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Szanowni Państwo

ilka dni temu odbył się w naszej
gminie kolejny Festiwal Zdrowia
– tym razem w Czechach. Wcześniej
organizowany był w: Krobanowie i Janiszewicach, a w Annopolu Starym –
Dzień dla Zdrowia. Cieszy mnie liczny
udział mieszkańców w kolejnych imprezach promujących zdrowie. Oprócz
bezpośredniego kontaktu z lekarzami,
w tym z uznanymi autorytetami ze świata medycznego, nie mniej ważna była
edukacja. Nasze propozycje adresowaliśmy do wszystkich grup wiekowych,
począwszy od przedszkolaków.
Życzeniem moim i wszystkich współorganizatorów jest, aby słowa z wiersza
Jana Kochanowskiego: „Szlachetne
zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” – nie dotyczyły mieszkańców gminy Zduńska Wola.
Dlatego też kieruję podziękowania do
wszystkich współorganizatorów Festiwalu za możliwość kontaktu ze specjalistami, za możliwość diagnostyki,
za edukację promującą zdrowy styl życia. Dziękuję również Wam, Szanowni Mieszkańcy, za udział. Tylko Wasza
liczna obecność i zainteresowanie powodują, że nasz wysiłek ma sens.
Kilka działań realizowanych w ramach Festiwalu adresowaliśmy dla Pań.
Statystycznie jesteście połową świata.
W imieniu męskiej części społeczeństwa, odważę się stwierdzić, że jesteście
dla nas: całym światem! Życzę, aby było
w nim jak najmniej kłopotów i trosk,
a dużo radości, miłości, uśmiechu...
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy – w imieniu własnym, radnych Gminy Zduńska Wola
na czele z przewodniczącym Januszem
Sakiewą oraz pracowników Urzędu
Gminy – pragnę złożyć życzenia zdrowych i pogodnych Świąt, radosnego
i wiosennego nastroju oraz serdecznych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy Państwu Świąt
pełnych wiary, nadziei i miłości, zdrowych i pogodnych, spędzanych w rodzinnej atmosferze.
Życzymy także wielu okazji do obcowania z budzącą się do życia przyrodą, radosnego wypoczynku
od trosk dnia codziennego oraz spełnienia marzeń. Wesołego Alleluja!

Zduńska Wola
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8 marca w naszej gminie
M
ało kto wie, że Dzień Kobiet
obchodzono już w… starożytnym Rzymie. Tego dnia zamężne,
wolno urodzone kobiety otrzymywały
od swoich mężów prezenty i podarki,
obdarzane były miłością i uwagą.
Międzynarodowy Dzień Kobiet znów
staje się świętem, którego ideą jest przypomnienie zasad równouprawnienia
kobiet i mężczyzn. Inicjatorką MDK
była Klara Zetkin. Pierwsze historyczne
wydarzenie, które wypadło na dzień 8
marca 1857 roku, było związane z podjętą przez kobiety próbą walki o swoje
prawa.
Nadal, zgodnie z wieloletnią tradycją,
w dniu 8 marca wiele kobiet otrzymuje
życzenia, kwiaty lub prezenty. Uczniowie gminnych szkół, podobnie jak „ze-
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■ 28 kwietnia – V Festyn Recyklingu przy Szkole Podstawowej
w Wojsławicach
Maj – Turniej w piłkę nożną
dziewcząt w Szkole Podstawowej
w Wojsławicach
18-20 maja – Cała Polska Biega,
boisko w Zborowskich
26 maja-1 czerwca – Europejski
Tydzień Sportu w Gminie Zduńska
Wola
Czerwiec – Noc Świętojańska
Czerwiec – Turniej Sołecki w piłkę nożną i siatkową w Rębieskich
Czerwiec – Manewry Pożarnicze
2 września – Dożynki Gminne
przy SP w Wojsławicach.

■
■

■

rówkowicze” w SP w Krobanowie, którzy wręczyli kwiaty dyrektor Violetcie
Owczarek, nie zapomnieli o paniach:
dyrektorkach, nauczycielkach, koleżankach i pracownicach obsługi. Symboliczne kwiaty traﬁły w ich ręce.

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

■
■

■
■

Projekt i opracowanie DTP:

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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Budżet na rok 2012
Rada Gminy Zduńska
Wola uchwaliła
29 grudnia 2011 roku.
Budżet zamknięto
kwotą 29.733 000 zł.
Ponad 14 mln zł
przeznaczono na oświatę,
a na inwestycje
blisko 3,5 mln zł.
Gminne inwestycje to: kanalizacja
(drugi etap), przydomowe oczyszczalnie oraz drogi. Jest to ściśle związane
z wymogami ochrony środowiska.
Od kilku lat samorząd inwestuje
w drogi. Na ten cel zarezerwowano
560 tys. zł. Remonty dróg zaplanowano w miejscowościach: Gajewniki, Michałów, Ochraniew, Tymienice
oraz we wsi Karsznice. Przebudowana
zostanie droga na trasie: Ochraniew
– Henryków – Biały Ług, a wybudowana pomiędzy wsiami Suchoczasy
i Mostki.
Rada gminy wyodrębniła w budże-

cie środki na realizację funduszu sołeckiego, który w tym roku wyniesie
384 tys. zł. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację
tych zadań gminy, które będą służyły
poprawie życia mieszkańców danego
sołectwa, a także usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Każde sołectwo,
które przystąpiło do funduszu, podjęło stosowne uchwały na zebraniu
wiejskim.

Za ok. 497 tys. zł wybudowane
zostanie boisko przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym. W dniu
4 stycznia podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach
PROW na doﬁnansowanie budowy
boiska. Wyniesie ono 319.782 zł, jednakże nie więcej niż 80 proc. kosztów
kwaliﬁkowanych. Ostateczna kwota
zostanie ustalona po rozstrzygnięciu
przetargu.

Piękniej wokół kościoła
– nowa ścieżka procesyjna
araﬁa Rzymskokatolicka pw.
św. Katarzyny w Korczewie
po raz kolejny zdobyła środki
zewnętrzne na realizację projektu. Tym
razem dotyczy on zagospodarowania
terenu wokół kościoła – utworzenie
ścieżki procesyjnej.
Całość prac, w tym m.in.: rozebranie chodników, korytowanie wjazdu,
ułożenia nawierzchni z kostki brukowej oraz opaski wokół kościoła
z brukowca kosztowało ponad 91 tys.
złotych, z czego 80 procent kosztów
kwaliﬁ kowanych (73 tys. zł) pozyskano ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, do której

P

paraﬁa złożyła wniosek w ubiegłym
roku.
Inwestycję wykonała ﬁrma PPHU
Drochod ze Zduńskiej Woli.
W ostatnich kilku latach na remonty
kościoła w Korczewie wydano ponad

1 milion 200 tys. zł. Duża część środków – prawie 600 tys. złotych – pochodziła ze źródeł zewnętrznych, m.in
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z budżetu konserwatora zabytków.

Adoptuj psa
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad
nowym domownikiem i nie jest ci
obojętny los porzuconych zwierząt, gmina Zduńska Wola ma propozycję: nie kupuj – adoptuj!
Możesz wybrać psa dowolnej
maści, wieku i rasy zapewniając
mu dom i przyczynić się tym samym do oszczędności w swoim
portfelu i w budżecie gminy.
Na stronie internetowej Urzędu
Gminy www.ugzw.com.pl w zakładce „Szukam domu” znajdują się
zdjęcia bezdomnych zwierząt odebranych z terenu gminy Zduńska
Wola, a które traﬁły do schroniska.
Zwierzęta znajdują się pod stałą
opieką weterynaryjną, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone i wysterylizowane oraz zaczipowane. W schronisku są przyuczane do chodzenia
na smyczy oraz wykonywania podstawowych komend.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pok. nr 5. Osoba do kontaktu: Anna Szymczak, e-mail: anna.szymczak@ugzw.com.pl, tel.:
43 825 33 67.

