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Szanowni Mieszkańcy!
Już 22 sierpnia rolnicy z terenu
gminy Zduńska Wola będą dziękować za zebrane plony. Gospodarzem tegorocznych dożynek
będzie sołectwo Gajewniki.
Program dożynek:
12.00-13.15 Uroczysta polowa
msza święta na placu przy OSP
13.15-13.30 Oﬁcjalne otwarcie Dożynek Gminnych
powitanie gości przez wójta Henryka Staniuchę,
przekazanie chleba przez Starościnę i Starostę Dożynek
13.30-18.30 Biesiada dożynkowa
13.30 prezentacja wieńców, dzielenie chlebem
14.30 koncert Orkiestry Dętej ZHP
-OSP z Uniejowa
15.00 występy dzieci z PMDK
„Na Pięterku” ze Zduńskiej Woli
15.45 występy Kapeli Podwórkowej z Wilamowa
16.30 rozstrzygnięcie konkursu
„Piękna Gmina”
16.45 występy dzieci z MDK w Zduńskiej Woli
17.30 występy Koła Gospodyń
Wiejskich z Węgier
18.00 występy zespołu biesiadnego
18.30-22.00 Zabawa dożynkowa.

■

Zduńska Wola
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■

Zachęcamy mieszkańców gminy
Zduńska Wola, którzy posiadają
nieruchomość zabudowaną bądź
gospodarstwo rolne do udziału
w kolejnej edycji konkursu „Piękna
Gmina”. Jego celem jest zwrócenie
uwagi na konieczność poprawy wyglądu i estetyki zabudowań i ogrodów oraz wdrażania ekologicznych
rozwiązań w gospodarstwach.
Zgłoszenia udziału w konkursie
należy złożyć do 9 sierpnia w siedzibie organizatora (Urząd Gminy
Zduńska Wola, ul. Zielona 30).
Mamy nadzieję, że konkurs
skłoni mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjnotechnicznych w zakresie poprawy
warunków ochrony środowiska,
bezpieczeństwa pracy i wypoczynku w gospodarstwie rolnym.
Informacji na temat konkursu
należy szukać na stronie internetowej: www.ugzw.com.pl lub w UG
Zduńska Wola, pokój nr 5.

Z

a oknem mamy upragnioną, słoneczną pogodę. Martwimy się
już, czy przypadkiem nie ma zagrożenia suszą. Nie tak dawno przeżywaliśmy trudne chwile, spowodowane nadmiernymi opadami deszczu. Wylania
i podtopienia utrudniły funkcjonowanie
wielu gospodarstw i życie mieszkańcom
naszej gminy. Oglądając wiadomości
z kraju dochodziliśmy jednak do wniosku, że Opatrzność nad nami czuwała.
Uniknęliśmy klęski powodzi.
Deszczowa aura wskazała na wszystkie zaniechania w zakresie utrzymywania zasypanych rowów, niepotrzebnych
w okresie normalnej pogody, oraz brak
oczyszczania wielu przepustów.
Ta wyjątkowa sytuacja pokazała, jak
ważna jest pomoc sąsiedzka, pomoc

drugiego człowieka. Ogromny wysiłek w niesieniu pomocy przejawili nasi
wspaniali druhowie ochotnicy. Przez
wiele dni i nocy, bez względu na zmęczenie, nieśli pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Pokazali,
że dobro drugiego człowieka, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest dla nich
najważniejsze.
W imieniu mieszkańców i własnym
chcę serdecznie podziękować wszystkim druhom strażakom OSP z naszej
gminy za zaangażowanie i trud niesienia pomocy. Składam serdeczne słowa
podziękowania Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej
Woli, Komendzie Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli i druhom ochotnikom z sąsiednich gmin – Szadku

i Zapolic – oraz wszystkim niosącym
pomoc za ich bezpośrednie działanie,
koordynowanie akcji, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Świadomość, że obok nas jest ktoś,
kto pomoże nam w trudnych chwilach,
pozwala patrzeć z dużym optymizmem
w przyszłość.
Z wyrazami szacunku
i podziękowania:
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Komunikat

Powszechny Spis Rolny
w gminie Zduńska Wola
P

owszechny spis rolny
zostanie przeprowadzony na terenie całej Polski w dniach od 1 września
do 31 października 2010
roku, według stanu na dzień
30 czerwca 2010 roku. Celem spisu jest zebranie danych o gospodarstwach rolnych od ich użytkowników.
Badaniem będą objęte osoby
ﬁzyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, prowadzące działalność rolniczą.
W dniach 9-23 sierpnia
2010 roku zaplanowano obchód przedspisowy, podczas
którego rachmistrz będzie
weryﬁkować istniejące go-

spodarstwa rolne oraz potwierdzać adres głównego
użytkownika gospodarstwa.
Na terenie gminy Zduńska Wola od 8 września br.
siedmiu rachmistrzów (na
zdjęciach poniżej) spisowych rozpocznie właściwe
badania statystyczne.

Każdy rachmistrz, odwiedzający gospodarstwo,
musi posiadać identyﬁkator
umieszczony w widocznym
miejscu. W myśl polskiego
prawa, każdy z użytkowników jest zobowiązany
do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych

z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
spisowym. Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem
i opracowaniem wyników
spisu są zobligowany do bezwzględnego przestrzegania
tajemnicy statystycznej.

Adam Jabłoński

Magdalena Filipiak

Magdalena Feliniak

Paula Wawrzyniak

Patryk Szymczak

Michał Szukalski

Marek Szydłowski
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Wielka woda w gminie
Majowa powódź dała się we znaki
także mieszkańcom naszej gminy.
Wiele domów, pól oraz dróg i mostków zostało uszkodzonych lub zalanych przez niszczycielski żywioł.
Woda ustąpiła, ale jednocześnie pozostawiła szkody, które trzeba teraz
oszacować. W dwóch miejscach woda
uszkodziła asfalt.
Najbardziej dotknięta żywiołem została wieś Michałów, położona wzdłuż
rzeki Tymianki. Podtopienia wystąpiły
także w miejscowościach: Krobanów,
Ostrówek, Rębieskie, Izabelów, Izabelów Mały i Pratków.
Miejsca dotknięte powodzią wójt
Henryk Staniucha odwiedził 18 maja;
rozmawiał z uczestnikami akcji. Sztab
antykryzysowy organizował worki,
piasek, prowadził dokumentację fotograﬁczną i hydrologiczną oraz na bieżąco monitorował sytuację w gminie.
Gigantyczną robotę wykonali druhowie z ochotniczych straży pożarnych,
którzy w trudnych warunkach ciężko pracowali dla dobra wszystkich.
W tym trudzie wspierali ich również
mieszkańcy.
FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

W obliczu tego dramatu wójt gminy Zduńska Wola i radni, kierowani
współczuciem i chęcią niesienia pomocy, podjęli uchwałę, na mocy której
30 dzieci z gminy Wilków wyjechało
na kolonie. W dniach 5-16 lipca przebywali w Stasikówce koło Bukowiny
Tatrzańskiej.
Wyjazd dzieci na kolonie pozwolił
im choć na chwilę oderwać się od ogromu nieszczęścia, jakie ich dotknęło.

