
Po raz 5. odbył się
Halowy Turniej

Piłki Nożnej seniorów. 
Tegorocznymi mistrzami 

zostali piłkarze
z Wojsławic
strona 5

1 marca w Michałowie 
zorganizowano obchody 

Międzynarodowego
Dnia Kobiet. Uczestniczki 

spotkania skorzystały
z badań mammograficznych

strona 3

W Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach podczas ferii zimowych rozpoczął się pi-
lotażowy program edukacji ekonomicznej pt.: „Na własne konto”. Dla grupy 23 uczniów zorganizowano 
warsztaty. W ich trakcie, w formie gier i zabaw edukacyjnych, gimnazjaliści poszerzali widzę z zakresu 
ekonomii i przedsiębiorczości. W programie warsztatów, oprócz zajęć edukacyjnych, była wizyta w ban-
ku i w firmie lokalnego przedsiębiorcy. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę 
w praktyce, przygotowując pracę konkursową – młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do spo-
łeczności lokalnej. więcej na stronach 10-11

Po raz 5. odbył się 1 marca w Michałowie 
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Drogie Panie, Szanowne Miesz-
kanki gminy Zduńska Wola, 

przyjmijcie serdeczne życzenia z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
Przekazuję je wszystkim Dziewczę-
tom i Paniom, mieszkającym na te-
renie naszej gminy.

To właśnie Wy decydujecie o naj-
ważniejszych sprawach w życiu każ-
dego z nas: domowej i rodzinnej 
atmosferze życzliwości, aspiracjach 
edukacyjnych i wychowaniu mło-
dego pokolenia, dobrych obyczajach 
i wrażliwości na potrzeby najbliż-
szych. Jednocześnie potrafi cie pogo-
dzić te walory z pracą zawodową.

Dlatego – śmiem twierdzić – macie 
prawo oczekiwać codziennego szacun-
ku i pomocy ze strony swoich mężów, 
ojców, braci, przyjaciół czy kolegów 
z pracy lub szkoły. Wszystkim Wam 
życzę, abyście na tę życzliwość, sza-
cunek i wsparcie zawsze mogły liczyć. 
Niech dla każdej z Was Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet trwa przez cały 
rok. Wszystkiego najlepszego!

H S
  Z W

10 maja – Polska biega w Zborowskich

31 maja – Manewry strażackie w Cze-

chach

6 czerwca – Dzień Dziecka, Dzień Matki

i IV Festiwal Zdrowia w Janiszewicach

20 czerwca – Noc Świętojańska w Ga-

jewnikach

29 czerwca – Turniej sołecki piłki nożnej 

i piłki siatkowej w Rębieskich

Lipiec-sierpień – Wędrujące lato

Sierpień-wrzesień – Wakacje na Orliku 

w Czechach

7 września – Dożynki Gminne w Wojsła-

wicach.

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

opieka merytoryczna:
fiRMA PRASoWo-WyDAWNicZA
reGiony

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.plpismo samorządoWe Gminy zduŃska Wola
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projekt i opracowanie dtp:

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

Na sesji, w dniu 13 lutego br., 
radni Rady Gminy Zduńska 

Wola jednogłośnie przyjęli m.in. 
uchwałę związaną z zatwierdzeniem 
Planu Rozwoju Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Zduńska Wola 
Karsznice.

Dokument ten musi być zatwier-
dzony przez wszystkie samorządy 
partnerskie, tj.: powiat zduńskowol-
ski i łaski, miasto Zduńska Wola, 
gminy Zduńska Wola i Sędziejo-
wice. Radni Gminy Zduńska Wola 
zatwierdzili go jako pierwsi.

Na sesji obecny był starosta zduń-
skowolski Wojciech Rychlik, który 

przedstawił radnym główne zało-
żenia planu. Dokument ten zawiera 

analizę i diagnozę obszaru rozwoju 
dzielnicy Zduńskiej Woli.

Gmina przyjęła plan rozwoju MOF

dotacje na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków

piąty rok z rzędu ruszył nabór wniosków
Nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ruszył 10 marca. 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania - do wyczerpania limitów środków 
dostępnych w naborze.

limit środków dostępnych w niniejszym naborze wynosi: 132.000 zł.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulami-
nie oraz złożone w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone ponad limit środków będą przyj-
mowane z adnotacją: „ponad limit” i rozpatrywane w przypadku niewykorzystania pełnego 
limitu środków. 

Gdzie i jak należy złożyć wniosek?
Wnioski o przekazanie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocz-
tową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola. Wnioski 
należy składać w dniach pracy instytucji, w godzinach 7.30– 15.15, pod adresem: 

urząd Gminy zduńska Wola, ul. zielona 30
i piętro, pokój 10 (sekretariat)

98-220 zduńska Wola

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich itp. za datę wpływu 
wniosku uważa się dzień dotarcia przesyłki do siedziby Urzędu. 

Wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi: 
■ być złożony w postaci wypełnionego formularza, 
■ zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku, 
■ spełniać wymogi określone w „Regulaminie przekazywania dotacji z budżetu Gminy
    Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” ,
■ być sporządzony w języku polskim, 
■ być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, z oryginalnym podpisem wnioskodawcy. 
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50 rocznica ślubu to rzadkość, 
a co powiedzieć o 65-leciu? Cho-
ciaż wydaje się to prawie niemoż-
liwe, to jednak w naszej gminie jest 
małżeństwo, które doczekało tak 
wyjątkowej, pięknej uroczystości.

Kim są dostojni jubilaci – pań-
stwo Weronika i Piotr Staniucha? 
Małżonkowie mieszkają we wsi 
Czechy. Pani Weronika ma 90, 
a pan Piotr – 93 lata. Sakramen-
talne „tak” wypowiedzieli 30 stycz-
nia 1949 roku. Jubilaci mają pię-
cioro dzieci, trzynaścioro wnuków 

i sześcioro prawnuków. Najstarsza 
wnuczka ma 41 lat, a najstarszy 
prawnuk 14. Najmłodsza wnuczka 
natomiast ma 19 lat, a najmłodsza 
prawnuczka 8 miesięcy.

– Rodzice są w naszej rodzi-
nie ogromnym autorytetem dla nas 
wszystkich – podkreśla Eugenia Opa-
lińska, córka państwa Staniuchów.

To nie jedyna tak ważna uroczy-
stość w tej rodzinie. 14 stycznia ich 
najmłodsza córka – Maria obchodzi-
ła swoją 25 rocznicę ślubu.

Jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
pomyślności i długich lat życia.

Żelazne gody państwa Staniuchów
i sześcioro prawnuków. Najstarsza 
wnuczka ma 41 lat, a najstarszy 
prawnuk 14. Najmłodsza wnuczka 
natomiast ma 19 lat, a najmłodsza 
prawnuczka 8 miesięcy.

nie ogromnym autorytetem dla nas 
wszystkich – podkreśla Eugenia Opa-
lińska, córka państwa Staniuchów.

stość w tej rodzinie. 14 stycznia ich 
najmłodsza córka – Maria obchodzi-
ła swoją 25 rocznicę ślubu.

Na zdjęciu (od lewej): eugenia opalińska, henryk Staniucha, Weronika i Piotr Staniuchowie

oraz Janusz Sakiewa

Co roku, 8 marca, kobiety obchodzą 
swoje święto. Jest ono także wyra-

zem szacunku dla ofi ar walki o równo-
uprawnienie kobiet. Zostało ustanowio-
ne dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy 
kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, 
które w Nowym Jorku – właśnie 8 marca 
1908 roku – domagały się praw wybor-
czych i polepszenia warunków pracy.

W sobotę 1 marca w Michałowie 
zorganizowano obchody Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Ich uczestniczki 
powitali Henryk Staniucha, jego zastęp-
ca Antoni Wujda oraz Janusz Sakiewa, 
przewodniczący Rady Gminy Zduńska 
Wola.

