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naszagmina
28 czerwca zakończył się rok 
szkolny. Najlepsi uczniowie ze 

szkół podstawowych 
otrzymali nagrody rzeczowe; 
17 gimnazjalistów wyjedzie 

na kolonie do Zakopanego

Noc Kupały to magiczny
wieczór przesilenia letniego.
W nocy z 21 na 22 czerwca 

dziewczęta, zgodnie z tradycją, 
puszczały wianki

w Gajewnikach
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Szanowni
Mieszkańcy

Zakończył się rok szkolny. Ucznio-
wie z naszych szkół uczestniczyli 

w egzaminach końcowych na poszcze-
gólnych szczeblach edukacji. Bardzo 
cieszą nas wszystkie sukcesy edukacyj-
ne. Analiza wyników pokazała, że nie 
wielkość klasy decyduje o poziomie 
nauczania, ale wysiłek i zaangażowa-
nie nauczycieli i uczniów.

W imieniu własnym i Mieszkań-
ców naszej gminy chcę podziękować 
nauczycielom i uczniom za budo-
wanie dobrego wizerunku gminy, 
widzianego przez pryzmat poziomu 
naszej oświaty.

Życzymy, aby po trudzie pra-
cy, w poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku, okres wakacji przyniósł 
Wam radość i same szczęśliwe dni.

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Wzwiązku wystąpieniem na te-
renie naszej gminy deszczy 

nawalnych istnieje możliwość pozy-
skania kredytów klęskowych określo-
nych przez ministerstwo rolnictwa.

Informujemy, że rolnicy, którzy 
ponieśli straty w wyniku nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych, 
zagrażających dalszemu funkcjono-
waniu gospodarstwa, mogą zgłaszać 
(w formie wniosku, który jest do po-
brania ze strony internetowej UG lub 
u sołtysa) poniesione straty w urzę-
dzie gminy.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.ugzw.com.pl.

9kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Policji 
w Zduńskiej Woli podpisano umowę o zorganizo-

waniu policyjnych służb ponadnormatywnych. Dzia-
łania będą sfi nansowane ze środków samorządu gminy 
Zduńska Wola.

W budżecie gminy wygospodarowano na ten cel 7 ty-
sięcy złotych. Pieniądze zostaną wydane na dodatkowe 
patrole w miejscach wskazanych przez mieszkańców gmi-
ny oraz działania policji podczas imprez plenerowych, 
organizowanych przez urząd.

– Mamy nadzieję, że pojawienie się dodatkowych 
patroli na terenach objętych porozumieniem znacząco 
wpłynie na stan bezpieczeństwa w naszej gminie – po-
wiedział wójt Henryk Staniucha.

Pieniądze na bezpieczeństwo
Kredyty klęskowe 
dla mieszkańców

Sygnatariuszami umowy byli: wójt Henryk Staniucha i komendant KPP 

Włodzimierz Kłobus FOT. ARCHIWUM KPP W ZDUŃSKIEJ WOLI

Radni Rady Gminy Zduńska Wola 
jednogłośnie udzielili wójtowi 
Henrykowi Staniucha absoluto-
rium z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. Taką decyzję podjęli 
w czwartek 27 czerwca podczas sesji 
absolutoryjnej.

Głosowanie rozpoczęło się od za-
twierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego gminy Zduńska Wola za 2012 
rok. Budżet gminy wynosił – po stro-
nie dochodów – 32.637.449,49 zł 
i został wykonany w 100,11 procen-
tach. Po stronie wydatków kwota 
31.394.321,41 zł, została zrealizo-
wana w zadaniach własnych w wy-
sokości 94,24 procent.

Komisja rewizyjna, jak i Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, nie 
stwierdziły przekroczeń w żadnym 
z działów. Nie stwierdzono również 
uchybień merytorycznych i formal-
nych, a budżet – zarówno po stronie 
wydatkowej, jak i dochodowej – był 
wykonany w sposób właściwy.

Wójt wymienił najważniejsze zada-
nia inwestycyjne, do których należały: 
budowa kanalizacji sanitarnej Janisze-
wice-Wymysłów-Ochraniew, budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Annopolu 

Starym, modernizacje dróg i projekty 
nowych, remont budynku komunal-
nego w Zamłyniu oraz strażnic i świe-
tlic wiejskich i dotacje na przydomo-
weh oczyszczalnie.

– W roku 2012 realizowaliśmy 
także wiele projektów przy udziale 
środków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej. Należy wymienić projekt 
„Raz, dwa, trzy – równasz ty”, projekt 
systemowy realizowany przez GOPS 
oraz projekt realizowany w Zespole 
Szkół w Janiszewicach „Mocni sobą” 
– podkreślał wójt Henryk Staniucha.

Wójt zaznaczył, że wykonanie 
wszystkich podejmowanych zadań 
było możliwe nie tylko dzięki dobrej 

współpracy z radą, ale również dzię-
ki zrozumieniu i akceptacji dla tych 
działań przez mieszkańców gminy.

Janusz Sakiewa, przewodniczący 
Rady Gminy Zduńska Wola, dzię-
kując wójtowi w imieniu całej Rady 
i życząc dalszych sukcesów, wręczył 
mu bukiet kwiatów.

Wynik głosowania – 100 procent 
głosów „za” – zebrani przyjęli bra-
wami. Wójt gminy Henryk Staniu-
cha w odpowiedzi na jednomyślne 
stanowisko podziękował radnym, 
sołtysom i pracownikom urzędu 
za dotychczasową współpracę i wy-
raził nadzieję, że kolejny rok będzie 
równie owocny.

Absolutorium udzielone
jednogłośnie
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Do 1 lipca 2013 roku 
wszystkie samorządy 
mają obowiązek 
przygotować system 
gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Od 7 maja br. w gminie Zduń-
ska Wola rozpoczęła się szeroko 
zakrojona kampania informacyj-
na. Przeprowadzonych zostało 
17 zebrań wiejskich, w których 
uczestniczyło ponad tysiąc wła-
ścicieli gospodarstw domowych. 
Podczas zebrań, prowadzonych 
przez przedstawicieli urzędu gmi-
ny w oparciu o prezentację multi-
medialną, omówiono szczegółowo 
metody naliczania opłat oraz zasady 
funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. 
Mieszkańcy mieli okazję uzyskać 
odpowiedzi na pytania, wyjaśnić 
wątpliwości. Wypełniali też krzy-
żówkę o tematyce związanej z eko-
logią, za którą wszyscy otrzymywali 
nasiona roślin. Prawidłowo wypeł-
nione krzyżówki brały udział w lo-
sowaniu nagród: stelaży na worki 
do segregacji śmieci, wewnętrznych 
koszy do segregacji śmieci oraz 
zgniatarek do butelek plastikowych. 
Takich nagród było 61.

Wszyscy uczestnicy zebrań otrzy-
mali ulotki z informacjami na temat 
zasad funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi. Przygotowana została także 
specjalna zakładka na naszej stronie 
internetowej.