Prymicje po 50 latach

23

maja w Paraﬁi p.w. WNMP
w Zduńskiej Woli oraz 26 maja
w kaplicy w Czechach msze święte
prymicyjne odprawiał ks. Dominik
Kaczmarek, pochodzący z miejscowości Czechy.
Ksiądz Dominik 15 maja przyjął
święcenia prezbiteratu w Seminarium
Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Jak
podkreślał Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola,
mieszkańcy Czech czekali ponad 50 lat
na kolejnego kapłana, który z dziada

pradziada wywodzi się ze wsi Czechy.
– Dziękujemy Twoim rodzicom,
siostrze, bratu, rodzicom chrzestnym,
całej bliższej i dalszej rodzinie, a także mieszkańcom wsi Czechy, że przez
wszystkie lata seminaryjne otaczali
Cię modlitwą i wspierali Cię duchowo. Niechaj modlitwa i wiara będą Ci
drogowskazem w kapłańskim życiu,
a Najświętsza Maryja Panna, Matka
Kapłanów, otoczy Cię szczególną macierzyńską opieką – podkreślił Janusz
Sakiewa.

Pomagamy
powodzianom
R

ada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Zduńskiej Woli wraz z Urzędem
Gminy Zduńska Wola zorganizowały
zbiórkę zboża dla powodzian. Dziękujemy wszystkim rolnikom z terenu
naszej gminy za włączenie się do akcji
niesienia pomocy poszkodowanym.
Zboże, zapakowane w worki
po 50 kg, można było dostarczyć
do dnia 30 czerwca do trzech punktów odbioru w: Wojsławicach i Białym Ługu oraz przy ulicy Klonowej
w Zduńskiej Woli. Łącznie udało się
zebrać 11.350 kg zboża. W poszczególnych punktach zebrano następujące ilości: w Wojsławicach 1.900 kg,
w Białym Ługu 5.350 kg, przy ul. Klonowej – 4.100 kg.
Zebrane zboże traﬁło do gminy
Słubice w województwie płockim,
gdzie koordynacją darów zajął się Jacek Gruszczyński, lekarz powiatowy
weterynarii.

nasza gmina www.ugzw.com.pl

P

ierwsza fala przyszła w maju,
druga dwa tygodnie później.
Niektóre miejsca w południowej
Polsce, tak jak gmina Wilków, która w 90 procentach znalazła się pod
wodą, zostały dotknięte żywiołem
dwukrotnie.
Ludzie mieli krótkie chwile na ewakuację. Wydawałoby się, że najgorsze
jest już za nimi. Ale woda opadła i odsłoniła ogrom tragedii...

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom oraz Centrali Nasiennej
w Sieradzu, która zaoferowała transport.

Zduńska Wola

Zapomnieć, choć na chwilę...
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Mamy rady
na odpady!
Z przyjemnością informujemy, że w ramach zbiórki
odpadów, realizowanej podczas III Festynu
Recyklingowego w Wojsławicach, udało nam się
zebrać następujące ilości odpadów:

■ 440 kg kapsli metalowych
■ 810 kg kapsli PET
■ 1.030 kg puszki w tym:
– 460 kg puszek aluminiowych
– 570 kg puszek stalowych
■ 6.500 kg szkła białego
■ 5.180 kg szkła kolorowego
■ 34.220 kg opon samochodowych osobowych i ciężarowych oraz opon rolniczych
215 kg baterii
12.640 kg elektroodpadów
8.100 kg makulatury

■
■
■

Łączna ilość zebranych odpadów
to ponad 69 ton, tj. o około 7 ton więcej niż w roku ubiegłym.
Tegoroczna zbiórka wskazała nam,
że mieszkańcy gminy pozbyli się gromadzonych przez lata odpadów i teraz
przynoszą już bieżące, produkowane
w swoich gospodarstwach. Tendencję
tę widać szczególnie w przypadku baterii i elektroodpadów.

W zeszłym roku wśród przynoszonych odpadów przeważały stare
monitory oraz duże telewizory kineskopowe, z których każdy ważył
35-50 kg. W tym roku zaobserwowaliśmy, że wśród przynoszonych na festyn odpadów coraz częściej przekazywane były małe sprzęty. Tę tendencję
potwierdza spadek wagi zebranych
elektroodpadów (w stosunku do roku
ubiegłego), przy ciągłym wzroście ich
objętości. Cieszy nas to tym bardziej,
że wskazuje na wzrost wiedzy o tym,
jakie urządzenia należą do grupy elektroodpadów.
Stabilizacja ilości zebranych baterii
i akumulatorów potwierdza, że nasi
mieszkańcy przekazują je systematycznie do recyklingu.
Ciągle jeszcze obserwujemy znaczny
wzrost ilości zbieranej stłuczki szklanej,
makulatury oraz kapsli i zakrętek.
Porównując zeszłoroczną i tegoroczną edycję zbiórki dochodzimy
do ciekawych wniosków, dotyczących

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

zbiórki puszek po napojach. Zmienia
się struktura odbieranego surowca.
Nadal zwiększa się ilość przekazywanych puszek, ale również proporcja
pomiędzy puszkami stalowymi a aluminiowymi. W roku 2009 zawartość
puszek aluminiowych wynosiła 90 procent, natomiast w roku 2010 tylko 45
procent. Tak radykalna zmiana wiąże
się ze zmianą proﬁlu opakowań używanych do produkcji napojów. Obserwuje
się wyraźną tendencję w użyciu opakowań stalowych w koncernach piwowar-

skich, ze względu na walory smakowe
produktu, co wyraźnie przekłada się
na produkcję odpadów po napojach.
Cieszy nas, że w sposób znaczący
nadal wzrasta ilość zbieranych kapsli
i nakrętek. To pokazuje, że mieszkańcy świetnie radzą sobie z oddzielaniem
opakowań jednostkowych z odpadów.
III Festyn Recyklingowy współﬁnansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Trzy święta w jednym

Zduńska Wola
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Postaw na proﬁlaktykę
Samorząd Województwa Łódzkiego w roku 2010 ﬁnansuje
realizację programów i akcji proﬁlaktycznych, adresowanych
do mieszkańców województwa łódzkiego.
Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych. Ich celem
jest m.in. wczesne wykrycie wad wzroku, zapobieganie próchnicy i zaburzeniom depresyjnym u dzieci. Działania skierowane do dorosłych mieszkańców
województwa pozwolą na wczesną diagnostykę nowotworów jelita grubego,
prostaty, piersi oraz górnych dróg oddechowych, a także umożliwią wykrywanie
cukrzycy, otępień lub innych zaburzeń funkcji poznawczych.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów, ﬁnansowanych
przez Samorząd Województwa Łódzkiego, wraz ze wskazaniem ich realizatorów
są dostępne na stronie internetowej: www.lodzkie.pl w „zakładce: Zdrowie –
Proﬁlaktyka – Informacje o programach i konkursach”. Aby wziąć w nich udział
wystarczy zapisać się na wizytę w jednej z placówek.
Spośród wymienionych programów na terenie gminy Zduńska Wola realizowany jest „Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym”,
adresowany do 8-letnich dzieci.
NZOZ „DENTICA”, ul. Królewska 1.
Program realizowany w poniedziałki w godz. 14:00-18:00;
wtorki w godz. 12:00-18:00 oraz środy i czwartki w godz. 8:00-12:00.
Rejestracja osobiście lub pod nr (43) 825-47-90.

FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE

F

estyn Rodzinny, łączący Dzień
Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka, odbył się 29 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Izabelowie. Cel, jaki
przyświecał organizatorom, to nie tylko
świętowanie tych, jakże ważnych dla
każdego z nas dni, ale przede wszystkim
możliwość wspólnego spędzenia czasu.
Były występy wokalno-artystyczne,
konkurencje sportowe i pokaz tresury
psów. Miłośnicy sportów sprawdzali swoje możliwości i umiejętności na ściance
wspinaczkowej. Tę zabawę koordynowali
harcerze z Hufca ZHP Zduńska Wola.
Rozegrane zostały zawody sportowe:
mecz piłki nożnej rodzice – uczniowie
z wynikiem 5:3 oraz mecz koszykówki

nauczyciele – uczniowie, który zakończył
się remisem 4:4.
Główną atrakcją wieczoru okazał
się zlot motocyklistów, który cieszył
się ogromnym powodzeniem, zarówno
wśród młodszych, jak i starszych uczestników festynu. Każdy, jako pasażer, mógł
wziąć udział w przejażdżce na wybranym
motocyklu.
Nie zabrakło kiełbasek z grilla, domowych wypieków, kiermaszu, loterii fantowej, nad którymi pieczę sprawowali rodzice uczniów ze szkoły w Izabelowie.
Znaczna część pieniędzy, zebranych
podczas festynu, została przekazana
chorej Ewelince, uczennicy Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli.

WYDARZENIA
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...by stale być blisko
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach ma swojego
patrona. Został nim ks. Jan Twardowski, który dla uczniów janiszewickiej szkoły jest wzorem mądrości,
dobroci, wyrozumiałości i ciepła.

wygłosił proboszcz Bazyliki Mniejszej
p.w. WNMP w Zduńskiej Woli, ks.
kan. dr Dariusz Kaliński. Na uroczystość przyjechali najbliżsi przyjaciele
ks. Jana Twardowskiego – Tadeusz Olszewski i Longin Glijer.
O tym, jak ważną postacią dla
uczniów i nauczycieli ZSiSP w Janiszewicach jest Jan Twardowski, można się
było przekonać podczas przedstawienia słowno-muzycznego, które przygotowali uczniowie. W scenograﬁi,

przeniesionej wprost z warszawskiego
mieszkania księdza-poety, młodzież
oddała pozytywne przesłanie, które
Jan Twardowski niósł w swoich wierszach i kazaniach.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli m.in. Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa oraz Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki. Nie zabrakło także
przedstawicieli władz samorządowych
oraz ﬁrm i instytucji współpracujących
ze szkołą.

Prezentacje na ﬁnał projektu
U

roczyste zakończenie projektu „I Ty możesz zostać Omnibusem”, współﬁnansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, odbyło się 22
czerwca 2010 roku w Zespole Gim-

nazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli m.in.: Henryk Staniucha, wójt
gminy Zduńska Wola; Ewa Padzik,
sekretarz gminy Zduńska Wola; Alek-

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

sandra Pawlicka, kierownik GOPS; rodzice uczniów – beneﬁcjentów projektu, nauczyciele szkoły oraz wszystkie
osoby zaangażowane w realizację tego
przedsięwzięcia.
Podczas uroczystości, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiono
wszystkie działania, zrealizowane w ramach projektu. A były to m.in: zajęcia
edukacyjne i warsztaty dla uczniów
oraz wycieczki-warsztaty edukacyjne w terenie. Ponadto przedstawiono
prace plastyczne uczniów, wykonane
w czasie warsztatów plastycznych,
a były to np. rysunki, rzeźby i maski.
Beneﬁcjenci projektu – 78 uczniów
z klasy VI SP i z dwóch klas III GG
– otrzymali dyplomy uczestnictwa
w projekcie, płyty z nagranymi zdjęciami i ﬁlmami z realizacji projektu oraz
małe encyklopedie. Na zakończenie
uroczystości wszystkich zaproszono
na poczęstunek.

Szczególnie dziękujemy:
Henrykowi Staniusze – wójtowi
gminy Zduńska Wola; Witoldowi
Pawelskiemu – prezesowi Zarządu
ﬁrmy „Ferax”; Jolancie i Włodzimierzowi Pawlikom – właścicielom
ﬁrmy „Grayan”; Jarosławowi Kołodziejczykowi – właścicielowi ﬁrmy
„Jarmax”; Cezaremu Dawidziakowi
– właścicielowi Zakładu Kamieniarsko-Betoniarskiego; Zbigniewowi
Czarneckiemu – prezesowi zarządu ﬁrmy „Icopal”; Pawłowi Mataśce
– właścicielowi Zakładu Produkcji
Opakowań; Maciejowi Kołodziejczykowi – właścicielowi PPUH
„Karton”; Mirosławowi Kubiakowi
– prezesowi ﬁrmy „Filati”; Bogusławowi Klimczakowi – właścicielowi ﬁrmy „Klimeko”; Arkadiuszowi
Bartczakowi – prezesowi ﬁrmy „Abser”; Janowi Kopytkowi – prezesowi
zarządu ﬁrmy „Wola”; Tadeuszowi
Niewiadomskiemu – prezesowi ﬁrmy „Agros Nova”; Jerzemu Walaszczykowi – właścicielowi Zakładu
Obuwia „Exbut”; Justynie i Damianowi Manitta – członkom zarządu
ﬁrmy „Agro-Aves”; Agnieszce Mataśce – Z.P.U.H. Antoni Mataśka;
Krzysztofowi Wosikowi – właścicielowi PPH „Wosik”; Tomaszowi
Aleksandrowiczowi – właścicielowi
Gospodarstwa Ogrodniczego oraz
Lechowi Gąsiorowskiemu – właścicielowi Zakładu Kamieniarskiego „Legpol”.

nasza gmina www.ugzw.com.pl

FOT. ARCHIWUM ZGiSP W JANISZEWICACH

Dyrekcja, uczniowie i Rada Rodziców Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
składają serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły, których wsparcie
i pomoc rzeczowa uświetniły uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru naszej szkole.
Dzięki sponsorom podczas festynu rodzinnego mogliśmy zapewnić naszym uczniom wiele atrakcji,
a wśród nich: wesołe miasteczko,
przejażdżki konne, miasteczko rycerskie i poczęstunek.