– Jest to święto, o którym nie powi-
nien zapomnieć żaden mężczyzna. Ko-
biety wnoszą w nasze życie tyle radości, 
piękna i delikatności, że świat bez nich 
byłby co najmniej nudny. To kobiety 
są matkami, żonami, najlepszymi kole-
żankami i przyjaciółkami. Dlatego tego 
dnia każda kobieta powinna usłyszeć 
życzenia. Nawet najdrobniejsze miłe 
słowo bądź drobny podarunek sprawi, 
że w Dzień Kobiet na twarzach wszyst-
kich pań pojawi się uśmiech – podkreślił 
wójt Henryk Staniucha.

W programie uroczystości znalazły 
się: występ kabaretu Sacreble oraz po-
kaz iluzji, przygotowany przez Miko-
łaja Krawczyka. Były także śpiewy pie-
śni biesiadnych przy akompaniamencie 
Stanisława Radomskiego oraz zabawa 
quizowa, zaaranżowana przez Marię 
Donat. Kobiety skorzystały z badań 
mammografi cznych.

Świat bez kobiet – jak ogród bez kwiatów
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Jubileuszowe, 20. Targi – Regio-
ny Turystyczne Na Styku Kul-
tur odbyły się w dniach 21-23 
lutego w Hali Expo w Łodzi. 
Lokalna Grupa Działania „Pod-
kowa” skorzystała z możliwości 
promowania na nich regionu już 
po raz trzeci.

Atrakcji na naszym stoisku nie brakowało. Każ-
dy, kto je odwiedził, mógł smacznie zjeść, zaczerp-
nąć informacji o ofercie turystycznej i kulturalnej, 
zaśpiewać, a nawet zatańczyć. W trakcie imprezy 
pokazaliśmy, jak wiele mamy do zaoferowania. Fe-
stiwal Koni i Muzyki Country, prezentowany przez 
Stajnię Gajewniki oraz zespół Droga na Ostrołękę, 
a także inscenizacja historyczna walk obronnych 
z września 1939 r. i turniej rycerski, na które zapra-
szał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapoli-
cach – okazały się prawdziwym hitem targów.

Dużym powodzeniem cieszyły się także da-
nia kuchni regionalnej, przygotowane przez Sto-
warzyszenie Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic 
„KOS” oraz herbatki ziołowe, którymi częstował 
Andrzej Wojtkowski, prowadzący rolno-zielar-
skie gospodarstwo w Pratkowie. Na wypoczynek 
z dala od miejskiego zgiełku zapraszali państwo 
Chronowscy, właściciele agroturystyki „U Marka”, 
miejsca magicznego, w którym można spróbować 
wegetariańskiej kuchni, zrelaksować się oraz po-
znać tajniki tai chi. Do odwiedzania regionu za-
chęcali ponadto przedstawiciele gmin Zduńska 
Wola i Szadek. P S

Po raz kolejny na styku kultur…

Realizacja projektów fi nansowa-
nych z funduszy Unii Euro-

pejskiej w perspektywie fi nansowej 
2007-2013 powoli dobiega końca. 
Wszystkich benefi cjentów czeka 
sporo zmian. Zmienia się także Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Prace przy opracowywaniu nowego 
programu wciąż trwają. Konsultacje 
regionalne w naszym województwie 
odbyły się w dniu 25 lutego w Łodzi. 
Spotkanie zainicjowało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestni-
czyli w nim także przedstawiciele na-
szego regionu.

Na realizację PROW w latach 
2014-2020 w całym kraju przewi-
dziano ponad 13,5 mld zł. Główne 
cele na przyszłość to: poprawa kon-
kurencyjności rolnictwa, zrówno-
ważone zarządzanie zasobami na-

turalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój 
terytorialny obszarów wiejskich. Te 
plany realizowane będą przy pomocy 
6 priorytetów: transfer wiedzy i inno-
wacyjność, konkurencyjność, łańcuch 
żywieniowy, ochrona ekosystemów, 
efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz włączenie społecz-
ne i rozwój gospodarczy.

Zakończenie prac nad Programem 
będzie kolejnym krokiem przybliżają-
cym do uruchomienia środków skie-
rowanych na obszary wiejskie w nowej 
perspektywie fi nansowej. Znaczenie 
tych środków dla naszego regionu do-
skonale obrazują liczne projekty, które 
zrealizowane zostały w poprzednich 
latach przy wsparciu z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

PROW po nowemu
R
pejskiej w perspektywie fi nansowej 
2007-2013 powoli dobiega końca. 
Wszystkich benefi cjentów czeka 
sporo zmian. Zmienia się także Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Prace przy opracowywaniu nowego 
programu wciąż trwają. Konsultacje 
regionalne w naszym województwie 
odbyły się w dniu 25 lutego w Łodzi. 
Spotkanie zainicjowało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestni-
czyli w nim także przedstawiciele na-
szego regionu.

2014-2020 w całym kraju przewi-
dziano ponad 13,5 mld zł. Główne 
cele na przyszłość to: poprawa kon-
kurencyjności rolnictwa, zrówno-
ważone zarządzanie zasobami na-

PROW po nowemuPrzedsięwzięcia zrealizowane
w gminie Zduńska Wola

w ramach PROW

Program „Małe Projekty”
■ Gmina Zduńska Wola w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą 

turystyczną; przyznana kwota dotacji – 10.010 zł;

■ Wydanie „Leksykonu sołectw Gminy Zduńska Wola”; przyznana kwota dotacji 

– 17.885 zł;

■ Zorganizowanie Spotkania Wigilijnego dla aktywnych mieszkańców gminy oraz 

osób samotnych i bezdomnych; przyznana kwota dotacji: 11.161,08 zł;

■ Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku; przyznana kwota 

dotacji: 21.557,90 zł.

Działania „Odnowa i rozwój wsi”
■ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Zduńska Wola; przy-

znana kwota dotacji: 291.170 zł;

■ Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole 

Stare; przyznana kwota dotacji: 319.782 zł;

■ Budowa placów zabaw w miejscowościach Karsznice i Piaski; przyznana kwota 

dotacji: 72.491 zł.

Andrzej Wojtkowski i Maria Kaczorowska, dyrektor Departamentu funduszu Rozwoju obszarów Wiejskich UMWł

Jarosław środa, przedstawiciel Stowarzyszenia Agro Aves, w rozmowie z Witoldem Stępniem, marszałkiem województwa łódzkiego
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Na wsparcie rozwoju sportu 
Urząd Gminy Zduńska Wola 

przeznaczył w tym roku 37.500 zł. 
W ramach tej kwoty prowadzone 
będą dwa działania.

Na realizację zadania pn.: „Prowa-
dzenie szkolenia sportowego, udział 
w zawodach oraz rozgrywkach spor-
towych” wpłynęło 6 ofert; na reali-
zację pn. „Organizacja imprez i za-
wodów sportowych znaczących dla 
gminy Zduńska Wola” – 4 oferty.

Z przyznanych środków 33.500 zł 
przeznaczono na wykonanie zadania 

pierwszego, a kwotę 4.000 zł na rea-
lizację drugiego zadania. Wszystkie 
kluby, które złożyły wnioski, otrzy-
mały dotację. Kwota dotacji dla jednej 
oferty mogła wynieść max. 80 procent 
całkowitego kosztu zadania.

