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INFORMACJE

Biuletyn wpisuje się na stałe w ży-
cie naszej gminy. Sprawy i tematy 

poruszane w nim cieszą się dużym za-
interesowaniem. W bieżącym nume-
rze przedstawiamy reportaż z przepro-
wadzonej akcji recyklingowej. Kieruję 
ogromne słowa podziękowania i uzna-
nia dla wszystkich, biorących w niej 
udział. Odpady – zamiast na obrze-
żach lasów, pól i dróg – znajdą się 
w punktach ich przetwarzania.

Każdej wiosny, gdy cieszę się z od-
radzającej zieleni, nachodzi mnie re-
fl eksja: czy kiedyś, bez akcji sprzątania 

świata, będziemy mogli wejść do lasu 
nie potykając się o góry śmieci? W roku 
ubiegłym zostały uporządkowane tere-
ny przydrożne, powywoziliśmy wie-
le ton odpadów z dzikich wysypisk. 
Nie starczyło pieniędzy na wszystkie 
i nie o wszystkich wiemy. W tym roku 
na wiosnę odniosłem wrażenie, że gru-
py osób, które wiedzą o naszej trosce 
o miejsce, w jakim mieszkamy – gminę 
Zduńska Wola – celowo wywożą swoje 
odpady, abyśmy za nich je uprzątnęli. 
Były to stosy papieru, plastików, radia 
i telewizory, opony, ale też meble i... 

sedesy. Posprzątaliśmy. Bo jakże moż-
na w takim bałaganie żyć, spacerować, 
oddychać świeżym powietrzem?

Liczę jednak na zdecydowaną walkę 
wszystkich, którym zależy na porządku. 
Liczę na zdecydowaną postawą, piętnu-
jącą taki proceder. Dajmy odpór bałaga-
niarzom. Reagujmy na osoby wywożące 
śmieci do lasów, na wyrzucających worki 
ze śmieciami do przydrożnych rowów. 
Róbmy zdjęcia w takich sytuacjach, spi-
sujmy numery rejestracyjne.

Ja ze swej strony obiecuję, że każ-
dą taką informację skutecznie wyko-

rzystam. I mam nadzieję, że kolejnej 
wiosny będziemy oglądać przyrodę bez 
odkrywania jej spod stosów śmieci.

Z wyrazami szacunku
Henryk Staniucha

wójt gminy Zduńska Wola

Wydawca: Urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola,

tel. 823 41 20, 825 33 74
www.ugzw.com.pl

e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
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Rozstrzygnięty został przetarg na:
■ remont dachu strażnicy OSP 
w Pratkowie. Wykonawcą robot 
będzie F.H.U. MONTER z Sieradza,
■ rozbudowę drogi gminnej Woj-
sławice – Wólka Wojsławska. Wy-
konawcą robót będzie Firma Drogo-
wa DROMAK Krakowski, Ośródek, 
Rosiński Spółka Jawna.
■ W dniu 12 maja br. otwarto 
oferty na rozbudowę drogi gmin-
nej Biały Ług – Kolonia Krobanów. 
Wpłynęło 5 ofert.
■ W dniu 14 maja br. otwarto 
oferty na budowę budynku gospo-
darczego w Wojsławicach. Wpły-
nęły 4 oferty.
■ Ogłoszono przetarg na remont 
nawierzchni drogi asfaltowej we
wsi Poręby. Otwarcie ofert nastąpi 
31 maja br.

■ 26 maja –1 czerwca Ogólno-
polska akcja „Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich”
■ 1 czerwca – Festiwal Sportu 
w Wojsławicach
■ 1 czerwca – Dzień Dziecka 
na sportowo w Rębieskich
■ 11 czerwca – Międzypowiatowe 
Potyczki Matematyczne w ZGSPiP 
w Czechach
■ 12 czerwca – Nadanie imienia 
ks. Jana Twardowskiego Zespołowi 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Janiszewicach
■ 25 czerwca – Zakończenie roku 
szkolnego
■ 27 czerwca – Gminne Zawody 
Pożarnicze na boisku przy ZGiSP 
w Janiszewicach.

Celem konkursu „Sołtys Roku”, 
organizowanego przez „Gaze-

tę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, jest promowanie najbardziej 
aktywnych sołtysów, którzy pracują 
na rzecz społeczności lokalnej. Ósma 
edycja konkursu już została rozstrzy-
gnięta. Miło nam poinformować, że jed-
nym z jej laureatów został Jan Tobiasz, 
kierujący sołectwem Suchoczasy.

Kapituła konkursu przy ocenie zgło-
szeń kierowała się następującymi kry-
teriami:
■ wpływ działalności kandydata na in-
tegrację społeczności lokalnej,

■ materialne rezultaty działalności, 
np. poprawa infrastruktury komunal-
nej,
■ rezultaty działalności ponadlokal-
nej,
■ czas sprawowania funkcji sołtysa 
w połączeniu z efektami działalności,
■ dalsze plany związane z działalno-
ścią sołectwa.

Uroczyste podsumowanie konkursu 
„Sołtys Roku 2009”, połączone z konfe-
rencją pt.: „Fundusz sołecki – po roku”, 
odbyło się w dniu 12 maja 2010 r. w Se-
nacie RP.

Zokazji 20. rocznicy wyborów sa-
morządowych zorganizowano 

akcję pod hasłem „20 lat wspólnie”. 
Uczestniczyć w niej będzie 179 sa-
morządów, 867 szkół i 1112 nauczy-
cieli. Z terenu gminy Zduńska Wola 
do kampanii edukacyjnej, prowadzonej 
w ramach Roku Historii Najnowszej, 
włączyły się 2 gimnazja.

Celem Akcji jest upamiętnienie 
20 rocznicy pierwszych wyborów sa-
morządowych w wolnej Polsce, która 
przypada 27 maja tego roku. Akcja 
ma poinformować lub przypomnieć 
mieszkańcom gmin pozytywne 
aspekty działalności samorządów po-
przez wskazanie tego, co się zmieniło 

w okolicy dzięki działalności władz 
lokalnych.

Zespoły uczniów pod opieką na-
uczycieli: Agnieszki Grabowskiej i Ju-
styny Kubiak (ZGSPiP w Czechach) 
oraz Agnieszki Cichowicz i Elżbiety 
Fulko (ZGiSP w Janiszewicach) prze-
prowadzają wywiady ze swoimi rodzi-
nami i sąsiadami na temat zmian, jakie 
zaszły w ich miejscowościach. Na tej 
podstawie stworzą prezentacje multi-
medialne, poświęcone osiągnięciom 
władz lokalnych.

Prezentacje zostaną zamieszczone 
na specjalnie przygotowanej Interne-
towej Mapie Polski i na stronie www.
ugzw.com.pl. Prace uczniów będą 

prezentowane podczas imprez rocz-
nicowych – zarówno lokalnych, jak 
i ogólnopolskich – organizowanych 
przez Sejm RP i Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

 Organizatorem Akcji jest Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, wspierane 
przez Ministra Edukacji Narodowej, 
inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 
2009/2010 Rokiem Historii Najnow-
szej, a także przez ogólnopolskie i re-
gionalne organizacje samorządów te-
rytorialnych. Ogólnopolski fi nał akcji 
odbędzie się na Zamku Królewskim 7 
czerwca 2010 roku.