Zduńska Wola

W plebiscycie na patrona szkoły,
przeprowadzonym wśród społeczności szkolnej, zwyciężył ksiądz-poeta
Jan Twardowski, który poprzez swoje
wyznawane wartości i historię swojego życia zasługuje na to... „by stale być
blisko”.
Przez kilka miesięcy uczniowie
przygotowywali się do tej uroczystości.
Głównym celem działań wychowawczych i organizowanych przedsięwzięć
było to, aby uczniowie mogli odnaleźć
w sobie człowieczeństwo ks. Jana, zaś
w swoich wyborach kierowali się poczuciem dobra, sprawiedliwości i wzajemnej
tolerancji, a przede wszystkim miłością
do Boga, ojczyzny i drugiego człowieka
oraz poszanowaniem przyrody.
Ta długo oczekiwana przez społeczność uczniowską uroczystość miała
miejsce 12 czerwca br. Rozpoczęła się
mszą świętą w kościele paraﬁalnym
w Janiszewicach, którą w obecności kapłanów, uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości celebrował ks.
mgr Seweryn Maciej Fikus, a homilię

Sponsorzy
janiszewickiej
uroczystości
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FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE

Tydzień ze sportem
Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich, i rozgrywany w jego ramach XVI Sportowy Turniej Miast
i Gmin, odbywał się od 26 maja do
1 czerwca 2010 roku.
Stowarzyszenie TAFISA, rozszerzając formułę Światowego Dnia Sportu
Challenge Day (27 maja), w 2009 roku
zaprosiło Polskę do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich
2010. Instytucją koordynującą przebieg
tej akcji jest Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich. To dzięki niej Polska
stała się prekursorem ruchu, a Europejski Tydzień Sportu przeprowadziła już
w 2009 roku. Wzięło w nim udział 649
miast i gmin, sklasyﬁkowanych w sześciu grupach. Łącznie w imprezach re-

kreacyjno-sportowych uczestniczyło
prawie 5 mln osób.
W tym roku do udziału zgłosiło się
571 miast i gmin. Urząd Gminy Zduńska Wola uczestniczył w sportowych
zmaganiach po raz drugi. W przygotowania zaangażowane były szkoły
i przedszkola, które na swoich terenach organizowały turnieje sportowe.
Głównym celem Turnieju jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby
uczestników, szczególnie tych, którzy
dotychczas nie interesowali się rekreacją
ﬁzyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie. Organizowanie takich
inicjatyw ma przyczynić się do promowania zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej, jako najlepszej formy
spędzenia wolnego czasu; rozbudzenia

potrzeby systematycznego ćwiczenia
u osób nieaktywnych ze wszystkich
środowisk, grup zawodowych i społecznych; poszerzenia i wzmocnienia
współpracy władz samorządowych,
placówek oświatowo-wychowawczych
w obszarze sportu powszechnego.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa
w Turnieju jest minimum 30-minutowy
udział w jednej z wielu form rekreacji
ﬁzycznej: grze, sporcie indywidualnym
lub zespołowym, turystyce lub innej
aktywności ruchowej.
Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich rozpoczął się w Izabelowie warsztatami sportowymi z zakresu piłki nożnej dla chłopców w wieku
7-10 lat. Następnego dnia w Janiszewicach odbyły się Gminne Zawody

Lekkoatletyczne szkół gimnazjalnych,
a w Krobanowie sportowe gry i zabawy
dla najmłodszych. W piątek w Izabelowie zorganizowane zostały Gminne
Zawody Lekkoatletyczne szkół podstawowych, a w Janiszewicach warsztaty sportowe piłki nożnej dla chłopców
w wieku 7-10 lat. W sobotę w Izabelowie zainteresowani mogli uczestniczyć w imprezie plenerowej pn.: „Dzień
Dziecka – dzień sportu rodzinnego”.
Obchody Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich miał zakończyć w dniu 1 czerwca Festiwal Sportu.
Z uwagi na niesprzyjającą aurę, impreza została przeniesiona na dzień
8 czerwca. Szkoły we własnym zakresie
zorganizowały sportowe obchody Dnia
Dziecka.

Zduńska Wola

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Pobawmy się w Korczewie
O

ﬁcjalne otwarcie placu zabaw dla dzieci w Korczewie odbyło się 29 czerwca. W przygotowania uroczystości aktywnie włączyły się miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż
Pożarna. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola; Ewa
Padzik, sekretarz gminy Zduńska Wola; Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola;
przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My” z Łodzi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Korczew.
Miejsce zabaw dla dzieci powstało z inicjatywy
Grupy Nieformalnej „Kobiety Górą! 2”, w której skład
wchodzą młode matki z okolicznych wsi. Projekt „Plac
zabaw dla nas” został wyłoniony do doﬁnansowania
w konkursie „Aktywna Wiosna 2010” Fundacji PRO
BONO PL i otrzymał grant w wysokości 5 tys. zł.
Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniósł 7 tys. zł.
Resztę środków ﬁnansowych przekazała gmina Zduńska Wola, a także Stowarzyszenie na rzecz Pomocy

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej” z Izabelowa oraz od prywatni darczyńcy, a wśród nich: ﬁrma
„Projekty budowlane i nadzory – Z. Raźniewski” oraz
Zakład Usługowy „Drewzel” s.c.

Ideą powstania placu zabaw było podniesienie
aktywności ﬁzycznej dzieci, integracja oraz aktywizacja obywatelska i społeczna mieszkańców Korczewa, a także powstanie miejsca spotkań rodzin,
podniesienie atrakcyjności wsi i wzrost motywacji
do podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnej.
Dodajmy na koniec, że te właśnie cele były brane
pod uwagę w konkursie „Aktywna Wiosna”. W inicjatywie tej stawiano na promowanie aktywności
wśród ludzi młodych, zachęcanie ich do działania
i rozwijania zainteresowań, a także na naukę komunikowania się i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
wzmacnianie więzi międzyludzkich i chęci działania
na rzecz środowiska lokalnego. Konkurs był kierowany do grup młodych wolontariuszy z całej Polski,
którzy działają na rzecz aktywności młodzieży i promowania środowiska lokalnego.
Katarzyna Mazur-Raźniewska
koordynator projektu „Plac zabaw dla nas”
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Festiwal dla wszystkich
Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach po raz drugi
była gospodarzem Festiwalu
Sportu, który odbył się
8 czerwca. W Festiwalu,
podczas którego rozegrano m.in.
turniej tenisa stołowego, turniej
piłki siatkowej dziewcząt oraz
mecze piłki nożnej w różnych
kategoriach wiekowych,
uczestniczyły drużyny
ze wszystkich szkół z terenu
gminy Zduńska Wola oraz
zaproszeni goście. Uroczystego
otwarcia sportowych zmagań
dokonał Antoni Wujda, zastępca
wójta gminy Zduńska Wola.