Wartość przeznaczona na realizację 
zadania 1.: 33.500 zł
■ Ludowy Zespół Sportowy Rębie-
skie – piłka nożna: 15.000 zł
■ Towarzystwo Sportowe Janiszewi-
ce – piłka nożna: 9.000 zł
■ Miejsko-Gminny Uczniowski 

Klub Sportowy „Pogoń Zduńska 
Wola” – piłka nożna: 5.500 zł
■ Zduńskowolskie Towarzystwo Cy-
klistów – kolarstwo: 2.000 zł
■ Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „PARK” – lekkoatletyka: 
1.000 zł
■ Stowarzyszenie „DIAMENT” – 
piłka nożna: 1.000 zł.

Wartość przeznaczona na realizację 
zadania 2.: 4.000 zł
■ Stowarzyszenie na Rzecz Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „RA-

ZEM ŁATWIEJ” – IV Spartakiada 
Przedszkolaka: 1.300 zł
■ Ludowy Klub Sportowy w Woj-
sławicach – Otwarte mistrzostwa 
Gminy Zduńska Wola w tenisie 
stołowym: 1.000 zł
■ Szkolny Klub Strzelectwa Spor-
towego LOK „Sokół” – Zawody 
strzeleckie o Puchar Wójta Gminy 
Zduńska Wola – 1.000 zł
■ Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „PARK” – Turniej koszy-
kówki o Puchar Wójta Gminy Zduń-
ska Wola: 700 zł.

Pieniądze na sport rozdzielone

Osiem drużyn z terenu gminy Zduńska Wola 
uczestniczyło w jubileuszowym – V Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej, którego stawką był Pu-
char Wójta Gminy Zduńska Wola. Zawody 
odbyły się w niedzielę 23 lutego w sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Woj-
sławicach.

Poziom zawodów z udziałem seniorów był 
bardzo wyrównany. Rywalizacja od początku 
przebiegała w spokojnej i przyjaznej atmosferze. 
Z roku na rok poziom sportowy turnieju rośnie, 
o czym może świadczyć fakt, że o kolejności 
miejsc zdecydowała dopiero ostatnia kolejka 
rozgrywek. Taki przebieg turnieju spowodował, 
że licznie zebrani kibice byli świadkami pojedyn-
ków stojących na dobrym poziomie i dostarczają-
cych nie lada emocji.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każ-
dym”. Podczas trwania turnieju odbyło się 28 spot-
kań. Na koniec najwięcej powodów do radości mie-
li piłkarze z Wojsławic, którzy odebrali główną 
nagrodę z rąk Henryka Staniuchy.

W klasyfi kacji końcowej drugie miejsce zajęła 
drużyna LZS Rębieskie. Na podium stanęli jeszcze 
zawodnicy Dream Team.

Puchary, dyplomy, medale i nagrody wręczali 
wójt Henryk Staniucha; Janusz Sakiewa, prze-
wodniczący Rady Gminy Zduńska Wola i Sła-
womir Turski, przewodniczący Gminnej Rady 
Sportu.

Najlepszym strzelcem turnieju (8 bramek) został 
Jakub Zientalak z drużyny FC Holandia, nato-
miast najlepszym bramkarzem turnieju okazał się 
zawodnik zwycięskiej drużyny z Wojsławic – To-
masz Chrześcijanek.

Pragniemy podziękować Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wojsławicach za zorganizo-
wanie małej gastronomii oraz Markowi Guciowi, 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławi-

cach za udostępnienie i przygotowanie sali gim-
nastycznej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapra-
szamy w przyszłym roku.

V Halowy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola 

Laury dla Wojsławic
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INFORMACJA I BEZPIECZEÑSTWO

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO 
SAMORZĄDOWEGO INFORMATORA SMS 

DZIĘKI REJESTRACJI W SYSTEMIE MOŻESZ OTRZYMYWAĆ 
WIADOMOŚCI NA SWÓJ TELEFON Z INFORMACJAMI O:

Możesz rejestrować się 
w bezpłatnym systemie 

na 2 sposoby
szczegóły na drugiej stronie ulotki

Alarmy!

Inform
acje

Inform
acje

Ost
rzeż

enia

Pobierz aplikację

 - DO TWOJEJ POSESJI NIE DOCIERA KURENDA?

- CHCESZ SZYBKO OTRZYMYWAĆ WAŻNE INFORMACJE O GMINIE?

- KTOŚ ZRYWA OGŁOSZENIA I NIE WIESZ CO SIĘ DZIEJE 
W SOŁECTWIE?

Zawarty w kodzie znak “0” jest cyfrą “zero”

Wyślij SMS* z wybranym kodem rejestracyjnym na numer 661 000 112

1. Wyślij SMS* o treści wybranego kodu rejestrującego na 
numer 661 000 112

2. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.

3. Od tej pory będziesz otrzymywał ważne informacje 
z Urzędu Gminy Zduńska Wola w postaci wiadomości SMS.

4. Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* z kodem 
wyrejestrowującym na numer 661 000 112

kod  
rejestrujący

Ogrodzisko Tak.ezd0425 Nie.ezd0425

Opiesin Tak.ezd0426 Nie.ezd0426

Ostrówek Tak.ezd0427 Nie.ezd0427

Piaski Tak.ezd0431 Nie.ezd0431

Polków Tak.ezd0432 Nie.ezd0432

Poręby Tak.ezd0429 Nie.ezd0429

Pratków Tak.ezd0430 Nie.ezd0430

Rębieskie Tak.ezd0433 Nie.ezd0433

Suchoczasy Tak.ezd0434 Nie.ezd0434

Tymienice Tak.ezd0435 Nie.ezd0435

Wojsławice Tak.ezd0436 Nie.ezd0436

Wymysłów Tak.ezd0437 Nie.ezd0437

Wólka Wojsławska Tak.ezd0438 Nie.ezd0438

Zamłynie Tak.ezd0439 Nie.ezd0439

Zborowskie Tak.ezd0440 Nie.ezd0440

Rolnicy Tak.ezd041 Nie.ezd041

kod  
rejestrujący

Annopole Nowe Tak.ezd0410 Nie.ezd0410

Annopole Stare Tak.ezd0411 Nie.ezd0411

Biały Ług Tak.ezd0412 Nie.ezd0412

Czechy Tak.ezd0413 Nie.ezd0413

Gajewniki Tak.ezd0415 Nie.ezd0415

Gajewniki Kolonia Tak.ezd0416 Nie.ezd0416

Henryków Tak.ezd0417 Nie.ezd0417

Izabelów Tak.ezd0418 Nie.ezd0418

Janiszewice Tak.ezd0419 Nie.ezd0419

Karsznice Tak.ezd0422 Nie.ezd0422

Kłady Tak.ezd0414 Nie.ezd0414

Korczew Tak.ezd0421 Nie.ezd0421

Krobanów Tak.ezd0420 Nie.ezd0420

Michałów Tak.ezd0423 Nie.ezd0423

Mostki Tak.ezd0424 Nie.ezd0424

Ochraniew Tak.ezd0428 Nie.ezd0428

Pobierz aplikację Komunikator SISMS 

1. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: 
www.komunikator.sisms.pl.

2. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS.
3. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny 

i zapisz się w nim.
4. Od tej pory będziesz otrzymywać ważne informacje z Urzędu Gminy Zduńska Wola.
5. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z systemu, przekaż taką 

informację poprzez formularz na stronie: www. komunikator.sisms.pl/wyrejestruj.

Nowa 

aplikacja!!

2

1 jeśli posiadasz klasyczny telefon komórkowy:

jeśli posiadasz smartfona:

5. Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji z 
innych grup odbiorców (np. Rolnicy lub inne sołectwo) należy 
dla każdej z tych grup przeprowadzić proces rejestracji.

Chcesz szybko otrzymywać 
ważne wiadomości z terenu
gminy i masz telefon 
komórkowy? Do Twojej 
posesji nie dochodzi kurenda? 
Ktoś zrywa ogłoszenia 
z tablicy informacyjnej 
i nie wiesz, co dzieje się 
w Twoim sołectwie? Skorzystaj 
z Samorządowego Informatora 
SMS, który został właśnie 
uruchomiony przez samorząd 
gminy.