Więcej informacji na: www.ceo.org.pl

Jan Tobiasz – sołtysem roku 2009!

Młodzieżowa Akcja Obywatelska

20 lat wspólnie
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oJan Tobiasz (z lewej) odebrał nagrody z rąk 

Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
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WYDARZENIA

„Tam na nieludzkiej ziemi, zabito 
wiarę, nadzieję, miłość. Jednym 
strzałem w tył głowy...”
 O. JÓZEF JONIEC

Uroczystości, związane z obchodami 70. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej, w powiecie zduńskowolskim 
rozpoczęły się 13 kwietnia na cmentarzu przy ulicy 
Bema. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz 
samorządowych i służb mundurowych, przedstawi-
ciele duchowieństwa różnych wyznań, członkowie 
Rodzin Katyńskich, kombatanci, harcerze i młodzież 
szkolna. Zgromadzeni oddali hołd ofi arom Katy-
nia – tym sprzed 70 lat i tym z tragicznej soboty 10 
kwietnia 2010 r. W związku z katastrofą lotniczą, w 
której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z 95 
współpasażerami, 70. Rocznica Zbrodni Katyńskiej 
miała inny wymiar.

Po krótkiej modlitwie przedstawiciele władz oraz 
przybyli goście, pogrążeni w żałobie i smutku, złożyli 
wiązanki i zapalili znicze pod tablicą epitafi jną na 
cmentarzu przy ulicy Bema w Zduńskiej Woli. Na 

zakończenie uroczystości poczty sztandarowe oddały 
hołd pomordowanym.

Dzień później, 14 kwietnia, na boisku sporto-
wym przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach, 
w obecności zaproszonych gości przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego posadzili Dęby 
Pamięci ku czci: Szymona Jagiełły, ur. w Izabelo-
wie, starszego posterunkowego Policji Państwowej 
w Wierzchach; Antoniego Sokołowskiego, poste-
runkowego Policji Państwowej w Annopolu i Wła-
dysława Konata.

Uroczystości rozpoczęły się od uczczenia minutą 
ciszy ofi ar katastrofy lotniczej w lesie pod Smoleń-
skiem, który po raz kolejny był świadkiem tragedii 
narodu polskiego. Katyń ponownie stał się przyczyną 
bolesnej rany w historii Polski, która straciła najważ-
niejsze osoby w państwie, z woli narodu stojące na 
jego czele.

Marek Guć, dyrektor SP w Wojsławicach, w 
swoim przemówieniu podkreślał rangę wydarzenia 
oraz konieczność zaszczepiania młodemu pokole-
niu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej 

przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego 
najbliższych.

„Człowiek nie może pozwolić, 
żeby prawda została wydarta pod 
pozorem niczym nieograniczonej 
wolności, nie można zagubić 
w sobie krzyku sumienia, jako 
głosu Prawdy, która go przerasta, 
ale która równocześnie czyni 
go człowiekiem i stanowi o jego 
człowieczeństwie.”
 JAN PAWEŁ II

Zebrani obejrzeli część artystyczną, przygotowaną 
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wojsławicach. 
Po apelu poległych przystąpiono do sadzenia zielonych 
pomników. Posadzenie w całym kraju 21.857 Dębów 
Pamięci z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej ma 
na celu uczczenie Bohaterów, a zarazem przywró-
cenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu. Każ-
dy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła
w Katyniu, Twerze lub Charkowie.

Katyń… ocalić od zapomnienia

 FOT. KAROLINA TŁOKIŃSKA



Gminne Przedszkole w Ochranie-
wie ofi cjalnie oddano do użytku 

14 maja br. (budowę rozpoczęto w listo-
padzie 2008 r., a zakończono we wrze-
śniu 2009 r.). Obiekt jest przeznaczony 

dla 60 dzieci. Przedszkole składa się z 3 
części. Część główna to: przedsionek, hol 
z szatnią, sale lekcyjne, sanitariaty, pokój 
dyrektora oraz pomieszczenie socjalne. 
Drugą część stanowi zaplecze kuchenne, 

a trzecią – pomieszczenia gospodarcze. 
Przy placówce powstał również nowy 
i funkcjonalny plac zabaw.

Uroczystego otwarcia przedszkola 
dokonali: Janusz Sakiewa, przewod-

niczący Rady Gminy Zduńska Wola 
oraz Henryk Staniucha, wójt gminy 
Zduńska Wola. Poświęcenia budyn-
ku dokonał ksiądz Seweryn Fikus, 
proboszcz Parafi i M.B. Miłosierdzia 
w Janiszewicach.

Wśród zaproszonych gości były 
emerytowane dyrektorki przedszkola: 
Helena Jegier, pełniąca funkcję dyrek-
tora w latach 1950-1979 oraz Stanisła-
wa Fulko, która była dyrektorką w la-
tach 1979-1987. 

W uroczystości udział wzięli także 
przedstawiciele władz samorządowych 
i kościelnych, dyrektorzy wszystkich 
jednostek oświatowych, radni i sołty-
si gminy Zduńska Wola oraz rodzice 
ochraniewskich przedszkolaków.

Otwarciu placówki towarzyszyły 
występy przedszkolaków. 
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W Annopolu Starym 26 marca br. 
uroczyście oddano do użytku nową 
część budynku Szkoły Podstawowej. 
W obiekcie tym znalazło się miejsce 
na świetlicę, pokój nauczycielski, 
jedno pomieszczenie dydaktyczne, 
sanitariaty przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz na przy-
chodnię lekarską.

Uroczystego otwarcia dokonali: 
Henryk Staniucha, wójt gminy Zduń-
ska Wola oraz Barbara Ostropolska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w An-
nopolu Starym.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli również: radni gminy Zduńska 
Wola oraz była wójt tej gminy – Ma-
ria Adamiak; ksiądz Janusz Gozdalik, 
proboszcz Parafi i p.w. Św. Katarzyny 
w Korczewie; dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Gminy Zduń-
ska Wola; Maciej Milak, dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
POZ; mł. byg. Wiesław Kopytek, ko-
mendant powiatowy PSP w Zduńskiej 
Woli; insp. Włodzimierz Kłobus, ko-
mendant KPP w Zduńskiej Woli; soł-
tysi i prezesi OSP z okolicznych wsi; 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi 
i poświęceniu budynku goście obejrze-
li przedstawienie pt.: „Dziwna cho-
roba”, przygotowane przez uczniów 
szkoły. Zaproszeni goście mogli rów-
nież dokonać wpisu do księgi pamiąt-
kowej.

Przypomnimy, że budowa nowej czę-
ści szkoły rozpoczęła się w maju 2009 r. 
Koszt inwestycji wyniósł 1.065.000 zł 
i został pokryty w całości z budżetu 
gminy.

Przychodnia, znajdująca się w no-
wym obiekcie, jest prowadzona przez 
SPZPOZ w Zduńskiej Woli. Placówka 
ruszyła w kwietniu. Jej kierownikiem 
jest Elżbieta Wojtkowska.

