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Dla ponad 1500 uczniów
i przedszkolaków
1 września rozpoczął się
nowy rok szkolny.
Po raz pierwszy do szkoły
poszło 188 dzieci,
w tym 63 sześciolatków

W V edycji Turnieju
o Puchar Premiera
Donalda Tuska najwyżej
zakwalifikowała się
drużyna chłopców z Czech,
awansując do eliminacji
wojewódzkich

Obchody Gminnego Święta Plonów odbyły się tym razem w Wojsławicach. W korowodzie dożynkowym, w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, przeszły delegacje
25 sołectw, niosąc wieńce dożynkowe, chleby, kwiaty i owoce. W części biesiadnej przygotowano wiele atrakcji. Największe zainteresowanie wzbudziło gotowanie węgierskiego gulaszu. Każdy
z przybyłych gości mógł skosztować tej potrawy. Gulasz przyprawiali burmistrz Zoltan Vig i wójt
Henryk Staniucha 
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102 lata dostojnej Jubilatki

Szanowni
Mieszkańcy

T

radycja wyborów w Polsce sięga XV wieku
– czasów pierwszego Sejmu Walnego. Jesteśmy krajem wolnym, uczącym się demokracji.
Podejmujemy odpowiedzialne decyzje, mające na
celu dobro naszego państwa, naszej gminy, własnej rodziny.
W tym wymiarze należy oceniać również nadchodzące wybory samorządowe. To każdy z nas,
przy urnie wyborczej, zdecyduje o przyszłości swoich najbliższych i nas wszystkich.
Korzystajmy z prawa decydowania. Każdy głos
jest istotny.
Zapraszam Państwa do udziału w wyborach
samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku
i życzę satysfakcji z podjętych decyzji.
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Jest najstarszą osobą, mieszkającą na terenie gminy Zduńska
Wola. Weronika Rakowska ma
102 lata, a optymizmu można jej
tylko pozazdrościć.
Dostojna Jubilatka jest matką
pięciorga dzieci, babcią czternastu wnucząt, prababcią dwudziestu trzech prawnucząt i praprababcią jednej praprawnuczki.
24 lipca najstarszą mieszkankę naszej gminy odwiedzili:
Henryk Staniucha, wójt gminy
Zduńska Wola; Ewa Padzik,
sekretarz gminy Zduńska Wola
oraz Sławomir Turski, radny
Rady Gminy Zduńska Wola.
– Chciałbym do pani przyjeż-

dżać jeszcze przez kolejne lata.
Cieszę się, że spędza pani czas
w zdrowiu i z uśmiechem na
twarzy. Gratuluję pani tych 102
lat! Życzę zdrowia, zadowolenia

z wnuków, prawnuków i praprawnuczki; życzę wielu lat życia
w zdrowiu i serdecznej opiece
najbliższej rodziny – powiedział
wójt Henryk Staniucha.

Plac zabaw na wakacje Trzeba było chcieć
M
W

ieszkańcy wsi Piaski zorganizowali festyn rodzinny na
rozpoczęcie lata. Była to zarazem doskonała okazja, by oficjalnie otworzyć
nowo wybudowany plac zabaw. W tym
dniu na dzieci czekało wiele atrakcji.
Najmłodsi mogli zasiąść w wozie policyjnym i strażackim; mogli bawić się
w łowienie zabawek i paradować z pomalowanymi buziami.
Plac zabaw w Piaskach powstał na
gminnym terenie, a jego budowa była
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Teren wyznaczony dla dzieci jest
wyposażony w duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Do dyspozycji najmłodszych są także: huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa
oraz 2 bujaki sprężynowe. Urządzenia te wykonane są z drewna i części
metalowych oraz tworzyw sztucznych. Na palcu zabaw znajdują się
także elementy małej architektury.
Festyn rodzinny w Piaskach jest dowodem na to, że nawet w mniejszych
miejscowościach można się integrować i organizować takie spotkania.
Ważne, by mieć ciekawie urządzone
miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu.
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ramach akcji „Wędrujące Artystyczne Lato 2014” w Gajownikach zorganizowano wakacyjną stanicę. 18 lipca odbyło się tam
zakończenie autorskiego programu
„Trzeba tylko chcieć”.
Przez dwa tygodnie kadra Hufca
Pracy organizowała dla 40-osobowej
grupy dzieci i młodzieży zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe. Zajęcia odbywały się
także z Magdaleną Szewczyk, doradcą
zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Uczestnicy stanicy spotkali się również z Urszulą Grzelak z Państwowej Inspekcji Pracy.
– Na zakończenie programu, w
obecności Romualda Krystyniaka,
komendanta Hufca Pracy; Antoniego
Wujdy, zastępcy wójta gminy Zduńska Wola oraz Ewy Padzik, sekretarza gminy – wszystkim uczestnikom
wręczono dyplomy za udział w zajęciach. Dodatkowe upominki trafiły do
zwycięzców rozgrywek sportowych,
zorganizowanych przez kadrę wychowawczą Hufca Pracy.
Słowa uznania i podziękowania
za zaangażowanie i duży wkład pracy w imieniu dzieci i ich rodziców

