowotnych mieszkańców naszej gminy.

■ IV Festyn Recyklingowy w Wojsławicach cieszył
się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy prawie 6
ton odpadów!
■ Akcja „Polska biega”, a także ogólnopolska akcja
„Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich” oraz
Festiwal Sportu – to imprezy, do których włączają
się wszystkie szkoły z naszego terenu.

■ Dzięki realizacji projektu naukowego w ZGiSP
w Janiszewicach, 41 uczniów tej placówki uczestniczyło w obozie językowym, zorganizowanym w ramach ścieżki anglojęzycznej.
■ W sołectwach wybraliśmy sołtysów oraz członków
rad sołeckich. Spośród 31 sołtysów, aż 7 będzie pełnić
tę funkcję po raz pierwszy.

Zduńska Wola
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Luty
Węgierskie
doświadczenie

Kwiecień
Pierwsze koty za płoty

■ Polsko-węgierskie rozmowy, dotyczące funkcjonowania programu Leader na terenie powiatu zduńskowolskiego, zdominowały wizytę węgierskiej delegacji, która odbyła się z inicjatywy Artura Ławniczaka,
burmistrza Gminy i Miasta Szadek w dniach 15-19
lutego.
■ Przy współudziale MGKS Pogoń-Ekolog, LZS

Czerwiec
Wspólnie możemy więcej
■ Dzięki funkcjonowaniu na naszym terenie LGD
„Podkowa” mamy większą możliwość aplikowania
po środki europejskie. Dzięki jej pośrednictwu na naszym terenie 1 czerwca otworzyliśmy dziewięć nowych palców zabaw. Możliwe było również uzyskanie doﬁnansowania na wydanie „Leksykonu sołectw
Gminy Zduńska Wola”, którego promocja odbyła się
15 czerwca.

■

133 szóstoklasistów z 6 szkół podstawowych
przystąpiło do pierwszego w swoim życiu egzaminu
sprawdzającego zdobytą wiedzę.
■ Krzysztof Jonczyk, radny Rady Gminy Zduńska
Wola oraz Henryk Gudaś zostali wybrani reprezentantami gminy Zduńska Wola w Izbie Rolniczej.
■ Zakończył się pierwszy etap prac przy budynku
OSP w Michałowie, polegający na rozbudowie sali
i remoncie części sanitarno-gospodarczej.

■ LGD „Podkowa” postanowiła wskrzesić tradycję
obchodzenia nocy świętojańskiej.

■ Otwarcie drogi z Czech do Izabelowa. Remont

SUMOWANIA
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oku, czyli czas podsumowań
prowadzony był w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych i został zrealizowany
przez Starostwo Powiatowe oraz przy doﬁnansowaniu gminy Zduńska Wola. Całkowity koszt inwestycji sięgał kwoty ponad 1.400 000 złotych.

Lipiec
Najlepsi w Komańczy

■ Czterech rolników z terenu Gminy Zduńska Wola ■ Pierwszoklasiści wszystkich szkół podstawowych
zostało uhonorowanych odznakami „Zasłużony dla
rolnictwa”, które są przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom związanym z wsią.
■ Zakończyło się zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach. Wartość operacji zamknęła się kwotą 37.880 zł z czego 21.555 zł
to doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
■ Za kwotę 265.125 zł brutto (przy doﬁnansowaniu
w wysokości 40.000 zł) przebudowano drogę gminną w Wojsławicach. W ramach inwestycji powstała asfaltowa droga o długości 215, 7 m i szerokości
4,5 m wraz z utwardzonym poboczem oraz wjazdy
do posesji wykonane z kostki brukowej.

przez symboliczne pasowanie ołówkiem zostają przyjęci do braci uczniowskiej.
■ Zakończył się remont nawierzchni drogi w miejscowości Annopole Nowe, w ramach którego wykonano około 0,5 km nawierzchni asfaltowej. Wartość
inwestycji – 49.200 zł.