Środki na kampanię, w tym na ma-
teriały informacyjne oraz na nagrody 
dla mieszkańców, pozyskane zostały 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w ramach projektu pn. 
„Kampania informacyjna z zakre-
su wdrażania nowego systemu go-
spodarowania odpadami w gminie 
Zduńska Wola”.

W dniach 17-24 maja, przy 
wsparciu sołtysów i pracowników 
urzędu gminy, do każdego go-
spodarstwa dostarczono specjalny 
numer biuletynu „Nasza Gmina 
Zduńska Wola”, w całości poświę-

conego przyjętym w naszej gminie 
nowym zasadom gospodarowania 
odpadami. Zamieszczony w nim 
został „Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy 
Zduńska Wola” z wyjaśnieniami 
oraz wzór deklaracji z instrukcją 
wypełniania. Do każdej gazety 
załączona była deklaracja.

Od 27 maja do 4 czerwca pracow-
nicy urzędu gminy dyżurowali w 23 
miejscach na terenie gminy. Odbie-
rali wypełnione przez mieszkańców 
deklaracje, pomagali w ich wypeł-
nianiu; wyjaśniali wątpliwości zwią-
zane z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Deklaracje były przyjmo-
wane również w urzędzie gminy. 
Do tej pory wpłynęło ich ponad 90 
procent.

Wyłonieniem wykonawcy za-
kończone zostało postępowanie 
przetargowe. Na terenie naszej 
gminy odbiorem odpadów od go-
spodarstw zamieszkałych zajmie 
się fi rma REMONDIS z siedzibą 
oddziału przy ulicy Zielonogórskiej 
14/16 w Zduńskiej Woli. Firma 
będzie prowadzić odbiór odpadów 
zmieszanych, segregowanych oraz 
zbiórki odpadów problemowych.

W przypadku pojawienia się pro-
blemów z realizacją usług odbioru 
odpadów prosimy o kontakt z fi rmą 
Remondis pod nr tel.: 43 823 37 32 
lub z pracownikami Urzędu Gminy 
Zduńska Wola.

Śmieci po nowemu
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Najlepsi uczniowie
Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym

Weronika Paruch, klasa I

Konrad Knera, klasa II

Marta Sienkiewicz, klasa III

Łukasz Suchański, klasa IV

Marika Reda, klasa V

Marzena Siedlecka, klasa VI

Szkoła Podstawowa w Czechach

Adrian Filipiak, Natalia Czyżak, klasa I

Julia Kowalczyk, klasa II

Gabriela Cieślak, klasa III

Anna Kubiak, Klaudia Pardel, klasa IV

Gabriela Maciejewska, klasa V

Wiktoria Wawrzyniak, Pa-

trycja Sowała, klasa VI

Szkoła Podstawowa w Izabelowie

Marta Fiks, klasa I

Natalia Barton, klasa II

Mariusz Olejnik, klasa III

Katarzyna Madalińska, klasa IV

Anita Lis, klasa V

Agnieszka Dobrowolska, klasa VI

Szkoła Podstawowa w Janiszewicach

Sebastian Szrejter, klasa I

Aleksandra Pietrzyk, Zuzan-

na Kaźmierczak, klasa II

Aleksandra Placek, Zuzan-

na Flakowska, klasa III

Michalina Bartczak, klasa IV

Piotr Mataśka, Hubert Gruda, klasa V

Kinga Kusiak, Aleksandra Michalska,

klasa VI

Szkoła Podstawowa w Krobanowie

Norbert Michalak, klasa I

Kamil Aleksandrowicz, klasa II

Wiktoria Kikowska, klasa III

Gracjan Karasiński, klasa IV

Marcin Ilski, klasa V

Klaudia Dzieputa, klasa VI

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

Mikołaj Kardacki, klasa I

Anna Kolba, klasa II

Wiktoria Śliwińska, klasa III

Wiktor Szewczyk, klasa IV

Aleksandra Różańska, klasa V

Michał Bruzik, klasa VI.

NAJLEPSI GIMNAZJALIŚCI:

Gminne Gimnazjum w Janiszewicach:

Monika Kosecka – kl. I, Marta Nowicka 

– kl. I, Dawid Rybka – kl. II, Gabriela 

Gruda – kl. II, Artur Kurzawa – kl. III, 

Igor Świerczyński – kl. III, Aleksandra 

Pietrowska– kl. III

Gminne Gimnazjum w Czechach:

Maja Sowińska– kl. I, Paulina Wrąbel 

– kl. I, Natalia Galert – kl. II, Julia Róg 

– kl. II, Emilia Ziółkowska – kl. II, Sara 

Szczepaniak – kl. III, Anna Mańka – kl. 

III, Kamil Pietrzak– kl. III, Marcin Guć – 

kl. III, Filip Kilian – kl. III.

Nagroda rzeczowa:

1. Katarzyna Dobrowolska – kl. III

2. Joanna Mazurek – kl. III.

Uczniowie odebrali szkol-
ne świadectwa 28 czerw-
ca. Zakończenie roku 
szkolnego 2012/2013 to
początek wakacji. Dla 
absolwentów ostatnich 
klas oznacza pożegnanie 
z kolegami i nauczyciela-
mi przed startem do ko-
lejnego etapu nauki. 

– Miniony rok szkolny 
był okresem wytężonej pra-
cy nie tylko dla uczniów, ale 
także nauczycieli i pozosta-
łych pracowników oświaty. 
Przyniósł szereg sukcesów 
edukacyjnych i wychowaw-
czych. Obfi tował w sukce-
sy sportowe i w innych for-
mach aktywności, bowiem 
uczniowie zdobywali laury 
w wielu konkursach, radu-
jąc tym swoich rodziców 
i nauczycieli – powiedział 
wójt Henryk Staniucha, 
wręczając świadectwa pod-
czas uroczystego apelu 
w Gminnym Gimnazjum 
w Czechach. – Ciężko pra-

cowaliście i zasługujecie 
na wypoczynek. Życzę 
wszystkim słonecznych, 
bezpiecznych i mile spę-
dzonych wakacji.

Najlepsi uczniowie z po-
szczególnych klas ze wszyst-
kich szkół podstawowych 
zostali wyróżnieni przez 
wójta Henryka Staniuchę, 

który ufundował nagrody 
rzeczowe. Najlepsi wśród 
gimnazjalistów wyjadą 
na kolonie do Zakopanego. 
Spędzą kilka atrakcyjnych 
dni wraz z węgierskimi ró-
wieśnikami.

Z zadowoleniem przyję-
liśmy też informację o do-
brych wynikach spraw-

dzianu na zakończenie 
szkoły podstawowej i eg-
zaminu uczniów trzecich 
klas gimnazjum.

– Wśród szkół gimna-
zjalnych jesteśmy najlepsi 
w całym powiecie – pod-
kreśla Anna Chwiołka-
Piekarz, kierownik refera-
tu oświaty i płac.

Koniec roku szkolnego
z dobrymi wynikami

Wójt gminy Zduńska Wola 
Henryk Staniucha 9 maja br. 

podpisał umowę na budowę ogólno-
dostępnego boiska wielofunkcyjnego 
w miejscowości Krobanów. Wyko-
nawcą robót jest konsorcjum fi rm: 

Chem-Tech Paulina Kaczmarska 
i Chem-Tech Ziemowit Kaczmarski 
z Wielunia.

