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16 kwietnia, na terenie
SP w Wojsławicach,
oddano cześć
pomordowanym Polakom
w Katyniu, Twerze
i Charkowie

Ogólnopolska akcja
Polska Biega zgromadziła
we wsi Zborowskie liczną
grupę miłośników biegania.
Na starcie stanęło ponad
200 osób

Podczas VII Festynu Recyklingowego można było podziwiać występy artystyczne dzieci z gminnych przedszkoli. W przerwach między prezentacjami atrakcją dla najmłodszych były warsztaty zatytułowane „Mania kreowania”, przygotowane przez firmę Park Edukacyjny Interakcje.
Dzieci poprzez zabawę mogły poznawać dźwięki, zapachy oraz podstawowe prawa fizyki.
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Dodatkowe służby w gminie
O

statnio przysłowie „w zdrowym
ciele zdrowy duch” coraz rzadziej traktowane jest jako utarty, niewiele wnoszący w nasze życie slogan.
Hasła: sport, dieta i unikanie stresu
stały się synonimem zdrowego stylu
życia.
Zdrowie to wartość, która niestety
nie jest nam dana raz na zawsze i dobrze o tym pamiętać, zanim nasz organizm zacznie odbierać niepokojące
sygnały. Dobre zdrowie jest zatem
na liście ważnych życiowych celów.
Pytanie, jak często o nim pamiętamy? Jeśli tylko w sytuacji składania życzeń, to zdecydowanie za mało,
bo w przeciwieństwie do wielu innych
celów, ten trzeba realizować każdego
dnia. Pomyślmy o zmianie swojego
życia, zanim będzie za późno.
Na IV Festiwalu Zdrowia będziemy motywować i zachęcać do zmiany
dotychczasowych nawyków. 6 czerwca mile widziani są wszyscy Mieszkańcy gminy Zduńska Wola – bez
względu na wiek i płeć.
Zapraszam serdecznie.
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

6 czerwca – Dzień Dziecka & Dzień
Matki & IV Festiwal Zdrowia – w Janiszewicach
8 czerwca – Finał Orlikowej Ligi Mistrzów w skoku wzwyż – w Czechach
20 czerwca – Noc Świętojańska – w Gajewnikach
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 Wojsławicach.

22 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli podpisano umowę w sprawie zorganizowania ponadnormatywnych służb
policjantów ze środków finansowych
samorządu gminy Zduńska Wola.
Rada Gminy Zduńska Wola w budżecie przeznaczyła na ten cel 7 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wydane na dodatkowe patrole w miejscach
wskazanych przez mieszkańców naszej gminy oraz podczas imprez plenerowych, organizowanych przez
społeczność lokalną i Urząd Gminy
Zduńska Wola.
Policjanci będą zapobiegać zachowaniom szczególnie uciążliwym
dla mieszkańców gminy, kontrolować miejsca sprzedaży i spożywania

alkoholu, ujawnić osoby naruszające przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Obecność dodatkowych patroli z pewnością wpłynie

na dalszy wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawę
porządku publicznego.
zdjęcie: archiwum kpp
w zduńskiej woli

Pieniądze na cyfrowy rejestrator
P

aństwowa Straż Pożarna w Zduńskiej Woli pozyska
nowy sprzęt. Gmina Zduńska Wola przekazała tej
jednostce, w formie pomocy finansowej, kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup cyfrowego rejestratora rozmów na potrzeby Powiatowego
Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli’’.
– Rejestrator służy do nagrywania zgłoszeń, wpływających na numer alarmowy 998, oraz do rejestrowania
korespondencji radiowej, prowadzonej podczas działań
ratowniczo-gaśniczych. Wykorzystywany jest szczególnie przy sporządzaniu szczegółowych analiz ze zdarzeń,
a także przy prowadzonych wszelkich czynnościach wyjaśniających i dochodzeniowych, wykonywanych przez różne
organy, w tym policję. Urządzenie jest niezbędne na Stanowisku Kierowania PSP, gdyż umożliwia dyspozytorowi
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w każdej chwili także ponowne odsłuchanie zgłoszenia
zdarzenia i jego bieżącą ocenę dla potrzeb prowadzonych
akcji – wyjaśnia mł. kpt. mgr inż. Dawid Krauze.

Z powodu śmierci

Ś. P. Tadeusza Kryzińskiego

wieloletniego Sołtysa sołectwa Wymysłów
Rodzinie i Bliskim
wyrazy serdecznego i głębokiego współczucia
składają Wójt Gminy Zduńska Wola, Rada Gminy, Sołtysi sołectw gminnych,
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Pamiętać Go będziemy jako człowieka wielkiego serca, aktywnie zaangażowanego w życie gminy Zduńska Wola,
a także w życie mieszkańców wsi Wymysłów. Zachowajmy Go we wdzięcznej i życzliwej pamięci.