Listopad
Zmiany w opłatach

Wrzesień
Rozpoczęcie
roku szkolnego
■ Po raz kolejny najlepsi uczniowie szkół gimnachomości oraz od środków transportu. Nowe stawki
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.
■ Zakończył się wspólny projekt Gminy Zduńska
Wola oraz Starostwa Powiatowego polegający na remoncie drogi z Korczewa do Wólki Wojsławskiej.
Wyremontowano drogę powiatową nr 4904E na długości 866 metrów.

■ Każdego roku jedna placówka oświatowa z regionu łódzkiego jest gospodarzem wojewódzkiej
inauguracji roku szkolnego. W roku szkolnym
2011/2012 zaszczytu dostąpiła Szkoła Podstawowa z Wojsławic.
■ Jako dwunasta spośród 109 gmin zakwaliﬁkowaliśmy się do ścisłego ﬁnału ogólnopolskiego konkursu
„Zdrowa Gmina”. Nie zajęliśmy premiowanego nagrodą miejsca. Mieszkankom gminy, dziękujemy za
zainteresowanie akcją oraz aktywny udział w badaniach mammograﬁcznych i cytologicznych.

Grudzień
Podzielmy się opłatkiem

■ 12 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie dróg w ramach projektu Północ-Południe. Na terenie gminy
droga biegnie przez wsie: Suchoczasy, Janiszewice,
Ochraniew, Maciejów i Poręby.
■ 16 grudnia połamaliśmy się opłatkiem z osobami,
które samotnie spędzą Święta Bożego Narodzenia.
W tym roku we wspólnej Wigilii, która odbyła się
w Annopolu Nowym, uczestniczyło 110 osób.

Październik
Wokół szkoły
■

25 wieńców dożynkowych oraz delegacji sołectw uczestniczyło w korowodzie dożynkowym.
Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Ogrodzisko. Licznie zgromadzeni mieszkańcy
uczestniczyli we mszy świętej, dzielili się chlebem,
a po południu oglądali występy Zespołu Pieśni
i Tańca Seniorów „Ziemia Sędziejowicka” oraz
Międzynarodowego Zespołu Pieśni i Tańca Romów „Romanca”.

■ Zakończył się remont strażnicy w Janiszewicach.
Zakres prac, który obejmował m.in. wymianę dachu
i stropów, remont klatki schodowej i sanitariatów,
zamknął się kwotą 415.266 zł.
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Sierpień
Plon, niesiemy plon

■ Radni uchwalili zmiany stawek podatku od nieru-

Zduńska Wola

zjalnych w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce
wyjechali na letni wypoczynek. W tym roku spędzili
9 dni z węgierskimi przyjaciółmi w Komańczy.
■ Ruszył nabór wniosków na budowę przydomowych
oczyszczalni. Złożono 17 wniosków; 14 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Udzielono dotacji na łączną
kwotę 63.000 zł.
■ Rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie
kanalizacji we wsi Czechy. Wartość inwestycji wynosi
431.719,09 zł. W ramach inwestycji powstanie nitka
kanalizacyjna o długości 1000 m. Planowany termin
zakończenia inwestycji to czerwiec 2012 r.
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Z Puchatkiem
pierwszak bezpieczny
ierwszy dzień w szkole to wielkie
wydarzenie dla każdego dziecka. Maluch wkracza w nową
rzeczywistość, która wymaga od niego
większej samodzielności i odpowiedzialności. Kilka lat w szkole to czas
wspaniałej przygody: poznawanie
świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności.
Zupełnie nowe wyzwania stają przed
pierwszoklasistami, którzy zaczynają
odnosić pierwsze sukcesy i podejmować samodzielne decyzje.
Warto wykorzystać ten czas, zwracając uwagę dzieci na potencjalne zagrożenia i uświadamiając skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole
i na drodze. Rodzice, nauczyciele, a także instytucje, takie jak policja czy straż,