W ramach inwestycji wykona-
ne zostanie boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej o wy-

miarach 32x44, ogrodzone siatką 
o wysokości 4 m, uzupełnione o pił-
kochwyty o wys. 6m, zamontowany-
mi za bramkami.

Boisko zostanie wyposażone 
w osprzęt sportowy: 4 zestawy do ko-
szykówki, bramki do piłki ręcznej, 
zestaw do siatkówki i tenisa ziemne-
go (słupki, siatki).

Wybudowany obiekt sportowy 
będzie ogólnodostępny, służąc m.in. 
uczniom Szkoły Podstawowej oraz 
społeczności lokalnej Krobanowa 
i okolicznych miejscowości.

Koszt inwestycji to 512.000 zł, 
z czego 312.000 zł gmina pozyskała 
w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany termin zakończenia 
robót to 31 lipca 2013 r.

Boisko dla Krobanowa

szykówki, bramki do piłki ręcznej, 
zestaw do siatkówki i tenisa ziemne-
go (słupki, siatki).

będzie ogólnodostępny, służąc m.in. 
uczniom Szkoły Podstawowej oraz 
społeczności lokalnej Krobanowa 
i okolicznych miejscowości.

z czego 312.000 zł gmina pozyskała 
w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

robót to 31 lipca 2013 r.W imieniu konsorcjum umowę podpisał Ziemowit Kaczmarski

FOT. ARCHIWUM ZGSP W JANISZEWICACH
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Medal Chomicza dla druha Tadeusza Ruty

Tegoroczne obchody Powiatowe-
go Dnia Strażaka odbyły się 26 

maja we wsi Zborowskie. Strażackie 
święto wspólnie obchodzili druho-
wie z Państwowej Straży Pożarnej 
i z ochotniczych straży pożarnych 
z całego powiatu.

Świętowanie rozpoczęto polową 
mszą, którą odprawił ks. Janusz Goz-
dalik, powiatowy kapelan strażaków. 

Po niej były życzenia, przemówienia 
oraz wręczanie awansów i odzna-
czeń. Po części ofi cjalnej rozpoczę-
to piknik strażacki. Nie zabrakło na 
nim tradycyjnej grochówki, pokazu 
umiejętności psa ratowniczego oraz 
licznych atrakcji dla dzieci.

W uroczystościach uczestniczyli 
m.in.: Dorota Ryl, wicemarszałek 
województwa łódzkiego; nadbryg. 

Andrzej Witkowski, łódzki komen-
dant wojewódzki PSP, samorządow-
cy oraz mieszkańcy powiatu zduń-
skowolskiego.

Podczas uroczystości odznacze-
nie w postaci medalu im. Bolesła-
wa Chomicza z rąk nadbryg. An-
drzeja Witkowskiego, łódzkiego 
komendanta wojewódzkiego PSP, 
odebrał druh Tadeusz Ruta. Złoty 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” otrzymali: Marek Kosecki, 
Marian Świerczyński i Zbigniew 
Chojnacki. 

Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymał Dominik 
Budka; natomiast: Roman Szmyt, 
Mariusz Kowalczyk, Piotr Kalitka 
oraz Sylwester Witczak otrzymali 
odznaki „Wzorowy Strażak”. 

Uroczystość przekazania wozu 
bojowego marki Ford Transit 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czechach odbyła się 22 czerwca. 
Strażacy zamienili swój wysłużony 
wóz na nowoczesny pojazd.

– Otrzymujemy dziś lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z funk-
cją eko-czyściciel. Takie narzędzie 
jeszcze lepiej pozwoli nam realizo-
wać zadania, do których zostaliśmy 
powołani – powiedział Włodzimierz 
Ignaczak, prezes OSP Czechy.

Zakup samochodu (Ford Transit 
typu ratowniczo-gaśniczego z napę-
dem 4x2) był możliwy dzięki wspar-
ciu: gminy Zduńska Wola (39 tys. zł), 
Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Warszawie (50 
tys. zł) oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi (59 tys. zł).

Wójt Henryk Staniucha zwrócił 
uwagę, że uroczystość przekazania 
nowego samochodu jest niezmiernie 
ważna nie tylko dla strażaków z OSP 
Czechy, ale dla całej społeczności lo-
kalnej. To dowód na to, że marzenia 
się spełniają.

– Jest to marzenie, które wychodzi 
naprzeciw różnym sytuacjom życio-
wym, losowym – powiedział wójt 
Henryk Staniucha. – I druhowie 
z OSP Czechy, i lokalna społeczność 
przewidują, że poczucie bezpieczeń-
stwa dla mieszkańców tej okolicy, jak 
i dla osób, które się poruszają w po-
bliżu, jest niezmiernie ważne.

OSP Czechy powstała w 1955 roku 
i liczyła 12 członków. Sukcesywnie 
pozyskiwano podstawowy sprzęt. 
Z własnych funduszy w roku 1958 
rozpoczęto budowę remizy strażac-
kiej. Po oddaniu jej do użytku – w roku 
1962 – do dnia dzisiejszego była roz-

budowywana i modernizowana pod 
kątem potrzeb przeciwpożarowych. 
Przez wszystkie lata druhowie brali 
udział w wielu akcjach ratowniczo-
gaśniczych, zawodach sportowo-po-
żarniczych, uroczystościach lokal-
nych, państwowych i kościelnych.

– To, co robimy i czym dysponuje-
my, to wszystko dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców naszej społeczności, 
którzy ciężko pracowali społecznie. 
Serdecznie im dziękuję – podsumo-
wał Włodzimierz Ignaczak.

W uroczystości wzięło udział kil-
kunastu zaproszonych gości m.in.: 
nadbryg. Andrzej Witkowski, Łódzki 

Komendant Wojewódzki PSP w Ło-
dzi; Tomasz Łysek, prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi; bryg. Wiesław 
Kopytek, Komendant Powiatowy PSP 
w Zduńskiej Woli oraz Józef Badziak, 
członek zarządu Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W uznaniu zasług za dotychczaso-
wą służbę na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
prezes Zarządu Głównego OSP Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczył:
Srebrną odznaką „Za zasługi dla 
ochrony przeciwpożarowej”: druha 
Tomasza Ignaczaka syna Włodzi-
mierza; druha Tomasza Marciniaka 
syna Jana; druha Józefa Rychlika syna 
Eugeniusza; druha Roberta Kolasiń-
skiego syna Antoniego; druha Wal-
demara Dominiaka syna Juliana.
Brązową odznaką „Za zasługi dla 
ochrony przeciwpożarowej”: druha 
Roberta Urbanowicza syna Jana; dru-
ha Rafała Bartosika syna Wojciecha.
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzy-
mali: druhna Grażyna Rychlik córka 
Bogumiła; druh Maciej Sakiewa syn 
Janusza.

Odznakę „Za wysługę lat” otrzy-
mało 22 druhów.