Od stycznia gmina Zduńska Wola, jako pierw-
sza w powiecie zduńskowolskim, wprowadziła 
SMS-owy system wczesnego ostrzegania miesz-
kańców przed różnego rodzaju zagrożeniami. Poza 
jednorazową opłatą za zgłoszenie do systemu – 
mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów.

Jak to działa?
– Mieszkaniec gminy Zduńska Wola wysyła pod 
określony numer telefonu SMS o treści „tak” z od-
powiednim kodem z tabeli. Otrzymuje potwier-
dzenie, że został zarejestrowany. Od tego momen-
tu otrzymuje informacje, które my przekazujemy. 
Natomiast kiedy będzie chciał zrezygnować z ko-
rzystania z tej usługi, pod odpowiedni numer tele-
fonu wysyła SMS o treści „nie” i jest automatycznie 

usuwany z bazy danych – wyjaśnia Henryk Sta-
niucha, wójt gminy Zduńska Wola. – Wysłanie 
SMS-a o treści „tak” umożliwia otrzymywanie 
wiadomości. Za wiadomość, wysłaną w celu reje-
stracji, użytkownik systemu zapłaci zgodnie z ta-
ryfą własnego operatora (koszt zwykłego SMS-a). 
W dzisiejszych czasach telefony komórkowe oka-
zują się najszybszym komunikatorem. SMS dociera 
w ciągu kilku sekund, a w sytuacjach zagrożenia 
ludzie przesyłają je do znajomych. Wiadomości 
alarmowe pokażą się odbiorcy w kolorze czerwo-
nym, ostrzeżenia w kolorze żółtym, a informacje 
podstawowe wyświetlą się na spokojnym szarym 
tle – dodaje wójt.

Jakich informacji mogą spodzie-
wać się mieszkańcy?
Każdy mieszkaniec, który zaloguje się do sytemu, 
będzie dostawał w SMS-ie wiadomość o nadcho-
dzących ulewach, burzach, śnieżycach, epide-
miach, utrudnieniach na drogach, awariach sieci 
gazowej, energetycznej czy braku wody.

SI SMS będzie kolejnym narzędziem służącym 
do przekazywania informacji o gminie i działa-
niach samorządu. Mieszkańcy nie będą zasypy-
wani informacjami, ale otrzymają tylko te najważ-
niejsze.

– Prowadzimy już elektroniczny biuletyn infor-
macyjny, gazetę gminną, redagujemy stronę inter-
netową, a teraz wprowadzamy system SMS-owy. 

Jeżeli mieszkańcy go zaakceptują, to będziemy go 
rozwijać i aktywować nowe bloki tematyczne – 
mówi wójt Henryk Staniucha.

Konsorcjum, które oferuje nowy system, w pełni 
odpowiada za ochronę danych osobowych i nie 
udostępnia numerów telefonów innym fi rmom. 
Nie należy więc obawiać się ani spamów, ani ofert 
reklamowych.

Archaiczne syreny
Co prawda obecnie działa system syren i alarmów 
dźwiękowych, ale prawie nikt już nie wie, co ozna-
czają poszczególne sygnały. Mało kto też wie, co ro-
bić, gdy usłyszy dźwięk syreny. Włączane są one 
teraz najczęściej dla uczczenia ważnych historycz-
nych momentów. Stąd pomysł, aby wyjść naprzeciw 
zmieniającym się czasom. W każdej rodzinie jest 
teraz co najmniej jeden telefon komórkowy. Wła-
śnie dzięki komórkom można szybko i sprawnie 
poinformować dużą grupę ludzi o nadchodzącym 
niebezpieczeństwie. A jak będzie to wyglądało 
w praktyce, przekonamy się już wkrótce.

Dostawcą systemu jest lider tego rynku – wro-
cławska spółka SI SMS Sp. z o.o. Od początku 
działalności tworzy na potrzeby JST usługi, które 
wymagają wyższych standardów niż rynki ko-
mercyjne. SI SMS dostarcza bezpieczne systemy 
do masowego zarządzania informacją w sytu-
acjach kryzysowych, działając w wielu miastach 
i gminach.

Gmina w zasięgu ręki



INFORMACJA I BEZPIECZEÑSTWO

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO 
SAMORZĄDOWEGO INFORMATORA SMS 

DZIĘKI REJESTRACJI W SYSTEMIE MOŻESZ OTRZYMYWAĆ 
WIADOMOŚCI NA SWÓJ TELEFON Z INFORMACJAMI O:

Możesz rejestrować się 
w bezpłatnym systemie 

na 2 sposoby

Alarmy!

Inform
acje

Ost
rzeż

enia

 - DO TWOJEJ POSESJI NIE DOCIERA KURENDA?

- CHCESZ SZYBKO OTRZYMYWAĆ WAŻNE INFORMACJE O GMINIE?

- KTOŚ ZRYWA OGŁOSZENIA I NIE WIESZ CO SIĘ DZIEJE 
W SOŁECTWIE?

* Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem 
taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści ozna-
cza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl.
W treści SMS-a powinien być wpisany tylko kod rejestrujący
serwisu. Zawarty w kodzie znak “0” jest cyfrą “zero”.

Wyślij SMS* z wybranym kodem rejestracyjnym na numer 661 000 112

1. Wyślij SMS* o treści wybranego kodu rejestrującego na 
numer 661 000 112

2. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem rejestracji w serwisie.

3. Od tej pory będziesz otrzymywał ważne informacje 
z Urzędu Gminy Zduńska Wola w postaci wiadomości SMS.

4. Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* z kodem 
wyrejestrowującym na numer 661 000 112

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod 
wyrejestrowujący

Ogrodzisko Tak.ezd0425 Nie.ezd0425

Opiesin Tak.ezd0426 Nie.ezd0426

Ostrówek Tak.ezd0427 Nie.ezd0427

Piaski Tak.ezd0431 Nie.ezd0431

Polków Tak.ezd0432 Nie.ezd0432

Poręby Tak.ezd0429 Nie.ezd0429

Pratków Tak.ezd0430 Nie.ezd0430

Rębieskie Tak.ezd0433 Nie.ezd0433

Suchoczasy Tak.ezd0434 Nie.ezd0434

Tymienice Tak.ezd0435 Nie.ezd0435

Wojsławice Tak.ezd0436 Nie.ezd0436

Wymysłów Tak.ezd0437 Nie.ezd0437

Wólka Wojsławska Tak.ezd0438 Nie.ezd0438

Zamłynie Tak.ezd0439 Nie.ezd0439

Zborowskie Tak.ezd0440 Nie.ezd0440

Rolnicy Tak.ezd041 Nie.ezd041

Serwis informacyjny kod  
rejestrujący

kod 
wyrejestrowujący

Annopole Nowe Tak.ezd0410 Nie.ezd0410

Annopole Stare Tak.ezd0411 Nie.ezd0411

Biały Ług Tak.ezd0412 Nie.ezd0412

Czechy Tak.ezd0413 Nie.ezd0413

Gajewniki Tak.ezd0415 Nie.ezd0415

Gajewniki Kolonia Tak.ezd0416 Nie.ezd0416

Henryków Tak.ezd0417 Nie.ezd0417

Izabelów Tak.ezd0418 Nie.ezd0418

Janiszewice Tak.ezd0419 Nie.ezd0419

Karsznice Tak.ezd0422 Nie.ezd0422

Kłady Tak.ezd0414 Nie.ezd0414

Korczew Tak.ezd0421 Nie.ezd0421

Krobanów Tak.ezd0420 Nie.ezd0420

Michałów Tak.ezd0423 Nie.ezd0423

Mostki Tak.ezd0424 Nie.ezd0424

Ochraniew Tak.ezd0428 Nie.ezd0428

Komunikator SISMS przeznaczony jest dla posiadaczy telefonów typu smartfon. Dzięki aplikacji będziesz
 otrzymywać rozszerzone powiadomienia z gminy. Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio.