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

Projekt i opracowanie DTP:

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

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

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

wydarzenia
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Przebaczyć TAK, zapomnieć NIE
Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.
/Marian Hemar/
16 kwietnia przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach oddano cześć
Polakom pomordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie.
– W swoim postępowaniu kierujemy się słowami Jana Pawła II, który
kiedyś o Katyniu powiedział: „Przebaczyć TAK, zapomnieć NIE”. Staramy się robić wszystko, aby pamięć
o zbrodni sprzed 74 lat pozostała
żywa w świadomości wszystkich pokoleń Polaków – powiedział Marek
Guć, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach.
Uczestnicy uroczystości, w tym
członkowie Rodzin Katyńskich,
obejrzeli spektakl słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej

i Przedszkola w Czechach. Przejmującym elementem przestawienia były
brzozowe krzyże. Krzyże te symbolizują wyrok śmierci na Polaków, zadekretowany bez procesu przez Stalina i Politbiuro w dniu 5 marca 1940
roku. Wyrok, wydany w imię zgubnej ideologii, zmierzającej do podboju świata w imię nienawiści do człowieka, w imię nienawiści do Polski.
Każdy krzyż dźwiga na sobie tysiące
zamęczonych Polaków.

„Gdy tak krzyczą krzyże,
Świat zaciska pięści
I pokoju chce, pokoju bez dna…”.
Odczytano apel poległych. Na zakończenie przedstawiciele władz oraz
goście złożyli wiązanki z kwiatów
i zapalili znicze pod tablicą epitafijną, a poczty sztandarowe oddały
hołd pomordowanym.
W 2010 roku Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego włą-

czyły się w ogólnopolską akcję sadzenia Dębów Pamięci. W całej Polsce
posadzono ich wówczas 21.857.
Na terenie gminy Zduńska Wola posadzono 3 dęby ku pamięci:
■ Szymona Jagiełły, urodzonego
w Izabelowie, starszego posterunkowego Policji Państwowej w Wierzchach;
■ Władysława Konata; starszego
posterunkowego Policji Państwowej
w Izabelowie,
■ Antoniego Sokołowskiego, starszego posterunkowego Policji Państwowej w Annopolu.
Trzej mieszkańcy naszej gminy,
podobnie jak tysiące innych rodaków, w wyniku agresji sowieckiej
trafili do niewoli, a później zostali
brutalnie zamordowani.
Tablicę przy Szkole Podstawowej
w Wojsławicach, upamiętniającą
wydarzenia z 1940 roku uroczyście
odsłonięto i poświęcono 23 kwietnia
2012 roku. Odsłonięcia tablicy dokonała Janina Rybak, z domu Konat,
córka Władysława Konata.

Kanonizacja to ważne wydarzenie
To była szczególna niedziela. 27 kwietnia – dwaj
błogosławieni papieże Jan Paweł II i Jan XXIII
zostali świętymi kościoła katolickiego. To pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku
i zarazem pierwsza kanonizacja głowy kościoła
od czasu Piusa X, który został ogłoszony świętym 60 lat temu.

Suchoczasy pamiętały

W tym dniu na wielu domach łopotały flagi,
a w oknach pojawiły się wizerunki Jana Pawła II.
We wsi Suchoczasy zawisły dwa banery nawiązujące do kanonizacji Świętego Jana Pawła II.

Wieczorek poezji w Czechach

Wstępem do przedsięwzięcia było ogłoszenie konkursu, w ramach którego należało ułożyć wiersz,
piosenkę lub tekst prozy o Janie Pawle II. Najciekawsze utwory zostały opublikowane w tomiku
poezji pt. „Listy do Ojca Świętego”.
W uroczystościach udział wzięli: Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola; ks. Jan Bagiński,
prałat domowy Jego Świątobliwości, wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Świdnicy Śląskiej; Wojciech Rychlik, starosta powiatu zduńskowolskiego;
ks. prałat doktor Dariusz Kaliński, proboszcz bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

w Zduńskiej Woli; o. Dominik Kaczmarek, pallotyn, s. Goretti Korek, urszulanka Serca Jezusa
Konającego w Sieradzu i wielu innych gości.
Niezwykłym punktem wieczoru było umieszczenie relikwii ze skrawkami sutanny Patrona
w centralnym miejscu szkoły. Piękna, profesjonalna recytacja autorskich wierszy w wykonaniu
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wyjątkowe wykonanie piosenek solo, gra na instrumentach oraz taniec pt. „Liturgiczny” stały się
niezaprzeczalnym dowodem na to, że uczniowie
po raz kolejny zostali perfekcyjnie przygotowani.
Zgromadzeni, doceniając ogrom pracy zarówno
uczniów, jak i nauczycieli, nagrodzili ich owacjami
na stojąco.
Uroczystość przygotowali: Justyna Gutowska,
nauczyciel historii i polonista; Ewa Pędziwiatr, nauczyciel WOS; Grażyna Marczewska, katecheta;
Bożena Gąsiorowska, nauczyciel muzyki; Barbara Chwiałkowska, nauczyciel plastyki; Agnieszka
Pluta, katecheta, odpowiedzialna za taniec „Liturgiczny”.
Podniosłości chwili niewątpliwie dodała recytacja wiersza pt. „Ojczyzna” w wykonaniu Henryka Staniuchy, wójta Gminy Zduńska Wola oraz
wiersz pt. „Dzieci” zaprezentowany przez Annę
Stoparczyk, dyrektor Zespołu Gimnazjum, Szko-

ły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach.
– W imieniu własnym, zgromadzonych gości
oraz wójta Henryka Staniuchy pragnę serdecznie
podziękować za trud i zaangażowanie, jakie wspólnie podjęliście wy, uczniowie, wraz z nauczycielami – powiedział na zakończenie uroczystości ks.
prałat Dariusz Kaliński.
Po wspólnym zaśpiewaniu pieśni „Barka”
uczestnicy uroczystości zwiedzali wystawy w klasach, przygotowane przez uczniów szkoły; oglądali
prace plastyczne uczniów, stanowiące scenografię
i… zajadali się kremówkami.
tekst: współpraca Anna Stoparczyk
zdjęcie: archiwum zgspip w czechach
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Zapraszamy na

IV Festiwal Zdrowia
6 czerwca 2014 r.

Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, Janiszewice 17
PROGRAM IMPREZY
Konsultacje lekarskie (12:00-15:00)
		
Kardiologia – dr hab. n. med. Zbigniew Bednarkiewicz
Kardiologia – lek. Katarzyna Wdowiak-Okrojek		
Dermatologia – lek. Sebastian Uczniak			
Diabetologia – dr n. med. Konrad Walczak			
Okulistyka – dr n. med. Iwona Laudańska-Olszewska
Okulistyka – dr n. med. Dominik Odrobina 		
								

Badania (11:00-16.00)
Mammografia – mammobus (8:30-16:00)
Badanie gęstości kości – osteobus (8:30-16:00)
Badanie EKG serca do godz. 15.00
Badanie USG jamy brzusznej do godz. 15.00
Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
Pomiar poziomu glukozy we krwi

Zapisy na konsultacje lekarskie, badanie EKG serca, USG jamy brzusznej i konsultację ortopedyczną w godz. 9:00 – 14:00
od 2.06.2014 r. do 5.06.2014 r. pod numerem telefonu: 732 793 924.
W programie jeszcze: ■ badanie słuchu ■ pomiar tkanki tłuszczowej w organizmie ■ BMI ■ konsultacje dietetyczne
■ nauka samobadania piersi ■ Zintegrowany Informator Pacjenta (możliwość założenia konta) ■ rejestracja dawców szpiku
■ nauka usuwania kleszczy ■ stoiska z naturalnymi kosmetykami i zdrową żywnością.
DLA DZIECI: ■ Szpital pluszowego Misia ■ nauka szczotkowania zębów ■ konsultacja ortopedyczna (z rodzicem)
■ nauka udzielania pierwszej pomocy ■ badanie stóp na podoskopie lustrzanym.

Zdrowie zaczyna się
w każdej buzi

P

od hasłem (znanym już w Polsce): „Niech wiedzą mali i duzi, że zdrowie zaczyna się w buzi”
ruszł na terenie naszej gminy program profilaktyki
próchnicy. Celem działań realizowanych w ramach
programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
i ograniczenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz podniesienie
świadomości zdrowotnej dzieci i ich rodziców.
Inicjatorem programu jest ZOZ „Centrum Stomatologii”. Wójt gminy Zduńska Wola objął program patronatem. Zapewnił też pomoc organizacyjną i finansową w taki sposób, aby dla rodziców
udział w programie był bezpłatny.
Do współpracy zaproszono dyrektorów gminnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz kierowników poradni dziecięcych. To właśnie w tych
placówkach rodzice będę mogli odebrać „paszporty zębowe” (stomatologiczne książeczki zdrowia)
i uzyskać dodatkowe informacje.
Więcej informacji o istocie programu będzie
można uzyskać także pod numerem telefonu:
883 868 494, uruchomionym na potrzeby programu.
Zachęcamy rodziców, by włączyli się do programu.

Pudełko, które może
uratować życie
G

dy ktoś wskutek choroby lub nieszczęśliwego
wypadku straci przytomność, w uratowaniu
życia przybyłej ekipie ratowników może pomóc...
pudełko życia. Coraz częściej proponuje się je seniorom i osobom chorym.
Od czerwca gmina Zduńska Wola będzie rozdawać mieszkańcom opakowania, do których można
wkładać dokumenty, dotyczące historii chorób, oraz
inne dokumenty, które mogą ułatwić pracę ratownikom w nagłej sytuacji. Zwykle jednak dołączone
są do nich formularze, które zawierają wszystkie
niezbędne pozycje, w tym imię, nazwisko, PESEL,
choroby, brane leki i kontakt do bliskich.
Po uzupełnieniu informacji pudełka wkłada się
do… lodówki. Dlaczego tam? Bo jest to najbardziej charakterystyczny sprzęt, obecny w kuchni każdego mieszkania. Spieszący się ratownicy
nie tracą cennego czasu na przeszukiwania całego
mieszkania. Żeby wiedzieli, czy warto sprawdzać
lodówkę, zawsze do pudełka dołączane są naklejki,
które nakleja się na drzwiach lodówki.
O czym jeszcze należy pamiętać? Bardzo ważne

jest to, aby informacje w środku pudełka życia były
aktualne. Na dokumentach powinny być widoczne
daty. Gotowe formularze dołączone do pudełek
mają ograniczoną ważność.
– Przyjęliśmy zasadę, że formularz ważny jest
rok. Po tym czasie ratownicy nie będą, ze względów bezpieczeństwa, uwzględniać informacji dotyczących chorób i zażywanych leków, czyli tych
najważniejszych – podkreśla Małgorzata Krajewska, pomysłodawczyni projektu. – Do promocji
akcji będziemy zachęcali pogotowie medyczne oraz
przychodnie.