Strażackie święto w OSP Czechy
Komendant Wojewódzki PSP w Ło-
dzi; Tomasz Łysek, prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Łodzi; bryg. Wiesław 
Kopytek, Komendant Powiatowy PSP 
w Zduńskiej Woli oraz Józef Badziak, 
członek zarządu Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

wą służbę na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
prezes Zarządu Głównego OSP Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczył:
Srebrną odznaką „Za zasługi dla Poświęcenia pojazdu dokonał ks. kan. Janusz Gozdalik, powiatowy kapelan strażaków

Druh Tadeusz Ruta odbiera medal z rąk nadbryg. Andrzeja Witkowskiego FOT. MARTYNA SZARGAŁA
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V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, 
który trwał od 26 maja do 1 czerwca, zakończył 
się w Dzień Dziecka. Na terenie naszej gminy 
odbyły się 42 imprezy o charakterze sportowym. 
W wydarzeniach tych wzięło udział 2.821 osób, 
co stanowi 24,1 proc. mieszkańców naszej gminy.

21. miejsce w grupie
W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 500 miast i gmin, a w grupie III 
(od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców), w której nasza gmina była klasyfi kowana 
– 122 miasta i gminy. Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez organizatora, 
którym jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, otrzymaliśmy 207 
punktów i zajęliśmy 21. miejsce w grupie.

Skrzydlewska Cup po raz pierwszy
Po raz pierwszy na terenie gminy Zduńska Wola zorganizowano turniej 
wojewódzki Skrzydlewska CUP. Turniej przyniósł zawodnikom, orga-
nizatorom oraz kibicom mnóstwo pozytywnych emocji. Walka w gru-
pach – pod czujnym okiem sędziów Tadeusza Gapińskiego oraz Wiesława 
Wragi, byłych piłkarzy Widzewa Łódź – toczyła się do ostatniego meczu. 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Izabelowie (grupa klas I-III) z kom-
pletem punktów oraz walcząca do końca reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Krobanowie (grupa klas IV-VI) awansowały do rundy ćwierćfi nałowej 
organizowanej w Łodzi.

Ręczna z dziewczętami
Pasjonującą walkę stoczyły dziewczęta, rywalizujące w Turnieju Piłki Ręcznej 
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Zawodniczki wykazały się dużymi 
umiejętnościami oraz wolą walki, co można było obserwować na parkiecie. 
Ostatecznie turniej wygrała drużyna reprezentująca szkołę w Czechach.

Sportowe zmagania przedszkolaków
Europejski Tydzień Sportu każdego dnia przynosił kolejną porcję emocji. 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej” 
zorganizowało III Spartakiadę Przedszkolaka. Dzieci poprzez zabawę, nau-

Kolejny sukces gminy Zduńska Wola. Tym razem 21. miejsce w kraju

Tydzień sportowych rywalizacji
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Kolejny sukces gminy Zduńska Wola. Tym razem 21. miejsce w kraju

Tydzień sportowych rywalizacji
kę i sport rywalizowały o zwycięstwo, nagrody i ogromny puchar. W tych 
zmaganiach najlepszym okazało się Gminne Przedszkole w Tymienicach.

Misie lubią sport
Po raz pierwszy dla uczniów klas I-III zorganizowano turniej sprawnościo-
wy pn. „Wysportowany Miś”. O miano najbardziej wysportowanej drużyny, 
na nowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Annopolu 
Starym, uczniowie rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych. Zacię-
ta walka trwała do ostatniej konkurencji. Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
gospodarzy - Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.

Rozgrywki gimnazjalistów
Zwieńczeniem Tygodnia Sportu była rywalizacja gimnazjalistów. Niestety, 
z powodu złych warunków atmosferycznych, rozegrano jedynie mecze w pił-
kę nożną i piłkę siatkową dziewcząt i chłopców. W tej rywalizacji bardzo 
gościnni okazali się gospodarze, czyli gimnazjum w Janiszewicach, którzy 
zwyciężyli tylko w meczu piłki siatkowej chłopców, pokonując gimnazjum 
w Czechach. W pozostałych meczach górą byli gimnazjaliści i gimnazja-
listki z Czech.

Sport dla wszystkich
Celem głównym Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich była ak-
tywizacja ruchowa jak największej liczby naszych mieszkańców, szczególnie 
tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fi zyczną, nie uprawiają 
sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fi zycznie trybu życia. 
Honorowy patronat nad imprezą objął Bronisław Komorowski, prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Za wkład w organizację imprez pragniemy podziękować dyrektorom pla-
cówek oświatowych, w których były organizowane turnieje; nauczycielom 
wychowania fi zycznego, sędziom, Mariuszowi Kowalczykowi za opiekę me-
dyczną podczas trwania turniejów i rozgrywek sportowych oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy czynnie przyczynili się do zajęcia przez Gminę Zduńska 
Wola wysokiego miejsca w Turnieju. 

: D A
FOTO: ARCHIWUM UG ZDUŃSKA WOLA
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O tym, jak wójt dzieciom
bajki czytał…
Gminne Przedszkole w Czechach 21 maja odwiedził 

Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola. Powo-

dem było zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim 

Święcie Czytania Dzieciom.

Wójt Staniucha rozpoczął to spotkanie od wiersza 

„Lokomotywa” Juliana Tuwima. Jako pierwsze baje-

czek wysłuchały 3- i 4-latki. Opowieści o przygodach 

zwierzątek spodobały im się tak bardzo, że po każdym 

przeczytanym wersie wokół lektora gromadziło się 

coraz więcej dzieci. Potem opowiadań posłuchały 4- 

i 5-latki, a na zakończenie grupa 6-latków.

Wszystkim dzieciom bardzo podobały się utwory 

wybrane przez wójta. Starały się słuchać ich w skupie-

niu i odpowiadać na pytania. Na zakończenie podzięko-

wały gościowi, wręczając kwiaty i pamiątkową kartkę. 

Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie czy-

telnicze z wójtem w naszym przedszkolu.

tekst i zdjęcie: archiwum gp w czechach

Podsumowano ogólnopolski pilotażowy pro-
gram rządowy pn. „Cyfrowa szkoła”. W 402 

szkołach, w 50.000 lekcji z wykorzystaniem tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych, uczestniczyło 
70.000 uczniów.

„Cyfrowa szkoła” jest pierwszym komplekso-
wym programem, który ma na celu unowocze-
śnienie placówek oświatowych. Program składał 
się z czterech elementów: e-uczeń i e-nauczyciel, 
który wykorzystywał na lekcji sprzęt multime-
dialny; e-szkoła, wyposażona we właściwy sprzęt 
oraz e-podręcznik, czyli zasoby cyfrowe, z których 
uczniowie i nauczyciele mogli korzystać w szkole 
i w domu.

Do pilotażu programu „Cyfrowa szkoła” zakwa-
lifi kowano 402 szkoły podstawowe; 230 – z ob-
szarów wiejskich, 172 – to szkoły miejskie, wśród 
nich 140 małych (do 100 uczniów), 165 średnich 
(od 101 do 300 uczniów) i 97 dużych (powyżej 
300 uczniów). Placówki otrzymały dofi nansowa-
nie na zakup sprzętu komputerowego o łącznej 
wartości 44 mln zł.