W Annopolu świętowano
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Przedstawienie „Dziwna choroba” w wykonaniu uczniów SP w Annopolu FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Maria Adamiak jako pierwsza przecięła wstęgę

 FOT. ARCHIWUM SP W ANNOPOLU STARYM

Podczas otwarcia placówki dzieci zaprezentowały program artystyczny FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Otwarcia nowego przedszkola dokonał m.in. 

Janusz Sakiewa FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Do księgi pamiątkowej wpisał się m.in. radny

Jacek Kozłowski FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Ochraniew ma nowe przedszkole
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W Korczewie
już po remoncie

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Zakończyły się prace remontowe 
przy kościele p.w. Św. Katarzyny 
Dziewicy Męczennicy w Korczewie. 
26 kwietnia odebrano inwestycję.

Wszystkie prace remontowe pro-
wadzone przy kościele były ściśle 
nadzorowane przez konserwatora 
zabytków. Renowacja obejmowa-
ła m.in. wymianę fundamentów 
oraz podwaliny, remont więźby 
dachowej wraz z położeniem gon-
tu, renowację kuli i krzyża, przy-
krycie wieżyczki blachą miedzianą, 
wzmocnienie konstrukcji kościoła 
wraz z odnowieniem elewacji ze-
wnętrznej. Odnowiona została rów-
nież nawa kościoła.

Koszt wszystkich prac zamknął 
się kwotą 645.510,50 zł. Po roz-
liczeniu inwestycji, prowadzonej 
w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, parafi a otrzyma zwrot 
pieniędzy w wysokości 75 procent 
poniesionych kosztów.

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Powiatowe eliminacje do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego, 
organizowane przez Komendę Po-
wiatową Policji w Zduńskiej Woli, 
już po raz 11 odbyły się w Szkole 
Podstawowej nr 9. W eliminacjach 
rozegranych 21 kwietnia br. uczest-
niczyły trzyosobowe zespoły, repre-
zentujące 16 szkół podstawowych 
i 13 gimnazjów z terenu powiatu 
zduńskowolskiego.

Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach wiekowych: 

dla szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Wszyscy uczestnicy w ciągu 
45 minut rozwiązywali test ze zna-
jomości przepisów ruchu drogowego, 
składający się z 25 pytań. Uczniowie 
szkół podstawowych spośród odpo-
wiedzi musieli wybrać jedną prawi-
dłową, natomiast uczniowie gimna-
zjów rozwiązywali test wielokrotnego 
wyboru.

Jak zaznaczył podinsp. Andrzej Ku-
charski, naczelnik Sekcji Ruchu Dro-
gowego, celem konkursu jest utrwale-
nie wiadomości z zakresu wychowania 
komunikacyjnego, popularyzowanie 

wśród młodzieży znajomości przepisów 
o ruchu drogowym oraz kształtowanie 
właściwych nawyków niezbędnych dla 
bezpiecznego i kulturalnego uczestnic-
twa w ruchu drogowym. Laureatami 
tegorocznej edycji zostali:
1. kategoria szkół podstawowych
■ Szkoła Podstawowa w Prusinowi-
cach
■ Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ Szkoła Podstawowa nr 13 w Zduń-
skiej Woli
2. kategoria szkół gimnazjalnych
■ Publiczne Gimnazjum w Prusino-
wicach

■ Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduń-
skiej Woli
■ Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zduń-
skiej Woli.

Turniej uświetniło przedstawienie, 
przygotowane przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, które tematycznie 
nawiązywało do zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy znakomitej wiedzy z za-
kresu ruchu drogowego, a szczególnie 
drużynie z Krobanowa – zdobywcom 
drugiej lokaty!

Krobanów znów na drugim miejscu!

Drużyna w składzie: Patrycja Barczyńska, Aleksandra Pietrowska i Michał Józefi ak, wywalczyła II 

miejsce po dogrywce z zawodnikami ze Szkoły Podstawowej nr 13 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 45 minut

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Prawie 10.000 zł udało się zebrać 
podczas imprezy charytatywnej 

„Otwórzmy serca dla Ewelinki”, która 
odbyła się z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny Zduńska Wola, PG nr 1; ZGSPiP 
w Czechach, a także Stowarzyszenia 
na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży „Razem Łatwiej”.

Chociaż pogoda pokrzyżowała pla-
ny organizatorom (imprezę przeniesio-
no z parku do budynku gimnazjum), 
to i tak na apel o wsparcie leczenia cięż-
ko chorej, 14-letniej Eweliny Jasiewicz 
odpowiedziało wielu mieszkańców 
Zduńskiej Woli i okolic. Cały dochód 
w wysokości 9.783,69 zł został prze-
kazany na leczenie uczennicy PG 1.
Pieniądze zbierano podczas licyta-
cji przedmiotów (ponad 2.500 zł), 
sprzedaży balonów, ciast i ciepłych 
dań oraz prac plastycznych uczniów 
PLSP w Zduńskiej Woli i szkoły w 
Czechach.

Z programu artystycznego każdy 
mógł wybrać coś dla siebie. Na scenie 
prezentowali się wykonawcy z miej-
scowych przedszkoli, szkół i domów 

kultury. Nie zabrakło pokazów tańca, 
pokazów mody i występów teatralnych. 
Największą atrakcją był niewątpliwie 
występ znanej zduńskowolskiej woka-
listki Justyny Majkowskiej, która zna-
komicie bawiła publiczność.

Wpłat dokonywać można: Stowa-
rzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Razem Łatwiej”, Iza-
belów 50, 98-220 Zduńska Wola, nr 
konta: Ludowy Bank Spółdzielczy 
09927900070032723720000010 z do-
piskiem: „Dla Ewelinki”.

Za nami eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Ich organizatorami byli: 
Starostwo Powiatowe, Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Zarząd Powiatowy Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Zduńskiej Woli.

W tegorocznej edycji konkursu 
bardzo dobrze spisali się uczniowie 
Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Czechach. W kategorii szkół podsta-
wowych bezkonkurencyjna była Kinga 
Kaczmarek, która zajęła pierwsze miej-
sce. Z kolei w grupie szkół gimnazjal-
nych na czwartym miejscu uplasował 
się Błażej Arczykowski, również uczeń 
ZGSPiP w Czechach.

W turnieju uczestniczyło 18 zawod-
ników, po jednym z każdej szkoły, któ-
rzy rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych. Uczniowie wykazali się 
znajomością: tradycji i historii straży 
pożarnych, przyczyn powstawania po-
żarów,  sprzętu ratowniczo-gaśnicze-

go, zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
zasad ewakuacji ludzi i mienia z po-
mieszczeń oraz zasad udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej. Uczest-
nicy konkursu odpowiadali pisemnie 
na pytania testowe, a następnie najlepsi 
w każdej kategorii – ustnie na wyloso-
wane przez siebie pytania.

Tydzień później, 15 kwietnia, 
w Opocznie odbyły się eliminacje wo-
jewódzkie. Kinga Kaczmarek uplaso-
wała się w nich na 6. pozycji.