wydarzenia
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Akcja „Czysty Aniołek” zakończona
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zduńskiej
Woli włączyli się w ogólnopolską
akcję „Czysty Aniołek”, organizowaną przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Honorowy patronat nad
akcją objął Rzecznik Praw Dziecka
– Marek Michalak.
Zbiórkę przeprowadzono w marcu.
Zgodnie z założeniami akcji zbierano
środki czystości i artykuły chemiczne. Zgromadzono przede wszystkim:
szampony, mydła, pasty i szczoteczki
do zębów, ręczniki, płyny do kąpieli,
piżamy. W zbiórkę włączyli się pracownicy socjalni, pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola, Zespół
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach, Zespół
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Janiszewicach, Szkoła Podstawowa w Krobanowie, Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym,
Szkoła Podstawowa w Izabelowie,
Przedszkole w Ochraniewie, Wspólnota „Odnowy w Duchu Świętym”
oraz osoby prywatne.
Z zebranych darów przygotowano 30 paczek, które przekazano
dzieciom przed Świętami Wielkanocnymi.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które zaangażowały się w tę akcję.

Inwestycje
przewidziane
w budżecie
Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola,
na sesji w dniu 27 marca 2014 roku,
uzupełniono środki finansowe na tegoroczne inwestycje. Łączne koszty zadań inwestycyjnych, ujęte w tegorocznym budżecie gminy Zduńska Wola,
szacowane są na 2.768.153 zł.
Spośród zadań, zaplanowanych
do realizacji w roku 2014 roku, wymienić można między innymi: remonty
i przebudowy dróg o łącznej długości
ponad 3,6 km, remonty budynków komunalnych i infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Gmina dofinansuje również przebudowę: drogi powiatowej Ochraniew
– Wymysłów – Gajewniki oraz drogi
we wsi Annopole Nowe, realizowanych
przez powiat zduńskowolski (w kwocie
po 200.000 zł).
W budżecie przewidziano także
uzupełnienie punktów oświetlenia
ulicznego.

Udzielona pomoc wywołała wielką
radość i uśmiech na twarzach naszych milusińskich.

Miejmy nadal w pamięci słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.

Osoby samotne
zapłacą mniej
za śmieci
Osoby samotne, które mieszkają na terenie gminy Zduńska Wola, zapłacą
mniej za wywóz śmieci. Gminni radni
na sesji w dniu 24 kwietnia zdecydo-

OSP z dofinansowaniem
W
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni (gmina Buczek, powiat łaski) 13 maja
odbyło się spotkanie z marszałkiem

województwa łódzkiego Witoldem
Stępniem. Marszałek podpisał umowy z przedstawicielami 26 gmin województwa łódzkiego na dofinanso-

wali o wprowadzeniu nowej grupy dla
gospodarstw jednoosobowych.
– Największe problemy z płatnościa-

wanie sprzętu dla jednostek OSP,
funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, oraz
tych, które w najbliższym czasie zostaną do niego włączone.
Kwota przeznaczona na ten cel
wyniosła 300.000 zł. Gminy zakupią sprzęt służący ochronie życia,
zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową
lub innym zagrożeniem. Z naszej
gminy dofinansowanie w wysokości 8.000 zł otrzymała Ochotnicza
Straż Pożarna w Janiszewicach.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego po raz szósty
w ten sposób wspiera samorządy lokalne. Od 2009 roku gminy otrzymały łącznie wsparcie w wysokości
1.650.000 zł dla swoich OSP.
zdjęcie: Wit L. Leśniewicz

mi sygnalizowały osoby mieszkające
samotnie. To one ponoszą w całości ciężar wszystkich kosztów. W przypadku
rodzin wieloosobowych te koszty rozkładają się. Zaproponowanie obniżenia
stawki za odbiór odpadów komunalnych od jednej osoby zostało jednogłośnie przegłosowane przez radnych
– zaznacza wójt Henryk Staniucha.
Po zmianach wprowadzonych dla
gospodarstwa jednoosobowego, przy
deklaracji, że odpady będą segregowane, opłata wyniesie 9,20 zł, przy braku
segregacji – 17,60 zł.
Nowe stawki zaczną obowiązywać
od 1 lipca 2014 r.
– Aby skorzystać z nowej stawki,
osoba prowadząca gospodarstwo samotnie, musi złożyć deklarację korygującą – podkreśla wójt Staniucha.
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Siedem razy dla pr
F

estyn Recyklingu zorganizowano w gminie Zduńska Wola już po raz siódmy. Tradycyjnie każdy
mieszkaniec gminy, który przywiózł
odpady – makulaturę, kapsle, nakrętki, baterie, puszki aluminiowe –
otrzymał talon, który mógł wymienić na sadzonkę drzewka, krzewu lub
kwiatów.
– W tym roku nie odbieraliśmy
elektroodpadów, opon i szkła. Są one
zbierane cyklicznie w ramach sytemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zduńska Wola te odpady zabierane są bezpośrednio spod posesji
– wyjaśnia wójt Henryk Staniucha.
Podczas festynu można było podziwiać występy artystyczne dzieci
z gminnych przedszkoli. W przerwach między prezentacjami atrakcją dla najmłodszych były warsztaty
zatytułowane „Mania kreowania”,
przygotowane przez firmę Park Edukacyjny Interakcje. Dzieci poprzez zabawę mogły poznawać dźwięki, zapachy oraz podstawowe prawa fizyki.
W Parku dzieci znalazły urządzenia,
które promują edukację ekologiczną:
rower produkujący prąd, wodną elektrownię, oczyszczalnię wody, komunikację bez prądu, recyklingowy plac zabaw i wiele innych. Przeprowadzono
także warsztaty ekologiczne, podczas
których dzieci stawały się „wynalazcami”, przeprowadzały eksperymenty
i dawały drugie życie rzeczy.