W gminie Zduńska Wola do programu wybrane 
zostały 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Wojsławi-
cach i Szkoła Podstawowa w Janiszewicach. Pro-

gramem objęto w nich łącznie ponad 150 uczniów 
z klas IV-VI.

Kreatywne pisanie i nie tylko
Uczniom klas VI ze Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Wojsławicach wielu miłych 
doświadczeń dostarczył projekt edukacyjny „Krea-
tywne pisanie i nie tylko”, realizowany w ramach 
programu „Cyfrowa szkoła”.

Do udziału w projekcie zaproszono uczniów 
z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Czechach, Szkoły Podstawowej 
w Krobanowie, Annopolu i Izabelowie. W ramach 
spotkań odbywały się różne zajęcia praktyczne. Jed-
nym z nich były warsztaty literackie „Pisanie daje ra-
dość”. Był to pomysł na połączenie wyobraźni dzieci 
i nowych technologii komputerowych do tworzenia 
własnych, niepowtarzalnych miniatur – opowiadań 
przedstawianych w formie elektronicznej książki 
(www.issuu.com/spwojsla wice).

– Przygoda z narzędziami TIK to również moż-
liwość tworzenia komiksów i karykatur. Podczas 
zajęć „Sprawdź czy umiesz historię” uczniowie mo-
gli poznać działanie pilotów e-Instruction. Nato-
miast wizualizer na lekcji plastyki stał się nieza-

stąpionym narzędziem do demonstracji i pokazów. 
Możliwości tablicy interaktywnej na lekcji przyro-
dy zachęciły dzieci do tworzenia puzzli, krzyżó-
wek, plakatów, albumów, a także do podróżowania 
i zwiedzania atrakcyjnych miejsc w wirtualnym 
świecie – podkreśla Jolanta Tomaszewska- Kijań-
ska, pomysłodawczyni projektu.

– Jest to najprawdopodobniej jedyny taki pro-
jekt w Polsce – tak podsumowała projekt mentorka 
„Cyfrowej szkoły”, Ewa Górnicka.

Zajęcia prowadzili: dyrektor szkoły Marek Guć 
oraz Renata Weber i Ewelina Klimczak.

 :
J T- K

Cyfrowa szkoła z korzyściami

W roku szkolnym 2012/2013 
wszystkie szkoły podstawo-
we gminy Zduńska Wola re-
alizowały projekt edukacyjny 
„Raz, dwa, trzy – równasz ty”, 
który współfi nansowany był 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego „Człowiek 
najlepsza inwestycja”.

Celem działań, podejmowa-
nych w ramach projektu, jest wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez indywidualiza-
cję procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego w klasach I-III szkoły 
podstawowej.

W Szkole Podstawowej w Kro-
banowie dzięki projektowi pro-
wadzone były: zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisa-
niu, w tym z ryzykiem dysleksji; 
zajęcia dla dzieci z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności ma-
tematycznych, zajęcia logope-
dyczne dla dzieci z zaburzeniami 
mowy oraz zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów wybit-
nie uzdolnionych (ze szczegól-

nym uwzględnieniem nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych).

Podczas zajęć wykorzystywa-
no nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, w które szkoła została 
doposażona. Pomoce te, oraz 
metody aktywizujące wykorzy-
stywane podczas realizacji za-
jęć, podniosły jakość wsparcia 
pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej udzielanej dzieciom. 
Każdemu dziecku uczęszcza-
jącemu na zajęcia zapewniono 

wsparcie, zgodne z jego indywi-
dualnymi możliwościami.

Cele projektu zostały osią-
gnięte. Efektem jest przede 
wszystkim wzrost wiedzy i umie-
jętności uczniów, wyższe oceny 
uzyskiwane na sprawdzianach 
i testach, pozytywne nastawie-
nie do nauki i wykonywanych 
zadań oraz najważniejsze – wiara 
we własne możliwości.

I W

Raz, dwa, trzy – równasz ty

Uczennica Oliwia Szewczyk podczas zajęć rozwijających zainteresowania

 FOT. ARCHIWUM SP W KROBANOWIE

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

w SP w Wojsławicach
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Kultura i sport 
na wakacje
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzie-

ci i Młodzieży w Zduńskiej Woli po raz 

10. podejmuje się realizacji Wędrują-

cego Artystycznego Lata na terenie 

naszej gminy. Głównym celem akcji są 

zajęcia z zakresu edukacji artystycz-

nej, sportowej i rekreacji podczas wa-

kacji letnich. Akcja adresowana jest 

do dzieci, które pozostają w miejscu 

zamieszkania.

W ramach spotkań przeprowadzane 

będą warsztaty na temat dziedzictwa 

kulturowego i zdobnictwa regionalne-

go. Dzieci nauczą się nowych piosenek, 

poznają zwyczaje i tradycje regionalne. 

Przewiduje się również wycieczki m.in. 

do Muzeum Wnętrz Dworskich w Oża-

rowie, Zamku w Gołuchowie oraz Zoo 

Safari w Borysewie.

W tym roku WAL będzie miało swo-

je stanice w Gajewnikach, Annopolu 

Starym, Krobanowie i Janiszewicach.

Najpiękniejszy list
Konkurs na najpiękniejszy list to zwień-

czenie akcji, która w całej Polsce trwa-

ła od kwietnia. Wówczas w szkołach 

w ponad 350 gminach dzieci pisały 

„Listy dla Ziemi” na specjalnym ekolo-

gicznym papierze.

Celem akcji, którą zorganizowała 

Fundacja Ekologiczna „Arka”, była 

edukacja przede wszystkim w za-

kresie nowoczesnej gospodarki od-

padami, zwłaszcza segregowania 

śmieci. Listy miały zawierać proste 

informacje merytoryczne dotyczące 

działań, które w każdym domu moż-

na zrealizować, aby np. segregować 

śmieci. Akcja ma bowiem wesprzeć 

gminy w obowiązku organizacji dzia-

łań edukacyjnych i promocyjnych 

związanych z tzw. nową ustawą 

śmieciową.

Finał konkursu na najpiękniejszy 

List dla Ziemi rozpoczął się 27 maja. 

Można w nim było głosować na jeden 

ze 100 listów wybranych przez jury 

spośród kilku tysięcy nadesłanych 

prac. Z terenu naszej gminy mogli-

śmy głosować na list Klaudii Dziepu-

ty ze Szkoły Podstawowej w Kroba-

nowie.

Patronat nad akcją sprawowali: Mi-

nisterstwo Środowiska i Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Dyrektor Ge-

neralny Lasów Państwowych.

Szkoła Podstawowa w Czechach, jako jedyna szkoła 
z terenu powiatu zduńskowolskiego, została zakwa-

lifi kowana do udziału w projekcie „Matematyka Innego 
Wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw 
Polski Dzieci i Młodzieży”. 