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

kadrze Ochotniczego Hufca Pracy
przekazała Mirosława Faber, kierująca stanicą.
Celem pomysłodawców programu
„Trzeba tylko chcieć” było zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego
i atrakcyjnego wypoczynku w miejscu
zamieszkania, rozwijanie umiejętności zawierania nowych znajomości
oraz kształtowanie postawy tolerancji. Uczestnicy programu poznawali ciekawe miejsca naszego regionu.
W trakcie zajęć mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności twórcze,
sportowe itp. Przy sprzyjającej pogodzie i w przyjaznej atmosferze wszyscy
uczestnicy świetnie się bawili.
tekst i zdjęcie:
ohp w zduńskiej woli

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

informacje



Nauka po nowemu
Obowiązek
szkolny dla
sześciolatków,
darmowy
„Nasz elementarz”,
sprawdzian dla
szóstoklasistów
przeprowadzany
według nowych
zasad, ułatwienia
w dostępie do
lekcji etyki – to
najważniejsze
zmiany w nowym
roku szkolnym
2014/2015.
Sześciolatki do szkół

Pierwszego września do pierwszych klas szkół podstawowych, po raz pierwszy równolegle z siedmiolatkami, poszła obowiązkowo grupa dzieci sześcioletnich. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w tym
roku obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, czyli
od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą do szkoły dopiero
we wrześniu 2015 r. wraz ze wszystkimi dziećmi
sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r.

„Nasz elementarz”

Wszystkie pierwszaki z terenu gminy Zduńska
Wola otrzymały bezpłatnie rządowy podręcznik
„Nasz elementarz”. Książki te są własnością szkoły
i mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom. Wprowadzenie w tym roku „Naszego elementarza” dla pierwszoklasistów to początek zmian
na rynku podręczników. Od września 2015 r.
w bezpłatne podręczniki, będące własnością szkół,
wyposażane będą kolejne roczniki uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.

Mniej uczniów w klasach

W ustawie o systemie oświaty zapisano, że od tego
roku szkolnego klasy I (a w latach następnych także
klasy II i III) szkół podstawowych nie będą mogły
liczyć więcej niż 25 uczniów. Dzieci do poszczególnych klas mają być dobierane według wieku,
począwszy od najmłodszych. Zmienione będą też
przepisy, dotyczące organizacji zajęć świetlicowych
– szkoły będą organizować takie zajęcia, jeśli będą
wnioskować o to rodzice.

Sprawdzian szóstoklasisty

Wiosną 2015 r. po raz pierwszy w nowej formule
przeprowadzony zostanie sprawdzian dla szóstoklasistów. Dotychczasowy sprawdzian zastąpiony
będzie egzaminem, składającym się z dwóch części.
Pierwsza z nich sprawdzać ma wiadomości i umie-

jętności z języka polskiego i z matematyki. Po części pierwszej i przerwie szóstoklasista przystąpi do
drugiej części egzaminu – testu z języka obcego.
Zgodnie z nową podstawą programową – wszyscy
uczniowie, już od pierwszej klasy, obowiązkowo
uczą się języka obcego.

Łatwiejszy dostęp do lekcji etyki

Z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 weszły też
w życie ułatwienia w dostępie do lekcji etyki. Rodzice składają pisemne oświadczenia deklarujące, czy
dziecko będzie chodziło na religię, na etykę czy na
oba przedmioty jednocześnie.

Język obcy dla przedszkolaków

Od 1 września 2014 r. przedszkolaki będą miały
łatwiejszy dostęp do nauki języków obcych. Dzieci
będą mogły uczyć się ich w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
jeśli tak zdecyduje dyrektor danej placówki. Za
rok – od września 2015 r. – bezpłatna obowiązkowa nauka języka obcego w przedszkolach obejmie
wszystkie pięciolatki.

Rok szkolny 2014/2015
w gminie Zduńska Wola

1 września jest dniem szczególnym dla nauczycieli
oraz uczniów i ich rodziców. Dla wszystkich oznacza nowe obowiązki, cele i wyzwania.
1548 uczniów powitało nowy rok szkolny
w gminnych placówkach oświatowych. Uczniów,
grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi w poszczególnych placówkach witały władze gminy wraz z radnymi. Szczególnie
serdecznie w prograch szkół witano uczniów klas
pierwszych.
Wszystkim żakom z naszej gminy życzymy samych sukcesów i radości oraz odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.
wykorzystano informacje z:
www.edulandia.pl
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Z wizytą w sortowni śmieci
2 lipca grupa mieszkańców gminy
Zduńska Wola odwiedziła miejsce,
do którego trafiają posegregowane
odpady – sortownię odpadów firmy
Remondis w Łodzi.
W trakcie zwiedzania obiektu
uczestnicy wycieczki zapoznali się
z procesem obróbki odpadów. Od
specjalistów dowiedzieli się o różnicach w sortowaniu odpadów zmieszanych i tych wstępnie posegregowanych w domach. Zobaczyli także
urządzenia i linie sortownicze przeznaczone do tego celu.
Wyjazd został opłacony ze środków kampanii informacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami
w gminie Zduńska Wola, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W wycieczce
uczestniczyli lokalni liderzy działających na rzecz gminy oraz osoby, które mają wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych, a byli
wśród nich: radni, sołtysi, działacze
na rzecz ekologii oraz nauczyciele
przedmiotów związanych z ochroną
środowiska.