Festyn Recyklingu był także
okazją do promowania zasad ekologicznego i zdrowego odżywiania.
Panie z kół gospodyń z Tymienic
i Wojsławic częstowały przysmakami, m.in. kotletami z kaszy gryczanej, placuszkami z kaszy jaglanej

z sosem malinowym i kaszą kuskus
z warzywami.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie brakowało
chętnych do oddania posegregowanych odpadów i udziału w festynowym programie.

recyklingowy
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Uczmy się
przez zabawę

Rozmowa z Maciejem
Szpunarem, prezesem
firmy Park Edukacyjny
Interakcje.
Co kryje się pod nazwą Park Edukacyjny?
– Firma powstała 3 lata temu.
Wraz z moją wspólniczką postawiliśmy na rozwój dzieci i zdecydowaliśmy się produkować urządzenia
edukacyjne dla tej grupy wiekowej.
Otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach innowacyjnej gospodarki, jako
jeden z 50 projektów z całej Polski.
Stworzyliśmy mobilną wystawę,
z którą jeździmy po Polsce i organizujemy warsztaty dla dzieci. Sami
produkujemy urządzenia, sami je wymyślamy i mamy nadzieję, że wkrótce
będą to produkty seryjne.
Reakcje dzieciaków na propozycje
nauki poprzez zabawę są przeróżne.
Co was w tych wspólnych relacjach
cieszy najbardziej?
– Roześmiane twarze dzieci.
Jednak najbardziej satysfakcjonuje
nas zaangażowanie całych rodzin.
We wspólną zabawę angażowali się
tatusiowie, którzy pokazywali swoim
pociechom, jak działają urządzenia.
Bo tak naprawdę jest to rozrywka
wielopokoleniowa. I właśnie w tym
spełnia się nasza misja – uczyć przez

zabawę. Staramy się w sposób możliwie najprostszy zaprezentować
najmłodszym podstawowe prawa
fizyki.
Co przygotowaliście na tegoroczny
festyn?
– Przywieźliśmy urządzenia, które nawiązują do ekologii i do wody.
Przygotowaliśmy stanowisko do eksperymentów fizyko-chemicznych,
gdzie wykonuje się m.in. eksperymenty z suchym lodem. Poprzez grę
wielkoformatową uczyliśmy dzieciaki także zasad ekologicznego życia
i oszczędzania energii.
Z czego składała się przygotowana
przez państwa wystawa?
– Z uwagi na niesprzyjająca aurę
przywieźliśmy część pomocy zabawowych (klocki, gry planszowe). Dzieci
mogły odciskać ślady zwierząt w piasku (w specjalnych sandałach). Mogły
sprawdzić działanie 4 skrzyń zmysłów,
gdzie trzeba było odgadnąć głosy różnych zwierząt mieszkających w lesie
(skrzynia słuchu), rozpoznać zapachy
(skrzynia zapachu) i nazwy zwierząt (skrzynia wzroku) oraz poznać
przedmioty poprzez dotyk (skrzynia
dotyku). Część pomocy była związana
z wodą (tama wodna, filtr wodny, wir
wodny, hydrostół, śruba Archimedesa). Był także głuchy telefon, rowerelektrownia oraz lewitująca piłka.
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Pierwszy egzamin mają za sobą
Przez trzy dni, od 23 do 25 kwietnia, uczniowie klas trzecich pisali
egzamin gimnazjalny, sprawdzający
ich wiedzę z zakresu przedmiotów
humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz z języka
obcego nowożytnego (nauczanego
w szkole jako obowiązkowy).
Gimnazjaliści każdego dnia zmagali się z egzaminami w dwóch etapach: o godz. 9.00 (60 min.) i 11.00
(90 min.). Uczniowie z dysleksją oraz
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni i niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
mogli otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indy-

widualnie przygotowanych warunkach; mogli mieć także wydłużony
czas egzaminu.

Fascynująca fizyka

Przypomnijmy, że testy są podsumowaniem edukacji gimnazjalistów. Brak takiego egzaminu unie-

Czechy nauką
U

K

acper Makowski, uczeń klasy
IIIB Gminnego Gimnazjum
w Czechach, został laureatem konkursu fizycznego o zasięgu wojewódzkim pn. „Fascynująca fizyka”.
Przebieg konkursu to dwa etapy
teoretyczne, które polegają na rozwiązaniu zadań testowych i zadań
otwartych. 15 najlepszych uczniów
zakwalifikowało się do etapu doświadczalnego. Kacper zajął się
zjawiskiem polaryzacji fal mechanicznych i fal elektromagnetycznych. Swoją pracę referował przed
komisją, w której skład wchodzili:
dziekan Wydziału Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Auto-

matyki, pracownicy naukowi tego
wydziału, a także przedstawiciele
Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki
Ziemi Łódzkiej.
Kacper zaprezentował także wykonany przez siebie przyrząd do pokazu
polaryzacji fal mechanicznych. Praca została bardzo wysoko oceniona.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło
się 4 kwietnia w budynku WEEIA
Politechniki Łódzkiej.
Kacper Makowski jest również finalistą Przedmiotowego Konkursu
Fizycznego, organizowanego przez
Łódzkiego Kuratora Oświaty.
tekst i zdjęcie:
Tomasz Mielczarek

możliwia ukończenie gimnazjum,
co wiąże się z niemożnością podjęcia
nauki w szkole średniej. Z egzaminu
gimnazjalnego zwolnieni są laureaci
oraz finaliści olimpiad i konkursów
wojewódzkich lub ponadwojewódzkich.
Prace gimnazjalistów będą sprawdzane przez egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi, a wyniki, które będą miały
wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej, zostaną przesłane do szkół.
Zdający otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.