Najwięcej kibiców zgromadził mecz piłki nożnej, który rozgrywany był na szkolnym boisku.
Po przeciwnych stronach bramki spotkały się drużyny z Gimnazjum w Janiszewicach oraz Gimnazjum w Czechach. Lepszą drużyną okazała
się reprezentacja piłkarzy z Janiszewic, strzelając
przeciwnikom 2 bramki. Najlepszym bramkarzem okazał się Krzysztof Chruściel, a najlepszym
strzelcem – Mikołaj Madziąg, obaj z Gimnazjum
w Czechach.
Kolejnym punktem festiwalu były mecze z udziałem młodszych piłkarzy. Mecze rozegrano w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IVVI. Meczom towarzyszyło dużo emocji i łez...
W kategorii klas I-III
klasyﬁkacja przedstawia się następująco:

■ I miejsce – SP w Czechach;
■ II miejsce – SP w Krobanowie;
■ III miejsce – SP w Izabelowie;
■ IV miejsce – SP w Wojsławicach;
■ V miejsce – SP w Janiszewicach;
■ VI miejsce – SP w Annopolu Starym.

Festiwal rozpoczęły mecze w „dwa ognie” pomiędzy drużynami, złożonymi z dziewcząt szkół podstawowych. Najlepszą zawodniczką została wybrana
Angelika Fałek. Na zakończenie turnieju klasyﬁkacja
końcowa przedstawia się następująco:

■ I miejsce – SP w Izabelowie;
■ II miejsce – SP w Wojsławicach;
■ III miejsce – SP w Krobanowie;
■ IV miejsce – SP w Annopolu Starym;
■ V miejsce – SP w Janiszewicach;
■ VI miejsce – SP w Czechach.

Najlepszym bramkarzem wybrano Kacpra Rumpela ze SP w Wojsławicach, a królami strzelców zostali:
Witold Opieczyński oraz Patryk Piątkowski (obaj SP
w Czechach). Obaj zdobyli po 4 bramki.

Za najlepszego bramkarza w tej kategorii wiekowej
uznano Szymona Rachuckiego ze SP w Izabelowie,
a za najlepszego strzelca – Daniela Witczaka ze SP
w Janiszewicach.

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Gdy męska część widowni kibicowała chłopcom,
dziewczęta udały się na salę gimnastyczną, aby dopingować swoje koleżanki, które rozegrały mecz
siatkówki. Po przeciwnych stronach siatki stanęły
reprezentacje Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach oraz Gminnego Gimnazjum w Czechach.
Lepsze okazały się zawodniczki z Janiszewic, które
pokonały rywalki w setach 2:0.
Druga część Festiwalu poświęcona była starszym
amatorom sportu. Mecz siatkówki rozegrali pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola, wspomagani
przez Urszulę Opelt oraz Ewelinę Klimczak, nauczycielki wychowania ﬁzycznego ze Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach. Rozegrano także mecz piłki nożnej.
Lepszą okazała się drużyna VIP-ów, pokonując drużynę Mieszkańców 2:1.

Zduńska Wola

w kategorii chłopców szkół podstawowych:
■ I miejsce – Maciej Kardacki, SP w Izabelowie;
■ II miejsce – Patryk Leder, SP w Krobanowie;
■ III miejsce – Rafał Ratajczyk, SP w Izabelowie;
w kategorii dziewcząt szkół podstawowych:
■ I miejsce – Karolina Wlazło, SP w Krobanowie;
■ II miejsce – Natalia Nowicka, SP w Izabelowie;
■ III miejsce – Ewelina Szewczyk, SP w Wojsławicach;
w kategorii chłopców szkół gimnazjalnych:
■ I miejsce – Mariusz Grzelak,
Gimnazjum w Janiszewicach;
■ II miejsce – Dawid Janicki,
Gimnazjum w Czechach;
■ III miejsce – Łukasz Kycia,
Gimnazjum w Wojsławicach;
w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych:
■ I miejsce – Anna Golczyk,
Gimnazjum w Janiszewicach;
■ II miejsce – Sylwia Węgrzynek,
Gimnazjum w Wojsławicach;
■ III miejsce – Julita Pacholak,
Gimnazjum w Czechach.

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Klasyﬁkacja w kategorii klas IV-VI
wygląda następująco:
■ I miejsce – SP w Janiszewicach;
■ II miejsce – SP w Wojsławicach;
■ III miejsce – SP w Izabelowie;
■ IV miejsce – SP w Krobanowie;
■ V miejsce – SP w Annopolu Starym;
■ VI miejsce – SP w Czechach.

W tym samym czasie na szkolnych korytarzach
rozgrywany był turniej tenisa stołowego. Do turnieju
zgłosiło się łącznie 32 uczniów (24 ze szkół podstawowych i 8 ze szkół gimnazjalnych). Najlepszymi
okazali się:

8
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Budujemy
przyszłość
naszych dzieci...

Następcy Pitagorasa
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła
II w Czechach już po raz dziesiąty
zorganizował Powiatowe Potyczki
Matematyczne. Podczas konkursu
183 uczniów z 12 szkół podstawowych i 8 szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu zduńskowolskiego w ciągu
godziny rozwiązywało cztery zadania
w sześciu kategoriach. Autorką zadań
– jak co roku – była Czesława Knul,
prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”.

Zduńska Wola
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Pod takim hasłem 20 maja w odbyło się seminarium z udziałem
dyrektorów jednostek edukacyjnych i samorządów z terenu
powiatu zduńskowolskiego i sieradzkiego. Miejscem spotkania
był Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Organizatorem seminarium były Regionalne Centrum
Promocji Edukacji Przedszkolnej
oraz Nasze Radio. Obie instytucje
prowadzą projekt, mający na celu
tworzenie warunków do zmniejszania nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wczesna edukacja dzieci znacząco wpływa na dalszą karierę
szkolną oraz na rozwijanie zdolności intelektualnych. Dlatego
też władze gminy Zduńska Wola
kładą ogromny nacisk na wychowanie przedszkolne. W gminie funkcjonują 3 przedszkola
oraz 2 punkty przedszkolne,
do których w sumie uczęszcza
192 dzieci. W roku szkolnym
2009/2010 do użytku oddano
dwa nowe budynki przeznaczone na przedszkola – w Czechach
i Ochraniewie.
Jednym z prelegentów seminarium była Ewa Padzik, sekretarz gminy Zduńska Wola, która w swojej prezentacji przedstawiła zasady funkcjonowania
gminnych przedszkoli w oparciu
o urozmaicone zajęcia dodatkowe, które mają poprawić efektywność i rozszerzyć zakres edukacji
przedszkolnej. Anna Chwiołka,
kierownik referatu ds. oświaty
UG, zaprezentowała natomiast
efekty projektów dla przedszkolaków, które są realizowane ze środków unijnych.