Jarosław Szewczyk,
ZGSPiP w Czechach

Serca dla Ewelinki Kinga najlepsza!
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Kinga Kaczmarek - zwyciężczyni w kategorii 

szkół podstawowych na szczeblu powiatowym

 FOT. ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH 

Prowadzący imprezę Paweł Perdek z Justyną 

Majkowską FOT. KAROLINA TŁOKIŃSKA
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Wojsławicka impreza stanowiła 
kontynuację działań kampanii 

w zakresie edukacji ekologicznej, któ-
rą Gmina Zduńska Wola rozpoczęła 
w 2008 roku. Jej celem jest promowanie 
selektywnej zbiórki odpadów „u źró-
dła” oraz podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnej społeczności.

Gmina Zduńska Wola po raz kolejny 
podjęła działania edukujące w zakre-
sie prawidłowej segregacji odpadów. 
Obejmuje ona przedstawianie tema-
tyki z zakresu ochrony i kształtowa-
nia środowiska.

Kampania edukacyjna została skie-
rowana do wszystkich grup społecz-

nych i wiekowych. W związku z tym 
ważne było znalezienie takich środków 
edukacji, aby w najprostszy i najsku-

teczniejszy sposób przekazywać infor-
macje ekologiczne.

Podczas trwania festynu najmłodsi 
mieszkańcy przekonali się, że właści-
wie prowadzona segregacja jest elemen-
tem koniecznym dla realizacji procesu 
recyklingu. Nasza akcja przygotowana 
była z myślą nie tylko o kształtowaniu 
proekologicznej postawy wśród dzieci 
i młodzieży, ale także wśród wszyst-
kich grup społeczności lokalnej. Chcie-
liśmy pokazać, jak ważna jest wspólna 
odpowiedzialność za środowisko na-
turalne. Stąd zaangażowanie w akcję 
samorządu, przedsiębiorców i opera-
torów komunalnych.

Z EKOLOGIĄ
za pan brat

Mieszkańcy 
naszej gminy 
mogli przywieźć 
makulaturę, puszki, 
kapsle, opony 
i inne odpady 
na III Festyn 
Recyklingowy, 
który pod hasłem: 
„Mamy rady 
na odpady” odbył 
się 10 maja 
w Wojsławicach. 
Organizatorem 
imprezy była 
gmina Zduńska 
Wola. Festyn 
współfi nansował 
Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.

„MAMY RADY NA ODPADY”
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Mieszkańcy gminy, którzy w trak-
cie festynu oddawali posegregowane 
odpady typu: makulatura, opakowania 
ze szkła białego, opakowania ze szkła 
kolorowego, baterie, puszki aluminio-
we, nakrętki od butelek PET, kapsle 
metalowe, elektroodpady czy opony 
otrzymali talony uprawniające do od-
bioru żarówek energooszczędnych, ko-
szulek, parasoli, kubków, toreb ekolo-
gicznych lub roślin.

Duża ilość zebranych materiałów 
wtórnych przekonuje, jak ważna i po-
trzebna jest tego rodzaju inicjatywa. 
Szybko rosnące góry odpadów oraz 
znikające w oczach nagrody potwier-

dzały pozytywny odzew ze strony na-
szych mieszkańców.

Imprezie towarzyszyły występy 
dzieci z gminnych przedszkoli oraz 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Wojsławicach, którzy zaprezentowa-
li inscenizacje ekologiczne. W trakcie 
festynu rozstrzygnięto konkursy (wy-
niki w ramce obok).

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju 
Rolnictwa Ekologicznego z Wojsławic 
przeprowadziło warsztaty ekologiczne, 
w trakcie których, w formie zabawy, 
dzieci pogłębiały swoją wiedzę z zakre-
su ekologii i ponownego wykorzystania 
odpadów. Dla najmłodszych przygoto-

wano atrakcje w formie dmuchanego 
zamku, karuzeli, eko-gry, jak również 
możliwości samodzielnego przygo-
towania kanapek. Można było także 
skosztować posiłków serwowanych 
przez Radę Rodziców ze SP w Woj-
sławicach. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz strażacki przygoto-
wany przez OSP w Janiszewicach oraz 
pokaz fi rmy Drewzel.

W następnym numerze podamy 
szczegółowe informacje dotyczące 
ilości zebranych odpadów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
festynu i zapraszamy za rok.
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Konkurs plastyczny:
■ I miejsce – Daria Knera 
(SP w Annopolu Starym),
■ II miejsce – Marta Świniarska
(SP w Annopolu Starym),
■ III miejsce – Adam Kunicki
(SP w Izabelowie).

Konkurs fotografi czny:
■ I miejsce – Patrycja Kluska
(ZGSPiP w Czechach),
■ II miejsce – Maria Marczewska
(ZGSPiP w Czechach),
■ III miejsce – Mateusz Szymczak
(ZGiSP w Janiszewicach).

Recyklingowy Omnibus:
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Krobanowie,
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Izabelowie,
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym.

Konkurs eko-sportowy:
■ I miejsce – drużyna z ZGSPiP
w Czechach,
■ II miejsce – drużyna ze SP
w Izabelowie,
■ III miejsce – drużyna ze SP 
w Annopolu Starym.

 FOT. KAROLINA TŁOKIŃSKA
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Dwustu uczniów z 11 szkół podstawowych 
i 8 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

zduńskowolskiego wzięło udział w X Powiato-
wych Potyczkach Matematycznych, które odbyły 
się w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja konkursu odby-
wała się w ramach projektu „Z matematyką za pan 
brat”, realizowanego od listopada 2009 roku. Gmina 
Zduńska Wola pozyskała środki z Fundacji Ban-
kowej im. Leopolda Kronenberga, działającej przy 
banku Citi Handlowy. Część z nich została przezna-
czona na zakup nagród dla laureatów potyczek.

– Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień ma-
tematycznych wśród dzieci i młodzieży oraz poszu-
kiwanie talentów matematycznych. Zadania, które 
rozwiązywali konkursowicze, wymagały logicz-
nego myślenia – powiedział Jarosław Szewczyk, 
nauczyciel matematyki w ZGSPiP w Czechach 

i jednocześnie organizator konkursu. – Do tej pory, 
w dziewięciu rozegranych edycjach, o tytuł najlep-
szych matematyków walczyło 1599 uczniów.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001 roku. 
Wówczas do rywalizacji przystąpiło 63 uczniów z 7 
szkół podstawowych i 4 szkół gimnazjalnych. Rok 
później do udziału w zmaganiach zgłosiło się blisko 
cztery razy więcej uczestników – aż 233 osoby z 14 
szkół podstawowych i 7 szkół gimnazjalnych. Po raz 
kolejny rywalizowano w ZGSPiP w Czechach, który 
podjął się organizacji kolejnych edycji konkursu.

Uczestnicy tegorocznej edycji mieli do rozwią-
zania cztery zadania, które przygotowała Czesła-
wa Knul, prezes Otwartej Pracowni Rozwijania 
Uzdolnień „Asymptota”.

Konkurs odbywał się w sześciu kategoriach: kla-
sy IV, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II 
i III gimnazjum. Ofi cjalne wyniki konkursu zo-
staną ogłoszone 27 maja. W tym dniu w Zespole 

Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach nastąpi uroczyste podsumowanie po-
tyczek połączone z wręczeniem laureatom dyplo-
mów i nagród rzeczowych ufundowanych przez 
sponsorów.