Schodołaz rozwiązał problem

Unijne pieniądze
na infrastrukturę

D

P

o Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im.
Ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach uczęszcza uczeń niepełnosprawny, poruszający się na wózku
inwalidzkim. Barierą dla niego były schody, wiodące do
pracowni przedmiotowych.
– Ponieważ uczeń chciał kontynuować naukę w naszej
szkole, zaczęliśmy szukać rozwiązania problemu – mówi
Paweł Nyklewicz, dyrektor ZGiSP w Janiszewicach.
– Najlepszym okazał się schodołaz, który transportuje
ucznia na wózku inwalidzkim po stopniach schodów.
Zakup tego urządzenia poprawi również dostępność
szkoły dla innych osób niepełnosprawnych, odwiedzających placówkę. Ze względu na funkcjonalność schodołazu, możliwy będzie udział osób na wózkach także
w wyjazdach edukacyjnych oraz w wycieczkach. To
rozwiązanie sprawia, że osoba niepełnosprawna może
bez barier uczestniczyć w życiu przyjaciół i kolegów,
wśród których czuje się najlepiej – podkreśla Paweł Nyklewicz.
Zakup schodołazu został dofinansowany ze środków
PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami II”. Koszt urządzenia to 19.795 zł;
przyznana kwota dofinansowania wynosi 11.877 zł.

o raz kolejny udało się pozyskać
środki zewnętrzne na budowę
kanalizacji i wodociągów na terenie
gminy Zduńska Wola.
W ramach działania 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – złożony został wniosek o przyznanie środków
na budowę kanalizacji we wsi Maciejów oraz budowę wodociągu we
wsi Karolew.
Inwestycje te mają przyczynić się
do uzupełnienia systemów zasilania
w wodę i odbioru ścieków istniejących już w tych miejscowościach.
Wniosek został umieszczony na
pozycji 27. i uzyskał dofinansowanie
w kwocie 245.585 zł. W konkursie
o dofinansowanie ubiegało się 110
wniosków, z czego 96 oceniono pozytywnie. Dofinansowanie przyznano jedynie dla 38.

inwestycje
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Remonty dróg zakończone
W budżecie gminy na rok 2014 na remonty dróg
przeznaczono kwotę w wysokości 1.200.000 zł.
W październiku zakończyły się odbiory wszystkich
rozpoczętych inwestycji. W ramach prac wykonano:

na drodze obok cmentarza,
■ w Tymienicach – przebudowę drogi o długości 580 m,
■ w Henrykowie – przebudowę drogi do ulicy Zielonogórskiej
o długości 270 m,
■ w Janiszewicach – przebudowę drogi wewnętrznej o długości 270 m,
■ w Suchoczasach – nakładkę asfaltową o długości 260 m w kierunku
wsi Mostki.

Wartość tych inwestycji opiewa na ponad 600.000 zł.
W miejscowości Michałów zakończono rozbudowę drogi gminnej na odcinku o długości 224,5 m. Zadanie zamyka się kwotą 317.301,35 zł. Na tę inwestycję gmina Zduńska Wola otrzymała dofinansowanie wysokości: 155.900 zł
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 39.397,90
zł z budżetu powiatu zduńskowolskiego – partnera inwestycji.
W miejscowości Opiesin przebudowano drogę wewnętrzną o długości 700 m,
łączącą wieś z ulicą Torową. Wartość inwestycji wyniosła – 216.768,43 zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 28.000 zł ze środków budżetu województwa łódzkiego.
Na terenie wsi: Ochraniew, Wymysłów i Gajewniki oraz Annopole Nowe
trwają przebudowy dróg powiatowych. Inwestycje są realizowane przez Starostwo w Zduńskiej Woli przy finansowym wsparciu naszej gminy w łącznej
wysokości 450.000 zł.

Droga w Czechach przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Henrykowie przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Janiszewicach przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Korczewie przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Tymienicach przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Michałowie przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Opiesinie przed remontem...

...i po remoncie

Droga w Suchoczasach przed remontem...