P

Zduńska Wola
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Fizyka (jednak)
fascynująca
„Fascynująca Fizyka” to konkurs
wojewódzki, skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych, którego celem jest inspirowanie młodzieży
do głębszego zainteresowania się
tym przedmiotem jako nauką empiryczną oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach
typowych oraz nowych.
Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Patronat nad
konkursem sprawuje Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
w Łodzi im. Arego Sternfelda.
Konkurs jest podzielony na 3 etapy. W etapie szkolnym uczestniczyło 310 uczniów z całego województwa, w tym 8 z ZGSPiP w Czechach.
Do drugiego etapu zakwaliﬁkowało
się 75 gimnazjalistów, w tym 4 ze
szkoły w Czechach. Do trzeciego
etapu dotarło 29 uczniów w tym
troje z GG w Czechach.
Są to uczniowie: Adam Staniucha z kl. III, Filip Kilian i Marcin Guć
z kl. II. Ich opiekunem jest Tomasz
Mielczarek, nauczyciel ﬁzyki.
Zawody trzeciego etapu odbędą się w Publicznym Gimnazjum
nr 15 w Łodzi w dniu 9 lutego
2012 r. Warto podkreślić, że Adam
Staniucha został również ﬁnalistą
„Fascynującej Fizyki” dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

nie szczędzą starań, by chronić dzieci
i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych
działań jest edukacja najmłodszych
– uświadomienie niebezpieczeństw oraz
uczenie unikania ich i tego jak postępować w razie ich zaistnienia.
„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest
programem edukacyjnym, który wpisuje się w inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów
szkół podstawowych. W ramach programu nauczyciele otrzymują materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcyjnymi. Specjalna książeczka
ma za zadanie pomóc w przekazaniu
dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak
być bezpiecznym na drodze, w szkole,
w domu i w czasie zabawy.

Każda szkoła, która zgłosi się do programu, otrzyma materiały edukacyjne
dla nauczycieli, opracowane przez metodyków przy współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji,
a także książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców, jak również certyﬁkat, potwierdzający udział w akcji.

Jest to już trzecia edycja programu,
skierowanego do wszystkich uczniów
klas pierwszych. Program Klub Bezpiecznego Puchatka, jak co roku, organizowany jest wspólnie przez ﬁrmę Maspex oraz Komendę Główną
Policji. Patronują mu także kuratoria
oświaty.
www.bezpiecznypuchatek.pl

Superniania będzie szkolić
hoć narzekania, zaczynające się
od hasła: „Ta dzisiejsza młodzież...” towarzyszą każdemu pokoleniu, to obserwacja tego, co dzieje
się aktualnie, skłania do reﬂeksji.
Statystki policyjne pokazują wzrost
przestępczości wśród dzieci i młodzieży – 10 procent czynów zabronionych popełniają nieletni sprawcy
(źródło: Komenda Główna Policji),
przy czym coraz większy jest w tym
udział różnych aktów agresji.
Tego problemu nie rozwiąże się narzekaniem tym bardziej, że to w dorosłych, w ich błędach i zaniedbaniach,
powinno się doszukiwać źródła niewłaściwych zachowań najmłodszych.
Rodzice nie czują się pewnie w swojej
roli. Przyczyn tego stanu jest wiele.

C

Jedną z najważniejszych jest fakt,
że nikt ich do bycia rodzicami nie
przygotował. Wiele matek i wielu
ojców wykazuje niski poziom umiejętności wychowawczych. Rodzicom
brakuje również wiedzy na temat poszczególnych etapów rozwoju ﬁzycznego i emocjonalnego dziecka.
Celem programu „Mądrzy Rodzice” jest przekazanie matkom i ojcom,
a także nauczycielom, wiedzy na temat podstaw mądrego wychowania
dzieci. Narzędziem przekazywania tej
wiedzy są warsztaty oraz szkolenia,
organizowane w całej Polsce zarówno
dla liderów, jak i dla rodziców.
Szkolący kładą szczególny nacisk
nie tylko na aspekty psychologiczne,
ale również pielęgnacyjne (prawidło-