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Gminą Zduńska Wola. 
Usługa jest świadczona zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy.

Pobierz aplikację Komunikator SISMS 

1. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: 
www.komunikator.sisms.pl.

2. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS.
3. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny 

i zapisz się w nim.
4. Od tej pory będziesz otrzymywać ważne informacje z Urzędu Gminy Zduńska Wola.
5. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z systemu, przekaż taką 

informację poprzez formularz na stronie: www. komunikator.sisms.pl/wyrejestruj.

Nowa 

aplikacja!!

Komunikator SISMS przeznaczony jest dla posiadaczy telefonów typu smartfon. Dzięki aplikacji będziesz
 otrzymywać rozszerzone powiadomienia z gminy. Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio.

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Gminą Zduńska Wola. 
Usługa jest świadczona zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy.

2

1 jeśli posiadasz klasyczny telefon komórkowy:

jeśli posiadasz smartfona:

5. Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji z 
innych grup odbiorców (np. Rolnicy lub inne sołectwo) należy 
dla każdej z tych grup przeprowadzić proces rejestracji.
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3 marca to data, którą 
rodzice z gminy Zduń-
ska Wola powinni zapi-
sać w swoim kalenda-
rzu. Tego dnia ruszyła
rekrutacja do przed-
szkoli. Co ważne
– na nowych zasadach.

Zmiany przepisów, które dotyczą 
rekrutacji, są podyktowane wykona-
niem wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z 8 stycznia 2013 r. i wpro-
wadzone ustawą z dnia 6 grudnia 
2013 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). 
Wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go stanowił, że kryteria rekrutacji 
do szkół i przedszkoli powinny wy-
nikać z ustawy, a nie z rozporządze-
nia ministra edukacji. W efekcie na-
ruszane było konstytucyjne prawo 
do nauki.

Nowe przepisy uwzględniają po-
trzebę godzenia pracy zawodowej ro-
dziców z obowiązkami rodzinnymi, 
mają na względzie potrzeby rodzin 
wielodzietnych oraz niepełnospraw-
nych dzieci i rodziców.

– Zgodnie z wyżej wymienioną 
ustawą, do placówek przedszkolnych, 
dla których organem prowadzącym 
jest gmina, w pierwszej kolejności 
będą przyjmowane dzieci mieszkań-
ców naszej gminy – podkreśla Ewa 
Padzik, sekretarz Gminy Zduńska 
Wola.

W przypadku większej liczby 
kandydatów, zamieszkałych na te-
renie gminy, niż liczba dostępnych 
miejsc, przeprowadzone zostanie 
postępowanie rekrutacyjne. Do-
stępne miejsca to takie, które pozo-
staną po uwzględnieniu deklaracji 
o kontynuowaniu edukacji przed-
szkolnej dzieci, w poprzednim roku 
zapisanych w danej placówce. Ro-
dzice składają deklarację o kontynu-
acji pobytu dziecka w przedszkolu, 
punkcie przedszkolnym lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole podsta-
wowej.

W pierwszej kolejności, zgod-
nie z ustawą o systemie oświaty, 

będą przyjmowane te dzieci, które 
potrzebują szczególnego wsparcia 
państwa: niepełnosprawne, niepeł-
nosprawnego rodzica lub rodziców, 
z niepełnosprawnym rodzeństwem, 
z rodzin wielodzietnych (minimum 
troje dzieci), objętych pieczą zastęp-
czą oraz rodziców samotnie wycho-
wujących. Wszystkie te kryteria mają 
jednakową wartość.

Na pozostałe miejsca przyjmowa-
ne będą dzieci zgodnie z dodatkowy-
mi kryteriami określanymi, na rok 
szkolny 2014/2015, przez dyrekto-
ra szkoły w uzgodnieniu z wójtem 
gminy.

Jeśli po przyjęciu dzieci z tere-
nu gminy pozostaną wolne miej-
sca, placówka będzie mogła przyjąć 
dzieci zamieszkałe poza terenem 
gminy, posługując się zasadami re-
krutacji jak dla dzieci ze swojego 
terenu.

Harmonogram
rekrutacji
■ 24 lutego – 3 marca 2014 r. – złoże-
nie przez rodziców deklaracji o kon-
tynuowaniu pobytu dziecka w przed-
szkolu, punkcie przedszkolnym, 
oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej,
■ od 3 marca 2014 r. – wydawa-
nie wniosków o przyjęcie dziecka 
do przedszkola, punktu przedszkol-
nego, oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej,
■ od 3 marca do 31 marca 2014 r. 
– przyjmowanie przez przedszkola, 
szkoły wniosków o przyjęcie dziecka 
do przedszkola, punktu przedszkol-
nego, oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej,
■ od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2014 r. 
– ocena formalna i merytoryczna zło-
żonych wniosków, w tym – w dniu 
2 kwietnia 2014 r. – opublikowanie 

listy kandydatów zakwalifi kowanych 
i niezakwalifi kowanych,
■ od 8 kwietnia do 15 kwietnia 
2014 r. – podanie do publicznej wia-
domości list dzieci przyjętych i nie-
przyjętych.

Niezależnie od wprowadzonych 
rozwiązań rekrutacyjnych, od 2017 r. 
każde dziecko będzie miało zagwa-
rantowane miejsce w placówce przed-
szkolnej, w której każda godzina 
dodatkowa (ponad minimum 5 bez-
płatnych godzin) będzie kosztowała 
nie więcej niż 1 złoty. Obecnie miej-
sca są przygotowane dla wszystkich 
5-latków (są objęte obowiązkiem 
przedszkolnym). Natomiast dzięki 
obowiązującej od września tego roku 
tzw. ustawie przedszkolnej, prawo 
do miejsca w placówce przedszkolnej 
zyskają od 2015 r. wszystkie 4-latki, 
a od 2017 r. również 3-latki.

Nowe ujednolicone zasady 
przyjęć dzieci do przedszkoli

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krobanowie podczas występu na festiwalu Recyklingu w roku 2013
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Podsumowanie II Międzyszkol-
nego Konkursu „Na dziko, czyli 

w poszukiwaniu nielegalnych skła-
dowisk odpadów” odbyło się w grud-
niu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi. Pa-
tronat nad konkursem objął Łódzki 
Kurator Oświaty oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi.

Do konkursu zgłosiło się 26 szkół 
gimnazjalnych z województwa łódz-
kiego. Gminne Gimnazjum w Jani-
szewicach znalazło się wśród czte-
rech nagrodzonych szkół.

Nagrody w postaci urządzeń wie-
lofunkcyjnych, radioodtwarzacza 
oraz pozycji książkowych odebrały 
autorki nagrodzonej pracy: Izabela 

Adamczyk, Klaudia Jabłońska, Na-
talia Kluska, Paulina Kluska i Mar-
ta Żarnowska. Praca nosiła tytuł: 
„Pokaż nielegalnym odpadom recy-
kling”.

Przygotowania do konkursu ko-
ordynowali nauczyciele z Janisze-
wic: Bożena Witkowska, Katarzyna 
Grala i Maciej Janiak. Wyróżnionym 
uczennicom nagrody wręczyli: Jan 
Kamiński, Łódzki Kurator Oświa-
ty oraz Kazimierz Perek, dyrektor 
WFOŚiGW w Łodzi. Podzięko-
wania i gratulacje otrzymali także 
dyrektor szkoły Paweł Nyklewicz 
i nauczyciele koordynujący.