...i po remoncie

■ w Czechach – nakładkę asfaltową o długości 800 m,
■ w Korczewie – nakładkę asfaltową o długości 530 m
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dożynki

Podziękowaliśmy
Tegoroczne obchody Gminnego Święta Plonów
odbyły się w Wojsławicach. W korowodzie
dożynkowym, w asyście pocztów sztandarowych
Ochotniczych Straży Pożarnych, przeszły
delegacje 25 sołectw, niosąc wieńce dożynkowe,
chleby, kwiaty i owoce. Funkcję starostów pełnili:
Dorota Kopciuch i Łukasz Żądło.
W uroczystościach dożynkowych
uczestniczyła 12-osobowa delegacja
z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Lőrinci, na czele z burmistrzem Zoltanem Vigiem. Uroczystości rozpoczęły się przejściem na
plac dożynkowy korowodu delegacji
sołectw z gminy Zduńska Wola wraz
z delegacją węgierską. Po prezentacji
wieńców, odprawiona została msza
święta dziękczynna, której przewodniczył ks. kan. Janusz Gozdalik,
proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny
w Korczewie. Homilię wygłosił ks.
prałat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki Mniejszej w Zduńskiej Woli.
Po zakończeniu Eucharystii i poświęceniu wieńców podzielono się
chlebem. Wójt Henryk Staniucha
otrzymał z rąk burmistrza Zoltana
Viga węgierski chleb. Bochen podzielili Zoltan Vig oraz współgospodarze
dożynek: Henryk Staniucha i ks. kan.
Janusz Gozdalik.
Podczas uroczystości dożynkowych
siedmiu rolnikom z terenu gminy
Zduńska Wola wręczono odznaki
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczenia
otrzymali: Emilia i Jan Staniuchowie, Andrzej Wojtkowski, Bogusław
Klimczak, Genowefa i Leopold Kopciuchowie oraz Henryk Feliniak. Odznaki wręczali: poseł Cezary Tomczyk; Andrzej Woźniak, dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz wójt Henryk
Staniucha.
Część biesiadną spotkania rozpoczęto od konkursu ubijania masła.
W szranki stanęły cztery drużyny –
dwie polskie i dwie węgierskie. Zwyciężczyniami zostały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Rębieskich.
Największe zainteresowanie wzbudzało jednak gotowanie węgierskiego

gulaszu. Każdy z przybyłych gości
mógł skosztować potrawy, gotowanej z przyprawami przywiezionymi
z Węgier.
W trakcie biesiady dożynkowej nie
mogło zabraknąć występów estradowych. Na scenie zaprezentowała się
kapela podwórkowa „Fakiry”. Gwiazdą wieczoru był zespół InoRos.
Biesiadę dożynkową zakończył
pokaz sztucznych ogni.
Dożynkowi goście mogli próbować lokalnych potraw, przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Zduńska
Wola. Najmłodsi uczestnicy brali
czynny udział w zabawach oraz zajęciach ruchowych, zorganizowanych
przez Akademię Cyrkową EduArt
z Łodzi.
Dożynki są szczególną uroczystością dla mieszkańców naszego regionu. Spotkanie z muzyką, folklorem
i rzemiosłem to radosne chwile, których nigdy dosyć.
Słowa podziękowania kierujemy w stronę lokalnych sponsorów.
Dziękujemy: Ludowemu Bankowi
Spółdzielczemu w Zduńskiej Woli;
Agnieszce i Bogusławowi Klimczakom, właścicielom P.P.H. „Klimeko”;
Annie i Andrzejowi Knerom; Zofii
Kulawieckiej i Pawłowi Kulawieckiemu; Andrzejowi Kubikowi; Justynie
i Damianowi Manita; Zakładowi
Agros Nova; Jolancie i Krzysztofowi Gajewczyk; Sylwii i Wiktorowi
Gajewczyk; Zenonowi Banasiowi;
Krzysztofowi Mrozowi; Zduńskowolskiej Sieci Internetowej „Księżyc”
oraz Państwowej Straży Pożarnej
w Zduńskiej Woli.
Dziękujemy także sołectwu Korczew, wszystkim zaangażowanym
jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Mieszkańcom, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie gminnej uroczystości.

ynki 2014
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za plony

Starostowie dożynek

Dorota Kopciuch (z domu Rosiak)
przybyła do sołectwa Korczew z sołectwa Rzeczyca w gminie Zadzim.
Wraz z mężem Wiesławem prowadzą gospodarstwo o powierzchni 7
hektarów. Państwo Kopciuchowie
mają troje dzieci. Gospodarstwo
wyspecjalizowane jest w produkcji
roślinnej oraz hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Mimo że
posiadają już pełen park maszynowy,
ich gospodarstwo stale się rozwija.

Łukasz Żądło ma 33 lata, jest mieszkańcem sołectwa Korczew. Wraz
z żoną Pauliną, która przybyła z sołectwa Kromolin Stary, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30
hektarów. Mają dwóch synów. Gospodarstwo państwa Żądłów wyspecjalizowane jest w produkcji roślinnej. Gospodarstwo dostosowane jest
do wymogów UE. Pan Łukasz prowadzi także skup i sprzedaż zwierząt
rzeźnych i hodowlanych.