■ ■ ■
11 czerwca, również w Zespole Szkół w Cze-

chach, rozegrane zostaną X Międzypowiatowe 
Potyczki Matematyczne. Wezmą w nich udział 
laureaci eliminacji powiatowych z powiatów: 
zduńskowolskiego, łaskiego, wieruszowskiego, pa-
jęczańskiego oraz poddębickiego. Zmagania, któ-
rych organizatorami są Zespół Szkół w Czechach 
oraz Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień 
„Asymptota”, rozpoczną się o godz. 13.00. Na godz. 
16.00 zaplanowano uroczyste podsumowanie zma-
gań połączone z wręczeniem nagród dla laureatów 
konkursu.

 ZGSPiP w Czechach

Jubileuszowe potyczki matematyków

Rozmowa z Anną 
Stoparczyk, dyrektorem 
Zespołu Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej
i Przedszkola
w Czechach

Od jak dawna związana jest Pani 
ze szkołą w Czechach?

– Powiem słowami poety: „odkąd 
pamięć pamięta…” i to będzie prawda, 
gdyż Szkoła Podstawowa w Piaskach, 
w której pracowałam, była przez kilka 
lat fi lią Szkoły Podstawowej w Cze-
chach. W Zespole Szkół w Czechach 
od 1992 roku pracowałam jako nauczy-
ciel, a od 2000 roku jako dyrektor.
Jakie cele stawia sobie Pani w kiero-
waniu szkołą?

– Przed dziesięciu laty, gdy przy-
stępowałam do pierwszego konkursu 
na dyrektora Zespołu Szkół w Cze-
chach, wyznaczyłam pewne cele roz-
woju placówki i przez lata kadencji 
systematycznie je realizowałam. Cele 
są spójne z oczekiwaniami uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Najważniej-

sze to być blisko nich, służyć im radą 
i wsparciem.
Jakie cechy szczególnie ceni Pani w na-
uczycielach?

– Każdy nauczyciel jest twórcą swo-
jego autorytetu, bo nikt nie jest w sta-
nie wyposażyć kogokolwiek w autory-
tet. Składają się nań cechy charakteru, 
osobowości, również talent pedago-
giczny, przejawiający się w budzeniu 
zainteresowań i zapału do nauki, a tak-
że w kontaktach z uczniami. W bu-
dowaniu autorytetu uczestniczą także 
rodzice, którzy poprzez swoją ocenę 
kształtują opinię o nauczycielu. U na-
uczycieli szczególnie cenię umiejętność 
zastosowania posiadanej wiedzy, takt 
pedagogiczny, konsekwencję, życzli-
wość w relacjach z wychowankami i ich 
rodzicami oraz pełne zaangażowanie 
w pracę.
Jak ocenia Pani pracę grona pedago-
gicznego?

– Jestem szczęściarą, że przyszło 
mi współpracować z profesjonalista-
mi. Grono pedagogiczne w naszej pla-
cówce to mądrzy ludzie, którzy syste-
matycznie bogacą swój warsztat pracy. 
Nauczyciele uczestniczą w wielu for-
mach doskonalenia w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycie-
li w Sieradzu i w Łodzi. Korzystają 
z konsultacji indywidualnych i konfe-
rencji organizowanych przez doradcę 
metodycznego, działającego na rzecz 
nauczycieli z gminy Zduńska Wola. 
Na 44 nauczycieli zatrudnionych 
w Zespole Szkół w Czechach 21 po-

siada stopień nauczyciela dyplomowa-
nego, 12 – mianowanego, 10 – kon-
traktowego, a jeden – to nauczyciel 
stażysta.
Co jest Pani największym sukcesem 
zawodowym?

– Z sentymentem wspominam rok 
1992, kiedy otrzymałam wychowaw-
stwo w kl. V. Dziś moi wychowan-
kowie mają już po 30 lat, a ja nadal 
dostaję od kilku z nich kartki świą-
teczne.
W jaki sposób szkoła przyczynia się 
do rozszerzania wiedzy i zaintereso-
wań uczniów?

– Duże znaczenie ma dla nas kształ-
towanie tożsamości kulturowej i więzi 
ze środowiskiem lokalnym. Sprzyja 
temu udział, np. w programie „Jeste-
śmy stąd...”. W 2005 roku, jako jedna 
z 443 szkół w Polsce, przystąpiliśmy 
do programu Szkoła Marzeń, którego 
realizacja umożliwiła wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
wiejskiej. Żyjąc zgodnie z wartościa-
mi, głoszonymi przez naszego patro-
na Jana Pawła II, organizujemy liczne 
akcje charytatywne. Wysoki poziom 
kształcenia zapewniamy m.in. dzięki 
realizacji dodatkowych programów 
i projektów. Najważniejsze z nich 
to: „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenie drogą do wiedzy” – projekt 
współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz „Ra-
dosna szkoła” – program rządowy, 
w ramach którego zostaną zakupione 

pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 
w szkole na rok 2010. Z kolei „Z ma-
tematyką za pan brat” to projekt do-
fi nansowany z Fundacji Bankowej im. 
L. Kronenberga przez Citi Handlowy. 
Druga edycja tego konkursu jest reali-
zowana od września 2010 do czerwca 
2011 roku przy współfi nansowaniu 
ze środków UE. Działania te spra-
wiają, że absolwenci bez problemów 
dostają się do wybranych przez siebie 
szkół. Staramy się iść z duchem czasu, 
tworząc w gimnazjum klasy innowa-
cyjne: matematyczno-przyrodniczą 
i europejsko-językową. Naszą chlubą 
są uczniowie zdobywający nagrody 
w licznych konkursach przedmio-
towych, tematycznych na szczeblu 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Sami także organizujemy konkursy, 
min.: powiatowe i międzypowiatowe 
„Potyczki Matematyczne”.
Do kogo kierowany będzie kolejny 
projekt?

– Kolejny projekt chcemy skierować 
do uczniów edukacji wczesnoszkol-
nej. Pragniemy rozszerzyć ich wiedzę 
o treści przyrodniczo-geografi czne 
realizowane w różnych zakątkach na-
szego kraju.
Czego można życzyć Pani i nauczy-
cielom przed zbliżającymi się waka-
cjami?

– By stały się czasem prawdziwego 
relaksu, a nowy rok szkolny pozwo-
lił szkołom na większą autonomię 
w pracy.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

Każdy jest twórcą swojego autorytetu
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To sparafrazowane przysłowie od
dawna towarzyszy pedagogom 

z Gminnego Przedszkola w Tymieni-
cach. Nauczyciele w szczególny spo-
sób dbają o to, aby edukacja dzieci była 
wszechstronna, a jednocześnie odpo-
wiadała rozwojowi ich zainteresowań. 
Ofertę wzbogacono o zajęcia dodat-
kowe, organizowane w porozumieniu 
z rodzicami.