Zbiórka odpadów
W związku z realizacją założeń
„Wieloletniego programu usuwania azbestu” informujemy,
że na początku kwietnia 2012
roku rozpocznie się nieodpłatna
zbiórka odpadów budowlanych
zawierających azbest, tj. płyty faliste cementowo-azbestowe, płyty płaskie cementowo-azbestowe
i rury. Odpady muszą być ułożone
na palecie i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji.
Wszystkie osoby, które będą
odbierały azbest muszą posiadać pisemne upoważnienie wójta
gminy Zduńska Wola oraz imienne
identyﬁkatory.
Uwaga: pracownicy dokonujący
odbioru nie są uprawnieni do pobierania od właścicieli posesji jakichkolwiek opłat.
Informujemy, że odbiór odpadów należy zgłosić telefonicznie
pod nr tel. 43 825 33 67 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zduńska
Wola pok. 5, I piętro.
Wszelkich informacji na temat
prowadzonej inwentaryzacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
Zduńska Wola pod nr tel. 43 825
33 67.
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Inwestycje z budżetu
na nowy rok
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KGW i tłusty czwartek
Tłusty czwartek w naszej gminie
miał w tym roku wyjątkową
oprawę. Członkinie KGW
z terenu gminy, pod kierunkiem
i opieką pracowników Urzędu
Gminy Zduńska Wola oraz
dzięki gościnności Koła
Gospodyń Wiejskich z Korczewa,
zorganizowały 16 lutego
spotkanie w siedzibie miejscowej
jednostki OSP. Mroźna aura nie
była przeszkodą. Na spotkaniu
stawiło się 49 członkiń z 18 kół.

Zduńska Wola
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Jak przystało na tłusty czwartek, na stołach królowały pączki, obwarzanki i faworki. Wszystkie
łakocie przygotowały panie z KGW według tradycyjnych, domowych receptur. Koło Gospodyń Wiejskich z Korczewa, pod przewodnictwem Agnieszki
Abramczyk, ugościło wszystkich słodkim poczęstunkiem. Panie z pozostałych kół także przygotowały ostatkowe pyszności, chwaląc się najlepszymi
wypiekami.
Podczas spotkania omówiono plan pracy na rok
2012. Scharakteryzowano i dokładnie omówiono
imprezy, w jakich koła gospodyń mogą się prezentować ze swoimi pracami i produktami. Większość
tego typu wydarzeń odbywa się na terenie naszego
powiatu. Zaplanowano również wyjazdy, m.in. do
Łodzi na targi „Na styku kultur”.

Zużyte pojemniki zamieniamy na życie
akończył się pierwszy etap akcji zbierania tonerów dla podopiecznych Fundacji Księdza
Orione Czyńmy Dobro. Do akcji włączyło się 11
instytucji z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz
jedna z powiatu sieradzkiego.
Dbając o naturalne środowisko, możemy uratować
ludzkie życie – tak w skrócie można określić tę akcję.
Firma Printeco skupuje zużyte tusze i tonery, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazuje na pomoc
chorym dzieciom. Dzięki tej akcji można pomagać,

Z

nie ponosząc żadnych kosztów.
Podczas pierwszego etapu udało się zebrać
422,20 zł. Kwota traﬁła w całości na sﬁnansowanie
rehabilitacji 15-letniej Klaudii ze Zduńskiej Woli.
Choroba, z jaką przyszło się jej zmierzyć, jest bardzo
rzadka i ciężka. Dopiero po 13 latach leczenia, udało
się ją zdiagnozować.
Zachęcamy mieszkańców do zbierania tonerów
i dostarczenia ich na Festyn Recyklingowy. Nie wyrzucajmy zużytych tuszy i tonerów do kosza! Zbie-

rajmy je i zyskujmy podwójnie – pomagając chorym
dzieciom i przyrodzie.
Pieniądze z drugiego etapu przekażemy na leczenie Bartosza. Do akcji mogą się przyłączyć wszyscy
zainteresowani – osoby indywidualne i przedsiębiorstwa. W razie konieczności ﬁrmie wystawiane są tzw.
karty przekazania odpadu.
Tym, którzy już włączyli się do akcji, serdecznie
dziękujemy.
Zobacz również: www.czynmydobro.pl.

SPORT
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Puchar Wójta w Czechach
W niedzielę 26 lutego
w sali gimnastycznej
przy Szkole
Podstawowej
w Wojsławicach odbył
się III Turniej Halowy
Piłki Nożnej Seniorów
o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola. Zawody
zorganizowały władze
gminy Zduńska Wola
przy pomocy
Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego PogońEkolog oraz Ludowego
Zespołu Sportowego
Rębieskie.
Celem turnieju była promocja
sportu i podnoszenie sprawności ﬁzycznej mieszkańców gminy Zduńska Wola oraz podjęcie współzawodnictwa pomiędzy drużynami, które
zgłosiły swój udział w turnieju i zachęta do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych w gminnych obiektach.
Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn.
Mecze rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”. Podczas całego
dnia turnieju odbyło się 28 spotkań.
Gra toczyła się w przyjaznej atmosfe-

rze i w duchu fair play. Drużyny wykazały się dużą determinacją i umiejętnościami. Rywalizacja była zacięta
i emocjonująca. O kolejności miejsc
zdecydowała dopiero ostatnia kolejka
rozgrywek.
Najlepszym strzelcem turnieju
(8 bramek) został Rafał Sowała,

a najlepszym bramkarzem (stracona 1
bramka) – Marcin Kaczmarek. Obaj są
mieszkańcami wsi Czechy, reprezentującymi zwycięską drużynę.
Uroczystego wręczenia dyplomów,
pucharów i nagród dokonali wójt
Henryk Staniucha, przewodniczący
RG Janusz Sakiewa oraz przewodni-

czący Gminnej Rady Sportu Sławomir
Turski.
Pragniemy podziękować Paniom
z KGW Wojsławice za zorganizowanie małej gastronomii.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Godziny funkcjonowania obiektu
– od poniedziałku do piątku:
16.00 – 21.00
– soboty i niedziele: 12.00 – 21.00
– w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) codziennie: 12.00 – 22.00.
Rezerwacji boisk można dokonywać
osobiście każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc u animatorów,
którymi są: Łukasz Goliński i Karol
Piotrowski.
Pierwszeństwo w rezerwacji mają osoby wg poniższych zasad:
– grupy dzieci i młodzieży do lat 16,
którzy są mieszkańcami gminy Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje rodzic
lub pełnoletni opiekun),
– grupy zorganizowane z terenu gminy

czerwcu 2011 roku Gmina
Zduńska Wola rozpoczęła starania, aby w Annopolu Starym przy
Szkole Podstawowej wybudować boisko wielofunkcyjne. Właśnie wtedy
złożono wniosek do Lokalnej Grupy
Działania „Podkowa” o doﬁnansowanie operacji w ramach działania 413
– Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Obszaru Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Po wyborze przez Radę Programową LGD, wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi. 4 stycznia 2012 roku Henryk
Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola
podpisał umowę o doﬁnansowanie
operacji z Samorządem Województwa Łódzkiego.
Planowane koszty szacuje się na
prawie 500 tys. złotych, z czego do-