Zduńskowolskie dożynki

G

ospodarzami tegorocznych Dożynek Wojewódzko-Diecezjalnych, które odbyły się 31 sierpnia
w Zduńskiej Woli, byli: Wiesław
Mering, biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej i Witold Stępień,
marszałek województwa łódzkiego,
a współorganizatorem powiat zduńskowolski. Starostami dożynek byli
Dorota Kornacka z gminy Zduńska
Wola i Wojciech Piotrowicz z gminy
Szadek.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta w Bazylice Mniejszej p.w.
Wniebowzięcia NMP. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynko-

wy podążył w stronę Powiatowego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się obrzędowa część
uroczystości z okolicznościowymi
przemówieniami i podziękowaniami
dla rolników za tegoroczne zbiory.
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy przygotowało sołectwo Suchoczasy z parafii Szadek i tym samym reprezentował on województwo łódzkie na
Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Goście mogli zasmakować regionalnych potraw z regionu łódzkiego,
przyjrzeć się tanecznym i wokalnym
występom zespołów. Gwiazdą wieczoru był Jacek Stachurski.

Sołeckie Święto Plonów

D

ożynki sołeckie w Białym Ługu
odbyły się 14 września. Mszę
świętą dziękczynną w intencji tych,
którzy pracują na roli, celebrował
ksiądz Tadeusz Buda. Starostami dożynek byli Aleksandra Galus i Paweł
Bombrych. To oni przekazali chleb,
wypieczony z tegorocznego ziarna na
ręce księdza Tadeusza Budy.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy dożynek przeszli na plac wiejski w Białym Ługu, gdzie odbyło
się oficjalne otwarcie uroczystości
i wspólne dzielenie chlebem. Na
świętujących czekały liczne atrakcje i pyszności, przygotowane przez
organizatorów.
Sołtys i Rada Sołecka
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Ciekawość to pierwszy stopień do… sukcesu
Rozmowa z Violettą
Owczarek, dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Krobanowie.
Od 1 września 2014 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Krobanowie mogą korzystać z nowej, doskonale wyposażonej ekopracowni, która powstała
w ramach projektu „Moja wymarzona ekopracownia”, współfinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Łodzi. Kosztowała 30.913 złotych. Czy spodziewała się Pani, że
właśnie szkoła w Krobanowie, jako
jedyna w gminie, wygra konkurs na
nowoczesną ekopracownię?
– Oczywiście, że się spodziewałam. Byłam bowiem przekonana, że
nasz projekt jest bardzo dobry. Niezwykle ucieszyła nas informacja, że
to właśnie my zdobyliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stworzenie
nowoczesnej, w pełni wyposażonej
ekopracowni. Jestem zadowolona,
że podążamy za współczesnością, za

technologią, która ciągle się zmienia,
ale też daje szansę rozwoju zarówno
uczniom, jak i nauczycielom.
Jaki główny cel przyświecał tworzeniu nowoczesnej ekopracowni?
– Najważniejszym założeniem dla
mnie, jako dyrektora, jest nieustanne polepszanie warunków nauczania
dzieci z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Zatem doposażenie pracowni w nowe
pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny było dla mnie priorytetem.
Myślę, że dzięki temu podniesie się
też efektywność kształcenia w naszej
szkole. Jak na razie pracownia wzbu-

dza ciekawość, a ciekawość to pierwszy stopień do... sukcesu.
Jakie możliwości i korzyści daje tak
nowocześnie urządzona ekopracownia?
– Pracownia została wyposażona
w szereg pomocy dydaktycznych oraz
sprzęt multimedialny. Dzieciaki same
będą mogły przeprowadzać różnorodne doświadczenia. Innowacyjna
dla naszej szkoły jest tablica interaktywna. Zakupiliśmy nowy telewizor,
laptop i rzutnik, dzięki czemu lekcje
przyrody będą teraz jeszcze bardziej
urozmaicone i prowadzone w interesujący sposób. Kupiliśmy także

trzy aparaty fotograficzne. W tym
miejscu szczególne podziękowania
kieruję w stronę rodziców, którzy
poświęcili swój czas, by odświeżyć
klasę. Dziękuję też Lilli Leder, która
zajęła się przygotowaniem i realizacją
projektu ekopracowni oraz przygotowuje innowację pedagogiczną, wykorzystującą całą bazę dydaktyczną
ekopracowni.
Czyli projekt to nie jedyna inicjatywa
ekologiczna podejmowana w ostatnim czasie w waszej szkole?
– Oczywiście, że nie. Oprócz tego, że
przygotowywana jest innowacja pedagogiczna, to w maju zajęliśmy II miejsce w konkursie powiatowym „Nasz
zielony świat” pod kierunkiem Lilli
Leder i Anny Kusińskiej. W nagrodę
otrzymaliśmy 1.300 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów, dzięki czemu
przy szkole powstał ogród ekologiczny,
który jest integralną częścią pracowni
przyrodniczej. Jesteśmy w trakcie składania wniosków na konkurs Ekobelfer
i Ekoszkoła. Mam nadzieję, że wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy
przełożą się na wiedzę i umiejętności
naszych uczniów.

