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ZDUŃSKA WOLA

Niezwykły wieczór
przeżyły osoby,
które 20 czerwca
wybrały się do Gajewnik
na „Noc Świętojańską”

27 czerwca uczniowie
odebrali świadectwa
ukończenia szkoły. Najlepsi
otrzymali nagrody rzeczowe
lub wyjadą na kolonie
na Węgry

Artur Partyka podczas Orlikowej Ligi Mistrzów szukał nowych talentów. Turniej, kończący wojewódzkie zmagania, odbył się na boisku Orlik przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach. Adrian Spałek z Gminnego Gimnazjum w Czechach z wynikiem
160 cm zajął pierwsze miejsce w skoku wzwyż kategorii chłopców ze szkół gimnazjalnych.
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Szanowni
Mieszkańcy

N

awet się nie obejrzeliśmy, a już
minęło półrocze 2014 roku.
W tym czasie wydarzyło się niemało
w sporcie, zdrowiu i szeroko rozumianej kulturze. Wchodzą w etap realizacji zaplanowane w bieżącym roku
inwestycje. Na stronach gminnej gazety mamy możliwość zapoznania się
z informacjami o wielu z nich.
Nadchodzące miesiące to czas wypoczynku. Uczniowie zakończyli
kolejny rok szkolny; przed nimi wyczekiwane wakacje. Wielu z naszych
mieszkańców planuje urlopy. Życzę
wszystkim bezpiecznego wypoczynku, pełnego radosnych chwil i słońca.
I nie zapominajmy na wczasach
o uśmiechu i życzliwości wobec drugiego człowieka.
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Wójt Staniucha z absolutorium
Podczas sesji w dniu 29 maja radni
jednogłośnie udzielili absolutorium
wójtowi gminy. Po raz kolejny pozytywnie ocenili realizację budżetu
w zakresie dochodów i wydatków.
Tym samym poparli dotychczasowe
działania wójta.
Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w roku budżetowym,
ponieważ podczas niej oceniane jest
wykonanie budżetu za poprzedni
rok.
Wydatki zrealizowano w kwocie
29.260.889,50 zł, przy zaplanowanych 31.024.512,77 zł, co stanowi
94,31 proc. Priorytetem były inwestycje, które w roku 2013 zostały zrealizowane w kwocie 2.689.517,48 zł.
Dochody zostały wykonane
w kwocie 30.669.917,95 zł, przy
zaplanowanych 30.620.440,94 zł,
co stanowi 100,16 proc.

Wójt Henryk Staniucha przyjął
gratulacje od Janusza Sakiewy, przewodniczącego Rady Gminy oraz rad-

Pudełko, które może uratować życie
G
mina Zduńska Wola w dniu
6 czerwca, podczas IV Festiwalu Zdrowia, rozpoczęła kampanię
społeczną o nazwie „Pudełko życia”.
Ideę akcji wyjaśnia wójt Henryk Staniucha.

Na czym ona polega kampania „Pudełko życia”?
– Od czerwca gmina Zduńska
Wola dostarcza mieszkańcom opakowania, do których można wkładać
historie chorób oraz inne dokumenty,
które mogą ułatwić pracę ratownikom w nagłej sytuacji. Zwykle dołączone są do nich formularze, które
zawierają wszystkie niezbędne pozycje, w tym: imię, nazwisko, PESEL,
choroby, przyjmowane leki i kontakt
do bliskich. Ważne jest, aby był tam
również dokument ze zdjęciem, co
ułatwi szybką identyfikację osoby.
Zgromadzone informacje w pudełku
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 do-
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łączane są naklejki, które umieszcza
się na drzwiach lodówki.
O czym jeszcze należy pamiętać?
– Bardzo ważne jest to, aby informacje przechowywane w „Pudełka życia” były aktualne. Na dokumentach powinny być widoczne

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

nych, sołtysów i współpracowników.

zdjęcie:
Włodzimierz Rychliński

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 branych
leków.
Do kogo akcja jest adresowana?
– Ta akcja skierowana jest głównie do ludzi starszych, samotnych
i niepełnosprawnych, ale w zasadzie
każdy może z niej skorzystać. Mamy
nadzieję, że projekt pomoże w chorobie, wypadku lub innej sytuacji kryzysowej i ułatwi pracę służbom medycznym pogotowia w sytuacji, gdy
ratownik medyczny ma z pacjentem
utrudniony kontakt, bo na przykład
taki pacjent jest nieprzytomny. Jasna
informacja, wskazująca na co dana
osoba jest uczulona i jakie bierze
leki, może skrócić czas podania odpowiedniego preparatu i dzięki temu
uratować życie.

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

inwestycje
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Kolejna schetynówka w gminie
Wyłoniono wykonawcę rozbudowy drogi gminnej w miejscowości
Michałów. Umowa z Firmą PUH
WADRI Zuzanna Wawrzyńczak
z Sieradza została podpisana 26
czerwca.