Apel poświęcony patronowi
czerwca 2005 roku szkoła w Czechach przyjęła imię
wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Przynależność do rodziny szkół Jana Pawła II jest wyróżnieniem i zaszczytem,
ale i obowiązkiem. Społeczności tych placówek realizują zadania pozostawione im przez Wielkiego Rodaka. Pamiętają,
że są nadzieją i przyszłością Kościoła i świata.
Każdego roku – 16 października – w dniu wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową, społeczność szkoły uczestniczy
we mszy świętej i w uroczystym apelu, przygotowanym przez
uczniów. W tym roku Dzień Patrona Szkoły obchodzony
był 13 października pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek
modlitwy”. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali
część artystyczną, w której przybliżyli twórczość literacką
oraz wątki biograﬁczne z życia Jana Pawła II.
tekst i zdjcie: ZGSPiP w Czechach

6

we żywienie i jego wpływ na zdrowie
ﬁzyczne i psychiczne, higiena, kultura ﬁzyczna), jak i kulturalne (zamiłowanie do muzyki, sztuki). Cykl
zajęć obejmuje 50 godzin, w tym 26
godzin z zakresu umiejętności wychowawczych i 24 godziny ze specjalistami, m.in. psycholog Dorotą Zawadzką, sędzią Anną Marią Wesołowską
czy Haliną Weker z Zakładu Żywienia
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Do programu przystąpiły: Szkoła
Podstawowa w Krobanowie oraz Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
Organizatorem akcji jest fundacja
Kidprotect.pl oraz Instytucja Rzecznika Praw Dziecka.
Źrodło: www.madrzy-rodzice.pl
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Uczeń jest dla mnie najważniejszy
Rozmowa z Violettą
Owczarek, dyrektorem
Szkoły Podstawowej
w Krobanowie

oraz otwieranie się na zmiany, którym
nieustannie jesteśmy poddawani. Poprzez swoją pracowitość, konsekwencję
i życzliwość nauczyciel buduje właściwe
relacje z uczniami i rodzicami. Ważne jest, by nauczyciel potraﬁł podejść
do każdego ucznia w sposób indywidualny, gdyż każde dziecko jest inne.
Bardzo się cieszę, że mogę pracować
z tak cudownymi ludźmi, jakimi są nauczyciele w „mojej” szkole. Dzięki nim
na terenie naszej placówki dzieje się tak
wiele. Podejmujemy szereg działań, które często przynoszą niesamowite efekty, a wsparcie, którym mnie obdarzają,
daje mi siłę do podejmowania nowych
wyzwań.
Uczeń jest dla mnie...
... najważniejszy.
Idealna szkoła to taka, która...
...spełnia oczekiwania wszystkich
uczniów, rodziców i nauczycieli.

roczyste zakończenie projektu „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd!”, realizowanego w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Janiszewicach, odbyło się 20
czerwca.
Podczas spotkania zaprezentowano, w postaci multimedialnej prezentacji, wszystkie działania
zrealizowane w ramach projektu. A były to zajęcia
edukacyjne i warsztaty dla uczniów oraz wycieczki – warsztaty edukacyjne w terenie. Przedstawiono
także prace plastyczne uczniów wykonane w czasie
warsztatów plastycznych – rysunki, rzeźby oraz zdjęcia z realizowanego projektu.
Beneﬁcjenci projektu (84 uczniów z klas II i III
gimnazjum) otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz
płyty z nagranymi zdjęciami z projektu.
Na zakończenie spotkania przygotowano poczęstunek dla wszystkich jego uczestników.
Projekt „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd!” był współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Katarzyna Mazur-Raźniewska