Rodzice na szóstkę
R

Występy rodziców w Czechach

Przedstawienie w Krobanowie

odzice i nauczyciele potrafią sprawić swoim
pociechom niespodzianki. Rodzice z Gminnego Przedszkola w Czechach po raz czwarty
wcielili się w role aktorów. Tym razem zagrali
w przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”. Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie
wcielili się w role smerfów. Sceną zawładnęły niebieskie krasnale, temperamentna Hogata i biedny
Gargamel.
Zaprezentowane przykłady to odpowiedź na
wcześniejsze sugestie Ministerstwa Edukacji Narodowej, by stworzyć atrakcyjne formy edukacji,
w których uczestniczą także rodzice. Wspólne
gospodarowanie w szkole, a nie tylko goszczenie
rodziców w placówce, jest zgodne z ich prawami i naturalnym związkiem z własnymi dziećmi.
Obecne warunki sprzyjają ich współuczestnictwu
w procesie dydaktyki, wychowania i opieki. Oznacza to większe zaangażowanie rodziców w sprawy
przedszkola i szkoły, wzięcie współodpowiedzialności za proces rozwoju pociech.
– Nauczyciele i rodzice podjęli się zadania wychodzenia poza stereotypy. Uczą się autentycznej
współpracy, uwzględniającej podmiotowość obu
stron. Tylko wtedy proces edukacji dziecka ma

szansę na sukces. Jednak szczególną rolę w tym
względzie upatruję w kreatywnym wychowawcy
grupy. To on z całą otwartością proponuje przykłady współdziałania, zachęcając rodziców do podejmowania i inicjowania ciekawych, nietuzinkowych rozwiązań, mających na celu wszechstronny
rozwój dziecka – podkreśla Anna Stoparczyk, dyrektor Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach. – Tym samym nauczyciel
edukacji przedszkolnej, wespół z rodzicami dzieci
w wieku od 3 do 6 lat, ma szansę stać się autorytetem. To stawanie się osobą o uznanym prestiżu jest
procesem, który podlega budowaniu, co oznacza,
że czasem może łatwo ulec „zachwianiu” czy wręcz
„upadkowi”. W tworzeniu autorytetu pomaga m.in.
głęboka życzliwość w stosunku do dziecka i umiejętność rozumienia jego pragnień i dążeń. Taka postawa rodzica i nauczyciela w naszej placówce jest
także istotnym źródłem wpływu na dziecko, która
nie wyklucza roli dorosłego, jako wymagającego
i konsekwentnego przyjaciela – dodaje.
Dobra i mądra współpraca między nauczycielami i rodzicami w placówce oświatowej jest kluczem
do pełnego rozwoju każdego dziecka i jasnej drogi
w realizacji jego życiowych dążeń.

oświata
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Dzień przedszkolaka

Zębowe paszporty
najmłodszych
W ubiegłym roku szkolnym rozpoczął

Wtym roku po raz
drugi obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka.
Święto to zostało
ustanowione przez
Sejm, by podkreślić
wagę edukacji
przedszkolnej
w rozwoju dzieci.
Ma przyczynić się
do popularyzacji
wychowania
przedszkolnego.

się w naszej gminie program profilaktyki próchnicy. Celem działań była
poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
i ograniczenie występowania próchnicy u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz
podniesienie świadomości zdrowotnej
dzieci i ich rodziców. Programem objętych zostało 173 przedszkolaków.
W tym roku program będzie kontynuowany. Do współpracy zostali zaproszeni dyrektorzy gminnych przedszkoli. W tych placówkach rodzice będą
mogli odebrać tzw. paszporty zębowe
(stomatologiczne książeczki zdrowia)
i uzyskać dodatkowe informacje. Wójt

Z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wystąpił w czerwcu 2013 roku rzecznik
praw dziecka Marek Michalak. Ideę
tę poparło Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Sejm, który przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 20
września Ogólnopolskim Dniem
Przedszkolaka.
Termin obchodów Dnia Przedszkolaka – 20 września – nie jest
przypadkowy. Druga połowa września to czas, gdy dzieci w przedszko-

gminy Zduńska Wola zapewnił pomoc
organizacyjną i finansową w taki sposób, by dla rodziców udział w progra-

lu mają już za sobą okres adaptacji,
wtedy też organizowane są uroczyste
pasowania na przedszkolaka.
Ponieważ w tym roku 20 września
wypadł w sobotę, dlatego przedszkolaki z GP w Czechach w piątek
odwiedziły wójta gminy Zduńska
Wola. Odśpiewały włodarzowi hymn
przedszkolaków i podarowały kolorowy obrazek. W zamian otrzymały

drobne upominki, w tym opaski odblaskowe na rękę. Na koniec spotkania wszyscy stanęli do wspólnej
fotografii.

mie był bezpłatny.
Inicjatorem programu jest ZOZ
„Centrum Stomatologii”.