Ogromnym powodzeniem cieszą się 
zajęcia z rytmiki, połączone z elemen-
tami edukacji tanecznej. Uczęszczają 

na nie wszystkie przedszkolaki, po-
nieważ bardzo lubią tańczyć, śpiewać 
i bawić się przy muzyce pod okiem fa-
chowców. Dzieci chętnie prezentują 
swoje taneczne umiejętności podczas 
gminnych festynów, uroczystości śro-
dowiskowych i przedszkolnych imprez. 
Ich występy są zawsze ciekawym wi-
dowiskiem, wzbogaconym o oryginal-
ne kostiumy do tańca oraz pomysłową 
choreografi ę. To wspólny sukces in-
struktorów tańca, dzieci i wspomaga-
jących te działania nauczycielek.

Równie dużym powodzeniem cieszy 
się, szczególnie wśród dzieci starszych, 
nauka elementarnych podstaw języka 
angielskiego. Zajęcia dla starszaków 
są okazją do poznania języka obcego 
w formie zabawy, gier, wierszy i piose-
nek. Jest to najbardziej atrakcyjna for-
ma przekazu dla dzieci. Te pierwsze 
kontakty z językiem angielskim uła-
twią w przyszłości szkolną edukację ję-
zykową. Efekty i osiągnięcia w zakresie 
posługiwania się językiem angielskim 
wychowankowie przedstawiają podczas 
zajęć otwartych, prezentacji przygoto-
wywanych z okazji różnych uroczysto-
ści przedszkolnych.

W naszej placówce staramy się wy-
posażyć dzieci w bagaż wiadomości 
i umiejętności, odpowiedni do ich 
wieku i możliwości psychofi zycznych. 
Ułatwi on osiąganie sukcesów w edu-
kacji szkolnej, a także prawidłowe 
funkcjonowanie pośród lokalnej spo-
łeczności.

Przedstawione działania edukacyj-
ne podejmujemy w celu ułatwienia 
naszym podopiecznym udanego star-
tu w dorosłe życie.

Agnieszka Glińska
Gminne Przedszkole w Tymienicach
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Gardnerowska 
droga do wiedzy
Każdy z nas jest zdolny, a istotą 
edukacji powinno być te zdolności 
i talenty wspierać i pielęgnować, 
gdyż jest to największe bogactwo 
narodu – myśl przewodnia TWI 
Howarda Gardnera

„Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy” – to hasło 
II etapu projektu edukacyjnego, 
współfi nansowanego przez Unię 
Europejską w Ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt jest realizowany od 1 grudnia 
2009 roku do 20 czerwca 2010 
roku w ZGSPiP w Czechach. Jego 
celem jest wdrożenie takiego mo-
delu edukacji małych dzieci, który 
daje mocne fundamenty dla ich dal-
szej kariery szkolnej i życiowej.

Koncepcja projektu oparta jest 
na Teorii Wielorakich Inteligencji 
Howarda Gardnera, która została 
uznana za największe odkrycie 
nauk humanistycznych XX wieku. 
Zgodnie z tą teorią, każde dziecko 
ma własny profi l inteligencji, ale 
nikt nie ma profi lu lepszego czy 
gorszego. Każdy profi l inteligencji 
jest dobry, tak samo wartościowy, 
bowiem określa profi l naturalnych 
zasobów człowieka.

Projekt obejmuje 2.700 szkół 
podstawowych z terenu sześciu 
województw.

Ewa Kikowska, która jest na-
uczycielem prowadzącym projekt 
w ZGSPiP w Czechach, ma w pla-
nie 50 godzin zajęć dodatkowych 
dla uczniów (poniedziałki i piątki 
11.45-13.30), organizowanych 
w klasach wyposażonych w nowo-
czesne środki dydaktyczne. – Dzie-
ci bardzo chętnie korzystają z tych 
środków – mówi Ewa Kikowska. – 
W jasny sposób komunikują swoje 
spostrzeżenia, potrzeby i odczucia. 
Uczestniczą w zabawach słow-
nych, ruchowych i muzycznych. 
Z zaangażowaniem uczestniczą w 
zabawie teatralnej, korzystając z 
różnych rekwizytów. Rodzice po-
zytywnie wypowiadają się na te-
mat realizacji projektu. 

W ten sposób w szkołach ob-
jętych projektem tworzona jest 
„Gardnerowska” strefa edukacyj-
na, którą nazwano: Ośrodkiem 
Zainteresowań. W każdym takim 
ośrodku dzieci mogą realizować 
działania edukacyjne zaplanowane 
przez nauczyciela, zgodnie ze swo-
imi możliwościami, zdolnościami 
i talentami.

8 kwietnia uczniowie ostatnich 
klas szkół podstawowych zasiedli 
do sprawdzianu podsumowującego 
ich dotychczasową wiedzę. Do egza-
minu przystąpiło 138 uczniów z sze-
ściu szkół podstawowych.

Sprawdzian szóstoklasisty, który 
trwa godzinę, jest pierwszym waż-
nym egzaminem szkolnym. Sprawdza 
wiedzę i umiejętności w pięciu kate-
goriach: czytania, pisania, rozumo-
wania, korzystania z informacji oraz 

praktycznego wykorzystania wiedzy. 
Uczniowie mogli uzyskać maksymal-
nie 40 punktów.

Egzaminy gimnazjalne uczniów 
klas trzecich odbywały się natomiast 
w dniach 27-29 kwietnia. W gminie 
Zduńska Wola do egzaminu gimna-
zjalnego przystąpiło 125 osób z dwóch 
gminnych gimnazjów.

W pierwszym dniu gimnazjaliści 
przystąpili do części humanistycznej 
egzaminu, w drugim do część mate-
matyczno-przyrodniczej, a w kolejnym 

zdawali egzamin z języka obcego no-
wożytnego. Egzamin jest powszechny 
i obowiązkowy, co oznacza, że musi 
przystąpić do niego każdy uczeń koń-
czący szkołę. Przystąpienie do egzami-
nu jest bowiem jednym z warunków jej 
ukończenia.

Liczba punktów uzyskana na egza-
minie gimnazjalnym nie ma wpływu 
na ukończenie szkoły. Wynik egza-
minu gimnazjalnego jest jednak brany 
pod uwagę przez szkoły ponadgimna-
zjalne przy rekrutacji.