W
Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje
trener, instruktor sportu, nauczyciel,
opiekun grupy).
Rezerwacji nie podlegają boiska
w godzinach 16.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek) – są to godziny otwarte dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
gminy Zduńska Wola.
Korzystanie z kompleksu ORLIK
jest bezpłatne i ogólnie dostępne dla
wszystkich chętnych dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Szanowni Mieszkańcy! Przekazując
wam boiska ORLIK do użytku, prosimy bardzo: szanujcie te obiekty i nie
pozwólcie innym ich niszczyć. Niech
służą nam jak najdłużej.
Administratorzy boiska

ﬁnansowanie ma wynieść 80 procent
kosztów kwaliﬁkowanych, tj. blisko
320 tys. zł. Rzeczywiste koszty znane
będą po rozstrzygnięciu przetargu na
tę inwestycję. Gmina ogłosi przetarg
już wkrótce, aby na wiosnę rozpocząć
roboty budowlane.
Charakterystyka obiektu
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 32x44m,
ogrodzone ogrodzeniem o wysokości
4 m oraz piłkochwytami o wys. 6 m
zamontowanymi za bramkami.
Boisko zostanie wyposażone w osprzęt
sportowy:
– 4 zestawy do koszykówki;
– 2 zestawy bramek;
– zestaw do siatkówki (słupki, siatki).
Obiekt sportowy będzie ogólnodostępny, służąc m.in. uczniom szkoły
podstawowej oraz społeczności lokalnej Annopola Starego i okolicznych
miejscowości.

Zduńska Wola

ajęcia na terenie kompleksu boisk
ORLIK w Czechach rozpoczęły
się 1 marca.

Z
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Start gminnego Orlika Będzie nowe boisko
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Lokalnie, wspólnie,
aktywnie
Program LEADER realizowany jest
na naszym terenie przez Lokalną
Grupę Działania „Podkowa” już
od czterech lat. Plany na bieżący rok są znów bardzo ambitne.
W najbliższym czasie ogłoszone
zostaną konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – pomoc udzielana na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników lub domowników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem w zakresie
usług lub produkcji;
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pomoc udzielana dla
podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność jako mikroprzedsiębiorcy, co przyczynić
się ma do poprawy możliwości
zatrudnienia oraz zróżnicowania
działalności gospodarczej;
„Odnowa i rozwój wsi” – pomoc
przyznawana na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej;
„Małe projekty” – czyli projekty przyczyniające się do poprawy
jakości życia na obszarze działania LGD, które nie kwaliﬁkują się
do otrzymania pomocy w ramach
powyższych działań.
W ramach programu „Funkcjonowanie lokalnych grup działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” zaplanowano:
wyjazd na IV Międzynarodowe
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2012 w Kielcach, kwiecień 2012 r.;
udział w warsztatach na temat
identyﬁkacji produktów tradycyjnych i regionalnych Smaki Ziemi
Łódzkiej – czerwiec 2012 r.;
koleją edycję imprezy Noc Świętojańska – czerwiec 2012 r.;
konkurs fotograﬁczny dla mieszkańców „Z obiektywem w terenie”.
Wymienione działania będą
możliwe do realizacji tylko dzięki
aktywnemu włączeniu się mieszkańców naszej gminy. Szczegółowych informacji należy szukać
na stronie internetowej: www.podkowa.zdwola.com.pl.
Paulina Stańczyk

Promowanie na styku kultur

■

■

■

■

Zduńska Wola
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■
■
■
■

XVIII Targi Regiony
Turystyczne „Na styku
kultur” odbyły się
dniach 24-26 lutego
w nowym Centrum
KonferencyjnoWystawienniczym
MTŁ w Łodzi. Tematem
przewodnim targów
była turystyka
i wszystko, co z nią
jest związane.
Podczas trzech dni targów można
było podziwiać stoiska touroperatorów, biur podróży, ﬁrm wydawniczych, ubezpieczeniowych oraz przewozowych, a także standy promujące
miasta i regiony turystyczne całego
świata.

W ramach stoiska Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego
zaprezentowali się również przedstawiciele LGD „Podkowa”.
W piątek, 24 lutego, regionalne smakołyki prezentowały panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Choszczewo.
Daniem pokazowym były kluski oraz
kapusta z grochem. W niedzielę, 26 lutego, skosztować można było pyszności
przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Pratkowa. Największym
powodzeniem cieszył się tradycyjny
chleb ze smalcem oraz żur.
Przedstawiciele naszej LGD w części informacyjnej stoiska prezentowali
walory turystyczne regionu i zapraszali do jego odwiedzania. Osoby,
które zainteresowało nasze stoisko,

mogły pozyskać informacje oraz foldery promujące gminy członkowskie
LGD „Podkowa” oraz powiat zduńskowolski.
Warto wspomnieć, że od kilku lat
imprezą towarzyszącą targom jest
konkurs Polski Producent Żywności.
W kategorii mięso oraz przetwory
mięsne w tegorocznej edycji konkursu
nagrodę otrzymała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku.
Produktem docenionym przez komisję
konkursową był boczek faszerowany.
Masarnia z Szadku, wraz z pozostałymi siedmioma laureatami, będzie reprezentować region łódzki na szczeblu
krajowym konkursu.
tekst i zdjcia:
Paulina Stańczyk,
LGD Podkowa
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Mocni sobą w Zakopanem

wzniesieniu Pod Krokwią, kolejnego już na bardziej stromym wzgórzu
na Harendzie. Pod koniec obozu każdy jego uczestnik lepiej lub gorzej szusował po stoku.
Równie wielkim powodzeniem, jak
nauka jazdy na nartach, cieszyły się zajęcia na lodowisku Centralnego Ośrodka Sportowego w Zakopanem. Tutaj
też okazało się, że nasi wychowan-

kowie doskonale radzą sobie z jazdą
na łyżwach; niektórzy próbowali nawet kręcić piruety! Dodatkową atrakcję
stanowił udział naszych dzieci w imprezie pod nazwą ,,Zima na Lodzie”,
organizowanej przez Urząd Miasta
Zakopane. Ciekawe konkursy, animacje i wstęp na lodowisko za symboliczną złotówkę dla naszych dzieci były
szczególną frajdą. Chętnie brały udział

Warsztaty w Gazecie Wyborczej
czniowie biorący udział w realizowanym w szkole w Janiszewicach
projekcie „Mocni Sobą” mieli okazję
ponownie spotkać się z zawodowymi
dziennikarzami. Kolejne wyjazdowe
warsztaty w ramach ścieżki medialnej
odbyły się w łódzkim oddziale redakcji
Gazety Wyborczej.
Młodzi dziennikarze i fotoreporterzy z Janiszewic spotkali się i rozmawiali z dziennikarzami jednej z największych gazet w Polsce. Uczestnicy
warsztatów zwiedzili redakcję i wzięli
udział w prelekcji, podczas której pozyskali najważniejsze informacje do-