A już 11 czerwca najlepsi matematycy ze szkół podstawowych i gimnazjów
z sześciu powiatów: zduńskowolskiego,
łaskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i łęczyckiego
rywalizowali w X Międzypowiatowych Potyczkach Matematycznych.
Zmagania 57 zawodników ponownie
odbyły się w Zespole Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.
Jana Pawła II w Czechach.
Tym razem uczestnicy potyczek
w ciągu godziny rozwiązywali cztery zadania w sześciu kategoriach.
Po sprawdzeniu prac komisje konkursowe wyłoniły laureatów. W aż
pięciu kategoriach najlepsi okazali się
uczniowie z terenu powiatu zduńskowolskiego.
Honorowy patronat nad konkursami objęli: wojewoda łódzki Jolanta
Chełmińska, łódzki kurator oświaty
Jan Kamiński, dziekan wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu
Łódzkiego prof. dr hab. Ryszard Pawlak oraz starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik.
Sponsorami X Międzypowiatowych
Potyczek Matematycznych byli: wójt
gminy Zduńska Wola, starosta zduńskowolski, burmistrz gminy i miasta
Szadek, prezydent miasta Zduńska
Wola, starosta łaski, Urząd Miejski
Łask, Bank Zachodni WBK Zduńska Wola, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, AGROS
NOVA Warszawa, Drukarnia Centrum Zduńska Wola, Ferax-Iril Zduńska Wola, Pizzeria „Szóstka” Zduńska
Wola, Reklama „A-Z” Łask.

FOT. ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

■ III miejsce Paulina Wrąbel

■ Wyróżnienie Wojciech Kaczma-

– ZGSPiP Czechy, Monika Nowak
– SP 4 Łask-Kolumna i Bartosz Maniecki – SP 5 Łask.

rzyński – SP 10 Zduńska Wola.

Klasy V szkoły podstawowej:
■ I miejsce Marta Smolarek – SP 10
Zduńska Wola i Martyna Gapsa
– SP Wielenin
■ II miejsce Dominika Gędek
– SP 10 Zduńska Wola
III miejsce Wiktor Rosiak – SP 10
Zduńska Wola
■ Wyróżnienie Patrycja Paradowska
– SP Szczyty i Maciej Kubicki – SP 1
Poddębice.

FOT. ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

Laureatami X Międzypowiatowych
Potyczek Matematycznych zostali:
Klasy IV szkoły podstawowej:
■ I miejsce Jakub Kowalski – SP 10
Zduńska Wola
■ II miejsce Adrian Małecki
– SP Ochędzyn

Klasy VI szkoły podstawowej
■ I miejsce Wiktor Żuraw – SP
Sokolniki
■ II miejsce Daria Buśko – ZGSPiP
Czechy
■ III miejsce Aleksandra Barylska
– SP 3 Łęczyca

Klasy I gimnazjum
■ I miejsce Adam Staniucha
– ZGSPiP Czechy
■ II miejsce Adam Stefański
– ZS-G Kiełczygłów
■ III miejsce Dagmara Piekarczyk
– PG 4 Zduńska Wola
■ Wyróżnienie Michał Kurzawa
– PG 2 Łask i Michał Powłoka
– Gimnazjum Dalików.
Klasy II gimnazjum
■ I miejsce Nikola Półtorak – PG 2
Zduńska Wola i Wiktor Cieślak
– Gimnazjum Poddębice
■ II miejsce Mateusz Walkiewicz
– PG Nowa Brzeźnica
■ III miejsce Anna Saładajczyk – PG
2 Łask
■ Wyróżnienie Marta Owczarek
– Gimnazjum Czastary i Łukasz Kowalski – Gimnazjum Sędziejowice.
Klasy III gimnazjum
■ I miejsce Błażej Arczykowski
– ZGSPiP Czechy i Tomasz Chudzik
– PG 3 Łask
■ II miejsce Mikołaj Mielczarek
– Gimnazjum Działoszyn i Karolina
Stos – PG 1 Łask
■ III miejsce Agnieszka Plesińska
– Gimnazjum Poddębice
■ Wyróżnienie Paweł Chmielak
– Gimnazjum Poddębice.
Jarosław Szewczyk
ZGSPiP w Czechach
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Wakacji nadszedł czas!
Dla blisko 6 milinów polskich dzieci
i młodzieży 25 czerwca zakończył się
rok szkolny 2009/2010. W tej grupie
znalazło się blisko 1.500 uczniów
z gminy Zduńska Wola. Miniony
rok szkolny przyniósł kilka znaczących zmian w systemie oświaty. Od
1 września 2009 roku w przedszkolach, I klasach szkól podstawowych
i I klasach gimnazjów obowiązywała
nowa podstawa nauczania. Jej efekty
przyjdzie nam ocenić za kilka lat.
Koniec roku szkolnego to przede
wszystkim czas na podziękowania dla
nauczycieli, pracowników placówek
oświatowych, rodziców, a zwłaszcza
dla uczniów. Za nimi kolejny rok ciężkiej, wytężonej pracy.
– Każdego dnia swoim zaangażowaniem i postawą wskazywaliście na sens
podejmowanych działań. Otrzymane

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

F
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P

rogram proﬁlaktyki alkoholowej
pod nazwą „Domowi Detektywi” jest realizowany w klasach IV
we wszystkich szkołach podstawowych
na terenie gminy Zduńska Wola. 17
maja 2010 roku w Szkole Podstawowej
w Izabelowie odbyło się podsumowanie programu.
Spotkanie zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem
Łatwiej”. Koordynatorem działań była
Kinga Sadowska – pedagog z SP w
Izabelowie. Uczniowie każdej szkoły
przedstawili krótkie podsumowanie
działań, prowadzonych przez ostatnie
8 tygodni. Był też krótki quiz dla ro-

dziców. Wszyscy zebrani mogli obejejrzeć plakaty, propagujące życie bez
ez
alkoholu, które wykonali uczniowie.
e.
W imprezie brało udział blisko
ko
150 uczniów, rodzice, wychowawcy
wcy
i zaproszeni goście – członkowie stotowarzyszenia, przedstawiciele komisji,
sji,
pracownicy Urzędu Gminy Zduńska
ka
Wola.
Dla dzieci przygotowano poczęstutunek i drobne upominki, które zostały
ały
sﬁnansowane z funduszu Gminnej
nej
Komisji Rozwiązywania Problemów
ów
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
ny
Zduńska Wola.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy
my
się ponownie.