Pierwsze egzaminy za nimi

 FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE FOT. ARCHIWUM SP W ANNOPOLU STARYM

Czego się Jaś nauczy…
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 FOT. ARCHIWUM GMINNE PRZEDSZKOLE W TYMIENICACH



Benefi cjentem tego działania może być:
Osoba fi zyczna ubezpieczona na podstawie usta-

wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub 
domownik.
Zakres działania:

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju 
działalności w zakresie:
– usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
– usług dla ludności,
– sprzedaży hurtowej i detalicznej,
– rzemiosła lub rękodzielnictwa,
– robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
– usług turystycznych oraz związanych ze sportem, 
– rekreacją i wypoczynkiem,
– usług transportowych,
– usług komunalnych,
– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych,
– magazynowania lub przechowywania towarów,
– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
– rachunkowości, doradztwa lub usług informaty-
cznych.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifi ko-

wanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu benefi cjentowi w gospodarstwie rolnym 
w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 
100.000 zł. Poziom pomocy fi nansowej wynosi maksy-
malnie 50 proc. kosztów kwalifi kowanych operacji.
Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
■ operacja jest uzasadniona pod względem ekono-
micznym,
■ operacja spełnia wymagania z przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tej operacji,
■ działalność, której dotyczy operacja,
zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem
miast liczących pow. 20 tys. mieszkańców
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
pow. 5 tys. mieszkańców
■ inwestycje związane z budową, remontem, wypo-
sażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości ob-
jętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych 
w miejscowościach, o których mowa powyżej,
■ operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia 
w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nie-
rolniczej,
■ gospodarstwo rolne, w którym pracuje benefi cjent, 
było objęte w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku płatnościami bezpośrednimi.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” 
Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola 
tel. 519 057  250, fax. 43 825 27 50
e-mail: lgdpodkowa@gmail.com
www.podkowa.zdwola.com.pl
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Sesja absolutoryjna, najważniejsza w roku budżeto-
wym, ponieważ podczas niej oceniane jest wyko-

nanie budżetu za poprzedni rok, odbyła się 19 kwiet-
nia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska 
Wola. Podczas sesji radni głosowali za udzieleniem 
absolutorium wójtowi gminy.

Wydatki zrealizowano w kwocie 32.106.150,28 
złotych, przy zaplanowanych 34.059.445,08 złotych, 
co stanowi 94,27 procent. Priorytetem dla władz 
gminy były inwestycje, które w roku 2009 zostały 
zrealizowane w kwocie 11.970.260,61 złotych.

Radni jednogłośnie zgłosili poparcie dla udzielenia 
wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy 
Zduńska Wola za 2009 rok. Wójt przyjął gratulacje 
od przewodniczącego Rady Gminy Zduńska Wola 
oraz od współpracowników i radnych.

Wójt Staniucha z absolutorium

Henryk Staniucha przyjmuje gratulacje od Janusza Sakiewy oraz Zdzisława Jankowiaka FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Szansa dla agroturystyki

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju szansą 
na pozyskanie środków dla gospodarstw agrotu-
rystycznych” – taki był temat szkolenia, które od-
było się 27 kwietnia. Uczestnikami byli mieszkań-
cy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, 
którzy prowadzą gospodarstwa agroturystyczne 
bądź zainteresowani są podjęciem tego typu dzia-
łalności.

Podczas szkolenia zostały przekazane informacje 
dotyczące wymagań, jakie powinno spełnić gospo-
darstwo agroturystyczne. Mówiono także o możli-
wości jego wypromowania. Danuta Arcipowska z 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie o/Poświętne w Płońsku, która prowadziła 
spotkanie, zaprezentowała możliwości dofi nansowa-
nia działalności z osi 4 - LEADER PROW na lata 
2007-2013. Te informacje spotkały się z największym 
zainteresowaniem zebranych

Działania LGD „Podkowa”
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizuje na-
stępujące działania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013:
– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
– tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– odnowa i rozwój wsi,
– małe projekty.
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

Działanie to ma przyczyniać się do tworzenia po-
zarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, 
a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem 
na obszarach wiejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in westująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 FOT. ARCHIWUM LGD PODKOWA
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Co to znaczy przekształcić działkę rolną w budowlaną 
(potocznie „odrolnić” działkę)?

Przekształcić działkę rolną w budowlaną to znaczy zmie-
nić jej przeznaczenie. Można to zrobić za pomocą planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego, którego 
sporządzenie leży w kompetencjach wójta gminy. Może 
to być także decyzja o warunkach zabudowy wydawana 
przez wójta gminy na wniosek inwestora.
Czy każdy może złożyć wniosek o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy?

Nie trzeba być właścicielem działki, aby taki wniosek 
złożyć. O wydanie decyzji może się starać np. przyszły 
nabywca działki, nie będąc jeszcze jej właścicielem.
Jakie wymagania musi spełnić działka, aby można było 
wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717), wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia na-
stępujących warunków:
■ co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej 
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający 
na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w za-
kresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów bu-
dowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzy-
stania terenu;
■ teren ma dostęp do drogi publicznej;
■ istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwz-
ględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia bu-
dowlanego;

■ teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie-
leśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu 
miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 
67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 415). Nie ma możliwości 
budowy budynków na gruntach leśnych, o ile te grunty 
we wcześniejszym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nie zostały wyłączone z produkcji leśnej;
■ decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. przepi-
sami o ochronie środowiska, o drogach publicznych itp.).
Co trzeba zrobić, aby urząd wydał decyzję o warunkach 
zabudowy?

Trzeba złożyć kompletny wniosek o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy wraz z opłatą skarbową. Druk 
wniosku dostępny jest m.in. na stronie internetowej.
Ile trwa wydanie w/w decyzji?

Wydanie decyzji, zgodnie z kodeksem postępowania 
administracyjnego, powinno trwać 1 miesiąc od daty zło-
żenia wniosku. Ze względu jednak na to, że projekt decyzji 
o warunkach zabudowy jest uzgadniany z innymi organami, 
wydanie decyzji zwykle trwa około dwóch miesięcy.
Czy taka decyzja ma termin ważności?

Decyzja o warunkach zabudowy nie ma terminu waż-
ności.
Czy garaż lub budynek gospodarczy można wybudować 
bez pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabu-
dowy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r., tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. 
(Dz.U. Nr 156, poz. 1118) pozwolenia na budowę nie wy-
maga m.in. budowa:
■ obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną 
i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istnie-
jącej działki siedliskowej:
– parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie więk-
szej niż 4,80 m,
– płyt do składowania obornika,

– szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o po-
jemności do 25 m3,
– naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności 
do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
– suszarni kontenerowych o pow. zabudowy do 21 m2;
■ wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, 
wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zi-
mowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym 
łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jednakże budowę w/w budynków trzeba zgłosić na 30 
dni przed jej rozpoczęciem w Starostwie Powiatowym 
w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10, pok. 2a. Na-
tomiast budowa garażu, niezależnie od metrażu, wyma-
ga decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

Również w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli 
należy zgłosić budowę ogrodzeń od strony dróg, ulic, pla-
ców, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz 
ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.
Jakie przepisy obowiązują inwestora obiektów szkodliwie 
oddziaływujących na środowisko?

Na wszystkie inwestycje (np. warsztaty samochodowe, 
stolarnie, lakiernie, zakłady mięsne, budynki inwentarskie 
z hodowlą pow. 40 krów) wymienione w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifi kowaniem przedsięwzięcia do spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 257, poz. 2573 ze zm.) niezbędne jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem de-
cyzji o warunkach zabudowy.

Aneta Kubiak,
inspektor
ds. gospodarki
przestrzennej,
pokój nr 8,
tel. 43 825 33 66 
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Bezpieczne wakacje
W okresie wakacji duża grupa dzieci nigdzie nie wyjedzie. Pozostaną w domach. Niektóre z nich, codziennie, przez 
długi czas będą przebywały same. Mając na uwadze ich dobro, przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić 
Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem w różnych okolicznościach.