U

tyczące cyklu wydawniczego gazety.
Zadawali wiele pytań na temat pracy
w redakcji gazety codziennej.
Niewątpliwie największym przeżyciem dla młodych dziennikarzy była
możliwość wzięcia udziału w prawdziwym kolegium redakcyjnym.
Uczniowie z Janiszewic poznali rolę
redaktora prowadzącego bieżące wydanie czasopisma, dowiedzieli się, w jaki
sposób dziennikarze szukają tematów
i kto decyduje o tym, które z nich i w jakiej formie znajdą się w najbliższym
wydaniu gazety.
ZGiSP w Janiszewicach

tekst i zdjcia:
Zespół Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Janiszewicach

nasza gmina
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Zajęcia z języka angielskiego prowadzone były w wymiarze 4 godzin
dziennie w dwóch grupach wiekowych (uczniowie klas II- III i uczniowie klas IV-VI). Uczniowie przyswoili
sobie m.in. słownictwo związane z podawaniem czasu, projektowali zegary
przedstawiające konkretne godziny,
utrwalili słownictwo z zakresu miesięcy i pór roku oraz posiłków w szkolnej stołówce.
Wiele radości sprawili opiekunom
własnoręcznie wykonanymi zaproszeniami na przedstawienie i wystawieniem sztuki „Czerwony Kapturek
na wesoło” – oczywiście w języku angielskim!
Każdego dnia w Zakopanem,
oprócz lekcji języka angielskiego, organizowano krótsze lub dłuższe wycieczki oraz naukę jazdy na nartach
i łyżwach. Pod okiem doświadczonych
instruktorów jedni uczniowie doskonalili umiejętność jazdy na nartach,
inni dopiero ją nabywali. Jednego
dnia wszyscy ćwiczyli na niewielkim

w organizowanych na lodzie konkursach i... wygrywały.
Wszystkim uczestnikom obozu
niezapomnianych wrażeń dostarczył
zorganizowany wieczorem kulig z pochodniami, a upieczone nad ogniskiem
kiełbaski smakowały wyjątkowo.
Dla wychowawców ważne było też
zapoznanie uczniów z podstawowymi
wiadomościami na temat walorów turystycznych i zdrowotnych Podhala,
piętrowości roślinności w Tatrach, budownictwa regionalnego oraz folkloru
tego regionu. Nasi wychowankowie zostali zaznajomieni z postaciami wybitnych Polaków, związanych z Podhalem
(m.in. Tytus Chałubiński, Stanisław
Witkiewicz, Kornel Makuszyński).
Po drodze do Zakopanego nasi
uczniowie zwiedzili także Kraków.
Tutaj przespacerowali się po Plantach
i poznali ich historię, zobaczyli pomnik
Grunwaldzki, fragmenty starych murów obronnych, Barbakan, bramę Floriańską, a następnie Drogą Królewską
przeszli na Rynek Starego Miasta,
gdzie zwiedzili kościół Mariacki, Sukiennice i obejrzeli pomnik Adama
Mickiewicza. Na Wawelu mieli okazję
zobaczyć dziedziniec z renesansowymi
krużgankami, zwiedzić katedrę i Kaplicę Zygmuntowską.
Bogatsi o nowe wiadomości i umiejętności, wypoczęci i pełni wrażeń,
wrócili do Janiszewic z przekonaniem,
że naprawdę są... mocni sobą!

Zduńska Wola

Największym zainteresowaniem
uczniów, spośród różnorodnych form
integrowania nauki z turystyką i wypoczynkiem, cieszą się obozy naukowe, które są rewelacyjnym sposobem na połączenie pracy umysłowej
z wysiłkiem ﬁzycznym. To właśnie
dlatego w dniach 4-11 lutego grupa
40 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach wyjechała do Zakopanego na obóz językowy, zorganizowany w ramach realizowanego w szkole
projektu ,,Mocni sobą”.
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Biała sobota dla zdrowia mieszkańców, czyli III Festiwal Zdrowia w gminie Zduńska Wola

Czym skorupka za mł
Festiwal Zdrowia
na terenie gminy
Zduńska Wola
zorganizowaliśmy już
po raz trzeci. Patronat
nad imprezą, która
odbyła się w sobotę
3 marca, objęła
Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki.
W tym dniu wykonano
ponad 1000 różnych
badań. Skorzystały
z nich setki osób.

Zduńska Wola
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Studenci Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sprawdzali naszym mieszkańcom
poziom glukozy oraz cholesterolu
we krwi, mierzyli ciśnienie tętnicze
i zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie i wyliczali BMI, mierzyli
również stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Odwiedzający
w tym dniu Zespół Szkół w Czechach
mogli także zbadać słuch oraz wykonać EKG serca. Kobiety w wieku 50-69
lat korzystały z badania mammograﬁcznego oraz z badań skriningowych
(USG jamy brzusznej i nerek).
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się badania cery, które wykonane były
przez konsultantkę ﬁrmy Tołpa, oraz
badania skóry głowy i kondycji włosów, które wykonywała konsultantka
ﬁrmy Beaver. Najbardziej cierpliwe
mieszkanki poddały się profesjonalnemu makijażowi, wykonywanemu
przez wizażystkę z Gosh oraz Wio-

lettę Rozpędzką. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się masaże:
dłoni, twarzy i części lędźwiowej kręgosłupa.
– Bardzo dobrze, że odbywają się
takie festiwale. W małych miejscowościach możliwość korzystania
z wizyt u lekarzy specjalistów jest
bardzo ograniczona. Ci wyjątkowi
fachowcy oraz studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjeżdżają
tutaj i chcą rozmawiać, chcą edukować mieszkańców z zakresu dbałości

i świadomości stanu zdrowia i wskazują, jak istotna jest proﬁ laktyka,
mająca nas chronić od chorób. Takie działania są godne naśladowania
– podkreślała Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki.
Dla najmłodszych studenci Uniwersytetu Medycznego zorganizowali
Szpital Pluszowego Misia, gdzie dzieci mogły „przebadać” swoją ulubioną
przytulankę, porozmawiać o swoich
obawach z młodymi lekarzami, przygotowanymi do tego typu spotkań.

– Dzieci towarzyszyły misiom podczas wszystkich działań: w gabinecie
lekarskim, podczas badań RTG, USG,
EKG, a nawet na sali operacyjnej, gdzie
wśród różnych zabiegów wykonywana była m.in. „metektomia”, czyli usunięcie metki w znieczuleniu ogólnym.
Celem tej akcji jest przełamanie strachu dziecka przed rutynowymi i bezbolesnymi badaniami, z jakimi może
zetknąć się w przyszłości – mówiła Katarzyna Piątek, studenta UM, koordynatorka projektu „Szpital Pluszowego

ZDROWIA
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Projekty
dla zdrowia
W ramach Festiwalu Zdrowia wraz
ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrealizowaliśmy
siedem projektów.

■ Szpital Pluszowego Misia. Jest
to edukacyjny projekt skierowany
do przedszkolaków, mający na celu
oswojenie dzieci z lekarzem, szpitalem i badaniami. Polegał na zorganizowaniu „szpitala”, którego
pacjentami były pluszowe misie,
należące do dzieci uczestniczących
w zabawie.

■ Kobiety w czerwieni, faceci w czerni. Ten projekt skierowany był do
wszystkich mieszkańców. Na odpowiednio oznaczonych stanowiskach
studenci wykonywali podstawowe
badania proﬁlaktyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy
i cholesterolu we krwi, pomiar stężenia tkanki tłuszczowej w organizmie, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu; obliczano
także BMI.