inał XI Regionalnego Konkursu
Wiedzy Biblijnej, zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” Oddział w Zduńskiej Woli i Oddział w Sieradzu, odbył
się 21 maja 2010 r. Konkurs, skierowany do uczniów od klasy V szkoły
podstawowej do klasy III gimnazjum,
składał się z etapu szkolnego i ﬁnału
regionalnego. Zakres merytoryczny
konkursu obejmował Ewangelię wg
Św. Łukasza i Dzieje Apostolskie.
W etapie szkolnym, który odbył się
26 marca 2010 r. w Szkole Podstawo-

wej w Annopolu Starym, największą
liczbę punktów otrzymały: Ewelina
Pycek kl. V i Karina Olszewska kl.
VI. Uczennice te zakwaliﬁkowały się
do ﬁnału regionalnego.
W ﬁnale regionalnym, który składał się z części pisemnej i ustnej, brało
udział ponad 100 osób. Do etapu ustnego zostało wybranych 7 najlepszych
uczestników. Nasze reprezentantki nie
zakwaliﬁkowały się ścisłej siódemki,
mimo to serdecznie gratulujemy im
udziału w rywalizacji.
SP w Annopolu Starym

Gminne Przedszkole w Tymienicach w sierpniu
– jako jedyne w gminie – podczas wakacji otworzy
podwoje i plac zabaw dla milusińskich

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Nasze reprezentantki
w konkursie biblijnym

Zduńska Wola

Domowi Detektywi

przez was świadectwa są tego najlepszym dowodem. Kieruję do was słowa
uznania za waszą dojrzałość, pomysłowość i kreatywność – tak wójt Henryk
Staniucha podsumował roczny wysiłek
uczniów naszej gminy.
Słowa uznania adresował również
do dyrektorów i nauczycieli wszystkich placówek oświatowych. Podziękował im za trud wychowania,
kształcenia, nauczania oraz za wyrozumiałość, życzliwość i chęć niesienia
pomocy.
Już po raz czwarty najlepsi, najbardziej aktywni uczniowie z każdej
klasy otrzymali Nagrody Wójta Gminy Zduńska Wola. Dla piętnaściorga
gimnazjalistów, tegorocznych omnibusów, nagrodą był wyjazd nad Balaton na Węgrzech. Pozostali uczniowie,
którzy uzyskali wysokie średnie, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
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Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie

„Małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
współﬁnansowanym ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:

■ bezpośrednio
■ w terminie od 13 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r., od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wnioski złożone w terminie uznane
będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 15.30 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu)
■ w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220
Zduńska Wola.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:
■ bezpośrednio
■ w terminie od 3 sierpnia 2010 r. do 17 sierpnia 2010 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wnioski złożone w terminie uznane
będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 15.30 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu)
■ w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220
Zduńska Wola.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 380.000 zł.
Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 70.020 zł.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
oraz kryteria wyboru operacji przez LGD zostaną udostępnione:
■ w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
■ w Biurze LGD „Podkowa”
■ na stronach internetowych www.podkowa.zdwola.com.pl
www.prow.lodzkie.pl

Zduńska Wola
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Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków
oraz warunków ubiegania się o pomoc, można uzyskać
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”,
98-220 Zduńska Wola, Czechy 142;
tel.519 057 250; e-mail: lgdpodkowa@gmail.com.
Biuro otwarte w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
oraz kryteria wyboru operacji przez LGD zostaną udostępnione:
■ w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
■ w Biurze LGD „Podkowa”
■ na stronach internetowych www.podkowa.zdwola.com.pl
www.lodzkie.pl
Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków
oraz warunków ubiegania się o pomoc, można uzyskać
w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”,
98-220 Zduńska Wola, Czechy 142;
tel.519 057 250; e-mail: lgdpodkowa@gmail.com.
Biuro otwarte w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

20 lat samorządu gminnego
Reforma samorządowa z 1990 roku
to bez wątpienia jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w polskim
systemie ustrojowym, który zapoczątkował proces gruntownej przebudowy państwa. Uroczysta sesja
Rady Gminy Zduńska Wola z okazji
20-lecia samorządu gminnego odbyła się 21 maja w Szkole Podstawowej
w Izabelowie. Wśród gości obecne
były osoby związane z samorządem
gminnym.
Radni jednogłośnie głosowali za
uchwałami, dotyczącymi zmian w budżecie gminy. Zaproponowali zmiany

Na ręce radnych: Zdzisława Jankowiaka, Sławomira Turskiego i Wojciecha Michalskiego wójt
i przewodniczący Rady Gminy przekazali kwiaty wraz z podziękowaniami za szczególną aktywność
podczas realizacji akcji powodziowej

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

w regulaminie płac nauczycieli oraz
przedłużenie taryf za dostarczaną
wodę z wodociągów komunalnych.
Zmiany zostały uchwalone.
Podczas sesji pokazano prezentację
multimedialną, przygotowaną przez
uczniów Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach oraz
Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach,
w ramach ogólnopolskiego projektu
„20 lat wspólnie”.
Po oﬁcjalnej części spotkania goście
(przy kawie i okolicznościowym torcie)
mieli okazję do dzielenia się wspomnieniami z ostatniego dwudziestolecia.

WARTO WIEDZIEĆ
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Petent pyta – urzędnik odpowiada

Stypendium dla ucznia

ła decyzję o przyznaniu stypendium.
Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne może zostać przeznaczone
na pokrycie kosztów:
■ udziału w dodatkowych płatnych zajęciach edukacyjnych, np.: kursy językowe, zajęcia sportowe,
taneczne, muzyczne, artystyczne;
■ udziału w wycieczkach szkolnych, wyjazdach w ramach praktyk szkolnych, wyjazdach do kina, teatru,
muzeum;
■ zakupu podręczników i przyborów szkolnych oraz
pomocy dydaktycznych: encyklopedii, słowników,
atlasów, lektur;
■ komitetu rodzicielskiego, czesnego;
■ instrumentu muzycznego;
■ zakupu komputera, drukarki programów oraz akcesoriów komputerowych, założenia internetu i abonamentu internetowego;
■ zakupu biurka oraz fotela obrotowego;
■ zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania ﬁzycznego, stroju roboczego na zajęcia praktyki
zawodu;
■ dojazdu do szkoły oraz opłat za internat.
Jaka jest wysokość stypendium i zasiłku szkolnego?
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty 455,00 zł. Natomiast kryteria
stypendium socjalnego są następujące: jeśli dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł stypendium wynosi 180 zł; powyżej 200-250 zł stypendium
wynosi 140 zł; i powyżej 250-351zł stypendium wynosi 80 zł.