Jeżeli dziecko zostaje samo w domu:
■ Co pewien czas przeprowadzaj z dzieckiem rozmowy profi laktyczne na temat 
zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokaza-
nia czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja 
przejażdżki samochodem).
■ Naucz swoje dzieci, aby podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwie-
rały drzwi (odwiedziny nieznajomych, krewnych, posłańców z pracy, a także 
innym dzieciom).
■ Zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dys-
ponuje dziecko (najlepiej, gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, 
a nie na sznurku na szyi lub pod wycieraczką).
■ Zapewnij dziecku bezpieczną zabawę w domu – zamontuj w drzwiach mocne 
zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz 
urządzeń, które są do nich podłączone. Poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na ob-

cych. Jeśli masz telefon, zadzwoń o różnych porach i porozmawiaj z dzieckiem. 
Schowaj przed nim wszystkie lekarstwa.
■ Nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przed-
miotów.
■ W domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi numera-
mi telefonów do pracy: mamy, taty lub bliskich członków rodziny (np. dziadkowie). 
Warto również wskazać numery do: policji, pogotowia ratunkowego i gazowego, 
straży pożarnej.
W wakacje dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk:
■ Należy przestrzec przed kąpaniem się w miejscach niestrzeżonych bez opieki 
osób dorosłych.
■ Należy przestrzec przed skokami do wody w miejscach niedozwolonych.
■ Przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter itp.) należy 
bezwzględnie zaopatrzyć dziecko w kapok.

BEZPIECZNE WAKACJE

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Zanim zbudujesz dom…
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W
2006 roku – 156, a w 2009 roku – 544. 
Tyle imprez zorganizowano w Polsce 
w ramach biegowych weekendów, zaini-

cjowanych przez „Gazetę Wyborczą”. Idea ta zrodziła 
się kilka lat temu w głowach biegowych entuzjastów: 
Piotra Pacewicza, zastępcy naczelnego „Gazety” 
i Roberta Korzeniowskiego, mistrza olimpijskiego 
w chodzie. Podczas ostatniej akcji, w majowy week-
end 2010 roku, zorganizowano w całej Polsce 611 
biegów.

Akcja ma służyć temu, aby przekonać Polaków 
do przełajowego biegania. To najprostsza i najtańsza 
forma rekreacji. Bieganie nie jest trudne. Najtrudniej 
jest... zacząć.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy 
naszej gminy biegali w Zborowskich. Organizatorzy 
– Urząd Gminy Zduńska Wola, Szkoła Podstawo-
wa w Annopolu Starym oraz jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zborowskich – przygotowali nie 
tylko przyjazne biegaczom trasy, ale również poczę-
stunek i ognisko. W 14 konkurencjach wzięło udział 
łącznie ponad 250 amatorów biegania i Nordic Wal-
king.

Klasyfi kacja końcowa przedstawia się następująco:
■ Bieg nr 1: Entuzjaści Nordic Walking – doro-
śli (dystans ok. 8000 metrów): 1. Barbara Łuczak,
2. Maria Gawęda, 3. Ewa Pawłowska.
■ Bieg nr 2: Chłopcy z klas 0-I (dystans ok. 300 
metrów): 1. Sebastian Nowak – SP Wojsławice,

2. Bartłomiej Fajkowski – SP Wojsławice, 3. Konrad 
Kubiak – SP Krobanów.
■ Bieg nr 3: Dziewczęta z klas 0-I (dystans ok. 300 
metrów): 1. Aniela Szewczyk – SP Wojsławice,
2. Julia Jonczyk – SP Izabelów, 3. Karolina Bomba 
– SP Izabelów.
■ Bieg nr 4. Dziewczęta z klas II-III szkół podsta-
wowych (dystans ok. 400 metrów): 1. Weronika Nie-
wiadomska – SP Wojsławice, 2. Natalia Puś – SP 
Izabelów, 3. Wiktoria Szubert – SP Wojsławice.
■ Bieg nr 5. Chłopcy z klas II-III szkół podstawo-
wych (dystans ok. 400 metrów): 1. Patryk Koperwas 
– SP Czechy, 2. Paweł Kamola – SP Czechy, 3. Bar-
tłomiej Klimczak – SP Wojsławice.
■ Bieg nr 6: Bieg integracyjny osób niepełnospraw-
nych (dystans ok. 300 metrów): brak uczestników.
■ Bieg nr 7: Dziewczęta z klas IV-VI szkół podstawo-
wych (dystans ok. 600 metrów): 1. Natalia Nowicka- 
SP Izabelów, 2. Patrycja Kowalczyk – SP Wojsławice, 
3. Aleksandra Masłowska- SP Krobanów.
■ Bieg nr 8: Chłopcy z klas IV-VI szkół podstawo-
wych (dystans ok. 800 metrów): 1. Paweł Kowalski 
– SP Wojsławice, 2. Krzysztof Puś – SP Izabelów,
3. Adam Olejniczak – SP Krobanów, Krzysztof Ko-
perwas – SP Czechy.
■ Bieg nr 9: Dziewczęta ze szkół gimnazjalnych (dy-
stans ok. 800 metrów): 1. Marlena Pluskwa – Gimna-
zjum w Wojsławicach, 2. Ewelina Szubert – Gminne 
Gimnazjum w Czechach, 3. Sara Polak – Gminne 
Gimnazjum w Czechach.

■ Bieg nr 10: Chłopcy ze szkół gimnazjalnych (dy-
stans ok. 1000 metrów) 1. Damian Jonczyk – Gim-
nazjum w Wojsławicach, 2. Mariusz Szymczak – 
Gimnazjum w Wojsławicach, 3. Karol Kusakiewicz 
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli.
■ Bieg nr 11: Dziewczęta ze szkół ponadgimnazjal-
nych (dystans ok. 1000 metrów): 1. Elżbieta Cajdler 
– II LO Zduńska Wola, 2. Małgorzata Smolarek 
– II LO Zduńska Wola, 3. Patrycja Meler – II LO 
Zduńska Wola.
■ Bieg nr 12: Chłopcy ze szkół ponadgimnazjal-
nych (dystans ok. 1500 metrów): 1. Dariusz Galoch, 
Mateusz Frąckiewicz, 2. Karol Perkowski, 3. Maciej 
Kaczmarek.
■ Bieg nr 13: Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn 
(dystans ok. 3000 metrów): 1. Michał Urbanowicz, 
2. Dariusz Galoch, Mateusz Frąckiewicz, 3. Prze-
mysław Sowała.
■ Bieg nr 14: Entuzjaści Nordic Walking – dzieci 
(dystans ok. 4000 metrów): 1. Dawid Raj – SP Kro-
banów, 2. Miłosz Padzik – SP nr 10 w Zduńskiej 
Woli, 3. Patrycja Ślipek – SP Krobanów, Klaudia 
Dzieputa- SP Krobanów.

„Polska biega” to akcja radosna, daleka od rywali-
zacji na „śmierć i życie”. Chodzi w niej o to, by przy 
dobrej zabawie uświadomić wszystkim mieszkań-
com gminy, że bieganie to sposób na dobre i zdrowe 
życie. 

Zatem – biegajmy! Dla zdrowia.

Najtrudniej jest… zacząć
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 FOT. KAROLINA TŁOKIŃSKA