Przekazano
dotację na
drogi w powiecie
Nieważne w czyim zarządzie są drogi
na terenie naszej gminy, ważne, aby
mieszkańcy mogli poruszać się po drogach dobrych.
Z takiego złożenia wychodzą radni

Wykonanie inwestycji ma na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu i powiązania istniejących dróg z drogą
krajową nr 12. Zapewni to budowa
nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej odwodnieniem. Dla
bezpieczeństwa pieszych zostanie
położony jednostronny chodnik.
Projektowany odcinek zakończy
przebudowę całego ciągu, którą prowadzono w latach poprzednich w Michałowie i Krobanowie.
Na realizację zadania pozyskano
środki w wysokości 50 proc. wartości inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój.
Koszt robót opiewa na 311.801 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2014 roku.

gminy Zduńska Wola, którzy na sesji

Lepsza woda w Czechach
W

W dniu 23 czerwca otwarto oferty

w dniu 26 czerwca przekazali kolejne
pieniądze Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego na remont i modernizację dróg. Gmina Zduńska Wola przekazała na drogi powiatowe 450.000 zł
dotacji.
Z udziałem gminnych środków
Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego
przebuduje: odcinek drogi o długości
ok. 2 km w miejscowości Annopole
Nowe oraz odcinek 1,5 km drogi Janiszewice – Wymysłów – Ochraniew.
Położone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne, poszerzona będzie jezdnia,
oczyszczone rowy i uporządkowane
wjazdy do posesji.

Nowe przetargi
na przebudowę
gminnych dróg

czerwcu dobiegła końca
modernizacja obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Czechach.
Inwestycja polegała na rozbudowie
budynku, zamontowaniu nowego
zbiornika hydroforowego i nowego
filtra poziomego (odżelaziacza) oraz
budowie odstojnika wód popłucznych.
Dotychczasowe urządzenie, służące do uzdatniania wody i pełniące
funkcję odżelaziacza oraz hydroforu,
uległo zużyciu. Ten stan miał wpływ
na jakość wody i groził przerwaniem
procesu jej uzdatniania, a w najgorszym przypadku – przerwaniem dostaw do sieci.
Zalety nowego układu, który
uzdatnia wodę pobieraną z ujęcia,
potwierdzają badania laboratoryjne wykonane przez Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Zduńskiej Woli. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy z pewnością odczują poprawę jakości wody.
Przebudowa i modernizacja stacji
kosztowała 710.405 zł.

na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Czechy, Henryków, Janiszewice, Korczew, Suchoczasy i Tymienice.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROMAK Sp. z o.o. Zakres robót
obejmuje przebudowę dróg o łącznej
długości 3,6 km w zakresie remontu
nawierzchni. Po modernizacji wymienione drogi będą posiadały nawierzchnię asfaltową.
Planowany termin zakończenia inwestycji – 15 września 2014 r.

W oczekiwaniu
na nowe place
zabaw
W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
trwa weryfikacja wniosku złożonego
przez gminę Zduńska Wola na budowę
miejsc rekreacji i wypoczynku w Piaskach i Mostkach.
Zadanie ma być zrealizowane przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej
w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” PROW na lata 2007-2013.
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Radość
w Polkowie
W Polkowie świętowano oddanie
do dyspozycji mieszkańców zmodernizowanej świetlicy przy budynku strażnicy OSP. Uroczystość
odbyła się 15 czerwca.
Rozbudowa obiektu trwała 6 lat
przy ogromnym zaangażowaniu
członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Polkowa.
Wszystko odbywało się za jedno-

głośną zgodą mieszkańców, którzy
przeznaczali na rozbudowę środki
z funduszu sołeckiego.
Bogdan Walasik, prezes OSP
w Polkowie, podziękował wójtowi
gminy oraz radnym Rady Gminy
Zduńska Wola za wspieranie inwestycji. Przyznawano na nią środki
z funduszu sołeckiego, środki na modernizację strażnicy oraz środki celowe z budżetu gminy.

Odznaczeni za służbę

Wójt Henryk Staniucha przekazał strażakom symboliczny klucz do nowego obiektu

– Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim druhom strażakom
oraz mieszkańcom Polkowa. Bez was
nie osiągnęlibyśmy tego celu. Za każdą

Manewry gminne OSP 2014

W

W

uznaniu zasług za dotychczasową służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej nadało odznaczenia
strażakom-ochotnikom z OSP Polków. Poniżej lista wyróżnionych.
■ Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Bogdan Walasik, Władysław Ślipek, Tadeusz Szewczyk,
Tadeusz Staniucha, Marek Kowalczyk, Zdzisław Grząsik.
■ Srebrny Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”: Mariusz Staniucha
i Mirosław Staniucha.
■ Brązowy Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”: Jarosław Staniucha,
Arkadiusz Pacholak, Janusz Gabrych, Tomasz Szymański, Jacek Staniucha, Jan Staniucha, Paweł Kubiak,
Adam Kolasa, Jan Kaczmarek, Jan
Kowalczyk.
■ Odznaka „Wzorowy Strażak”:

Marek Kowalczyk, Bogdan Walasik,
Arkadiusz Pacholak, Piotr Kubiak,
Jacek Staniucha, Mariusz Staniucha,
Zdzisław Grząsik.
■ Odznaka „Za wysługę lat”: Władysław Ślipek (50 lat), Tadeusz Szewczyk (45 lat), Jan Staniucha (35 lat),
Marek Kowalczyk (35 lat), Mirosław
Staniucha (35 lat), Tadeusz Staniucha
(35 lat), Zdzisław Grząsik (35 lat),
Stanisław Swędzikiewicz (35 lat), Janusz Gabrych (20 lat), Jarosław Staniucha (15 lat), Tomasz Szymański
(15 lat), Paweł Kubiak (15 lat), Mariusz Staniucha (10 lat), Arkadiusz
Pacholak (10 lat), Jacek Staniucha (10
lat), Bogdan Walasik (10 lat), Piotr
Kubiak (5 lat), Dawid Pacholak (5
lat), Michał Furmańczyk (5 lat),
Daniel Kowalczyk (5 lat), Dariusz
Sójka (5 lat).
Za 5-letnią wysługę lat odznaczenia odebrały także druhny: Anna
Staniucha, Małgorzata Matecka,
Halina Walasik i Ewelina Sójka.