Młodzi radni zakończyli kadencję
Z

organizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych
z terenu gminy Zduńska Wola, pomoc
w organizacji Festiwalu Zdrowia i III
Festynu Recyklingowego oraz czynny udział w imprezie charytatywnej
na rzecz Ewelinki Jasiewicz – to tylko
niektóre działania Młodzieżowej Rady
Gminy, która 15 czerwca zakończyła
swoją kadencję.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Gminy Zduńska Wola, w trakcie swojej kadencji udowodnili, że zapał, dobre
chęci i wsparcie pomysłów przez gminnych urzędników wystarczą, by zrobić
coś dla swoich rówieśników i najbliższego otoczenia.

Trzy lata temu, po raz pierwszy
w historii gminy Zduńska Wola, radni przyznali głos młodzieży. Powołując
Młodzieżową Radę Gminy urzędnicy
dali młodym ludziom szansę poznania
w praktyce zasad funkcjonowania samorządu; zmobilizowali ich do działania na rzecz lokalnej społeczności.
W roku szkolnym 2009/2010,
w ramach działań Młodzieżowej
Rady Gminy Zduńska Wola, odnotowano: przeprowadzenie 5 sesji,
uchwalenie 8 uchwał, zorganizowanie
2 dodatkowych spotkań organizacyjnych, zorganizowanie 7 imprez plenerowych, w których radni czynnie
uczestniczyli.

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Nie odnotowano złożenia żadnej
interpelacji.
Członkom Młodzieżowej Rady
Gminy Zduńska Wola dziękujemy

za współpracę, trud i zaangażowanie
w realizacji działań na rzecz swoich
kolegów i koleżanek oraz całej społeczności lokalnej.
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Jakie są rodzaje wsparcia edukacyjnego dla uczniów
o niskich dochodach w rodzinie?
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) mamy dwa rodzaje świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
Komu przysługuje stypendium szkolne?
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych (pomoc ta nie
dotyczy studentów). Muszą oni mieszkać na terenie
gminy Zduńska Wola i znajdować się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie.
Komu można przyznać zasiłek szkolny?
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, będącemu
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, np.: pożar, powódź, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny ucznia, urodzenie
dziecka przez uczennicę itp.
Czy o stypendium może ubiegać się rodzic ucznia,
uczęszczającego do zerówki?
Niestety, nie. Dzieci uczęszczające do zerówek
objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej,
a zatem nie są uprawnione do otrzymywania stypendium szkolnego. Przepisy, dotyczące stypendium

szkolnego, obejmują sześciolatków tylko i wyłącznie
w sytuacji, gdy są oni już uczniami szkoły.
Kto może złożyć wniosek o świadczenie pomocy
materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej, o charakterze
socjalnym, mogą być przyznane na wniosek: rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo słuchacza
(po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły) bądź odpowiedniego dyrektora szkoły.
Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium i zasiłek?
Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia powinien zostać złożony jednorazowo do 15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów – do 15 października.
O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego.
Wnioski dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Zduńska Wola należy składać w Urzędzie
Gminy Zduńska Wola w pokoju nr 14. Wzór wniosku znaleźć można na stronie urzędu gminy www.
ugzw.com.pl w zakładce: „Edukacja- Stypendia”.
Jakie jest obecnie kryterium dochodowe?
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium,
nie może przekroczyć 351 zł netto.
Co należy dołączyć do wniosku o stypendium?
W celu udokumentowania dochodów rodziny,
do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenia,
potwierdzające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (czyli za miesiąc sierpień).
Ponadto wniosek musi zawierać opinię dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń.
W jakiej formie realizowane jest stypendium?
Stypendium szkolne realizowane jest w formie
refundacji po przedłożeniu imiennych faktur oraz
rachunków na wydatki związane z procesem edukacyjnym ucznia, wystawione na osobę, która otrzyma-

Zduńska Wola

Emilia Barwaśna
podinspektor
ds. stypendiów
socjalnych,
pokój nr 14,
tel. 43 825 33 64
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WAKACJE 2010

Kolonie omnibusów
nad „węgierskim morzem”

Zduńska Wola
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Siedmiu gimnazjalistów z ZGiSP w Janiszewicach oraz ośmiu
z ZGSPiP w Czechach
za szczególne osiągnięcia naukowe lub
sportowe otrzymało
od wójta gminy Zduńska
Wola nagrodę w formie
wyjazdu nad Balaton
na Węgrzech.
W czasie pobytu w ośrodku w Balatonszemes zorganizowano dla nich
trzy wycieczki do miejscowości, poło-żonych nad brzegiem jeziora.
W Balatonlelle gimnazjaliści od-wiedzili fabrykę cukierków czekolado-wych, gdzie mogli obserwować process
produkcji wyrobów cukierniczych..
Powrót do ośrodka „ciuchcią” był do-datkową atrakcją dla uczestników tejj
wycieczki.
Do Tihany płynęli statkiem. Z jego
pokładu podziwiali piękne krajobrazy.
Na półwyspie widzieli między innymi
wzniesiony na wzgórzu kościół barokowy, w którym znajduje się krypta z grobem króla Andrzeja I. Zwiedzili klasztor benedyktyński, widzieli pomnik
króla Węgier i jego małżonki. Z tego
miejsca rozciąga się najpiękniejszy widok na Balaton. Na wschód od kościoła
odwiedzili słynne wzgórze „Echo”.

FOT. ARCHIWUM UCZESTNIKÓW WYJAZDU

Trasa trzeciej wycieczki wiodła
do Keszthely. W centrum miasta
znajduje się wspaniały pałac Festeticsów, w którym uczestnicy wyprawy
podziwiali wystawę broni ozdobnej,
zbiór trofeów rodziny Windischgraetza oraz makietę kolei z różnych części
Europy. Zwiedzili także Muzeum Lalek, w którym znajdowały się trzy wystawy: kolekcja porcelanowych lalek
w strojach ludowych, makieta gmachu węgierskiego Parlamentu w Bu-

dapeszcie, wykonana z muszelek ślimaków oraz gabinet ﬁgur woskowych,
przedstawiających postaci węgierskich
królów i sławnych historycznych osobistości.
Na terenie ośrodka, w którym
przebywały dzieci z naszej gminy,
zorganizowano liczne zawody sportowe, konkursy, dyskoteki oraz zajęcia plastyczne. Węgierscy nauczyciele przygotowali dla nich gulasz,
który był przyrządzany tradycyjnie

nad ogniskiem. Wszystkim bardzo
smakował. Jeden z wieczorów spędzili właśnie przy ognisku, śpiewając
polskie i węgierskie piosenki. Dzieci
poznały węgierską kuchnię, kulturę
oraz trochę język.
Uczestnicy kolonii bardzo się zintegrowali, polubili i wymienili adresami. Wszyscy liczą na następne takie
spotkanie.
Walentyna Czyż
Agnieszka Geblewicz