Mianowani z dyplomem

Z „Kopernikiem”
w Czechach
Z

espół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.
Jana Pawła II w Czechach znalazł
się w gronie 10 placówek, wybranych
z terenu całej Polski, w których będzie realizowany pilotażowy projekt
pt. „Pracownia przyrody”. Patronat
na projektem objęło Centrum Nauki
Kopernik.
Celem tego przedsięwzięcia jest
rozwinięcie w uczniach kompetencji
potrzebnych do radzenia sobie z różnymi życiowymi wyzwaniami, wspomaganie ich w lepszym zrozumieniu
praw nauki i stworzenie warunków
do samodzielnego poszukiwania,
dociekania i rozwoju z nauczycielem
u boku.
W projekcie będą uczestniczyć
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r. Lek-

cje przyrody, prowadzone metodą
nauczania przez odkrywanie, będą
oparte na zestawie 30 autorskich
działań w zakresie edukacji przyrodniczej. W trakcie zajęć uczniowie będą korzystali z pomocy dydaktycznych, rekomendowanych
i przekazanych do szkolnej pracowni przyrodniczej przez Centrum Nauki Kopernik.
– Z nowym rokiem szkolnym chcemy, by nowa formuła zajęć z przyrody
pomogła naszym uczniom lepiej zrozumieć środowisko i jego zależności,
ale przede wszystkim, by rozbudziła ich ciekawość, rozwinęła samodzielność i motywację do uczenia się
– podkreśla Anna Stoparczyk, dyrektor Zespołu Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach.
tekst: zgspip w czechach

T

rzej kolejni pedagodzy uzyskali
status nauczyciela mianowanego. 21 sierpnia, podczas sesji Rady
Gminy Zduńska Wola, odebrali akty
nadania stopnia awansu zawodowego
z rąk wójta Henryka Staniuchy.
W tym roku do grona mianowanych dołączyli: Katarzyna Gamracy,
nauczyciel matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej w Izabelowie
oraz pracujący w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach: Ewelina Kwapis,
nauczyciel wychowania przedszkolnego i Artur Górzawski, nauczyciel
wychowania fizycznego.

Uzyskanie mianowania poprzedził staż trwający 2 lata i 9 miesięcy.
W tym czasie nauczyciele współpracowali ze swoimi opiekunami,
doskonalili umiejętności i kompletowali dokumentację, potwierdzającą ich aktywność zawodową. Na koniec złożyli dyrektorom swoich szkół
sprawozdanie, na podstawie którego
przełożony wystawił im opinię na temat dorobku zawodowego.
Procedurę awansu kończył egzamin, składany 12 sierpnia przed
komisją powołaną na wniosek nauczyciela przez wójta gminy Zduńska Wola.
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Lokalne grupy działania promują W-ARTĘ
„Warta – Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej” to drugi projekt
współpracy, realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.
Projekt ma charakter regionalny.
Partnerami w nim są Lokalne
Grupy Działania z naszego województwa: „Kraina Wielkiego Łuku
Warty”, „Przymierze Jeziorsko”,
„Między Wartą a Nerem” oraz „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”.
Celem, jaki wyznaczyli sobie partnerzy, którzy realizują przedsięwzięcie,
jest promocja walorów turystycznych
Warty i jej dopływów oraz wsparcie
rozwoju lokalnej turystyki.
Położenie nad rzeką jest cechą
wspólną wszystkich partnerów i zarazem czynnikiem spajającym projekt.
Wszystkie zadania koncentrują się na
pokazaniu zalet nadwarciańskiego
regionu. W ramach projektu wyznaczony został szlak kajakowy na łódzkim odcinku rzeki Warty, utworzono
przystanki turystyczne i wypożyczalnie rowerów, wydana została mapa turystyczna obszaru, opracowano także
wirtualną trasę spaceru. Dodatkowo
na terenie Lokalnej Grupy Działania
„Podkowa” wyznaczono sześć tras do
uprawiania nordic walking o łącznej
długości ponad 60 km.
W ramach projektu zorganizowano trzydniowy wypoczynek w rejonie nadwarciańskim. Uczestnikami
byli mieszkańcy oraz turyści, którzy odwiedzają partnerskie LGD.
We wrześniu, w czasie pobytu na
naszym terenie, odbyły się dwa spływy kajakowe, rajd rowerowy oraz
marsz nordic walking. Aktywnie
spędzony czas pokazał szeroki wachlarz możliwości, jakie drzemią
w malowniczych terenach położonych nad Wartą na obszarze całego
województwa.
Konferencja, która podsumowuje
projekt, została zaplanowana na koniec października.
Koszty całkowite projektu opiewają na kwotę ponad 200.000 zł.
Realizacja W-ARTY współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Osi
4 LEADER.