chwilę pracy, za wsparcie – dziękuję.
Przekazujemy mieszkańcom ten nowy
obiekt. Niech wam dobrze służy – powiedział prezes Bogdan Walasik.

sobotę 31 maja w miejscowości
Czechy przeprowadzono ćwiczenia gminne ochotniczych straży
pożarnych „Czechy 2014”.
Organizatorem ćwiczeń był wójt
Henryk Staniucha we współpracy z Zarządem Gminnym Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Koordynację ćwiczeń prowadził
kpt. Grzegorz Styczyński, dowódca
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zduńskiej Woli. Ćwiczeniami dowodził Sławomir Smażek,
komendant gminny OSP.
Zadania postawione strażakom, to:
■ gaszenie powstałego pożaru oraz
zabezpieczenie pobliskiego lasu;
■ udzielanie pomocy poszkodowanemu, podtrutemu dymem z pożaru;
■ budowa linii zasilającej z hydrantu
nadziemnego;
■ dostarczanie wody poprzez przetła-

czanie do zbiorników brezentowych
w celu tankowania samochodów gaśniczych.
W ćwiczeniach udział wzięło 14
jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie gminy
Zduńska Wola.
Celem manewrów było sprawdzenie alarmowania sił i środków poprzez
Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli; sprawdzenie
stanu gotowości operacyjnej jednostek
biorących udział w ćwiczeniu; podniesienie poziomu sprawności i wyszkolenia strażaków ochotników, a także
praktyczne posługiwanie się sprzętem
łączności bezprzewodowej oraz sprzętem pożarniczym.
Wójt Henryk Staniucha podziękował strażakom za zaangażowanie
i trud nie tylko w czasie ćwiczeń, ale
również za całoroczną działalność.

LGD
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Jedna taka noc…

Kolorowe kwiaty, pachnące zioła,
pyszne jedzenie i piękna muzyka –
tak podsumować można to, co działo się 20 czerwca w Gajewnikach.
„Noc Świętojańska” z roku na rok
zyskuje coraz większe rzesze zwolenników.
Na scenie tego dnia królował folklor. Najpierw popis tanecznych umiejętności dały Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie” oraz
Zespół Ludowy „Bałdrzychowianie”,
później do wspólnej zabawy porwała mieszkańców kapela podwórkowa
„Sędziej”. Zainteresowanie publiczności wzbudził energetyczny pokaz
tańca z ogniem przygotowany przez
artystów z Niemysłowa.
Niewątpliwą atrakcją były warsztaty wyplatania wianków świętojańskich, podczas których, pod okiem
florystyki, każdy uczestnik imprezy
mógł sprawdzić swoje artystyczne
umiejętności. Punktem kulminacyj-

Ostatnie nabory
wniosków
W dniach 22 maja – 6 czerwca Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przeprowadziła ostatnie nabory wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Na działania „Odnowa i rozwój wsi”

nym wieczoru było rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejszy wianek
świętojański. W tym roku w konkursie udział wzięli przedstawiciele 33
miejscowości regionu. Za najładniejszy uznany został wianek wypleciony
przez KGW Wilamów, drugie miejsce przypadło w udziale KGW Beleń.
Ostatnie miejsce na podium zajęło
KGW Zamłynie. Tuż po zmroku,
śpiewając tradycyjne „Wiła wianki i rzucała je do falującej wody…”,

wszystkie panie puściły przepiękne
wianki na wodę.
Po zakończeniu części obrzędowej nastał czas zabawy. Wieczór
uświetnił koncert zespołu Akcent,
a całość zakończyła dyskoteka pod
gwiazdami.
Wszystkim uczestnikom imprezy
serdecznie dziękujemy za obecność.
Do zobaczenia za rok!
tekst: Paulina Stańczyk
zdjęcia: lgd podkowa

wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę
182.132 zł. W ramach działania „Małe
projekty” złożono 3 wnioski na łączną
kwotę 24.318,60 zł.
Szczegółowe informacje o ostatnim
naborze wniosków oraz o wszystkich
projektach realizowanych przy pomocy środków LEADER, znajdują się
na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia: www.podkowa.zdwola.
com.pl.
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Skakali prawie do
M