Podczas zajęć pozalekcyjnych Elitmat Team-Leader-
Space nauczyciele wykorzystywali nowoczesne meto-
dy nauczania z wykorzystaniem technik multimedial-
nych, sposobów efektywnej nauki, gier strategicznych, 
itp. Po etapie przygotowań w grupach Elitmat wszyscy 
uczniowie wzięli udział w Matematycznych Mistrzo-
stwach Polski Dzieci i Młodzieży.

W grupie klas drugich najlepiej zaprezentowali się: Piotr 
Kawczyński i Michał Sztama. Uczniowie ci, przygotowy-
wani pod kierunkiem nauczyciela edukacji wczesnoszkol-
nej Katarzyny Kuldy, zajęli 1. miejsce w województwie 
łódzkim oraz 13. w Polsce. W tej kategorii Angelika Mazur 
była 4. w województwie i 20. w kraju, Zuzanna Matusiak 
zajęła 5. lokatę w województwie i 27. w kraju, a Mateusz 
Mielczarek wywalczył 7. pozycję w woj. i 46. w Polsce.

Wśród trzecioklasistów, przygotowywanych przez 
Beatę Skrzypczyńską, najlepiej wypadł Jakub Matecki, 
który był 3. w województwie i 25. w Polsce. Róża Graf 
zajęła 4. miejsce w województwie (26. w kraju), z kolei 
Gabriela Cieślak, Oliwia Ochęcka i Patrycja Miłek upla-
sowały się na 6. pozycji w województwie i 30. w Polsce.

W gronie czwartoklasistów najlepsi ze szkoły w Cze-
chach byli: Maciej Kaczmarek (18. miejsce w wojewódz-
twie) oraz Nikola Szafran (25. miejsce w województwie).
Wśród uczniów klas piątych 1. miejsce w województwie 
zajęła Julia Owczarek (31. w Polsce), a 2. miejsce – Joanna 
Pawełczyk (48. w Polsce). Na 9. pozycji w województwie 
zmagania zakończyła Julia Kikowska.

Jan Wiśniewski z klasy szóstej wywalczył 3. miejsce 
w województwie (45. w Polsce). W tej samej katego-
rii wiekowej Filip Sztama był 5. w województwie (49. 
w Polsce), Wiktoria Wawrzyniak zajęła 7. miejsce w wo-
jewództwie, Joanna Urbaniak była 9., a Paulina Szubert 
– 9. Opiekunem uczniów klas 4-6 jest nauczyciel mate-
matyki, autor tekstu.  J S

Matematyczni mistrzowie

Zespół Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Czechach po raz trzyna-
sty był gospodarzem Powiatowych 
Potyczek Matematycznych. W te-
gorocznej edycji konkursu wzięło 
udział 215 uczniów z 15 szkół pod-
stawowych i 10 szkół gimnazjalnych 
z terenu powiatu zduńskowolskie-
go. Uczniowie w ciągu godziny roz-
wiązywali cztery zadania w sześciu 
kategoriach.

Jak zwykle nie zawiedli ucznio-
wie z terenu naszej gminy, którzy 
zajęli czołowe miejsca. W kategorii 
klas czwartych 1. miejsce wywalczył 
Konrad Lis ze Szkoły Podstawowej 
w Krobanowie, z kolei wyróżnienie 
otrzymała Nikola Szafran z Zespołu 
Szkół w Czechach. W grupie szó-
stoklasistów wyróżniona została Do-
minika Serafi ńska z Zespołu Szkół 
w Janiszewicach.

Maja Sowińska z Zespołu Szkół 
w Czechach okazała się najlepsza 
wśród uczniów klas pierwszych 
gimnazjum. Jej szkolny kolega Ma-
teusz Suchański był drugi, a Paulina 
Wrąbel zakończyła matematyczne 
zmagania z wyróżnieniem. Wśród 
uczniów klas drugich 3. miejsce 
zajął Kacper Makowski z Zespołu 
Szkół w Czechach. Z kolei w gronie 
trzecioklasistów zwyciężyła Daria 
Buśko ze szkoły w Czechach, a wy-

różnienie otrzymała Katarzyna Do-
browolska.

W poszczególnych 
kategoriach wiekowych 
pierwsze miejsca zajęli:
Szkoły podstawowe:
■ klasa IV: Konrad Lis – SP Kro-
banów,
■ klasa V: Dominika Kaczmarek – 
SP 2 Zduńska Wola,
■ klasa VI: Michał Smolarek – SP 
10 Zduńska Wola, Jan Górniak –SP 
6 Zduńska Wola.
Szkoły gimnazjalne:
■ klasa I gimnazjum: Maja Sowińska 
– ZGSPiP Czechy,
■ klasa II gimnazjum: Adam Pod-
grodzki – PG 1 Zduńska Wola,
■ klasa III gimnazjum: Daria Buśko 
– ZGSPiP Czechy.

Uczniowie, którzy zajęli trzy 
pierwsze miejsca oraz zdobyli wy-
różnienia w poszczególnych katego-
riach, otrzymali nagrody rzeczowe 
i dyplomy, które wręczali m.in. Jan 
Kamiński, łódzki kurator oświa-
ty; Henryk Staniucha, wójt gminy 
Zduńska Wola i Witold Oleszczyk, 
wicestarosta zduńskowolski.

Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: Jolanta Chełmińska, wo-
jewoda łódzki; Jan Kamiński, łódzki 
kurator oświaty; prof. dr hab. Ry-
szard Pawlak, dziekan Wydziału 
Matematyki i Informatyki Uniwer-
sytetu Łódzkiego; Wojciech Ry-
chlik, starosta zduńskowolski oraz 
Henryk Staniucha, wójt gminy 
Zduńska Wola.

: J S
ZDJĘCIE: ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

Potyczki po raz trzynasty

Laureaci konkursu w kategorii klas IV  FOT. ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH
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Tradycja
z wiankami
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” po raz 

kolejny postawiła na tradycję. W dniu 21 
czerwca zorganizowała trzecia już imprezę 

pod nazwą „Noc Świętojańska”.
Było kolorowo, ludowo i smacznie. Na scenie 

gościli mali artyście z MGOK w Szadku, stowa-
rzyszenie KOS z widowiskiem „Sianokosy” oraz 
kapela podwórkowa Szadkowiacy, przy której 
dźwiękach kolorowy korowód przemaszerował 
nad staw, aby zgodnie z tradycją dokonać obrzędu 
puszczenia wianków. Gwiazdą wieczoru był fol-
kowy zespół Rzepczyno.

Dla uczestników imprezy przygotowano mnó-
stwo dodatkowych atrakcji. Można było posłuchać 
opowieści o tradycjach sobótki, upleść wianek pod 
okiem fl orystyki, skosztować smakołyków przygo-

towanych przez koła gospodyń wiejskich z regionu 
oraz obejrzeć pokaz tańca z ogniem.

Nie zabrakło również konkursów. Organiza-
torzy sprawdzili wiedzę mieszkańców na temat 
LGD. Spośród blisko 100 rozwiązanych krzyżó-
wek rozlosowane zostały trzy nagrody.

