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Szanowni Mieszkańcy!
„Takie będzie Rzeczpospolitej stanie, 
jakie jej dzieci chowanie” – tak pisał 
Andrzej Frycz Modrzewski w księdze 
„O szkole”. Idąc tym tokiem myśle-
nia, Gmina Zduńska Wola od wielu 
lat realizuje działania, mające na celu 
unowocześnienie infrastruktury oświa-
towej. Konsekwentne działania dopro-
wadziły do powstania bazy szkolnej, 
będącej naszą chlubą. Dzięki temu na-
sze dzieci i młodzież mogą zdobywać 
wykształcenie w obiektach, których 

mogą zazdrościć mieszkańcy innych 
gmin.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edu-
kacji Narodowej wszystkim pracow-
nikom oświaty składam życzenia, aby 
– korzystając ze stworzonych dla nich 
warunków – mogli realizować się za-
wodowo, a ich wychowankowie sięgali 
do najwyższych szczebli edukacyjnych. 
Życzę także, by szkoła i nauczyciele 
byli tym, do czego zawsze chętnie wra-
ca się w ciepłych wspomnieniach.

Z wyrazami szacunku
i podziękowania:

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola31 sierpnia oraz 10 września 

nastąpiły odbiory techniczne 

kompleksu sportowego, wybu-

dowanego w ramach rządowego 

programu „Moje boisko – Orlik 

2012”, przy Zespole Gimnazjum 

Szkoły Podstawowej i Przedszko-

la w Czechach. Podczas odbioru 

obecni byli przedstawiciele Urzędu 

Gminy, główny wykonawca oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Ofi cjalne otwarcie boiska nastąpi 

17 października.

W kolejnym numerze przedsta-

wimy galerię zdjęć z tej uroczy-

stości.

Zachęcamy mieszkanki naszej 

gminy do skorzystania z następu-

jących bezpłatnych badań:

■ kobiety w wieku 25–44 lat 

z terenu województwa łódzkiego 

– badania w ramach akcji „Zdrowa 

kobieta – profi laktyka raka piersi”. 

Celem akcji jest obniżenie zacho-

rowalności i umieralności kobiet 

na nowotwory piersi poprzez wy-

krywanie choroby we wczesnym 

stadium rozwoju. W programie ak-

cji przewidziano: porady lekarza 

ginekologa oraz USG piersi. Na ba-

dania można się zapisywać pod 

numerem telefonu: 43 827 84 58. 

Akcja realizowana jest w SP ZOZ 

im. Prymasa Kardynała Wyszyń-

skiego w Sieradzu, ul. Armii Kra-

jowej 7 (Poradnia Ginekologiczna, 

budynek A, I piętro, pokój 13);

■ mieszkanki gminy Zduńska Wola 

mogą zgłaszać się do Samodzielne-

go Publicznego Zakładu Podstawo-

wej Opieki Zdrowotnej przy ulicy 

Szadkowskiej na badania związane 

z realizacją programu pn. „Walka 

z rakiem piersi”. Rada Gminy Zduń-

ska Wola przeznaczyła na ten cel 

dodatkowo 2.000 zł.

Niecodzienny Jubileusz – 100. 
rocznica urodzin Celestyna 

Pawlaka, mieszkańca gminy Zduń-
ska Wola – zgromadził w jego domu 
w Suchoczasach wielopokoleniową 
rodzinę wraz z gośćmi, zaproszonymi 
na tę uroczystość.

Celestyn Pawlak urodził się 4 
września 1910 roku. W dniu setnych 
urodzin dostojnego jubilata odwie-
dzili również przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt Henryk Sta-
niucha oraz Ewa Padzik, sekretarz 
gminy, którzy przekazali gratulacje 

i życzenia oraz wręczyli kwiaty i upo-
minek.

O sędziwym jubilacie nie zapomnia-
ły władze państwowe. Premier rządu 
– Donald Tusk – wystosował okolicz-
nościowy list z podziękowaniami i ży-
czeniami.

Szczególne listy gratulacyjne, które 
otrzymał jubilat, złożyły między in-
nymi: Przełożona Generalna Sióstr 
Uczennic Bożego Miłosierdzia z Rzy-
mu oraz Przełożona Prowincjonalna 
Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza 
z Warszawy.