nóstwo emocji towarzyszyło III
finałowi Orlikowej Ligi Mistrzów
w skoku wzwyż, który odbył się
8 czerwca w Czechach. Sportowym zmaganiom, których organizatorem był
Rudzki Klub Sportowy, patronował marszałek
województwa łódzkiego Witold Stępień.
Zawody po raz kolejny poprowadził Artur Partyka, medalista olimpijski w tej dyscyplinie sportu.
Turniej, kończący wojewódzkie zmagania, odbył
się na Orliku przy Zespole Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II. Finalistów wyłoniły imprezy w Radomsku, Głownie,
Rawie Mazowieckiej i Pabianicach.
Na najwyższym poziomie stał konkurs chłopców ze szkół podstawowych. Ich zwycięzca uzyskał wynik 155 cm, co jest najlepszym rezultatem
w historii orlikowych zmagań.
Złote medale wśród uczniów z podstawówek
zdobyli: Jakub Pająk i Weronika Kaźmierczak
z Głowna, których trenerem jest… Mieczysław
Szymajda – szkoleniowiec Zbigniewa Bródki, mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim. Zwycięzcami wśród gimnazjalistów byli: Adrian Spałek
z Czech i Adrianna Drzewosz z Bełchatowa.
Po zakończonym konkursie skoków wzwyż uhonorowano medalistów turnieju Skrzydlewska Cup.
Młodzi piłkarze otrzymali z rąk wójta Henryka
Staniuchy i marszałka Witolda Stępnia – „prezent
na czasie”, czyli oficjalne piłki tegorocznych mistrzostw świata w Brazylii – Brazuce!
Zakończeniem sportowych zmagań był spektakl
„Jaś i Małgosia”, w którym głównymi aktorami byli
rodzice dzieci przedszkolnych. Reżyserem przedstawienia była Ewa Mróz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów, w szczególności Annie Stoparczyk, dyrektor Zespołu
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach, Radzie Rodziców oraz kibicom. Za-

Adrian Spałek – zdobywca złotego medalu Orlikowej Ligi Mistrzów

wodnikom gratulujemy i życzymy jeszcze większych sportowych osiągnięć.

Poniżej szczegółowa
klasyfikacja:

Kategoria – dziewczęta, szkoły podstawowe
1. Weronika Kaźmierczak (Głowno) – 140 cm
2. Julia Grzelewska (Bełchatów) – 135 cm
3. Julia Kulińska (Bełchatów) – 130 cm
4. Aleksandra Wawrzyn (Głowno) – 130 cm
5. Natalia Grzelczak (Łódź) – 120 cm
6. Patrycja Owczarek (Czechy) – 115 cm
Kategoria – chłopcy, szkoły podstawowe
1. Jakub Pająk (Głowno) – 155 cm
2. Sebastian Przesmycki (Izabelów) – 140 cm
3. Dawid Olejniczak (Wojsławice) – 140 cm
4. Michał Kempniak (Czechy) – 140 cm

fot. Konrad Traczkowski

5. Mateusz Abramczyk (Wojsławice) – 135 cm
6. Kamil Pietrzak (Koluszki) – 130 cm
Kkategoria – dziewczęta, gimnazja
1. Adrianna Drzewosz (Bełchatów) – 155 cm
2. Klaudia Matyja (Gomunice) – 150 cm
3. Paulina Wrąbel (Czechy) – 130 cm
4. Weronika Klimczak (Głowno) – 125 cm
5. Marta Nowicka (Janiszewice) – 120 cm
6. Oliwia Szubert (Janiszewice) – 120 cm
7. Kamila Błaszczyk (Czechy) – 115 cm
Kategoria – chłopcy, gimnazja
1. Adrian Spałek (Czechy) – 160 cm
2. Patryk Ogłaska (Głowno) – 155 cm
3. Mateusz Suchański (Czechy) – 150 cm
4. Mateusz Łukasiewicz (Czechy) – 150 cm
5. Piotr Włostek (Łódź) – 145 cm
6. Aleksander Augustyniak (Rawa Maz.) – 145 cm.

e sportowe
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Początek
kariery
na Orliku
K

iedy kilka lat temu Marcin
Młynarczyk z Urzędu Marszałkowskiego wymyślił i zorganizował pierwsze finały Orlikowej Ligi
Mistrzów, chyba nikt nie przypuszczał, że ta impreza na stałe wpisze
się do kalendarza młodzieżowych
zawodów. I wciąż się rozwija. Młodzież rywalizuje na Orlikach nie
tylko w turnieju piłki nożnej, ale też
w turniejach koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, rugby i skoku wzwyż.
O zawodach w województwie łódzkim, ale też szansach reprezentantów Polski na międzynarodowe sukcesy w skoku wzwyż, rozmawiamy
z dwukrotnym medalistą olimpijskim
– Arturem Partyką.
Orlikowa Liga Mistrzów w skoku
wzwyż to pomysł stosunkowo nowy
i jego długofalowe efekty będziemy
mogli oceniać w dłuższej perspektywie. Efekty, o których już dzisiaj możemy mówić, to m.in. to, że zachęcamy do uprawiania sportu, lekkiej
atletyki czy skoku wzwyż. Choćby
dla nich warto organizować taką
imprezę.
Artur Partyka: Tak, pomysł jest
nowy. Urodził się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi. Oczywiście przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego,
organizacyjnym wsparciu Rudzkiego Klubu Sportowego, bo robię to z nimi, z tymi wspaniałymi
osobami z RKS Łódź. Ja również
jestem bardzo otwarty – jeżeli tylko
czas pozwala – na tego typu inicjatywy. Myślę, że inaugurujemy coś
bardzo fajnego.
Ma pan nadzieję, że dzięki tej amatorskiej imprezie uda się wyłowić
diamencik, talent, który być może
w przyszłości będzie rywalizował,
np. na olimpiadzie?
AP: Myślę, że jest to możliwe, nie
tylko w lekkiej atletyce czy w skoku
wzwyż. Orlikowa Liga Mistrzów
to nie tylko skok wzwyż, ale również piłka nożna i inne gry zespołowe; to rywalizacja młodzieży, która