U

Mianowany w Ochraniewie
roczyste wręczenie aktu
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyło się 4 listopada.
Do grona 39 nauczycieli mianowanych (24,22 procent ogółu nauczycieli zatrudnionych w gminie Zduńska Wola) dołączyła
Emilia Pietrzak. Od 1 grudnia
2009 roku pracuje w Gminnym
Przedszkolu w Ochraniewie jako
nauczyciel-wychowawca grupy 3
i 4-latków.
W roku szkolnym 2010/2011
dziewięciu nauczycieli uzyskało
stopień nauczyciela kontraktowego, czterech – stopień nauczyciela
mianowanego, a trzech – stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego wręczany jest
na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela po przeprowadzeniu

U
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W Janiszewicach
dotarli do gwiazd

zajęć sportowych i organizacji zabaw
ruchowych.
Od wielu lat realizujemy wiele dodatkowych programów edukacyjnych,
także tych ﬁnansowanych ze środków
unijnych. Do najciekawszych zaliczyć
można programy:
■ Moja szkoła moją szansą
■ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
■ Centrum Kształcenia na Odległość
na Wsiach
■ Przyjazna szkoła
■ Moje przedszkole I i II
■ Radosna Szkoła
■ Chcę być zdrów-wybieram ruch.
Mój największy sukces to...
...uruchomienie na terenie naszej
placówki dziesięciogodzinnego Punktu
Przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich
Dzięki przychylności Henryka Staniuchy, wójta gminy Zduńska Wola,
24 przedszkolaków może codziennie
nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach
wspierających ich wczesny rozwój, a rodzice, spokojni o swoje pociechy, mogą
podejmować pracę zawodową.
Sobie, gronu pedagogicznemu i uczniom życzę...
... radości i zadowolenia oraz spokoju
każdego dnia.
pytania zadawała:
Karolina Tłokińska

Emilia Pietrzak przyjęła akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z rąk wójta
Henryka Staniuchy

postępowania egzaminacyjnego
i zdaniu egzaminu przed Komisją
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Egzaminacyjną, powołaną przez
wójta gminy Zduńska Wola.

Zduńska Wola

Z tą szkołą związana jestem od...
Z pracą w szkole związana jestem
od 1988 roku, a ze Szkołą Podstawową
w Krobanowie od 1989 roku. Funkcję dyrektora szkoły pełnię już blisko
15 lat, co pozwoliło mi na poznanie
specyﬁki tej placówki oraz środowiska
lokalnego. Wieloletnia, nieprzerwana
działalność w jednej szkole daje olbrzymie możliwości związane z planowaniem pracy, budowaniem koncepcji
oraz systematycznej jej realizacji.
Najprzyjemniejsze chwile to...
...te, w których obserwuję sukcesy
swoich uczniów na różnych płaszczyznach – zarówno wtedy, kiedy zdobywają czołowe miejsca w konkursach
i zawodach sportowych, jak i wtedy, kiedy po długiej, mozolnej pracy nauczą się
czytać. Miło jest, kiedy uczniowie przychodzą do mojego gabinetu, by podzielić się ze mną swoimi radościami, ale
niejednokrotnie także smutkami oraz
problemami. Świadomość, że obdarzają mnie zaufaniem jest dla mnie ważna
i bardzo motywuje do pracy.
W pracy pedagoga cenię...
...przede wszystkim profesjonalizm,
potrzebę doskonalenia zawodowego