dział uczniów Gminnego Gimnazjum w Zespole Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora
Oświaty, wpisał się już na stałe w tradycje edukacyjne placówki.
Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych (każdy uczeń ma prawo
wziąć udział w konkursie I stopnia),
którzy wykazują zainteresowanie tematami i zagadnieniami związanymi
z elementami treści podstaw programowych.
W naszym gimnazjum postawiliśmy głównie na osiągnięcie następujących celów: wspieranie uzdolnień
uczniów, wdrażanie uczniów do samokształcenia, pobudzanie ich twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu, wyłanianie
i promowanie uczniów zdolnych oraz
ich nauczycieli. Trzeba jednak wielu
miesięcy, a nawet lat mozolnej, ciężkiej pracy, poszukiwania informacji
z wielu różnych źródeł i uśmiechu
losu, by wysiłek zwieńczyć tytułem
finalisty lub laureata.
W roku szkolnym 2013/14 do szkolnego etapu konkursów przedmio-

towych z języka rosyjskiego, języka
angielskiego, historii, matematyki,
fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, muzyki, plastyki i WOS
przystąpiło 44 uczniów gimnazjum
z klas II i III.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 11 uczniów:
■ język angielski – Natalia Galert,
opiekun Ewa Gąsiorowska
■ język rosyjski – Maja Sowińska
i Natalia Galert, opiekun Joanna
Banaś
■ matematyka – Paulina Wrąbel,
opiekun Bogumiła Kwiecień
■ fizyka – Kacper Makowski, opiekun Tomasz Mielczarek
■ chemia – Maria Sztwiertnia, opiekun Alina Wrąbel
■ biologia – Karolina Kobiela, opiekun Anna Guć
■ plastyka – Paulina Szubert i Joanna
Urbaniak, opiekun Barbara Chwiałkowska
■ muzyka – Hanna Mazurek i Izabela Sowała, opiekun Bożena Gąsiorowska.
Do ostatniego, III etapu konkursów
przedmiotowych zakwalifikowali się
następujący uczniowie:
■ fizyka – Kacper Makowski, opiekun Tomasz Mielczarek

oświata
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Oni będą bezpieczni

Byli najlepsi
Za nami powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej
Woli, odbyły się 16 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli.

niczej.

W eliminacjach wzięły udział trzyosobowe zespoły
reprezentujące 15 szkół podstawowych i 9 gimnazjów
z powiatu zduńskowolskiego. Uczestnicy rozwiązywali
test, który składał się z 25 pytań. Uczniowie szkół podstawowych musieli wybrać spośród odpowiedzi jedną
prawidłową, natomiast uczniowie gimnazjów mieli trudniejsze zadanie, ponieważ dano im do rozwiązania test
wielokrotnego wyboru.
– Wszyscy biorący udział w turnieju wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy – podkreślił
podinspektor Andrzej Kucharski, naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego.

przez komisję. Uczniowie z gminnych

28 marca w siedzibie zduńskowolskich strażaków 28 uczniów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe, zmagało się z testem. Uczestnicy eliminacji
odpowiadali także na pytania zadawane
szkół zajęli pierwsze miejsca w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja.
Serdecznie gratulujemy Łukaszowi
Suchańskiemu ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym oraz Jakubo-

Z terenu gminy Zduńska Wola najlepiej wypadło Gimnazjum w Janiszewicach, zajmując 2. lokatę w swojej kategorii wiekowej. Drużynę tworzyli: Sandra Nowicka,
Paulina Leśniewska i Marta Siwka. Drugie miejsce zajęła
także SP w Krobanowie. Reprezentowali ją: Aleksandra
Owczarek, Wiktoria Wolska, Adam Miksa i Konrad Lis.

zdjęcie: arch. kpp w zduńskiej woli

stoją

■ plastyka – Joanna Urbaniak, opiekun Barbara Chwiałkowska
■ muzyka – Hanna Mazurek i Izabela Sowała, opiekun Bożena Gąsiorowska.
Wyżej wymienieni uczniowie
uzyskali tytuły finalistów w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym
z fizyki, plastyki i muzyki w roku
szkolnym 2013/14.
Na koniec wróćmy do historii. Systematycznie od 2006 roku Gminne
Gimnazjum w Czechach może poszczycić się zdobywaniem przez
uczniów tytułów finalisty i laureata:
w roku szkolnym 2006/07 – 2 finalistów, 2 laureatów, w roku szkolnym

wi Włodarczykowi z Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach.
11 kwietnia odbył się XXXVII finał
wojewódzki Turnieju. Nasi laureaci
w turnieju szczebla powiatowego nie
zajęli jednak miejsc premiowanych.

Mistrzowie ortografii
XI
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz
Ortografii” dla uczniów z klas I-III
szkół podstawowych odbył się 24
kwietnia w Zespole Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. Wzięło w nim udział 15
uczniów z klas trzecich. Zadaniem
uczniów było napisanie dyktanda
i rozwiązanie testu.