fot. Konrad Traczkowski

przyciąga do sportu. Czy w tej rywalizacji bierze udział przyszły medalista lub medalistka olimpijska czy
Mistrzostw Świata?... Fajnie by było,
ale też nie to jest najistotniejsze.
Najważniejsze jest, żeby z tą młodzieżą pracować, żeby przedstawiać
jej pewną alternatywę, żeby wolny
czas był zajęty właśnie przez tego
typu aktywności sportowe.
Jak Pan ocenia – gdzie jest dzisiaj
polski skok wzwyż, kiedy możemy
się doczekać Pana następcy? Czy
jest szansa, że doczekamy się zawodnika, który będzie rywalizował
o medale?
AP: Myślę, że tak. Kiedyś skok
wzwyż rzeczywiście stał w Polsce
na bardzo wysokim poziomie. Są takie fale, używając określenia z innej
dziedziny – cykle koniunkturalne
– w sporcie, w dyscyplinach sportowych. Akurat w skoku wzwyż nie
mieliśmy ostatnio oszałamiających
wyników. Ale może poprzez tego
typu inicjatywy uda się w perspektywie kilku lat wyłowić gwiazdki,
które będą latały wysoko.
Dzięki Panu każda dziewczyna
i każdy chłopiec mogli dotknąć
medalu olimpijskiego. Puścił Pan
w obieg swój srebrny medal igrzysk
w Atlancie…
AP: Chciałbym im udowodnić, że
można osiągnąć sukces olimpijski.
Mam nadzieję, że kiedyś jakiś „diamencik” powie, że rozpoczynał swoją
karierę na Orliku w Czechach…
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Ekopracownia
w Krobanowie

Rekordowe potyczki

We wrześniu rozpoczną się zajęcia
w nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Krobanowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał
tej placówce dotację w wysokości
27.963 zł.
Celem konkursu pt. „Moja wymarzona ekopracownia” jest zaplanowanie
i utworzenie szkolnej pracowni wraz
z programem edukacyjnym, opartym
na jej wykorzystaniu.
– Uzyskane środki pozwolą na wyposażenie klasopracowni w nowe meble, nowoczesne sprzęty multimedialne i pomoce dydaktyczne. Zaproponowane pomoce pozwolą na przeprowadzanie ekologiczno-przyrodniczych
eksperymentów indywidualnych lub
w małych grupach. Nauka w nowej
pracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się
do wzrostu zainteresowania przyrodą
i zainspiruje dzieci do podejmowania
działań na rzecz środowiska przyrodniczego – relacjonuje Violetta Owczarek, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krobanowie.
W ramach wspomnianego konkursu złożono 403 wnioski o przyznanie
dofinansowania.

E-podręcznik
do matematyki
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w drodze konkursu został wyłoniony przez Politechnikę Łódzką i od marca uczestniczy
w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.
Podstawowym celem tego projektu
jest opracowanie podręczników szkolnych w wersjach elektronicznych. Nauczycielki matematyki – Monika Majchrzak i Mariola Baluch – prowadzą
zajęcia przy użyciu oprogramowania
platformy: www.epodreczniki.pl, wykorzystując przy tym większość urządzeń stosowanych w edukacji, m.in.
tablety, laptopy, smartfony, tablice
interaktywne itp. Nauczycielki zgłaszają uwagi własne oraz oczekiwania
uczniów na temat e-podręcznika koordynatorom projektu.
Dla uczniów z Janiszewic to kolejne innowacyjne doświadczenia. Gratulujemy.

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach po raz 14.
był gospodarzem Powiatowych
Potyczek Matematycznych. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 254
uczniów z 14 szkół podstawowych
i z 10 szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu zduńskowolskiego.
Uczniowie, podzieleni na sześć
grup wiekowych, w ciągu godziny
rozwiązywali cztery zadania przygotowane przez Czesławę Knul, prezesa Otwartej Pracowni Rozwijania

Uzdolnień „Asymptota”.
Nagrody dla najlepszych matematyków wręczali zaproszeni goście,
a wśród nich wicewojewoda łódzki Paweł Bejda. Uroczystość podsumowania konkursu uświetnili
swoim występem uczniowie szkoły
i przedszkola w Czechach. Ponadto
odczytane zostały okolicznościowe
listy od wójta Henryka Staniuchy
i prof. dr. hab. Ryszarda Pawlaka,
dziekana Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
W tegorocznej edycji konkursu
uczniowie ze szkół z terenu gminy

Zduńska Wola triumfowali w dwóch
kategoriach. Wśród piątoklasistów
wygrał Konrad Lis ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie, a w grupie uczniów klas trzecich gimnazjum – Kacper Makowski z Zespołu
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
W kategorii klas pierwszych gimnazjum drugie miejsce wywalczyła
Patrycja Sowała, a trzecie Agnieszka
Dobrowolska – obie z Zespołu Szkół
w Czechach. Ich szkolna koleżanka
– Paulina Wrąbel zajęła drugie miejsce wśród drugoklasistów.
Jarosław Szewczyk

,,Nordic walking – sport, relaks, zabawa”

W

Szkole Podstawowej w Krobanowie zakończyły się dwie
innowacje pedagogiczne, których pomysłodawczynią była Elżbieta Urbańska, instruktorka nordic walking.