  :  
  J

Podsumowania czwartego pro-
jektu edukacyjnego WebQuest, 

organizowanego w SP w Wojsławi-
cach w ramach „Cyfrowej szkoły”, 
dokonano 20 grudnia 2013 r. Projekt 
nosił tytuł „Śladami naszego patro-
na Adama Mickiewicza”.

Działania trwały 5 miesięcy i były 
podzielone na 5 kategorii tematycz-
nych (literaci – dziennikarze, omnibus 
humanistyczny, plastycy – malarze, 
turniej recytatorski, konkurs na naj-
lepsze wykonanie hymnu szkoły).

– Pracując nad projektem, ucznio-
wie wzbogacili swoją wiedzę na te-
mat życia i twórczości Adama Mic-
kiewicza, wieszcza narodowego 
i patrona naszej szkoły. Myślę, 
że efekt końcowy wszystkich po-
zytywnie zaskoczył – mówi Jolanta 
Tomaszewska-Kijańska, pomysło-
dawczyni i koordynator projektu.

Podsumowanie przebiegało w nie-
zwykle miłej i serdecznej atmosferze, 
pod czujnym okiem niezależnych ju-
rorów: Anny Michalskiej, Karoliny 
Krysztofi ak i Tadeusza Goleczko. 
Grand Prix i gromkie brawa otrzy-
mała pani Marzena Augustyniak 
za solowe wykonanie a cappella 
utworu „Niepewność”.

  W

„Na dziko”, czyli 4. lokata Śladami patrona 
Adama Mickiewicza

Rozstrzygnięto i podsumowano XV 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
i Literacki „Pudełko moich ma-
rzeń”. Ten konkurs to nieograniczo-
na tematycznie, cykliczna inicjaty-
wa Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury „Na Pięterku”, która 
ma na celu ujawnienie i rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień arty-
stycznych dzieci i młodzieży.

Na konkurs wpłynęło 20 prac 
w kategorii poezja i 21 prac w ka-
tegorii proza ze szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych z całej 
Polski. 

W dziale prozy, w kategorii wieko-
wej 13-16 lat, pierwszą nagrodę zdo-
była Magdalena Czerczyńska, uczen-
nica Zespołu Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach. Wy-
różnienie za prozę w kategorii wie-

kowej 10-12 lat otrzymała Dominika 
Klimczak z tej samej szkoły.

Gościem specjalnym gali fi nałowej 
konkursu była Magda Femme, zna-
na wokalistka pochodząca ze Zduń-
skiej Woli. Wspominała „stare czasy” 
w swoim rodzinnym mieście, odpo-

wiadała na pytania publiczności 
i oczywiście zaśpiewała.

Po występie odbyło się wręczenie 
nagród dla laureatów i otwarcie wy-
stawy pokonkursowej. 

: A I
 J I

Pudełko ich marzeń

organizowanego w SP w Wojsławi-
cach w ramach „Cyfrowej szkoły”, 
dokonano 20 grudnia 2013 r. Projekt 
nosił tytuł „Śladami naszego patro-
na Adama Mickiewicza”.

podzielone na 5 kategorii tematycz-
nych (literaci – dziennikarze, omnibus 
humanistyczny, plastycy – malarze, 
turniej recytatorski, konkurs na naj-
lepsze wykonanie hymnu szkoły).

Adama Mickiewicza

Próbę mają 
już za sobą

Próbny sprawdzian szóstoklasistów 

2014 z Operonem odbył się 9 stycz-

nia. W całej Polsce egzamin szóstokla-

sistów rozpoczął się o godz. 9.

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty 

z Operonem ma na celu pomóc w przy-

gotowaniach do obowiązkowego spraw-

dzianu na koniec szóstej klasy.

Tematem przewodnim testu był 

teatr i wokół niego skoncentrowano 

niemal wszystkie zadania testowe. 

Część zadań sprawdzała umiejętność 

prawidłowego odczytywania teatralne-

go repertuaru, a także planu widowni. 

Nie zabrakło zadań matematycznych, 

w których należało wypisać wszystkie 

obliczenia.

Szóstoklasistom życzymy powo-

dzenia i wytrwałości w przygotowa-

niach.

FOTO: ARCHIWUM SP W WOJSŁAWICACH

Rycerska lekcja

Uczniów Szkoły Podstawowej w Iza-

belowie 3 lutego odwiedziła grupa ar-

tystyczna, która przeprowadziła pokaz 

historyczny. W barwny sposób zapre-

zentowano życie ludzi w średniowie-

czu, a w szczególności zwyczaje rycer-

skie, ubiory i uzbrojenie. Te wyjątkowe 

zajęcia cieszyły się ogromnym zainte-

resowaniem dzieci i młodzieży. Chętni 

uczestniczyli w walkach rycerskich, 

niektórzy dali się… zakuć w dyby.

TEKST I FOTO: ARCHIWUM SP W IZABELOWIE

Próbny sprawdzian szóstoklasistów 

Rycerska lekcja

Uczniów Szkoły Podstawowej w Iza-

Piotr Paszkiewicz wręcza nagrodę Dominice Klimczak fot. ARchiWUM SZKoły 
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Z inicjatywy Urzędu Gminy Zduń-
ska Wola w Zespole Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janisze-
wicach, wraz z początkiem ferii zi-
mowych, rozpoczął się pilotażowy 
program edukacji ekonomicznej pt.: 
„Na własne konto”. Program skie-
rowany jest do uczniów gimnazjum 
z gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich. Głównym celem projektu jest 
kształtowanie postaw przedsiębior-
czych, poszerzanie wiedzy ekono-
micznej oraz umiejętność planowa-
nia własnej ścieżki zawodowej wśród 
młodzieży gimnazjalnej z terenów 
wiejskich.

W czasie tegorocznych ferii zimo-
wych, w ramach tego programu, dla 
grupy 23 uczniów zorganizowano 
warsztaty. W ich trakcie (w formie 
gier i zabaw edukacyjnych) gimna-
zjaliści poszerzali widzę z zakresu 
ekonomii i przedsiębiorczości. Musieli 
sami wyprodukować zabawki i książ-
ki i… jak najwięcej na nich zarobić. 
Wśród zabawek wygrała grzechotka.

W programie warsztatów, oprócz 
zajęć edukacyjnych, była wizyta 

w banku i wizyta w fi rmie lokalnego 
przedsiębiorcy.

– Oba spotkania cieszyły się du-
żym zainteresowaniem gimnazjali-
stów. Dzieci były bardzo aktywne, 
chętnie zadawały pytania, włącza-
ły się w prace zespołowe. Piszą też 
bloga, bo aktywność również się 
liczy. Myślę, że cel projektu został 
osiągnięty – mówiła Agata Kobyłka, 

studentka, z ramienia organizatora 
współprowadząca zajęcia.