Dużą atrakcją „Nocy Świętojańskiej” jest zawsze 

wybór najładniejszego wianka. W tym roku ocenia-
no 32 prace. Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
sołectwu Piaski, drugie gospodyniom z Wielkiej 
Wsi, a trzecie sołectwu Pstrokonie. Laureatom gra-
tulujemy – i do zobaczenia w przyszłym roku.

P S
: A P-W

Czernina i zalewajkaSmaczne, bo łódzkie
Wpierwszy kwietniowy week-

end przedstawiciele LGD 
„Podkowa” odwiedzili Kielce. Była 
to wizyta w ramach V Międzynaro-
dowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki Agrotravel 2013, któ-
re stanowią doskonałą okazję do pro-
mowania wszystkiego, co w obsza-
rach wiejskich jest najlepsze.

Nasza LGD wystawiała się w ra-
mach stoiska województwa łódzkie-
go, organizowanego przez Sekretariat 
Regionalny KSOW WŁ. Trzydnio-
wa obecność na targach pozwoliła 
nam zaprezentować walory naszego 
regionu.

Pierwszego dnia targów nasze sto-
isko miało charakter informacyjny. 
Prezentowaliśmy na nim ofertę tu-
rystyczną oraz promowaliśmy gminy 
partnerskie i powiat. W sobotę na na-
szym stoisku swoje smakołyki ofero-
wały panie ze Stowarzyszenia Gospo-

dyń Wiejskich Paprotki. Posmakować 
można było tradycyjnej zalewajki oraz 
placków ziemniaczanych. Trzeciego 
dnia targów na naszym stoisku kró-
lowały specjały kulinarne i muzyka, 
a to za sprawą Stowarzyszenia Kobiet 
Szadkowic i Ogrodzimia KOS oraz 
kapeli podwórkowej Szadkowiacy. 
Panie kusiły odwiedzających sma-
kowitą szynką, wykonaną według 
tradycyjnej receptury oraz pysznymi 
wypiekami.

Niewątpliwą atrakcją były występy 
na scenie głównej targów. Stowarzy-
szenie KOS zaprezentowało przed-
stawienie pt. „Obrzęd pasowania 
na młodszego kosiarza, tzw. Fryca 
w czasie sianokosów”. Swój koncert 
tradycyjnie mieli Szadkowiacy, któ-
rzy w Kielcach od trzech lat mają 
swoich stałych wielbicieli.

P S
: S R

Gospodynie z naszego regio-
nu prezentowały się na Ryn-

ku Manufaktury podczas IV edycji 
Smaków Ziemi Łódzkiej. Do Łodzi 
zjechały koła gospodyń wiejskich, 
twórcy ludowi i zespoły folklory-
styczne z całego województwa. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Prat-
kowie serwowały gościom Smaków 
Ziemi Łódzkiej tradycyjne potrawy, 
przyrządzane według znanych od po-
koleń receptur.

Do udziału w konkursie „Smacz-
ne Łódzkie”, któremu przewodniczył 
kucharz Andrzej Polan, zgłoszono 
w tym roku 25 potraw. W konkursie 
„Folk-nuta” brały udział 32 zespoły 
ludowe, w tym 12 dziecięcych. Trzy 
najlepsze z każdej kategorii wyróżnio-
ne zostały statuetkami „Folk-Nuty”.

Dużym zainteresowaniem łodzian 

cieszyła się strefa gotowania, w której 
odwiedzający mogli zobaczyć, jak pa-
nie z kół gospodyń wiejskich gotują 
i pieką regionalne potrawy. Można 
było spróbować m.in. chłodnika, 
żurku z białą kiełbasą, zupy dyniowej 
czy kremu marchewkowego.

Powiat zduńskowolski reprezen-
towały: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Pratkowa, GS Szadek oraz Kapela 
Podwórkowa Szadkowiacy.

Organizatorem „Smaków Ziemi 
Łódzkiej” jest Urząd Marszałkowski 
w Łodzi. Impreza promuje regional-
ną żywność i tradycje kulinarne z te-
renu województwa łódzkiego. Koła 
gospodyń wiejskich rywalizowały 
w konkursie na najsmaczniejszą lo-
kalną potrawę, a na scenie prezen-
towały się zespoły ludowe, biorące 
udział w konkursie „Folk-nuta”.

W
„Podkowa” odwiedzili Kielce. Była 
to wizyta w ramach V Międzynaro-
dowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki Agrotravel 2013, któ-
re stanowią doskonałą okazję do pro-
mowania wszystkiego, co w obsza-
rach wiejskich jest najlepsze.

mach stoiska województwa łódzkie-
go, organizowanego przez Sekretariat 
Regionalny KSOW WŁ. Trzydnio-
wa obecność na targach pozwoliła 
nam zaprezentować walory naszego 
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Jakie są rodzaje wsparcia edukacyjnego dla 
uczniów z rodzin o niskich dochodach?

– Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) mamy 
dwa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym. Są to: stypendium szkolne oraz 
zasiłek szkolny.
Komu przysługuje stypendium szkolne?

– Stypendium szkolne mogą otrzymać ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych oraz kolegiów pracowników służb 
społecznych (pomoc ta nie dotyczy studentów). 
Muszą oni mieszkać na terenie gminy Zduńska 
Wola i znajdować się w trudnej sytuacji material-
nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie.
Dla kogo przeznaczony jest zasiłek szkolny?

– Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdu-
jącemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego, np.: pożar, 
powódź, śmierć rodziców lub opiekunów praw-
nych, długotrwała choroba ucznia lub członka 
rodziny ucznia, urodzenie dziecka przez uczen-
nicę itp.
Czy o stypendium może ubiegać się rodzic ucznia 
uczęszczającego do zerówki?

– Niestety, nie. Dzieci uczęszczające do zerówek 
objęte są rocznym obowiązkowym przygotowa-
niem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki 
szkolnej, a zatem nie są uprawnione do otrzymy-
wania stypendium szkolnego. Przepisy dotyczące 

stypendium szkolnego obejmują sześciolatków tyl-
ko i wyłącznie w sytuacji, gdy są oni już uczniami 
szkoły.
Kto może złożyć wniosek o świadczenia pomocy 
materialnej?

– Świadczenia pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek: 
rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo słucha-
cza, bądź na wniosek dyrektora szkoły.
Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o stypen-
dium i zasiłek?

– Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia 
powinien zostać złożony jednorazowo do 15 wrze-
śnia danego roku szkolnego, a w przypadku słu-
chaczy kolegiów – do 15 października.

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie 
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zda-
rzenia losowego.

Wnioski dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Zduńska Wola należy składać w Urzędzie 
Gminy Zduńska Wola w pok. 16 (II piętro). Wzór 
wniosku znaleźć można na stronie UG: www.
ugzw.com.pl w zakładce: „Edukacja- Stypendia”.
Jakie jest obecnie kryterium dochodowe?

– Miesięczna wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o sty-
pendium, nie może przekroczyć 456 zł.
Co należy dołączyć do wniosku o stypendium?

– W celu udokumentowania dochodów rodziny, 
do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadcze-
nia, potwierdzające dochody rodziny za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku.
W jakiej formie realizowane jest stypendium?