2007/08 – 4 finalistów, w roku szkolnym 2008/09 – 4 finalistów, w roku
szkolnym 2009/10 – 2 finalistów,
w roku szkolnym 2010/11 – 5 finalistów, 4 laureatów, w roku szkolnym
2011/12 – 1 finalista, 1 laureat, w rok
szkolnym 2012/13 – 8 finalistów, 1
laureat i w roku szkolnym 2013/14 –
4 finalistów.
Serdecznie gratuluję uczniom i ich
rodzicom, ale równie mocno cieszę
się z ogromnej pracy i zaangażowania nauczycieli Zespołu Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach.
Anna Stoparczyk
dyrektor zgspip w czechach

Zwycięzcy konkursu to:
■ I miejsce – Marta Szymańska,
Szkoła Podstawowa w Janiszewicach
■ II miejsce – Oliwia Ruta, Szkoła
Podstawowa w Janiszewicach
■ III miejsce – Michał Tarka, Szkoła
Podstawowa w Krobanowie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy za udział
w konkursie.
tekst i zdjęcie:
zgsp w Janiszewicach

Zdobywca III miejsca – Michał Tarka

wydarzenie
Czechy i Janiszewice w ćwierćfinale
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Eliminacje gminne turnieju piłki nożnej Skrzydlewska Cup odbyły się w dniach 29 i 30 kwietnia na kompleksie boisk ORLIK przy Zespole
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. W pierwszym dniu rozgrywek
awans do ćwierćfinału w kategorii klas I–III
wywalczyły drużyny gospodarzy, czyli SP Czechy oraz SP Janiszewice. Ze względu na dużą
liczbę zgłoszonych drużyn eliminacje odbywały
się w dwóch grupach, stąd dwóch ćwierćfinalistów.
W meczach grupy A niespodzianki nie było –
reprezentacja szkoły z Janiszewic wygrała wszystkie mecze i awansowała z kompletem punktów.
Warto dodać, że triumfatorzy strzelili rywalom aż
28 goli, a rekord padł w meczu ze Szkołą Podstawową w Krobanowie, który Janiszewice wygrały
aż 17:0. Najskuteczniejszym piłkarzem Janiszewic
był Filip Mataśka, zdobywca 8 bramek.
W grupie B rywalizacja była bardziej emocjonująca, a najbardziej w ostatnim meczu między SP
Czechy i debiutującej w turnieju – SP 2 Zduńska
Wola. Po zaciętym meczu gospodarze wygrali
3:1.
Drugi dzień spotkań eliminacyjnych przyniósł
awans, a wraz z nim ogromną radość drużynom
ze Zduńskiej Woli. W ćwierćfinale, w kategorii

klas IV–VI, zagrały reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 9 – dla
obu drużyn był to debiut w turnieju. Podobnie jak
w młodszej kategorii wiekowej, ze względu na dużą
liczbę drużyn (9), zostały one podzielone na 2 grupy, stąd para ćwierćfinalistów.
Wszystkie drużyny grały w strojach ufundowanych przez Joannę Skrzydlewską.
Puchary i medale dla zwycięzców eliminacji
ufundował wójt gminy Zduńska Wola – Henryk

Staniucha. Wójt uhonorował także najskuteczniejszych strzelców eliminacji. Statuetki odebrali:
w kategorii klas I-III – Filip Mataśka z SP Janiszewice i Patryk Kowasz z SP Czechy. Obaj zdobyli
po 8 bramek. W kategorii klas IV-VI najskuteczniejszym strzelcem okazał się Szymon Pietrzak
z SP nr 2 w Zduńskiej Woli.
Opiekunowie zwycięskich drużyn otrzymali
bony na zakupy w sklepie sportowym, ufundowane
przez Rajsport Sieradz – Michał Piotrowicz.

Kto wygra korki Lewandowskiego?
Od wielu lat swoją karierę polityczną i związane z tym obowiązki godzi
ze sportem, który jest jej pasją. Europosłanka Joanna Skrzydlewska jest
honorowym prezesem Klubu Żużlowego Orzeł Łódź i kibicem futbolu.
Organizuje też turniej piłkarski dla
dzieci – Skrzydlewska Cup.

Na temat turnieju
rozmawiamy z jego
organizatorką.
To już trzecia edycja turnieju. Czym
tegoroczne zmagania różnią się
od poprzednich?
– Przede wszystkim zainteresowaniem. Po raz pierwszy mecze eliminacyjne graliśmy w Opocznie, Rokicinach i Wieluniu. Zgłosiło się też
wiele szkół z powiatów i miast, które wcześniej nie brały udziału w imprezie – choćby z Łęczycy, Zgierza,
Brzezin czy Zduńskiej Woli. Wraz
z zainteresowaniem rośnie ranga
imprezy. W tym roku patronuje jej