Podczas II semestru uczniowie wy-
korzystują zdobytą wiedzę w prakty-
ce, przygotowując pracę konkursową 
– młodzieżową gazetkę ekonomicz-
ną, skierowaną do społeczności lo-
kalnej oraz minibiznesplan jej wy-
dania. Autorzy najlepszych prac 
zostaną zaproszeni na fi nał konkursu 

do Warszawy, gdzie będą rywalizo-
wać o roczne stypendia edukacyjne.
Celem programu jest:
■ poszerzanie wiedzy ekonomicznej 
uczniów,
■ kształtowanie podstaw przedsię-
biorczości,
■ przekazanie umiejętności świa-
domego planowania własnej ścieżki 
zawodowej,

WraŻenia uczestnikóW projektu, opisane na bloGu
Dzień pierwszy
Po rozwiązaniu testu przyszło nam 
stanąć oko w oko z pierwszym za-
daniem. Na szczęście okazało się, 
że mamy sprzedawać bądź kupować 
jabłka. Każdy pomyślał wtedy, że ła-
twiejszego zadania chyba nie mogło 
być. Lecz jak wszędzie jest jakieś 
„ale”. Sprzedawcy losowali kartki z 
ceną, za jaką musieli sprzedać jabłka, 
a kupcy otrzymywali kartki z ceną, 
za którą musieli kupić jabłka. Pierw-
sza runda. Nikt nie wie o co chodzi. 
Lecz kolejne etapy gry, a było ich 3, 
ukazywały nam uroki rynku i każdy 
czuł się na nim jak ryba w wodzie 
Marta N.
Dzień drugi
Uczestniczyliśmy w grze pt: „Fa-
bryka książek”. Naszym najważniej-
szym zadaniem było wyprodukowa-
nie jak największej liczby książek 
w jak najniższej cenie. W zabawie 
przede wszystkim chodziło o to, aby 
nauczyć się dobrze zarządzać czasem 
i organizować pracę. Grę utrudniały 
nam pani Agnieszka i pani Agata, 

które na przemian odciągały kogoś 
z zespołu od pracy, albo wyłącza-
ły „prąd w fabrykach” Na koniec 
podliczenie naszych osiągnięć i 
wreszcie wygrał najlepszy. Haha 
Kolejną zabawą była gra pt.: „Fa-
bryka zabawek”. W zespołach, ja-
kie wybrały nam panie, musieliśmy 
skonstruować zabawkę, którą ktoś 
kupi, która będzie tania w pro-
dukcji, a zarazem będzie ładnie 
wykonana. Moja drużyna wyko-
nała grzechotkę. W tym zadaniu 
kierowaliśmy się prostotą, a jednak 
się opłacało. Nasza drużyna zwy-
ciężyła(...). Czego uczy nas ten pro-
jekt? Po dwóch dniach zajęć śmiało 
mogę stwierdzić, że uczy nas tego, 
co pani Agnieszka i pani Agata po-
trafi ą najlepiej – czyli zarządzania 
czasem. W tym projekcie nie ma 
szansy na nudę! Marta N.
Dzień trzeci
Ten dzień chyba zapadnie nam 
wszystkim w pamięć. Otóż byliśmy 
dzisiaj na wycieczce w Banku Pekao 
SA. Zostaliśmy tam bardzo miło 

przywitani przez Panią Elżbietę. 
Zaprowadziła nas do sali, w której 
przedstawiła nam prezentację. Mó-
wiła bardzo dużo o funkcjonowaniu 
banku. Co ciekawe, zawarła również 
informacje o tym, jak powstawały te-
lefony komórkowe. Dowiedzieliśmy 
się także o aplikacjach na telefon, 
dzięki którym można płacić i robić 
przelewy poprzez te urządzenia. Po-
tem mieliśmy krótki quiz na temat 
tego, co zobaczyliśmy w prezentacji. 
Wyłoniono trzech zwycięzców, któ-
rzy uzyskali najwięcej punktów i wrę-
czono im nagrody. Potem zeszliśmy 
na dół, by zobaczyć na czym polega 
praca „pań z okienka”. Widzieliśmy 
też maszynę do liczenia pieniędzy. 
Następnie poszliśmy zobaczyć stary 
skarbiec banku, w którym obecnie 
znajdują się archiwa. Do prawdzi-
wego skarbca nie mogliśmy wejść, 
ponieważ nie jesteśmy do tego upo-
ważnieni. Kod do sejfu znają zaled-
wie dwie osoby z całego banku! Wi-
zytę w banku wspominamy bardzo 
miło. Ala

Następnie pojechaliśmy do dru-
karni. Dowiedzieliśmy się tam jak 
są produkowane opakowania do sło-
dyczy, żarówek itp. Największe wra-
żenie wywarła na mnie maszyna, 
która składała opakowania. Po fa-
bryce oprowadzał nas sam właści-
ciel fi rmy, tata naszych koleżanek. 
Zaprowadził nas do pokoju, gdzie 
przeprowadziliśmy z nim „wywiad”. 
Dowiedziałem się wielu ważnych 
rzeczy na temat przedsiębiorstwa, 
np. że najważniejsza w otwarciu 
działalności jest uczciwość. Nasza 
wycieczka bardzo mi się podobała. 
Michał
Dzień czwarty
Zajęcia zaczęliśmy jak zawsze o 9 
Pierwszą zabawą było wypisanie jak 
największej liczby słów związanych 
z bankiem. Każdy projekt był bardzo 
ciekawy i bardzo fajny Nasza grupa 
miała najwięcej skojarzeń, więc wy-
graliśmy. Naszą drugą grą był barter. 
Każdy dostał 3 takie same karteczki. 
Jedni mieli samochody, telewizory, 
zaś inni ser, wodę itp. Gra polegała 

Nauka, która już wkrótce zaowo cuje
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Na spacer z kijami
Rozmowa 
z Elżbietą Urbańską, 
nauczycielem 
dyplomowanym, 
wieloletnim 
pracownikiem Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Henryka Dąbrowskiego 
w Krobanowie.

W Szkole Podstawowej w Krobano-
wie od roku szkolnego 2013/2014
realizowane są dwie innowacje peda-
gogiczne: „Nordic walking – sport, 
relaks, zabawa” oraz „Lubimy czy-
tać”. Zanim przejdziemy do tej dru-
giej, proszę opowiedzieć o „Nordic 
walking”. Co skłoniło Panią, aby 
taki projekt napisać i później reali-
zować?

– Dzieci chętnie uczestniczą 
w zajęciach pozalekcyjnych. Pobyt 
w szkolnej świetlicy może być wzbo-
gacony o zajęcia ruchowe na świe-
żym powietrzu. Postanowiłam za-
interesować uczniów naszej szkoły 
uprawianiem nordic walking. Moja 
przygoda z marszem z kijami zaczę-
ła się od zajęć z instruktorem osiem 
lat temu. W roku 2009 ukończyłam 
kurs instruktorów we Wrocławskiej 
Szkółce „Nordwalk”, którą reprezen-
tuje znany szkoleniowiec Aleksan-
der Wilanowski. Stworzyłam od-
powiednią bazę – zakupiłam 10 par 
profesjonalnych kijów nordic walking 
dostosowanych do wzrostu dzieci. 
Wspólnie z nauczycielem świetlicy 
Moniką Klimczak i nauczycielem 
wychowania fi zycznego Lillą Leder 
na spotkaniu z rodzicami przedstawi-
łyśmy historię i znaczenie uprawiania 
nordic walking przez dzieci i doro-
słych. W styczniu 2010 roku, podczas 
zajęć ferii zimowych, powstał niefor-
malny klub nordic walking „IGON”. 
Innowacja będzie rozpoczęciem ko-
lejnego etapu. Mamy nowe pomysły, 
rozwijamy współpracę, doskonalimy 
umiejętności, propagujemy aktywny 
tryb życia, sami zajmujemy się orga-
nizowaniem aktywności ruchowej 
w czasie wolnym.
Jakie wydarzenia towarzyszą tej in-
nowacji?

– Program innowacji pedagogicz-
nej „Nordic walking – sport, relaks, 
zabawa” zakłada realizację cyklicz-
nych spotkań, takich jak: treningi 

nordic walking, zajęcia plenerowe, 
gry i zabawy terenowe, wyjazdy 
na różnego rodzaju festyny, spot-
kania miłośników nordic walking, 
spotkania z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Nordic Walking, współ-
praca ze szkołą w Annopolu Starym 
i z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu w Zapolicach, udział w ogól-
nopolskich akcjach: Tydzień Zrów-
noważonego Transportu, Polska 
Biega czy w programach „Szkoła 
w Ruchu” i „Trzymaj Formę”.
Kto może wziąć udział w projekcie 
i kiedy odbywają się zajęcia?