– Stypendium szkolne realizowane jest w formie 

refundacji po przedłożeniu imiennych faktur lub 
rachunków na wydatki związane z procesem edu-
kacyjnym ucznia, wystawione na osobę ubiegającą 
się o przyznanie stypendium.
Na co można przeznaczyć stypendium?

– Stypendium szkolne może zostać przeznaczo-
ne na pokrycie kosztów:
■ udziału w dodatkowych płatnych zajęciach edu-
kacyjnych, np.: kursy językowe, zajęcia sportowe, 
taneczne, muzyczne, artystyczne;
■ udziału w wycieczkach szkolnych, wyjazdach 
do kina, teatru, muzeum;
■ zakupu podręczników, przyborów szkolnych 
oraz pomocy dydaktycznych: encyklopedii, słow-
ników, atlasów, lektur, itd.;
■ komitetu rodzicielskiego, czesnego;
■ instrumentu muzycznego;
■ kupna komputera, drukarki, programów oraz ak-
cesoriów komputerowych i założenia abonamentu 
internetowego;
■ zakupu biurka, krzesła obrotowego;
■ zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania 
fi zycznego, stroju roboczego na zajęcia praktyki 
zawodu;
■ zakup przedmiotów i przyborów do praktycznej 
nauki zawodu;
■ dojazdu do szkoły (bilety miesięczne) oraz opłata 
za internat.
Jaka jest wysokość stypendium oraz zasiłku szkol-
nego?

– Wysokość stypendium szkolnego uzależnio-
na jest od miesięcznego dochodu na osobę w ro-
dzinie; nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 
530 zł.

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Stypendium dla ucznia
Co warto wiedzieć, by ubiegać się o uczniowskie stypendium? Odpowiedzi poszuka-
liśmy w Referacie ds. oświaty i płac. Na nasze pytania wyczerpująco odpowiedziała 
inspektor Emilia Barwaśna. 

Rocznica katyńska w Wojsławicach
WSzkole Podstawowej im. Ada-

ma Mickiewicza w Wojsławi-
cach 26 kwietnia odbył się Gminny 
Dzień Katyński. Uroczystości przy 
pomniku poległych to kontynuacja 
ogólnopolskiej, zapoczątkowanej trzy 
lata temu, akcji „Katyń – ocalić od 
zapomnienia”. 

W kwietniu 2010 roku ucznio-
wie wojsławickich szkół posadzili 
przy szkole trzy Dęby Katyńskie, 
by uczcić pamięć zamordowanych 
w Miednoje: starszego posterunko-
wego Władysława Konata, starszego 

posterunkowego Szymona Jagiełło 
i posterunkowego Antoniego Soko-
łowskiego. 

W tym roku w hołdzie ofi arom 
kwiaty złożyli przedstawiciele lo-
kalnych władz, rodziny ofi ar, przed-
stawiciele Komendy Powiatowej 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
oraz społeczność szkolna.  Podnio-
słego charakteru uroczystości nadali 
również kadeci ze Szkoły Policyjnej 
w Wojsławicach i poczty sztandaro-
we z gminnych szkół.

ZDJĘCIE: ARCHIWUM SP W WOJSŁAWICACH 
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998 – czas na młodzież
Projekt, skierowany do młodzie-
ży w wieku od 13 do 19 lat, która 
w większości zamieszkuje teren 
gminy Zduńska Wola, zakończył 
się 30 czerwca podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych w Zamły-
niu. Po spotkaniach z instrukto-
rami uczestnicy przygotowywali 
się do zaprezentowania nabytych 
umiejętności z zakresu pożar-
nictwa oraz udzielania pierwszej 
pomocy.

Od 26 stycznia 25 uczestników 
uczestniczyło w zajęciach organi-
zowanych w ramach projektu „998 
– czas na młodzież”. Po zajęciach 
z psychologiem i doradcą zawodo-
wym Jarosławem Turajczykiem, 
przyszedł czas na dwa bloki zajęć: 
„Pierwsza pomoc przedmedycz-
na” oraz „Wiedzę i umiejętności 
z zakresu pożarnictwa”. Ćwiczenia 
młodych druhów odbywały się pod 
okiem ratownika medycznego Ma-
riusza Kowalczyka oraz kpt. Łuka-
sza Drzewieckiego, który pełni 
funkcję zastępcy dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Komen-
dzie Powiatowej Straży Państwowej 
w Zduńskiej Woli.

Zajęcia drugiego bloku rozpoczęły 
się 18 lutego. Dzięki ćwiczeniom, za-
równo praktycznym jak i teoretycz-
nym, młodzi strażacy udoskonalili 
swoją wiedzę w udzielaniu pierwszej 
pomocy. Mariusz Kowalczyk uczył 
zasad postępowania podczas różne-
go rodzaju wypadków, organizacji 
działań z udziałem osób poszkodo-
wanych oraz korzystania ze sprzętu 
z torby ratowniczej PSP R1.

Najwięcej frajdy przyniosły dru-
hom ćwiczenia praktyczne w terenie, 
podczas których dowiedzieli się, jak 
wyciągać osobę poszkodowaną z auta, 
jak zabezpieczyć miejsca zdarzenia 
oraz odpowiednio ułożyć rannego 
na desce ratowniczej.

W drugim bloku zajęć doświad-
czony strażak Łukasz Drzewiec-
ki przekazał wiadomości z zakresu 
pożarnictwa. Tym razem uczestnicy 
poznali typy gaśnic; główne zasa-
dy, jakie panują podczas ewakuacji 
z różnego rodzaju budynków oraz 
podstawy postępowania podczas wy-
padków masowych. W ramach zajęć 
praktycznych każdy mógł zgasić pa-
lące się materiały. Bardzo ważnym 

elementem były również ćwiczenia 
z zakresu łączności.

Uczestnicy projektu w trakcie 
zajęć odwiedzili Komendę Powia-
tową Straży Państwowej w Zduń-
skiej Woli.

Jak twierdzą młodzi druhowie, 
spośród wszystkich zajęć szkolenia, 
zorganizowanego w ramach Kon-
kursu Grantowego „Równać Szanse 
2012”, najmilej wspominane będą za-
jęcia z ratownictwa medycznego.

– Mogliśmy zdobyć wiedzę i umie-
jętności, do której nasi rówieśnicy 
nie mają dostępu, mimo zajęć o po-
dobnej tematyce w szkołach na za-
jęciach edukacji dla bezpieczeństwa 
czy przysposobienia obronnego. 

Ćwiczenia odbywały się w grupach, 
co sprzyjało integracji oraz wy-
równywaniu szans. Projekt ten jest 
promocją dbania o bezpieczeństwo 
we własnej okolicy i radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
i życiu. Dzięki temu projektowi jeste-
śmy przygotowani do radzenia sobie 
ze stresem oraz mamy wiedzę, która 
będzie niezbędna podczas działań 
ratowniczych, w jakich będziemy 
brali udział, kiedy skończymy 18 lat
– powiedział Filip Bejmert, uczestnik 
projektu „998 – czas na młodzież”.

A K,
J W
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