Szkoła realizuje również dodatkowe
programy edukacyjne. Ten ostatni,
poparty certyﬁkatem, to...
...program realizowany przez trzy
lata, zakończony Certyﬁkatem Wstąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie pn. „Chcę być
zdrów-wybieram ruch”. Realizacja tego
programu była kontynuacją programu
„Zdrowe żywienie zawsze w cenie”,
dzięki któremu otrzymaliśmy Akces
Szkoły Promującej Zdrowie.
Program ten realizowany był także
jako innowacja pedagogiczna. W 2009
roku na jego realizację pozyskaliśmy
z Urzędu Marszałkowskiego doﬁnansowanie w wysokości 44.100 złotych.
Dzięki temu mogliśmy w znacznym
stopniu uatrakcyjnić program zajęć,
wzbogacając go o cykliczne wyjazdy
na basen, kręgielnię, ściankę wspinaczkową czy na lodowisko, a także
umożliwić dzieciom udział w zajęciach
tanecznych, które prowadzili zawodowi tancerze. W trakcie realizacji programu powstał klub „Igon”, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez realizację zajęć z nordicwalking.
Na terenie naszej placówki odbywało
się wiele zajęć dodatkowych, zawodów
sportowych, konkursów, quizów itp.
Zakupiliśmy sprzęt do prowadzenia
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Mikołajkowe zmagania zakończone

ikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików klas I-III o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola odbył się 7 grudnia w sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Janusz
Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy i Sławomir
Turski, przewodniczący Gminnej Rady Sportu.
Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, reprezentujących
szkoły z terenu gminy Zduńska Wola. Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym”. Zwycięzcy grup zmierzyli się w wielkim
ﬁnale, w którym drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Izabelowie pokonała reprezentację Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym 8:1.
W trakcie turnieju zorganizowano także konkurs
żonglerki, w którym bezkonkurencyjny okazał się
reprezentant Szkoły Podstawowej w Krobanowie –
Gracjan Karasiński (na zdjęciu), wykonując w dwóch
podejściach łącznie aż 57 żonglerek!
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk Świętego

M

Mikołaja i Śnieżynek pamiątkowe dyplomy, medale, puchary i nagrody oraz mikołajkowe czapeczki
i łakocie.
Za wkład pracy serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Kochelakowi, który czuwał nad obsługą sędziowską wszystkich meczów oraz Tomaszowi Formańskiemu, który zapewniał opiekę medyczną.
Turniejowi towarzyszyła wspaniała przedświąteczna atmosfera. Zabawa była przednia, co potwierdzili
jej uczestnicy, wyrażając chęć uczestniczenia w przyszłorocznym Mikołajkowym Turnieju.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
1. SP Izabelów
2. SP Annopole Stare
3. SP Czechy
4. SP Krobanów
5. SP Janiszewice
6. SP Wojsławice.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i do zobaczenia za rok!

Mistrzostwa gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym
istrzostwa Gminy Zduńska
Wola w tenisie stołowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się 3 listopada w Szkole
Podstawowej w Wojsławicach. Organizatorami mistrzostw były: Ludowy
Klub Sportowy w Wojsławicach oraz
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
przy wsparciu ﬁnansowym Gminy
Zduńska Wola.
W mistrzostwach uczestniczyli reprezentanci sześciu szkół podstawowych
oraz trzech szkół gimnazjalnych.
Wyniki w poszczególnych
kategoriach:
Szkoły Podstawowe – dziewczęta
I. Karolina Łaniewska – SP Izabelów
II. Ewelina Bednarska – SP Annopole Stare
III. Karolina Janicka – SP Czechy
Szkoły Podstawowe – chłopcy
I. Aleksander Forusiński – SP Wojsławice

III. Mateusz Mrozik - Janiszewice

Zduńska Wola
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Drużynowe – Szkoły Podstawowe
I. Szkoła Podstawowa w Izabelowie
II. Szkoła Podstawowa
w Krobanowie
III. Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach

Nauczycielka w-f Anita Mamos i mistrzowie tenisa stołowego: Mateusz Mrozik, Ewelina Przerwa,
Patrycja Pastusiak i Dawid Raj

II. Adrian Kamas – SP Izabelów
III. Mateusz Barczyński – SP Krobanów
Gimnazjum – dziewczęta
I. Patrycja Pastusiak - Janiszewice

FOT. ARCHIWUM UG

II. Ewelina Przerwa - Janiszewice
III. Paulina Sobczak - Czechy
Gimnazjum – chłopcy
I. Dawid Raj - Janiszewice
II. Maciej Kardacki - Czechy