■ Antitobacco. Projekt skierowany
Współorganizatorami Festiwalu
Zdrowia byli: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi,
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA- Poland Oddział Łódź, prywatna klinika
Salve Medica z Łodzi, Geers – akustyka słuchu, Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział w Zduńskiej
Woli, Gosh, Beaver, Tołpa, sklep
kosmetyczny Wioletty Rozpędzkiej
oraz masażyści: Agnieszka Jankowska
i Wojciech Turek.
kt

do osób palących papierosy. Studenci mierzyli palaczom poziom
tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

■ FASon. Projekt uświadamiający
problem spożywania alkoholu przez
kobiety w ciąży. Akcja miała charakter informacyjny.

■

Fashion Show przeciwko anoreksji i bulimii. Projekt polegający
na przekazaniu, głównie nastolatkom, informacji o anoreksji i bulimii.
Celem akcji było uświadomienie
nastolatkom i młodym kobietom,
że nadmierne odchudzanie nie jest
ani modne, ani zdrowe.

■ W kleszczach kleszczy. Projekt
dotyczący proﬁlaktyki chorób odkleszczowych (głównie boreliozy
i kleszczowego zapalenia mózgu).
Akcja miała charakter informacyjny.

■ Bezpiecznie na słońcu. Projekt
dotyczący proﬁlaktyki raka skóry.
Akcja prowadzona w formie rozmów z mieszkańcami na temat
bezpiecznego korzystania ze słońca
i zwrócenie uwagi na potencjalnie
zmienione chorobowo znamiona.

nasza gmina www.ugzw.com.pl

cicy, badań cytologicznych, problemu
anoreksji i bulimii czy niepożądanego
działania nikotyny. Dystrybuowane
były także Oświadczenia Woli, promujące ideę transplantacji.
– Festiwal Zdrowia, to jest coś naprawdę dobrego: można obejrzeć prezentacje i skorzystać z bezpłatnych porad.
Nie każdy z nas ma możliwość dotarcia
na przykład do urologa. Na co dzień
mamy spory problem z dotarciem do lekarzy specjalistów – podkreślała pani
Anna z miejscowości Czechy.

Zduńska Wola

Misia”. Dzieci zostały również przebadane przez kardiologa dziecięcego
i pediatrę.
Przedszkolaki i dorośli uczestniczyli
także w projekcie „W kleszczach kleszczy”, którego celem było poszerzenie
wiedzy na temat chorób odkleszczowych – ich proﬁlaktyki, diagnostyki,
leczenia, a także powikłań.
W ramach przedsięwzięcia prowadzone były również akcje ulotkowe,
mające na celu edukację naszej gminnej
społeczności w zakresie raka szyjki ma-
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Dzień Bezpiecznego
Internetu
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Dzień Bezpiecznego Internetu
w Polsce i na świecie jest obchodzony 7 lutego. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie oraz
propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci.
Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego
Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania były realizowane pod
hasłem: „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!”.
W tym roku DBI obchodziliśmy
w naszej szkole 15 lutego. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne według następujących scenariuszy:
„Sieciaki”, „3...2...1...Internet”, „Stop
cyberprzemocy”. Uczniowie klas
4-6 opracowali „Kodeks Internauty” oraz wykonali plakat promujący
bezpieczne odkrywanie cyfrowego
świata. Dla klas 0 – 3 zorganizowano zajęcia plastyczne pod hasłem
„Wirusy Dziwusy”. W klasie 5 i 6
przeprowadzona została diagnoza
skali zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu
(nielegalne treści, kontakt z nieznajomymi, przekraczanie czasu,
uzależnienie i in.). Jej wyniki będą
znane w najbliższym czasie.
Odpowiedzialnymi za zorganizowanie DBI były Agata Dębogórska, nauczycielka kształcenia
zintegrowanego oraz Dorota Szewczyk, pedagog szkolny.
SP w Wojsławicach

Zduńska Wola
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Tuwim patronem
w Izabelowie

Uroczysta sesja Rady Gminy Zduńska Wola odbyła się 23 lutego 2012 r.
W jej trakcie, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej, radni nadali
Szkole Podstawowej w Izabelowie
imię Juliana Tuwima. Ustanowiono
także sztandar szkoły.
– Prace nad wyborem patrona rozpoczęto w roku szkolnym 2007/2008.
Przeprowadziliśmy liczne działania

Moje wydatki, dochody,
oszczędności
W
klasie 3 i 4 Szkoły Podstawowej w Wojsławicach realizowano program „Moje dochody, wydatki,
oszczędności”. Jego celem było przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu
ekonomii.
W trakcie realizacji programu
uczniowie poznali typowe dla ekonomii określenia, m.in.: konsument,
podaż, popyt, producent. Uczestnicy
programu mieli też możliwość wejść
w rolę specjalisty od reklamy i opracować plakat reklamowy. Uczyli się
podstaw oszczędzania, zarabiania oraz

dysponowania budżetem domowym.
Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z podstawami ekologii. Uczyli się
jak oszczędzać wodę oraz energię elektryczną. Poznawali wpływ oszczędzania na środowisko.
Zajęciom towarzyszyła dobra zabawa, uczniowie byli zaangażowani
i chętnie podejmowali kolejne wyzwania.
Realizatorami programu w szkole byli: Agata Dębogórska i Tadeusz
Goleczko.
SP w Wojsławicach

zgodnie z opracowaną procedurą. Głosowanie zadecydowało, że patronem
szkoły będzie właśnie Julian Tuwim,
człowiek cieszący się uznaniem zarówno dorosłych, jak i młodych czytelników. Rada Pedagogiczna naszej szkoły 14 września ubiegłego roku podjęła
uchwałę o realizowaniu działań związanych z nadaniem imienia szkole –
powiedziała Bożena Krawczyk (na
zdjęciu z uczniami), dyrektor Szkoły
Podstawowej w Izabelowie.

Uroczystości związane z nadaniem
imienia i sztandaru szkole odbędą się
12 maja br.

Julian Tuwim – poeta i tłumacz, wybitny twórca dwudziestolecia międzywojennego, znany dziecięcym i dorosłym
czytelnikom od stulecia; współtwórca kabaretów „Qui pro quo”, „Banda”
i „Cyrulik Warszawski”. Był nazywany „alchemikiem słowa”.

OŚWIATA

naszaGMINA marzec 2012

11

Próbny egzamin już mają za sobą
zóstoklasiści z gminy Zduńska
Wola sprawdzili swoją wiedzę 12 stycznia. W 3 szkołach
podstawowych (w Annopolu Starym,
w Wojsławicach i w Czechach) rozwiązywali próbny test przygotowany
przez wydawnictwo OPERON. W pozostałych placówkach uczniowie pisali
wewnętrzny test opracowany przez nauczycieli danej szkoły.
W tym roku tematem przewodnim
było EURO 2012. Test sprawdzał
wiedzę i umiejętności ze wszystkich
przedmiotów. Szóstoklasiści ćwiczyli
m.in. czytanie ze zrozumieniem, pisanie krótkich wypowiedzi oraz interpretację wierszy.
Obowiązkowy sprawdzian szóstych
klas odbędzie się 3 kwietnia. Wynik
tego testu nie wpływa na ukończenie
szkoły. Liczy się natomiast przy rekrutacji do gimnazjów.