Szkoła w ruchu

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w treningach nordic walking, wędrowali po najbliższej
okolicy. Trening najmłodszych to nie
tylko ćwiczenia i marsz najkrótszymi
trasami, ale szereg zabaw i gier terenowych z kijami nordic walking.
Podczas zajęć pozalekcyjnych dzieci miały zapewniony pobyt na świeżym powietrzu.
– Ten program ma olbrzymie znaczenie wychowawczo–edukacyjne
– podkreśla Elżbieta Urbańska. –
Na zajęciach dzieci zdobywały praktyczną wiedzę i umiejętności, miały
możliwość rozwijania zainteresowa-

nia tą dyscypliną rekreacji i poczucia
troski o własne zdrowie.

Sześciolatki lubią czytać

Celem innowacji było zainteresowanie dzieci sześcioletnich nauką
czytania i pisania poprzez zabawę,
przy zastosowaniu metody prof. Ireny Majchrzak (metoda całościowa)

i prof. Jagody Cieszyńskiej (metoda
sylabowa).
– W ciągu całego roku poznawanie
liter i czytanie w grupie było „wielką zabawą”. Dzieci czytały sylaby,
wyrażenia dźwiękonaśladowcze,
obserwowały jak brzmienie nazw
przekształca się w znaki graficzne
– mówi Elżbieta Urbańska.

oświata
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Teraz letni wypoczynek

Czechy otwarte
na świat

We wszystkich placówkach gminnych odbyły się uroczystości, podczas których podsumowano działania dydaktyczne w roku szkolnym
2013/2014. Wójt gminy Zduńska
Wola uhonorował nagrodami
uczniów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w nauce. Henryk Staniucha
uczestniczył w zakończeniu roku
szkolnego w SP w Janiszewicach
oraz w ZGSPiP w Czechach.

Przedstawiciele Europejskiego Centrum

Prymusem wśród uczniów szkół
podstawowych została Gabriela Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Czechach, uzyskując średnią ocen 5,67.
Gimnazjalistka Maria Gąsiorowska
z Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach zakończyła rok szkolny
ze średnią 5,44.
Wójt pogratulował osiągniętych
wyników, szczególnie uczniom klasy
6, którzy zakończyli naukę w szkole podstawowej. Podziękował także
za pracę i zaangażowanie: dyrektorom, nauczycielom, pracownikom
i katechetom oraz rodzicom.
– Dziękuję wszystkim za tę ogromną pracę w dziele nauczania i wychowania młodego pokolenia od przedszkola aż po gimnazjum. Satysfakcją
jest dla nas fakt, że większość szkół
gminnych – podstawowych i gimnazjów – osiągnęła po raz kolejny
dobre wyniki w testach kompetencyjnych. Gratulując tych osiągnięć,

wencjonalnych sposobów stymulo-

Rozwoju Kształcenia Zawodowego
6 czerwca gościli w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. To już druga taka
inicjatywa naszego zespołu.
W ramach wizyty studyjnej odwiedzili nas dyrektorzy placówek oświatowych i menadżerowie z Turcji, Grecji,
Słowenii, Wielkiej Brytanii, Portugalii,
Finlandii, Francji i Węgier. Celem spotkania było zaprezentowanie niekonwania rozwoju kreatywnego myślenia
i działania u dzieci. Uczestnicy wizyty
studyjnej zwiedzili szkołę i wzięli udział
w zajęciach edukacyjnych.
Goście ulegli czarowi przebywania

jak i wszystkich nagród i wyróżnień
zdobytych w wielu różnych dziedzinach, jestem przekonany, że gmina
Zduńska Wola daje mocne fundamenty i gwarantuje dobry start w dorosłość – powiedział Henryk Staniucha. Wójt życzył wszystkim udanych
i słonecznych wakacji.

Węgry czekają
na najlepszych

Szesnaścioro gimnazjalistów, jako
nagrodę za dobre wyniki w nauce,
otrzymało zaproszenie na wyjazd
do Sàstò na Węgrzech. Podczas obozu dzieci zwiedzą kilka miejscowości,
a wśród nich: Eger, Gyöngyös, Budapest, Kékestető (wycieczka górska),

Mátrafüred. Uczestnicy obozu będą
również uczestniczyć w imprezie
plenerowej „Dni Lőrinci”.
Na kolonie pojadą:
Joanna Urbaniak, Agnieszka Dobrowolska, Paulina Wrąbel, Mateusz
Suchański, Kamila Błaszczyk, Marta Nowicka, Tomasz Barton, Kacper
Makowski i Hanna Mazurek – z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach; Aleksandra Michalska,
Natalia Wydrzyńska, Sandra Nowicka, Marta Siwka, Marta Nowicka,
Oliwia Szubert i Żaneta Pasternak
– z Zespołu Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.

w murach szkoły. Byli zachwyceni
kreatywnością nauczycieli, pomocami
dydaktycznymi, w tym… bankomatem,
a także wyposażeniem sal szkolnych.
Uczestnicy wizyty docenili także bogato wyposażoną pracownię przyrodniczo-biologiczną z obudową dydaktyczną oraz różnorodność pomocy wykonanych przez uczniów.
Wizyta studyjna stała się doskonałą formą promocji praktyk pedagogicznych prowadzonych w naszej szkole
na wysokim poziomie. Umożliwiła też
wymianę doświadczeń edukacyjnych
między partnerami z różnych państw
europejskich.