XVIedycja Spor-
towego Tur-

nieju Miast i Gmin została 
podsumowana 19 sierpnia 
br. Uroczystość odbyła się 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Łodzi. Puchary 
wręczył Hieronim Hubar, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki.

Turniej miał na celu zachę-
cenie samorządów, a w du-
żych miastach głównie szkół 
i przedszkoli, do organizo-
wania zawodów sportowych 
oraz inwestowania w sport. 

Punktowane były zabawy 
i turnieje, rozgrywane od 26 
maja do 1 czerwca. Im wię-
cej uczestników imprezy 
oraz nakładów fi nansowych 
w gminie na sport, tym wię-
cej punktów gmina mogła 
otrzymać w klasyfi kacji.

Do współzawodnictwa 
zgłosiło się w tym roku 528 
miast i gmin, w tym 17 z wo-
jewództwa łódzkiego.Gmi-
na Zduńska Wola zosta-
ła zakwalifi kowana do III 
grupy (kategorii gmin do 15 
tys. mieszkańców) i została 
sklasyfi kowana na 20. miej-

scu wśród 139 zgłoszonych 
uczestników z Polski.Gmina 
otrzymała nagrodę Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi 
w postaci sprzętu sportowego 
wartości 1.000 zł.

Stulatek z Suchoczasów

20. miejsce w Sportowym
Turnieju Miast i Gmin

 FOT. WŁODZIMIERZ RYCHLIŃSKI

 FOT.  ARCHIWUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI



Podczas Dożynek Gminnych w Ga-
jewnikach, 22 sierpnia br., roz-

strzygnięto II edycję konkursu „Piękna 
Gmina”. Celem konkursu jest zachę-
cenie mieszkańców gminy do poprawy 
estetyki posesji i przydomowych ogro-
dów oraz wdrażanie ekologicznych roz-
wiązań w gospodarstwach. Konkurs 
współfi nansowany jest ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W tegorocznej edycji nagrodzono 
9 posesji, w których oceniano m.in. 
estetykę gospodarstwa, wyposażenie 
w przydomową oczyszczalnię ście-
ków, instalację kolektorów słonecz-
nych, wyposażenie nieruchomości 
w kosze na odpady komunalne oraz 
pojemniki do segregacji odpadów. 
Ważnym kryterium było także wy-
korzystywanie w gospodarstwie 
rozwiązań, ograniczających zuży-
cie wody i energii oraz posiadanie 

umowy na odbiór ścieków czy nawet 
terminowe regulowanie należności 
za pobór wody i ścieków.
Wyniki konkursu:
■ I miejsce w konkursie – Urszula 
Rychlik, Czechy; nagroda – kosiarka 
spalinowa;
■ II miejsce – Andrzej Pietrzak, 
Gajewniki; nagroda – rozdrabniarka 
do gałęzi;

■ III miejsce – Mirosława Małolep-
sza, Ogrodzisko; nagroda – nożyce 
elektryczne do żywopłotu;
■ IV miejsce – Małgorzata Klima-
szewska, Wojsławice; nagroda – kosa 
elektryczna;
■ V miejsce – Maria Wrąbel, Czechy; 
nagroda – podkaszarka elektryczna.
Wyróżnienia:
■ Ewa Lisiecka, Opiesin;

■ Stanisław Ciesielski,
    Wólka Wojsławska;
■ Barbara Kuchnicka, Gajewniki;
■ Krystyna Smażek;
    Gajewniki Kolonia.

Wyróżnione osoby otrzymały zesta-
wy narzędzi ogrodowych.

Zwycięzcom i wyróżnionym gratu-
lujemy!
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W ostatnim czasie mieszkańcy 
naszej gminy napotykali na trud-
ności komunikacyjne, wynikające 
z prowadzonych robót drogowych. 
Niżej przedstawiamy inwestycje 
zrealizowane oraz będące w trak-
cie realizacji:

■ Rozbudowa drogi gminnej Biały 
Ług-Kolonia Krobanów przeprowa-
dzona była na przełomie lipca i sierp-
nia. Zadanie obejmowało wykonanie 
nawierzchni bitumicznej drogi na dłu-
gości 652,7 m i szerokości 4,3 m, wyko-
nanie zjazdów na pola i drogi boczne, 
wykonanie odwodnienia oraz przepu-
stów pod zjazdami oraz poboczami. 
Wykonawcą robót była fi rma BUD-
TRANS Roboty Budowlano-Drogowe 
Jan Karbowiak z siedzibą w Sieradzu. 
Koszt inwestycji, obejmującej roboty 
budowlane – 294.285,62 zł. – został 
w całości pokryty z budżetu Urzędu 
Gminy Zduńska Wola.
■ Rozbudowa drogi Karolew-Sucho-
czasy Podgóry. Inwestycja polegała 
na wykonaniu nawierzchni bitumicz-
nej na odcinku o długości 1.502 m. 
W ramach inwestycji wykonano zjazdy 
na posesje, pola i drogi boczne, odwod-
nienie oraz przepusty pod zjazdami. 
Wykonawcą robót było: Przedsiębior-

stwo Robót Drogowych i Mostowych 
SA z siedzibą w Bełchatowie. Koszt 
robót budowlanych opiewał na kwotę 
751.573,44 zł. i został w całości pokry-
ty z budżetu Urzędu Gminy Zduńska 
Wola.
■ Rozbudowa drogi gminnej Wojsła-
wice-Wólka Wojsławska zakończyła 
się 17 września. Rozbudowa wykona-
na została przy dofi nansowaniu z Te-
renowego Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych województwa łódzkiego. 

Koszt całej inwestycji zamknął się 
kwotą 761.010,55 zł. W ramach inwe-
stycji wykonano: nawierzchnię bitu-
miczną na odcinku o długości 1.592 m, 
zjazdy do posesji i pól, drogi boczne, 
odwodnienie oraz przepusty pod jezd-
nią i zjazdami. Wykonawcą robót była 
Firma Drogowa DROMAK Krakow-
ski, Ośródek, Rosiński Sp. j. z siedzibą 
na Porębach.
■ Przebudowa ciągu komunikacyj-
nego Michałów-Krobanów pozostaje 

w trakcie realizacji. Całość inwesty-
cji, która realizowana jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, kosztowała 
2.345.049,78 zł. Program jest fi nanso-
wym wsparciem przebudowy, budowy 
lub remontu kluczowych odcinków 
dróg gminnych i powiatowych, pro-
wadzącym do zwiększenia płynności 
ruchu i poprawy bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego.

Nowe inwestycje drogowe mają 
tworzyć powiązania sieci dróg po-
wiatowych i gminnych z siecią dróg 
wojewódzkich i krajowych, prowadząc 
do zwiększenia dostępności lokalnych 
ośrodków gospodarczych. W ramach 
tej inwestycji przebudowany zostanie 
ciąg dróg gminnych o łącznej długości 
1.814 m wraz z odwodnieniem, w ra-
mach którego wykonywane są prace, 
polegające na: frezowaniu istniejącej 
nawierzchni bitumicznej oraz wyko-
naniu nowych warstw konstrukcyj-
nych, budowie chodników, budowie 
zatok autobusowych, poprawieniu 
geometrii łuków na skrzyżowaniach 
oraz przebudowie elementów od-
wodnienia. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Czartkach.

Nowe drogi asfaltowe

Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy, wójt Henryk Staniucha i Maciej Ośródek, przedsta-

wiciel fi rmy Dromak podczas uroczystego otwarcia drogi Wojsławice-Wólka Wojsławska FOT. UG

I miejsce FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY II miejsce FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY III miejsce FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Coraz bardziej piękna gmina



4 naszaGMINA wrzesień 2010 INFORMACJE
Z

d
u
ń

sk
a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

Rozmowa
z Januszem Sakiewą, 
przewodniczącym Rady 
Gminy Zduńska Wola

Jakie obowiązki wiążą się z pełnie-
niem funkcji przewodniczącego rady 
gminy?

– Do obowiązków przewodniczą-
cego rady należy organizowanie pra-
cy rady gminy, a zatem: przygotowa-
nie programu sesji, uwzględniającego 
wnioski wójta i radnych oraz zwoła-
nie sesji i sprawne jej poprowadzenie, 
zgodnie z obowiązującymi procedura-
mi tak, aby wszystkie podjęte uchwa-
ły były prawomocne. Przewodniczący 
musi umieć zapanować nad gorącą nie-
raz dyskusją i porządkiem obrad, od-
powiada też za dobrą współpracę rady 
z wójtem i z mieszkańcami. Rada funk-
cjonuje nie tylko poprzez indywidualną 
pracę radnych, ale przede wszystkim 
poprzez działanie swoich stałych ko-
misji. Każdy radny ma obowiązek pra-
cować w wybranej przez siebie komi-
sji. Poszczególne komisje mają swoich 

przewodniczących, którzy proponują 
porządek posiedzenia i przewodniczą 
zebraniu.