S

Gminne Przedszkole w Tymienicach
uczestniczyło w projekcie „Program
wzmocnienia efektywności systemu
nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Na czym polegał
ten projekt?
– Projekt ten jest współﬁnansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wprowadzenie,
zarówno wizytatorów krajowych kuratoriów, jak i dyrektorów placówek
oświatowych, w skomplikowane procedury systemu ewaluacji. Przystępując
do udziału w projekcie wyraziłam zgodę
na przeprowadzenie modelowego badania stanu placówki w formie ewaluacji
całościowej, obejmującej wszystkie obszary funkcjonowania przedszkola.
Badanie zostało przeprowadzone
w placówce w maju 2011 r. przez zespół trzech wizytatorów z Kuratorium
Oświaty w Łodzi oraz z Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu. Wejście
wizytatorów na teren placówki poprzedziły krakowskie spotkania szkoleniowe, podczas których zarówno dyrektorzy, jak i wizytatorzy zdobywali wiedzę
i umiejętności z zakresu ewaluacji.

o to, co sądzą o jego pracy inni, a więc
dzieci, rodzice, pracownicy, samorząd
i partnerzy. Dyrektor może spojrzeć
na placówkę bardziej obiektywnie, wyraźniej zobaczyć jej słabsze strony, nad
którymi należy pracować.

Ewaluacja to nowy element nadzoru
pedagogicznego, może Pani przedstawić jej założenia?
– W myśl zamysłów Ministerstwa
Edukacji Narodowej jest to badanie
stanu placówki oświatowej prowadzone
przez zespół wizytatorów w formie obserwacji życia placówki, obserwacji zabaw i zajęć z wychowankami, w formie
wywiadów i ankiet z dziećmi, rodzicami, dyrektorem, nauczycielami, pracownikami personelu administracyjnoobsługowego, partnerami przedszkola
i przedstawicielami samorządu. Za pośrednictwem tego badania gromadzone
są istotne informacje o pracy placówki. Po analizie uzyskanych wyników
wyłania się rzeczywisty obraz przedszkola – jego mocne i słabsze strony.
Uważam, że takie badanie daje dyrektorowi placówki odpowiedź na pytanie

Nie miała Pani obaw przed dobrowolnym przeprowadzeniem w placówce
badania ewaluacyjnego?
– Jak każdy dyrektor miałam pewne
obawy. Zawsze niepokoi nas to, co nieznane. Kierowała mną jednak ciekawość, chciałam poznać tajniki ewaluacji, a jednocześnie dowiedzieć się,
na jakim poziomie nasze przedszkole
spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tego
typu placówkom.
W jakiej atmosferze przebiegał sam
proces ewaluacji?
– Mogę powiedzieć, że była to niezwykle twórcza atmosfera, a wynieśliśmy ją z zajęć szkoleniowych, prowadzonych przez przedstawicieli
Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zespół wizytatorów: Zoﬁa Leduchowska,
Zbigniew Jonczyk i Waldemar Sucherski – rzetelnie, obiektywnie, fachowo
i w przyjaznej atmosferze prowadził
badanie na terenie przedszkola.

Czy mogę Panią zapytać o uzyskane
wyniki tego badania?
– Po przeanalizowaniu informacji,
uzyskanych od badanych grup respondentów, powstał Raport z Ewaluacji,
w którym wizytatorzy przedstawili uzyskane wyniki. Z raportem tym można
zapoznać się na stronie internetowej naszego przedszkola, do czego serdecznie
zapraszam wszystkich zainteresowanych, w szczególności rodziców i partnerów przedszkola.
Wyniki ewaluacji są dla naszej placówki bardzo pomyślne, gdyż okazało
się, że spełniamy wymagania na najwyższym z możliwych poziomów –
na poziomie A. Dla orientacji dodam,
że istnieją cztery pozytywne poziomy
spełniania wymagań przez placówkę:
od A do D, przy czym spełnianie wymagań na poziomie D informuje o tym,
że przedszkole spełnia podstawowe
przewidziane dla niego standardy wymagań. Uzyskanie tak dobrych wyników we wszystkich obszarach pracy
przedszkola stanowi dla nas powód
do dumy, a jednocześnie mobilizację
do dalszej pracy.
Tym bardziej cieszy nas Państwa sukces. Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała:
Karolina Tłokińska

Zduńska Wola

Rozmowa z Agnieszką
Glińską, dyrektorem
Gminnego Przedszkola
w Tymienicach

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Ewaluacja zakończona na poziomie A
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Bajkowa
gala
Tegoroczny karnawał, trwający
do 21 lutego, zachęcał do organizowania balów w szkołach. Aby
móc w takim balu uczestniczyć,
trzeba było spełnić przynajmniej
dwa warunki. Po pierwsze przyjść
w przebraniu, a po drugie – być
w dobrym humorze.
W szkołach podziwiać można
było różnorodne postaci: od diabłów i czarownic przez Batmanów, a na księżniczkach i klaunach
skończywszy. W Szkole Podstawowej w Krobanowie wyśmienitą zabawę zapewnili animatorzy, którzy
prowadzili konkursy zwinnościowe
i taneczne.
- Najbardziej podobał mi się pokaz składania piesków z balonów.
Sama taki balonik otrzymałam. Dostaliśmy pączki. Było fajnie! – tak
podsumowała bal karnawałowy
w Szkole Podstawowej w Krobanowie, przebrana za czarownicę,
uczennica drugiej klasy.
To była prawdziwa bajkowa gala. Następna znów za rok.

Kochamy ich za to, że są
stycznia obchodziliśmy
Dzień Babci, a 22 stycznia
Dzień Dziadka – także
w placówkach oświatowych w naszej
gminie. W specjalnych akademiach i
przedstawieniach, na które zaprosze-

21

ni są dziadkowie, wnuczęta prezentują swoje talenty sceniczne: deklamują
wierszyki i śpiewają piosenki. Te spotkania są także okazją do składania życzeń, wręczania upominków i laurek.
Pomysł Dnia Babci w Polsce zrodził

się w redakcji tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Rok później święto to zaczął popularyzować „Express
Poznański”, a w roku 1966 również
„Express Wieczorny”. Później powstała
tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.

Tuwim dla…
dorosłych

Zduńska Wola

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Ferie pełne... szkolnych atrakcji
Spektakl pod tytułem „Julian Tuwim dla dorosłych”, przygotowany
przez kabaret Sakreble, odbył się
27 stycznia 2012 roku w Szkole
Podstawowej w Izabelowie.
Aktorzy kabaretu Sakreble w ciekawej formie scenicznej zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima.
Były wśród nich m.in. „Lokomotywa”, „Murzynek Bambo” czy „Pan
Hilary” pokazane w postaci humorystycznego komiksu. W przedstawieniu uczestniczyli głównie rodzice uczniów szkoły w Izabelowie.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, przygotowanym przez
dyrekcję szkoły.
SP IZABELÓW

d 28 stycznia trwały dwutygodniowe ferie zimowe. Uczniowie
wrócili do szkół 13 lutego.
W pierwszym tygodniu ferii, dla
wszystkich, którzy zostali w domu,

O

placówki oświatowe przygotowały
program różnorodnych zajęć. Wśród
propozycji były zajęcia muzyczne,
taneczne, plastyczne, informatyczne
i sportowe.