tekst: Paulina Stańczyk
zdjęcia: archiwum lgd
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Zagraj smyku na Orliku
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska to największe i najbardziej prestiżowe zawody
piłkarskie dla dzieci i młodzieży w Polsce. Turniej jest rozgrywany od 2010 roku. Biorą w nim
udział drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10-11 lat oraz 12-13 lat.
Organizatorem V jubileuszowego turnieju, na
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, był
Szkolny Związek Sportowy. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja
lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego
organizowania różnorodnych działań sportowych
na obiektach wybudowanych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012”.
Od 16 do 18 września na terenie kompleksu
boisk Orlik w Czechach, wójt gminy Zduńska
Wola zorganizował eliminacje gminne V Turnieju
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Rozgrywki toczyły się pomiędzy drużynami chłopców
i dziewcząt w obu kategoriach wiekowych. Turniej,
podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył się dużym zainteresowaniem. Do rozgrywek przystąpiło 16 drużyn, liczących ogółem 160 zawodników
i zawodniczek, reprezentujących szkoły z naszej
gminy. W kategorii wiekowej 10-11 lat i 12-13
lat chłopców zwyciężyły drużyny gospodarzy,
czyli Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach, natomiast w kategorii

dziewcząt 12-13 lat najlepsza była reprezentacja
Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.

Patronat nad eliminacjami gminnymi objął
Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola.
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i medale, a każdy uczestnik okolicznościową
opaskę na rękę.
Zwycięskie drużyny awansowały do eliminacji wojewódzkich. Ten etap przeszli tylko młodsi
chłopcy z Czech. Z rozgrywkami pożegnała się
drużyna dziewcząt i chłopców starszych.
W półfinałowych rozgrywkach wojewódzkich
nasza drużyna, mimo posiadanych umiejętności
i zaangażowania w grę, musiała uznać wyższość
drużyn z Kutna i Łęczycy, tym samym pożegnała
się z turniejem.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego turnieju
serdecznie gratulujemy.

VI Sołecki Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej Plażowej

Do kogo powędrował Puchar Wójta?
J

uż po raz szósty sołectwo Rębieskie było gospodarzem Turnieju Sołeckiego Piłki Nożnej
i Piłki Siatkowej Plażowej. W niedzielę 6 lipca
zgłoszone drużyny rywalizowały o tytuł mistrza
i puchar ufundowany przez Henryka Staniuchę,
wójta gminy Zduńska Wola. Imprezę zorganizowano z inicjatywy Sławomira Turskiego, prezesa Ludowego Zespołu Sportowego Rębieskie.
Turniej, jak miało to miejsce w poprzednich latach, cieszył się dużym zainteresowaniem. Do
rozgrywek zgłosiło się 16 drużyn, po 8 w każdym
turnieju.
Najlepszą drużyną w rozgrywkach piłki nożnej
okazał się Magic Skład; w piłkę siatkową najlepiej
grała drużyna z Ochraniewa.
Najlepszym strzelcem w turnieju piłki nożnej
został Sylwester Ziętala (5 bramek) ze zwycięskiej
drużyny Magic Skład, a najlepszym bramkarzem
Karol Kikowski, również reprezentant tej samej
drużyny. Najlepszym zawodnikiem w rozgrywkach piłki siatkowej został Artur Kurzawa.

Atrakcje czekały również na najmłodszych
uczestników turnieju. Tego dnia do Rębieskich
zawitało „Wędrujące Artystyczne Lato”, organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży ze Zduńskiej Woli. Panie Lidia Dworczak

oraz Anna Olejnik prowadziły zajęcia artystyczne
oraz malowały dzieciom buzie.
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy,
a wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju – serdecznie dziękujemy.
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wydarzenie

Polsko-rumuńsko-węgierski
wypoczynek w górach Matra

W dniach od 4 do 8 sierpnia
młodzież z Gimnazjum
w Czechach i Janiszewicach
po raz kolejny przebywała na
obozie letnim na Węgrzech.
Podczas pobytu uczniowie
poznali rówieśników z Rumunii
i Węgier, gdzie mieściła się baza
noclegowa; zwiedzili ciekawe
miejsca regionu i podziwiali
krajobrazy z górami Matra.
Młodzież z trzech krajów miała okazję rozwijać
umiejętności językowe. W codziennej komunikacji
uczestnicy obozu używali języka angielskiego, ale
chętnie poznawali słowa i zwroty w języku węgierskim i rumuńskim. Gospodarze obozu zorganizowali wiele atrakcji, które umożliwiały integrację
młodzieży, np. dyskoteki, pobyt w parku linowym,
rozgrywki sportowe, zwiedzanie muzeów czy wędrówkę na najwyższy szczyt gór Matra.
Nasi uczniowie mieli okazję skosztować nietypowych dań kuchni węgierskiej oraz obejrzeć krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grupy
rumuńskiej. Dużą atrakcją było także zwiedzenie
historycznego miasta Eger oraz Budapesztu. Podczas zwiedzania stolicy Węgier uczniowie zdobyli
wiele cennych wiadomości o historii miasta oraz
kulturze i obyczajach Węgrów. Spacer wzdłuż Dunaju okazał się wielką atrakcją i przeżyciem dla
wszystkich uczestników.
Pobyt na Węgrzech dostarczył naszym gimnazjalistom niezapomnianych wrażeń i znacząco
wpłynął na pogłębienie relacji polsko-węgierskich.
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