Anna Stoparczyk,

dyr. zgspip w Czechach

najlepsi uczniowie

Gabriela Cieślak
Szkoła Podstawowa
w Czechach,
średnia ocen: 5,67

Maria Gąsiorowska
Gminne Gimnazjum
w Janiszewicach,
średnia ocen: 5,44

Jak się czuje najlepsza uczennica
w szkole?
– To bardzo miłe uczucie. Jestem
jednak zaskoczona. Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia.
Jakie są twoje zainteresowania?
– Kocham konie. Na razie czytam literaturę na ich temat. Moim
marzeniem jest posiadanie własnej
stadniny. Interesuje mnie również
pływanie i sztuka.
W jaki sposób dzielisz czas na naukę
i zainteresowania?
– Staram się wszystko tak odpo-

Pierwsze miejsce w szkole – jakie
to wrażenie?
– To miłe uczucie, ale nie przywiązuję do tego wielkiej wagi. Może
dlatego, że bardzo łatwo przyswajam
sobie nowe wiadomości, więc nie potrzebuję dużo się uczyć, by odnosić
sukcesy.
Twoje zainteresowania mają związek z nauką?
– Chyba nie, bo najbardziej lubię
rysować. Aktualnie najchętniej portretuję moich znajomych.
Czy dużo czasu poświęcasz nauce?

wiednio zaplanować, by mieć czas
na naukę, obowiązki domowe oraz
na rozwijanie mojego hobby.
Czy masz już równie perfekcyjnie
zaplanowane wakacje?
– W lipcu jadę na kreatywne kolonie dla dzieci i młodzieży. Sądzę,
że te wakacje będą bardzo aktywne
i przyjemne, a pogoda – idealna.

– Szczerze mówiąc – więcej rysuję
niż się uczę. Do rysowania potrzebuję dobrego światła, więc na to hobby
z reguły poświęcam dzień, a na naukę noce.
Czy zaplanowałaś już wakacje?
– Muszę odpocząć od szkoły
i przygotować się do zmian, jakie
czekają mnie od września.
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Wysportowane misie
W gminie Zduńska Wola po raz
drugi zorganizowano turniej sprawnościowy dla uczniów klas I-III pn.
„Wysportowany Miś”. Patronat nad
imprezą objął wójt Henryk Staniucha.
Uczniowie przy pięknej pogodzie
i we wspaniałej atmosferze rywalizowali na boisku wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym. W konkurencjach sprawnościowych zawodnicy zmagali się
o miano najbardziej wysportowanej
drużyny. Zacięta rywalizacja trwała
do ostatniego konkursu.
Tytuł najbardziej wysportowanej drużyny obroniła reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Annopolu
Starym. W nagrodę wszyscy zawodnicy otrzymali medale oraz pluszowe
maskotki.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym; II miejsce: Szkoła
Podstawowa w Izabelowie; III miejsce: Szkoła Podstawowa w Janiszewicach; IV miejsce: Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach; V miejsce: Szkoła Podstawowa w Krobanowie; VI
miejsce: Szkoła Podstawowa w Czechach.

„Królowa sportu” gościła w Izabelowie

L

ekkoatletyka – królowa sportu
– dominowała podczas rozgrywanego po raz 6. czwórboju lekkoatletycznego w Szkole Podstawowej
w Izabelowie.

Uczestnikami zawodów były dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy
Zduńska Wola. Uczniowie zmierzyli się w czterech dyscyplinach: bieg
na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką

palantową oraz skok wzwyż.
Zawody skoku wzwyż miały na
celu wyłonienie finalistów Orlikowej
Ligi Mistrzów w tej właśnie konkurencji. Finał tych rozgrywek wyzna-

czono na 8 czerwca na kompleksie
boisk Orlik w Czechach.
Młodzi lekkoatleci rywalizowali
o medale i puchar, ufundowane przez
wójta Henryka Staniuchę.

sport
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Brąz w finale Skrzydlewska Cup!
Wielki finał turnieju Skrzydlewska
Cup odbył się 21 maja na stadionie
Orła Łódź. W finale w kategorii
drużyn z klas I-III wystąpiła ekipa ze Szkoły Podstawowej w Czechach.
Nasza drużyna rozpoczęła występ pojedynkiem z zespołem Szkoły Podstawowej w Skierniewicach.
Mecz rozpoczął się od twardej walki
po obu stronach i efektownych parad
naszego bramkarza – Łukasza Bomby oraz niewykorzystanych sytuacji
bramkowych. Po zaciętej walce lepsi
okazali się chłopcy ze Skierniewic,
którzy wygrali mecz 3:0.
Nasi chłopcy, mimo porażki, stanęli na wysokości zadania i w meczu
o 3. miejsce pokazali wysoki poziom
piłkarski, pokonując Szkołę Podstawową z Białej aż 4:1! Podium turnieju stało się faktem.
Na pochwałę zasługuje postawa
całej drużyny. To życiowy sukces
młodych piłkarzy z Czech, którzy
udowodnili, że ciężkimi treningami,
zaangażowaniem oraz wiarą w zwycięstwo można osiągnąć ogromny
sukces.
Mali piłkarze zabrali ze sobą na finał mocną grupę kibiców. Ich doping
niósł się po stadionie, a po ostatnim
meczu brawami podziękowali bohaterom za wspaniałą postawę. Wśród
kibiców był także wójt gminy – Hen-

ryk Staniucha, który nie krył radości
i dumy z wysokiego miejsca w turnieju naszej drużyny.