– Zajęcia plastyczne, prowadzone
w szkole w Annopolu Starym, bardzo mi się podobały. Po raz pierwszy
miałam kontakt z origami – zrobiłam
rybkę. Bardzo ubolewam, że tu nie
mieszkam, bo podoba mi się ta szkoła – powiedziała ośmioletnia Patrycja
Ropaczewska z Kociszewa, która przyjechała na ferie do cioci.
Organizatorzy ferii w szkole zapewniali dzieciom opiekę wykwaliﬁkowanej
kadry pedagogicznej. Zajęcia cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Każdego
dnia, w zależności od placówki, brało
w nich udział ok. 50 uczniów.
Następna przerwa w nauce – z okazji
Świąt Wielkanocnych – potrwa od 5
do 10 kwietnia.
FOT. ARCHIWUM SP W ANNOPOLU STARYM

OŚWIATA
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Nagrody dla najlepszych

Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki
i Jan Kamiński, łódzki kurator oświaty podczas Festiwalu Zdrowia (3 marca br.) wręczyli nagrody najlepszym
uczniom z Zespołu Szkół w Czechach.
Uczniowie ci udowodnili, że potraﬁą
odnosić sukcesy w konkursach, które
wymagają pogłębionej wiedzy.
Niewątpliwym sukcesem są również tytuły laureatów w konkursach
na szczeblu wojewódzkim. Są wśród
nich także stypendyści Łódzkiego
Regionalnego Programu Wspierania

Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.
Najlepsi z najlepszych to:
■ Adam Staniucha, laureat wielu konkursów matematyczno-ﬁzycznych,
organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;
■ Natalia Wojtasik, laureatka konkursów przedmiotowych w sekcji
muzyki;
■ Magdalena Więch, Anna Mańka
i Daria Buśko, laureatki ogólnopolskich konkursów przedmiotowych
w sekcji historia i literatura;
■ Łukasz Grabowski, laureat ogólno-

polskich konkursów przedmiotowych
w sekcji plastyka-fotograﬁa;
■ Maryna Kowalewska, laureatka
ogólnopolskich konkursów przedmiotowych w sekcji plastyka;
■ Paulina Wrąbel, laureatka ogólnopolskich konkursów przedmiotowych
w sekcji plastyka i matematyka.
Nasi laureaci zgodnie potwierdzają,
że ich zaangażowanie w pogłębianie
wiedzy na pewno będzie procentować
w przyszłości.
Nie byłoby takich sukcesów, gdyby
nie zaangażowanie i praca nauczycie-

li prowadzących. To właśnie dzięki
nim możemy być dumni i możemy
pochwalić się najlepszymi uczniami.
W uznaniu wkładu pracy w przygotowanie olimpijczyków, wyróżnienia
przyznano grupie nauczycieli z naszej
gminy. Są to: Barbara Chwiałkowska,
Bożena Gąsiorowska, Justyna Kubiak, Grażyna Leśniewska, Agnieszka Grabowska, Bogumiła Kwiecień,
Tomasz Mielczarek i Jarosław Szewczyk. Nagrody dla uczniów i nauczycieli ufundował wójt gminy Zduńska
Wola.

Pierwszy z konkursów – plastyczny
– skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów z klas I-III. Drugi
to konkurs wiedzy o ruchu drogowym.

Uczestniczyli w nim uczniowie klas
II i III.
– Celem konkursów było rozbudzenie w uczniach troski o swoje bezpie-

czeństwo, a zarazem wypracowanie
takiej postawy, by nie stanowili zagrożenia dla innych w ruchu drogowym – powiedziała pomysłodawczyni
akcji, Marzena Budzyńska-Górecka,
pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Janiszewicach.
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło 6 grudnia 2011 r. Każdy uczeń, który
wziął udział w tej rywalizacji, otrzymał
nagrody i dyplomy. Komenda Powiatowa Policji dla każdego dziecka ufundowała dodatkowe nagrody w postaci
opasek lub elementów odblaskowych.
współpraca:
ZGiSP w Janiszewicach
ZDJĘCIA: ARCHIWUM ZGISP W JANISZEWICACH

Zduńska Wola

czniowie z Zespołu Szkół
w Janiszewicach uczestniczyli
w konkursach: „Jestem bezpieczny”
oraz „Jestem bezpieczny na drodze”.

U
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Bezpieczni na drodze
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Obradowali strażacy ochotnicy
Pierwszy kwartał
roku to tradycyjnie
czas zebrań
sprawozdawczych
w jednostkach
ochotniczych straży
pożarnych.
W gminie Zduńska Wola działa ich
14, z czego 3 – OSP Janiszewice, OSP
Korczew i OSP Zborowskie – funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ostatnie spotkania w
jednostkach odbyły się 25 lutego br.
Podczas zebrań, w których uczestniczyło około 80 procent strażaków
ochotników, podsumowano ubiegłoroczną działalność oraz przyjęto plan
działania na rok 2012.
Wszystkim zarządom ochotniczych
straży pożarnych udzielono absolutorium za ubiegły rok. Naczelnicy jed-

Zbiórka
dla zwierzaków

nostek przedstawili relację z udziału
w akcjach. Mówili także o zakupionych
sprzętach oraz pracach wykonanych
w poszczególnych remizach.

Podczas zebrań najbardziej aktywnym strażakom wręczano odznaki
i medale za zasługi dla pożarnictwa.
W tym roku strażacy z OSP w An-

nopolu Nowym będą obchodzić jubileusz 50-lecia. W planach jest zakup
sztandaru i ubrań specjalistycznych dla
tej jednostki.

Druhowie jak malowani
aństwowa Straż Pożarna – jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami
– w tym roku kończy 20 lat. Z tej okazji ogłoszono konkurs
pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas
widzą, tak nas malują”.
Gminne jury 29 lutego dokonało oceny 122 nadesłanych
prac w czterech grupach wiekowych.

Zduńska Wola
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P
W dniach 14-16 grudnia 2011 r.
strażacy z jednostki OSP
w Wojsławicach przeprowadzili
zbiórkę żywności dla Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.
Dzięki uprzejmości mieszkańców Wojsławic udało się zebrać:
13 kg suchej karmy
400 g Pedigree
13 kg kaszy
3,4 kg ryżu
4,8 kg makaronu
środki ﬁnansowe – 205 zł.

■
■
■
■
■
■

Za zebrane pieniądze zakupiono dodatkowo 10 kg kaszy
oraz 105 kg suchej karmy.
Wśród oﬁarowanych przedmiotów były także: poduszki,
kołdry, koce, futro, smycz, obroża i miska. Wraz z żywnością
17 grudnia przekazano je dla
schroniska w Pabianicach.
OSP w Wojsławicach

Laureaci konkursu
I grupa wiekowa (młodsza 6-8 lat):
1. Kacper Szewczyk, lat 6, SP Wojsławice, opiekun – Wiesława Jabłońska,
2. Krystian Marszałek, lat 8, SP Annopole Stare, opiekun
– Anna Rzeźnik,
3. Oliwia Janiak, lat 8, SP Annopole Stare, opiekun – Anna
Rzeźnik; Zuzanna Kaźmierczak, lat 8, ZGiSP Janiszewice,
opiekun – Elżbieta Fulko; Klaudia Gruda lat 7, GP Ochraniew, opiekun – Katarzyna Rubach.
II grupa wiekowa (średnia 9-12 lat):
1. Zuzanna Kozłowska, lat 10, ZGiSP Janiszewice, opiekun
– Aneta Sitek-Rutkowska,
2.Wiktoria Klimczak, lat 12, SP Annopole Stare, opiekun
– Lidia Dworczak,
3. Róża Graf, lat 9, ZGSPiP Czechy, opiekun – Beata
Skrzypczyńska,
4. Dominika Klimczak, lat 10, ZGiSP Janiszewice, opiekun
– Aneta Sitek-Rutkowska,
5. Natalia Frątczak, lat 12, SP Annopole Stare, opiekun
– Aneta Pędziwiatr.
III grupa wiekowa (starsza 13-16 lat):
1. Artur Kurzawa, lat 14, ZGiSP Janiszewice, opiekun
– Aneta Sitek-Rutkowska,
2. Natalia Klimczak, lat 13, SP Annopole Stare, opiekun

– Aneta Pędziwiatr,
3. Natalia Lis, lat 13, SP Izabelów, opiekun – Zdzisława
Budka,
4. Dawid Małecki, lat 14, SP Wojsławice, opiekun – Sylwia
Kałuda,
5. Mateusz Małecki, lat 15, SP Wojsławice, opiekun – Sylwia Kałuda.
W IV grupie wiekowej (wychowankowie specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej) – nie wyłoniono laureatów.
Rozstrzygnięcie konkursu na poziomie powiatowym nastąpi pod koniec marca, a na szczeblu wojewódzkim – do 30
kwietnia. Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Kuratorium
Oświaty w Łodzi.
Organizatorem konkursu na szczeblu gminnym był wójt
gminy Zduńska Wola.