Na spotkaniach komisji są omawia-
ne projekty uchwał, które potem za-
twierdza się podczas sesji rady. Jako 
przewodniczący, w miarę możliwości, 
uczestniczę w posiedzeniach wszyst-
kich komisji. W naszej radzie mamy 
trzy komisje: rewizyjną, społeczno-
oświatową oraz budżetowo-gospo-
darczą.
Jakie były główne zadania, które Pan 
sobie postawił, startując do wyborów 
samorządowych obecnej kadencji?

– W 1987 roku, wstępując w zwią-
zek małżeński, przeprowadziłem się 
do żony do wsi Czechy. Wówczas 
rozpoczęło się moje działanie na rzecz 
środowiska lokalnego. Gdy funkcje dy-
rektora szkoły w Czechach pełnił pan 
Stanisław Mielczarek, a wójtem gminy 
była pani Maria Adamiak, pogłębili 
w nas, mieszkańcach wsi Czechy, po-
trzebę wyrównywania szans eduka-
cyjnych i sportowych naszych dzieci. 
Powstał społeczny komitet budowy 
sali gimnastycznej, któremu przewod-
niczyłem.

W roku 1998 zostałem wybrany 
po raz pierwszy radnym Rady Gminy 
Zduńska Wola. Po oddaniu nowocze-
snej, pełnowymiarowej sali gimna-
stycznej do użytkowania, społeczny 
komitet budowy sali gimnastycznej 
przekształcono w społeczny komitet 
budowy gimnazjum. I tym komite-
tem nadal kierowałem. Gdy byłem 
radnym drugiej kadencji, w roku 2003 

oddano wielofunkcyjny budynek gim-
nazjum. Na kolejną kadencję w 2006 
roku startowałem z programem, któ-
rego głównym celem było zakończe-
nie rozbudowy kompleksu szkolnego 
w Czechach, a dokładniej – budowy 
przedszkola i boiska sportowego. Dzię-
ki przychylności Rady Gminy Zduń-
ska Wola oraz wójta Henryka Staniu-
chy, udało się zrealizować wszystkie 
zamierzenia. W styczniu bieżącego 
roku przedszkolaki rozpoczęły edu-
kację w nowoczesnym, przestronnym 
budynku. Niebawem oddane zostanie 
wielofunkcyjne boisko Orlik. W czasie 
tej kadencji udało się również skana-
lizować większość terenu wsi Czechy 
oraz położyć asfalt na drogach i wybu-
dować chodniki.
Jak przebiegała współpraca z radnymi 
obecnej kadencji?

– Każdemu przewodniczącemu życzę 
tak znakomitej współpracy. A jest tak 
dobrze dlatego, że ze wszystkimi radny-
mi staram się znaleźć wspólny język, nie 
tylko podczas obrad sesji czy komisji. 
Uważam, że mamy dobrych radnych – 
zaangażowanych i na co dzień aktyw-
nych w swoich miejscowościach. Na-
szym radnym leży na sercu przyszłość 
całej gminy. Stworzyli radę, podejmu-
jącą decyzje w imieniu mieszkańców, 
zawsze po wielu dyskusjach, nierzadko 
po sporach. Podejmowaliśmy decyzje 
ważne – i według mnie – w konse-
kwencji dobre dla mieszkańców gminy 
Zduńska Wola.
Największy sukces rady w obecnym 
składzie?

– Gdy obserwujemy inne samorzą-
dy, widzimy radnych wykłócających 
się głównie o inwestycje w swoich 
okręgach. U nas takich problemów 
nie ma, bowiem postrzegamy naszą 
gminę, nie tylko poprzez pryzmat 
wsi, w której mieszkamy, ale jako ca-
łość. Dlatego największym sukcesem 
całej rady jest przyjmowanie projek-
tów budżetu w kolejnych latach nie-
mal jednogłośnie. To spowodowało, 
że wszystkie zaplanowane inwestycje 
zostały zrealizowane. Dodam, że li-
sta tych przedsięwzięć w gminie jest 
bardzo długa.
Na jakie trudności napotykał i napo-
tyka organ uchwałodawczy?