Dodajmy jeszcze, że również kibice
z Czech wywalczyli nagrodę – za najlepszy doping! Fani zespołu z Czech

dostali komplet turniejowych strojów
piłkarskich, piłkę z autografami piłkarzy Widzewa oraz bilety na najbliższy mecz żużlowy Orła Łódź.
Szkołę w Czechach
reprezentowali:
Łukasz Bomba, Piotr Kawczyński,
Mateusz Mielczarek, Hubert Ratajczyk, Patryk Pierzakowski, Jakub
Kubiak, Maksymilian Andrzejak,
Patryk Kowasz, Seweryn Kowasz,
Adrian Filipiak, Marek Domagalski, Nikodem Piątkowski.
Opiekunowie:
Artur Górzawski i Dawid Antczak.
tekst: Dawid Antczak
zdjęcia: Adrian Skorupski

Dziewczęta lubią grać w szczypiorniaka

IV

Turniej piłki ręcznej dziewcząt
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola już za nami. Do rywalizacji
na wspaniałym obiekcie w Krobanowie przystąpiło 6 drużyn dziewcząt,
reprezentujących szkoły podstawowe
z naszej gminy. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.
Z roku na rok zawodniczki prezentują coraz wyższy poziom sportowy,
co można było zaobserwować po wynikach kolejnych meczów.
Wyniki klasyfikacji końcowej:
I miejsce – Zespół Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach,

II miejsce – Zespół Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach,
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Krobanowie,
IV miejsce – Szkoła Podstawowa
w Izabelowie,
V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach,
VI miejsce – Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym.
Za pomoc w organizacji turnieju
pragniemy podziękować Violetcie
Owczarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krobanowie oraz Romanowi Filipiakowi – za sędziowanie
wszystkich spotkań.
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Żyjemy zdrowo, bo na sportowo
IV Festiwal Zdrowia odbył się
6 czerwca w Zespole Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. Honorowy patronat nad imprezą objęła Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki. Podczas spotkania motywowaliśmy mieszkańców, a przy okazji doradzaliśmy im
i podpowiadaliśmy jak wprowadzić
zdrowe nawyki żywieniowe, wybrać
aktywność sportową właściwą fizycznym możliwościom organizmu i znaleźć sposób na poprawę
samopoczucia.
Dla najmłodszych zorganizowano Szpital Pluszowego Misia. Dzieci „badały” w nim swoją ulubioną
przytulankę, rozmawiały o swoich
obawach z przygotowanymi do takich rozmów studentami medycyny.
Uczniowie klas I-VI uczestniczyli
w warsztatach z udzielania pierwszej
pomocy; uczyli się także szczotkowania zębów. Prowadzone były konsultacje nt. zaburzeń odżywiania.
Uczniowie gimnazjum uczestniczyli
w prelekcji przygotowanej przez dr.
hab. n. med. prof. nadzw. Bogusława
Antoszewskiego na temat szkodliwości wykonywania tatuaży. Wykład
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na indywidualne rozmowy po jego zakończeniu.
Podczas Festiwalu Zdrowia studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego bezpłatnie
mierzyli poziom glikemii przygodnej we krwi, ciśnienie tętnicze, zawartość tkanki tłuszczowej
w organizmie, stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz
wyliczali BMI. Chętni mieszkańcy
mogli również zbadać poziom cukru i cholesterolu we krwi. Dodatkowo każdy zainteresowany mógł
zbadać sobie słuch i gęstość kości,
a kobiety wykonać badanie mammograficzne.
Wszyscy chętni korzystali także z konsultacji kardiologicznych,
okulistycznych, dermatologicznych
i diabetologicznych. Dzieci do lat
9 w obecności rodziców przebadał
ortopeda.
Firma Mały Inżynier przygotowała dla młodzieży szkolnej pokazy fizyczno-chemiczne. Odbyły się także
turnieje sportowe.

W ramach troski o własne zdrowie
można było założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
oraz rejestrować się jako Honorowy
Dawca Szpiku.
Podczas Festiwalu pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola
rozpoczęli akcję informacyjną „Pudełko życia”. Zainteresowanym
mieszkańcom przekazujemy pudełka, do którego trzeba włożyć dokumenty związane z historią choroby
oraz takie dokumenty, które mogą
ułatwić pracę ratownikom w nagłej
sytuacji. W pudełku powinien zna-

leźć się także formularz z imieniem
i nazwiskiem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom Festiwalu, a przede
wszystkim Wojewódzkiemu Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny oddział
w Łodzi, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków,
Ośrodkowi Dawców Szpiku, Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zduńskiej Woli, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków (Oddział
Miejsko-Powiatowy w Zduńskiej
Woli), Niepublicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej „Mgr rehabilitacji Jerzy i Robert Kowalscy” oraz firmom: Salve Medica, Geers akustyka
słuchu, MD Multidiagnostica.
Podziękowania składamy również
na ręce dyrekcji, Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, OSP Janiszewice oraz
KGW Opiesin i KGW Korczew.