Drużynowe – gimnazja
I. Gimnazjum w Janiszewicach
II. Gimnazjum w Czechach
III. Gimnazjum w Wojsławicach
Za zajęcie I-III miejsca w rozgrywkach indywidualnych, w każdej kategorii wiekowej, wręczono nagrody
rzeczowe i dyplomy, natomiast w klasyﬁkacji drużynowej najlepsze szkoły,
podstawowa i gimnazjum otrzymały
puchary.
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom, serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów.

WARTO WIEDZIEĆ
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Petent pyta – urzędnik odpowiada

Nowe stawki podatków
Podczas sesji Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 27 października
radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na nadchodzący rok. Na sesji w dniu
24 listopada radni ustalili stawki podatku od środków transportu.
Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.
Według uchwały podatek od nieruchomości wyniesie odpowiednio:

0,75 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów, związanych z pro- 6,60 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub
wadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwaliﬁkowania
w ewidencji gruntów i budynków (było 0,70 zł);

ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym (bez zmian);

3,38 zł
3,65 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
0,32 zł od metra kwadratowego powierzchni gruntów pozostałych, w tym przepisów
świadczeń (było 3,56 zł);
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego (było 0,30 zł);
3,30 zł zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej od budynków
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
0,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkal- pozostałych
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (było
nych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne (było 0,45 zł);
3,15 zł);
16,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków 2% wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 37 ustawy

od 1 hektara powierzchni pod jeziorami lub zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne oraz od elektrowni wodnych (bez zmian);

lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (było 16,00 zł);

o podatkach i opłatach lokalnych, od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od nowego roku wzrośnie także podatek rolny, który naliczany jest na podstawie komunikatu prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów w 2011 roku. Propozycja GUS-u to 74,18 za 1 dt. Radni gminy Zduńska Wola ustalili podatek w wysokości 56 zł liczony za 1 dt (był w wysokości
z 37,64 zł za 1 dt). Nowe stawki podatków od środków transportu przedstawimy w następnym numerze dwumiesięcznika Nasza Gmina Zduńska Wola.

kowych pochodzą również dioksyny
i furany, które należą do najbardziej
trujących i rakotwórczych substancji
na świecie.
W procesach spalania ważną rolę
odgrywa temperatura. Gdy jest zbyt
niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Temperatura spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich
o
temperaturach (200 – 500 C). Procesowi spalania śmieci towarzyszy emisja
zanieczyszczeń do atmosfery, takich

jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, nieorganiczne związki
chloru i ﬂuoru oraz metale ciężkie.
Kominy gospodarstw domowych
znajdują się na niewielkich wysokościach, dlatego dymy łatwo traﬁają
do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym trucizn w powietrzu i na gruncie jest więcej.
Pamiętajmy, że spalanie śmieci,
szczególnie tworzyw sztucznych, prowadzi do zmiany ich postaci w bardzo
niebezpieczne substancje, które przez
pewien czas krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, narażamy
się na choroby dróg oddechowych,
uszkodzenie płuc. Zniszczone zdrowie
ratujemy sięgając po antybiotyki i inne
leki, podczas gdy przyczyna naszej
choroby nie jest rozpoznana i usunięta.
Podtruty organizm jest bardzo podatny
na choroby wirusowe i bakteryjne. Jak
wynika z niektórych źródeł, w Polsce
na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy osób
rocznie. To smutna prawda.
Zachęcamy więc Państwa do zastanowienia się: czy warto skazywać siebie i dzieci na wdychanie zabójczych