– Zadania realizowane przez pań-
stwo są systematycznie przekazywa-
ne samorządom. W ślad za nimi po-
winny iść pieniądze. Niestety, dotacje 
i subwencje często są niedoszacowane. 
Przygotowany budżet w efekcie wyma-
ga wielu zmian.
Jakie powinny być działania rady w no-
wym składzie w następnej kadencji?

– Bardzo pilna sprawa, to skanalizo-
wanie gminy lub wybudowanie przy-
domowych oczyszczalnię ścieków. Nie 
mniej ważne jest dokończenie budo-
wy dróg z chodnikami. Pilny problem 
to także usystematyzowanie wywozu 
i segregacji śmieci. Myślę, że konty-
nuowanie tych właśnie kierunków 
rozwoju gminy Zduńska Wola spo-
woduje poprawę życia wszystkich jej 
mieszkańców.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

Najważniejsza będzie kontynuacja

Wniedzielę 19 września w Spale, pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyły się 
Dożynki Prezydenckie.

Dożynki Prezydenckie w Spale to tradycyjna uro-
czystość, zapoczątkowana przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Po raz 
pierwszy patronat nad uroczystościami dożynkowy-
mi objął właśnie prezydent Mościcki w 1929 roku. 
Wybór miejsca wynikał z faktu, że w okresie między-
wojennym Spała była letnią siedzibą prezydentów. 
Uroczystości dożynkowe miały ogólnopaństwowy 
charakter aż do wybuchu II wojny światowej. Po raz 
ostatni odbyły się we wrześniu 1938 roku.

Tradycję dożynek prezydenckich reaktywował 
prezydent Aleksander Kwaśniewski w roku 2000. 
W latach 2006-2008 dożynki w Spale miały charak-
ter regionalny. Dopiero w 2009 roku prezydent Lech 

Kaczyński powrócił do organizowania ogólnopolskiej 
uroczystości. Słowiańskie Święto Plonów w tym roku 
rozpoczęło się mszą świętą w Kaplicy Polowej AK przy 
Kościele Prezydentów RP. Po mszy świętej nastąpił 
przejazd powozami prezydenta Bronisława Komorow-
skiego z małżonką i zaproszonymi gośćmi oraz prze-
marsz korowodu dożynkowego na miejsce ceremo-
niału dożynkowego. W Centralnym Ośrodku Sportu 
w Spale rozpoczęła się ofi cjalna część uroczystości. 
Po niej nastąpiły prezentacje zespołów folklorystycz-
nych, występ Kabaretu Afera z Poznania oraz wieczor-
ne koncerty znanych polskich grup muzycznych.

Tradycją każdych dożynek jest konkurs na najład-
niejszy wieniec dożynkowy. Województwo łódzkie 
reprezentował wieniec ze wsi Suchoczasy. Był to ten 
sam wieniec, który zajął pierwsze miejsce w konkur-
sie podczas tegorocznych Dożynek Diecezjalno-Po-
wiatowych w Zduńskiej Woli.

Wieniec z Suchoczasów w Spale

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Rozmowa
z Karoly Sarosi,
zastępcą burmistrza 
miasta partnerskiego 
Lőrinci

Czy Węgry są krajem rolniczym?
– Tak, Węgry są krajem rolniczym. 

Przed rokiem 1989 Węgry zajmowały 
3. miejsce na świecie w uprawie psze-
nicy. Poza tym uprawia się słoneczniki, 
kukurydzę oraz buraki cukrowe. Wę-
gry słyną z uprawy winorośli. Mamy 19 
rejonów uprawy tej rośliny, które zaj-
mują powierzchnie od 1.600 do 10.000 
hektarów w każdym rejonie. Ogólnie 
uprawa winorośli na Węgrzech zajmuje 
ponad 4 proc. powierzchni gruntów or-
nych. Najbardziej znanymi regionami 
są Tokaj-Hegyalia oraz Matraalja.
Czym charakteryzuje się rolnictwo 
w rejonie Lőrinci?