minister sportu Andrzej Biernat,
który ufunduje puchar dla najlepszego piłkarza. Jestem pewna, że dla
piłkarza, który go zdobędzie, będzie
to fantastyczna pamiątka; podobnie
jak korki Roberta Lewandowskiego,
które otrzyma najskuteczniejszy napastnik. Tę nagrodę przekazała nam
Małgorzata Mróz-Kośla z Aleksandrowa Łódzkiego, która wylicytowała je na aukcji charytatywnej z myślą
właśnie o uczestnikach mojego turnieju.
Skąd pomysł na Skrzydlewska
Cup?
– Wymyśliłam turniej, czekając
na samolot do Brukseli. Cała Polska
szykowała się wtedy do EURO 2012.
Pomyślałam o chłopcach biegających
za piłką na szkolnych boiskach i podwórkach, o ich marzeniach, idolach
piłkarskich. To była spontaniczna
decyzja, uznałam, że chłopcom też
należy się piłkarskie święto, więc
zrobię turniej. Zanim samolot wylądował, miałam gotowy plan impre-

zy. Michał Probierz, który prowadzi trening dla złotych medalistów,
oraz byli piłkarze Widzewa: Tadeusz
Gapiński i Wiesław Wraga, nasi sędziowie, od razu zgodzili się pomóc.
Niewiadomą była tylko reakcja nauczycieli. Okazało się, że trafiłam
z pomysłem. Już w pierwszej edycji
zagrały 83 drużyny.
Dlaczego warto wziąć udział w Skrzydlewska Cup?
– O to należałoby zapytać uczestników... Z moich obserwacji i rozmów z zawodnikami i ich opiekunami wynika, że gra w tym turnieju jest
dla dzieci ogromną frajdą. To taka
namiastka poważnej piłki: jest sędzia, są punkty, gra się „o coś”, czyli
o awans; mają później o czym opowiadać kolegom w szkole. Każdy
z chłopców dostaje też prezent: koszulkę i spodenki piłkarskie. Coraz
częściej spotykam chłopców w turniejowych koszulkach na ulicach
Łodzi czy na Orlikach. To znak,
że prezent się podoba. W pierwszej

edycji chłopcy dostawali także pamiątkowe kubki z logo EURO 2012.
Od początku nie było też wpisowego.
Nie chciałam dzielić dzieci na „lepsze” i „gorsze”. Turniej jest dla dzieci, one są najważniejsze i cieszę się,
że w nim grają.
Ile drużyn bierze udział w tym
roku?
– Tegoroczne zainteresowanie
przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Mamy prawie 200 zespołów.
Zastanawiam się ile zgłoszeń będzie
za rok...

sport
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Biegaliśmy w Zborowskiem
Ogólnopolska akcja Polska Biega
to pomysł miłośników biegania –
Roberta Korzeniowskiego, mistrza
w chodzie, a także redaktorów Gazety Wyborczej – Piotra Pacewicza
i Wojciecha Staszewskiego.
Od 2006 roku odbywają się w całej
Polsce tzw. weekendy biegowe w ramach akcji Polska Biega.
10 maja 2014 roku odbyła się piąta edycja biegów we wsi Zborowskie
w gminie Zduńska Wola.
Celem akcji była promocja aktywności fizycznej i pokazania, jak odnaleźć w niej radość i sposób na zdrowe
życie.
Organizatorzy (Gmina Zduńska Wola, SP w Annopolu Starym
i OSP Zborowskie) chcieli także
zmobilizować jak największe rzesze mieszkańców gminy i powiatu
zduńskowolskiego do biegania.Trasami wiodącymi przez lasy otaczające
wieś Zborowskie pobiegło 219 osób,
ze zdecydowaną przewagą dzieci
i młodzieży z gminnych szkół.
Do zobaczenia za rok!

Rodzinny marsz z kijkami
R

odzinny Marsz Nordic Walking, zorganizowany w dniu 18 maja przebiegał na trasie
Piaski (gm. Zduńska Wola) – Strońsko (gm. Zapolice). Impreza odbyła się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014 pod honorowym patronatem pary prezydenckiej Anny
i Bronisława Komorowskich. Marsz był wspólną
inicjatywą podjętą przez gminy Zapolice i Zduńska Wola.

Na starcie pojawiło się 26 uczestników i – po 1,5
godzinnym marszu – wszyscy dotarli na metę.
Na zmęczonych, ale uśmiechniętych entuzjastów
czekały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zamłynia z domowymi wypiekami oraz ciepłą herbatą.
Przy ognisku, w miłej atmosferze, ustalano kolejne trasy marszu po pięknych terenach zaprzyjaźnionych gmin.

Tenisowe zmagania

P

ierwszego dnia uczestnikami rozgrywek byli
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Do turnieju zgłosiło się łącznie
ponad 80 zawodników i zawodniczek. To rekord
tego typu zawodów.
W kategorii drużynowej zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Izabelowie, drugie miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa w Krobanowie, a trzecie –
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach.
W niedzielę 23 marca do rywalizacji przystąpiły osoby dorosłe. Rozgrywki otworzyli
wójt Henryk Staniucha oraz Janusz Sakiewa,
przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola.
Turniej rozgrywany był w jednej kategorii kobiet oraz dwóch kategoriach dla mężczyzn –
do 45 lat i oldboy powyżej 45 lat. Turniej po raz
kolejny cieszył się wielkim zainteresowaniem,
gdyż przystąpiło do niego ponad 40 osób. O popularności turnieju może świadczyć fakt, iż
uczestniczyły w nim nie tylko osoby z powiatu
zduńskowolskiego czy sieradzkiego, ale także
z bełchatowskiego!
Dziękujemy osobom, które szczególnie zaangażowały się w organizację turnieju: Jackowi
Kupisowi oraz Jackowi Nowickiemu. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy
w przyszłym roku.
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