dymów, a także nad tym, ile warte jest
zdrowie i życie człowieka?
Pamiętajmy, że – zgodnie z ustawą
o odpadach i kodeksem wykroczeń
– za spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych grożą wysokie
sankcje karne.
Każdy z nas chciałby żyć w czystym,
nieskażonym środowisku i odpoczywać
w zielonym, pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Czy tak
będzie – to zależy od każdego z nas,
od naszej wrażliwości, od tego, czy zaszczepimy w swoich dzieciach troskę
o naszą planetę?
Pomyślmy o przyszłych pokoleniach, a poniższe słowa Ojca Świętego Jana Pawła II niech poruszą nasze
serca do działania na rzecz środowiska,
w którym żyjemy:
„Piękno tej ziemi skłania mnie
do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”.
Anna Szafran,
specjalista edukacji ekologicznej
EKO-REGION Bełchatów

Zduńska Wola

bserwuję większy przejaw troski o czystość naszych posesji –
to dobry znak. Jednakże często zebrane
śmieci, o zgrozo, wywożone są wprost
do lasu bądź nocą spalane są w kotłowniach domowych. Z przykrością należy
stwierdzić, że robią to także ci, których
stać na zapłacenie rachunku za ich wywóz. Zagadnięci w tej sprawie twierdzą… że sąsiedzi robią podobnie.
Czy to ich usprawiedliwia? A odpowiedzialność za środowisko? Porzucone śmieci w lesie degradują przyrodę,
a spalane w domowym piecu plastiki,
ścinki tkanin, stare buty wydzielają
trujący dym. Nie przekonuje mnie argument o oszczędzaniu węgla. Jestem
za oszczędzaniem, ale nie kosztem
czyjegoś zdrowia. Dym ze spalonych
śmieci zatruwa powietrze, zasoby wody
i glebę, niszczy nasze zdrowie i delikatne organizmy naszych dzieci.
Jakie skutki powoduje beztroskie
spalanie tak zwanych plastików?
Spalając 1 kilogram polichlorku winylu (PCW) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który
z parą wodną tworzy niszczący kwas
solny. Ze spalania opakowań plasti-
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Chyba nie kochasz dzieci, jeśli w kotłowni spalasz śmieci?
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Weźmy opłatek w dłonie…

Zduńska Wola
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…i złóżmy nawzajem
życzenia – z takimi
słowami Henryk
Staniucha, wójt
gminy Zduńska
Wola, zwrócił się
do mieszkańców,
uczniów, sołtysów,
radnych i dyrektorów
placówek oświatowych
zgromadzonych
na corocznej Wigilii.
Przedświąteczne
spotkanie odbyło
się 16 grudnia
w budynku
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Annopolu
Nowym.
Wigilię rozpoczęto częścią artystyczną, którą stanowiły Jasełka, przygotowane przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Annopolu
Starym pod opieką Anny Rzeźnik
oraz Elżbiety Stanisławskiej.
Po modlitwie w blasku świec,
którą poprowadził ks. prałat Janusz
Gozdalik, probosz paraﬁi pw. Św.
Katarzyny Dziewicy Męczennicy
w Korczewie, zebrani łamiąc się
opłatkiem, składali sobie życzenia.
Wójt Henryk Staniucha złożył
wszystkim obecnym podziękowania za zaangażowanie w bieżącym
roku oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
2012 roku.
W przygotowanie wspólnej wieczerzy wigilijnej włączyli się m.in.:
członkowie Młodzieżowej Rady
Gminy, druhowie strażacy z OSP
w Annopolu Nowym, Szkoła
Podstawowa w Annopolu Starym, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich w Annopolu Nowym
i Annopolu Starym. Dekorację sali
przygotowały wszystkie placówki
oświatowe z terenu gminy Zduńska Wola.
Organizowanie przez samorząd
uroczystego spotkania wigilijnego
z udziałem osób samotnych i potrzebujących wsparcia ma w naszej
gminie kilkuletnią tradycję. Z każdym rokiem przybywa chętnych
do jej zorganizowania i tych, którzy
korzystają z ich zaproszenia. W tym
roku w Wigilii Gminnej uczestniczyło ponad 110 osób.