WARTO WIEDZIEĆ
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Oczyszczalnia z dotacją
w przypadku podłączenia do oczyszczalnie kilku gospodarstw (n - oznacza liczbę gospodarstw).

d 23 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola
można składać wnioski
o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni. Dotacja jest
udzielana podmiotom, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na
terenie gminy, na obszarach dotychczas
nieskanalizowanych. Bezzwrotne dotacje przeznaczone są na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków o pojemności do 5 m3/d, opierających się na systemie osadu czynnego
lub błony biologicznej, z wydzielonymi
strefami oczyszczania, zapewniających
oczyszczanie ścieków do parametrów
określonych przepisami prawa.

O

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument potwierdzający
własność nieruchomości bądź prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy;
3) projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan
zagospodarowania terenu pod budowę
przydomowej oczyszczalni.
Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, spełniające wszystkie
wymogi określone w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej: www.ugzw.com.pl. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich
składania, aż do wyczerpania środków
ﬁnansowych.

Rewolucja śmieciowa
Z
aczyna się przygotowana przez Ministerstwo Środowiska tzw. rewolucja śmieciowa, czyli nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym gminy będą odpowiadały
za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi
w przetargach ﬁrmami wywożącymi odpady.
Od 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i od tego momentu rozpoczął się proces wdrażania
ustawy w życie. Potrwa maksymalnie 18 miesięcy,
gdyż najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 r. mieszkańcy
będą wnosili do gminy opłaty, zgodnie z wyznaczoną
w uchwale Rady Gminy stawką. W drodze przetargu wyłoniony zostanie przedsiębiorca, który będzie
opróżniał pojemniki i zagospodarowywał odebrane odpady. Do tego czasu właściciel nieruchomości
ma obowiązek posiadania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą.

Co mnie czeka?
Do 30 czerwca 2013 r. każdy mieszkaniec powinien
zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Należy przekazać do urzędu
gminy informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym
przez urząd terminie.
Jeżeli gmina zdecyduje się na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
przed dniem 30 czerwca 2013 r., to wówczas:
■ można skorzystać z systemu gminnego (wskazane
będzie rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odbie-

rającym odpady komunalne na zasadach określonych
w umowie),
■ albo nadal korzystać z umowy.

Jak będzie działał system gminny?

■ Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty
za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
■ stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej
wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród
tych wskaźników i poinformuje odbiorcę o sposobie
liczenia opłaty,
■ opłata za odpady posegregowane będzie niższa,
■ przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze
odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców,
■ gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
■ powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów,
do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać
zebrane odpady,
■ mieszkańcy zostaną poinformowani o lokalizacji
punktów, godzinach ich działania oraz rodzaju odpadów, jakie można dostarczyć.
O poszczególnych etapach wdrażania ustawy
w gminie Zduńska Wola będziemy informować
Państwa na bieżąco.
Źródło: mos.gov.pl

Zwrot podatku
akcyzowego
Od roku 2012 zmieniona została stawka i termin
składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2012
wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha
użytków rolnych w tym roku wyniesie 81,70 zł.
Wnioski składamy do wójta w dwóch terminach:
■ od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku
wraz z fakturami VAT, dokumentującymi zakupy
oleju napędowego do produkcji rolnej w terminie od
1 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku;
■ od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku
wraz z fakturami VAT, potwierdzającymi zakupy oleju
w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą: 2-30 kwietnia 2012
roku – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie oraz 1-31 października 2012 roku – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Pieniądze można otrzymać gotówką w kasie UG albo
przelewem na rachunek podany we wniosku.
Limit roczny jest ustalany jako kwota stanowiąca
iloczyn zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków,
według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Szczegółowe informacje i składanie wniosków
wraz z fakturami VAT pokój nr 2 lub pod numerem
telefonu 43 825 33 61.
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– 4.500 zł w przypadku podłączenia
pojedynczego gospodarstwa;
– 4.500 zł +(n-1) x 1.000 zł

Zduńska Wola

Kwota dotacji wynosi:
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy na

V Festyn Recyklingowy
pod hasłem

MAMY RADY NA ODPADY
Wojsławice, 28 kwietnia 2012 r.
Program V Festynu:
■ wymiana surowców wtórnych – makulatura, opakowania ze szkła białego, opakowania ze szkła kolorowego, baterie, puszki
aluminiowe, nakrętki od butelek PET, kapsle metalowe, elektroodpady, opony samochodowe – na Eko-nagrody;
■ konkurs fotograficzny pod hasłem „Eko-gmina”;
■ konkurs na reportaż: „Festyn recyklingowy a edukacja ekologiczna”;
■ konkurs międzyszkolny:
■ przygotowanie: plakatu, hasła na baner, wiersza, ozdoby recyklingowej, stroju z odpadów, makiety bądź scenariusza
akcji promocyjnej o tematyce ekologicznej – przez uczniów klas IV-V szkół podstawowych;
■ prezentacja przedstawienia o tematyce ekologicznej (kabaret, piosenka, skecz, scenki) – przez uczniów klas VI
szkół podstawowych;
■ przygotowanie prac plastyczno-technicznych przez uczniów klas I szkół podstawowych;
■ przedstawienia o tematyce ekologicznej najmłodszych mieszkańców gminy – przygotowane przez gminne przedszkola;
■ warsztaty naukowe organizowane przez Uniwersytet Łódzki;
■ warsztaty ekologiczne organizowane przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego z Wojsławic.

Zduńska Wola
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Imprezie towarzyszyć ma kampania na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a w tym wprowadzenie opłaty śmieciowej i podziału obowiązków w zakresie stosowanego systemu. Uczestnikom festynu zostaną przekazane
materiały informacyjne i ulotki przedstawiające schemat działania w zakresie nowego systemu. W trakcie imprezy w punktach
informacyjnych uczestnicy Festynu będą mogli zapoznać się z działaniami gminy w zakresie ekologii i nowych rozwiązań na rzecz
ochrony środowiska. Imprezie towarzyszyć będą również warsztaty ekologiczne.
Po raz drugi w ramach festynu realizowany będzie park naukowy, prowadzony przez Uniwersytet Łódzki, a poświęcony wykorzystaniu praw fizyki i chemii w procesach oczyszczania środowiska, analizy wskaźników zanieczyszczeń czy naturalnie zachodzących procesach przyrodniczych.
Kolejne atrakcje tego dnia to m.in.: pokaz strażacki (gaszenie pożaru oraz pierwsza pomoc) oraz mecz pokazowy piłki nożnej
o Puchar „Ekomistrza gminy Zduńska Wola”.