– W projekcie biorą udział dzieci 
w wieku od 8 lat, młodzież i dorośli. 
Treningi odbywają się w poniedział-
ki, piątki i soboty.
Jak ten rodzaj zajęć rekreacyjnych 
odbierają dzieci?

– Pozytywnie. Stanowimy zespół, 
który liczy już 32 dzieci. Spotykamy 
się w małych grupach. Mamy opraco-
wane 4 trasy na terenie Krobanowa, 
Kolonii Krobanów i Krobanówka. 
Grupa dorosłych spotyka się w każdą 
sobotę na terenie GOKiS w Zapoli-
cach. Wiosną chcemy też rozpocząć 
wędrówki przy Szkole Podstawowej 
w Annopolu Starym.
Przejdźmy do innowacji pn. „Lubi-
my czytać”. To chyba dość trudne, 

by zachęcić teraz dzieci do czyta-
nia… Na czym polega ten projekt 
i do kogo jest skierowany?

– Innowacja kierowana jest do dzie-
ci sześcioletnich, uczęszczających 
do oddziału przedszkolnego. Zosta-
ła opracowana wg Podstawy Progra-
mowej Wychowania Przedszkolne-
go dla Oddziałów Przedszkolnych 
w Szkołach oraz w oparciu o publi-
kacje: Jagody Cieszyńskiej „Kocham 
uczyć czytać” i Ireny Majchrzak „Od-
imienna nauka czytania”. W progra-
mie jest m.in. nauka rozpoznawania 
samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśla-
dowczych i sylab. Stosujemy także 
metodę odimiennej nauki czytania: 
dziecko obserwuje jak brzmienie 
imion przekształca się w znaki gra-
fi czne. Nie ma głoskowania czy słow-
nika obrazkowo-wyrazowego, jest 
prezentacja alfabetu (Ściana Pełna 
Liter). W prosty sposób wprowadza-
my dziecko w świat liter drukowa-
nych i pisanych. Nowatorstwo polega 
na stymulowaniu rozwoju w zakresie: 
percepcji wzrokowej, słuchowej, mo-
toryki, myślenia i pamięci. Wdroże-
nie innowacji wymaga przygotowania 
pomocy dydaktycznych przy współ-
pracy z rodzicami bez dodatkowych 
nakładów fi nansowych.
Dziękuję za rozmowę.

z Elżbietą Urbańską, 
nauczycielem 
dyplomowanym, 
wieloletnim 
pracownikiem Szkoły 

w Krobanowie.

W Szkole Podstawowej w Krobano-
wie od roku szkolnego 2013/2014
realizowane są dwie innowacje peda-
gogiczne: „Nordic walking – sport, 
relaks, zabawa” oraz „Lubimy czy-
tać”. Zanim przejdziemy do tej dru-
giej, proszę opowiedzieć o „Nordic 
walking”. Co skłoniło Panią, aby 
taki projekt napisać i później reali-

WraŻenia uczestnikóW projektu, opisane na bloGu
na wymianie niepotrzebnych produk-
tów na te, które zapisaliśmy wcześniej 
na karteczkach Gra nie była łatwa! 
W następnej rundzie Pani Agata 
rozdała nam pieniądze Większość 
osób wykazała się wielkim sprytem 
Naszym trzecim zadaniem było ode-
granie scenek. Polegały one na za-
łożeniu nowego konta w banku 
Oliwia Sz.
Piąty dzień
Ostatni dzień projektu trwał tak samo 
jak inne, też mieliśmy do wykonania 
kilka zadań, oczywiście na punkty. 
Wczoraj zakończyliśmy nasz pię-
ciodniowy projekt. Nauczyliśmy się 
wielu mądrych rzeczy, związanych 
z ekonomią. Zajęcia trwały krótko, 
ale były niezapomniane. Nasza szko-
ła awansowała do następnego etapu, 
który będzie polegał na wykonaniu 
i wyprodukowaniu gazetki. Szko-
da, że te zajęcia trwały tak krótko. 
Dziękuję wszystkim za cudowną at-
mosferę na zajęciach. Mam nadzie-
ję, że za rok będzie podobny projekt. 
Natalia O.

■ zmniejszenie dysproporcji w znajo-
mości narzędzi fi nansowych pomię-
dzy młodzieżą miejską a młodzieżą 
pochodzącą z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto” jest 
realizowany we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej 
i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

Nauka, która już wkrótce zaowo cuje

elżbieta Urbańska, pomysłodawczyni projektów, z Julią chaładyniak, uczennicą klasy iv
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Zapraszamy na

Vii Festyn recyklingowy
Wojsławice – 26 kwietnia 2014 r.

po raz 7. mieszkańcy gminy zduńska Wola będą mogli uczestniczyć
w Festynie recyklingowym.

na program festynu składają się:
■ zbiórka posegregowanych odpadów i wymiana na ekonagrody
■ występy najmłodszych mieszkańców gminy
■ konkursy dla dzieci i młodzieży
■ warsztaty ekologiczne.

Kontynuując dotychczasową współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, pięć gmin województwa łódz-
kiego – Szadek, Wodzierady, Zapolice, Burzenin i Zduńska Wola – opracowało i wspólnie wdraża model świadczenia usług 
komunalnych najwyższej jakości w obszarze gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r.
W ramach projektu „Razem dla ekologii” samorządy chcą podnieść świadomość proekologiczną mieszkańców poprzez 
przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych oraz festynu ekologicznego.
Aby system działał bez zarzutu, potrzebne są działania techniczne i logistyczne, mające na celu pozyskanie informacji o ilo-
ści odpadów oraz poziomie segregacji w gospodarstwach domowych. Niezbędne jest również precyzyjne opracowanie 
logistyki wywozu i segregacji śmieci oraz zasad adekwatnego naliczenia opłat za te usługi. Wymaga to wdrożenia spój-
nego modułu świadczenia usług komunalnych wysokiej jakości i monitorowania jakości tych usług, poprzez opracowanie 
systemu wskaźników wraz z metodologią i harmonogramem pomiaru.
Sprawne funkcjonowanie systemu jest niemożliwe bez współpracy i zaangażowania Mieszkańców gminy.
Wspólnie możemy zrobić więcej!

regulamin zbiórki odpadów
Podczas festynu zorganizowana zostanie zbiórka odpadów. 
Mieszkańcy Gminy Zduńska Wola, którzy do Punktów Recyklingowych, zorganizowanych na terenie zbiórki, w godz. 10.00 – 15.00 
dostarczą którykolwiek z poniżej wymienionych odpadów, będą mogły w zamian otrzymać talon na odbiór nagrody zgodnie z od-
dzielnym wykazem. Na nagrody przewidziano: sadzonki roślin jednorocznych, drzew, krzewów lub róż. 

Dodatkowych informacji należy szukać na stronie Urzędu Gminy Zduńska Wola pod adresem: www.ugzw.com.pl

 rodzaj odpadu ilość odpadóW przypadająca na 1 talon
 makulatura (PRASA coDZieNNA, PRASA KoloRoWA, teKtURA, KSiążKi) 20 kG

 puszki aluminioWe 60 szt. 

 kapsle metaloWe od butelek 0,5 kG

 baterie i akumulatory małoGabarytoWe 30 szt.
 ZBieRAMy BAteRie AlKAicZNe, BAteRie oD KAMeR viDeo, telefoNóW KoMóRKoWych
 i BeZPRZeWoDoWych, PRZeNośNych KoMPUteRóW, KAlKUlAtoRóW
 APARAtóW SłUchoWych, BAteRie PAlUSZKi itP.

 nakrętki od butelek typu pet  0,5 kG

Gmina Zduńska Wola