– Do roku 1989, czyli do zmiany 
systemu, w części Lőrinci Szépe znaj-

dowało się ponad 10 zakładów prze-
mysłowych, min.: cukrownia, fabryka 
cementu, młyn, odlewnia, kopalnia 
węgla brunatnego oraz elektrociepłow-
nia. Poza tym duża część mieszkańców 
trudniła się rolnictwem, gdyż nizinne 
ukształtowanie terenu stwarzało ol-
brzymie możliwości rozwoju tej dzie-
dziny gospodarki.
Gmina Zduńska Wola jest gminą 
rolniczą. W tradycji polskiej na za-
kończenie żniw obchodzi się święto 

plonów, jako podziękowanie za ze-
brane płody ziemi. Czy taka tradycja 
jest znana i kultywowana również 
na Węgrzech?

– Na Węgrzech 20 sierpnia obcho-
dzimy święto, które zostało uznane 
za święto narodowe i właśnie w tym 
dniu celebruje się zakończenie żniw. 
Te uroczystości skupiają: Święto No-
wego Chleba, Święto Świętego Ste-
fana – pierwszego króla węgierskiego 
i Święto Konstytucji.
Czy obchody tego święta mają jakąś 
szczególną oprawę? W Polsce na za-
kończenie żniw przygotowuje się m.in. 
wieńce żniwne.

– Kiedyś w węgierskiej tradycji lo-
kalnej podobnie obchodzono święto 
plonów. Jednakże z biegiem lat tra-
dycja ta została zaniechana. Obecnie 
staramy się, aby stare obrzędy zostały 
przywrócone. W tym celu organizuje 
się np. zawody koszenia zboża. Cie-
szę się bardzo, że mogłem zobaczyć 

jak obchodzone są dożynki w Polsce. 
Wracam na Węgry z głową pełną po-
mysłów i zapału, aby zachęcić miesz-
kańców do powrotu do tradycji.
A jakie wrażenie zrobiły na Panu na-
sze dożynki?

– Gratuluję delegacjom dożyn-
kowym pomysłowości w wykonaniu 
wieńców. Ogromnym wyróżnieniem 
jest dla nas fakt, iż wracamy do Lőrinci 
z jednym z najpiękniejszych wieńców. 
Sołectwo Ochraniew podarowało nam 
swój wieniec dożynkowy, który będzie 
stał w naszym urzędzie. Każdy będzie 
mógł go podziwiać.
Na zakończenie naszej rozmowy, 
chcę zapytać, która potrawa zebrała 
u Pana laury pierwszeństwa: żurek czy 
gulasz?

– Zdecydowanie żurek! Jadłem 
tę zupę po raz pierwszy i bardzo mi sma-
kowała. A gulasz mogę na co dzień jeść 
na Węgrzech.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

W niedzielę 26 września na boiskach sportowych 
we wsi Rębieskie odbył się II Turniej Sołectw o Pu-
char Wójta Gminy Zduńska Wola. Turniej zorga-
nizowany został z inicjatywy Ludowego Zespołu 
Sportowego Rębieskie pod honorowym patrona-
tem Wójta Gminy Zduńska Wola.

Celem turnieju była promocja sportu w Gminie 
Zduńska Wola oraz próba podjęcia współzawodnic-
twa pomiędzy poszczególnymi sołectwami, które 
zgłosiły swój udział w turnieju.

Zainteresowanie było bardzo duże. Do 7-oso-
bowych drużyn piłki nożnej zgłosiło się 10 ekip, 
a do 3-osobowych drużyn piłki siatkowej – 8 ekip 
(w tym 2 drużyny „Gości”).

Podczas turnieju nastąpiło ofi cjalne otwarcie bu-
dynku gospodarczego dla Ludowego Zespołu Spor-
towego Rębieskie. Budowę budynku rozpoczęto 21 
kwietnia 2009 roku. Powierzchnia użytkowa budyn-
ku wynosi 55 m kw. Należy podkreślić fakt, iż w du-
żej mierze mieszkańcy aktywnie włączyli się w po-
moc przy budowie i wykańczaniu obiektu. Całkowity 
koszt inwestycji to 105.300 zł. Kwota ta w całości 
została pokryta z budżetu gminy.

Podczas turnieju rozgrywki odbywały się w systemie 
pucharowym. W półfi nale siatkówki zmierzyły się dru-
żyny: Goście Marko, Izabelów Dziki Team, TS Gajew-
niki oraz Ochraniew I. Natomiast w półfi nale piłki noż-
nej mecze rozgrywały drużyny: Pratków & Zamłynie, 
Czechy, Annopole Stare oraz Annopole Nowe.

Ostateczne wyniki:
■ Siatkówka: Marko – Ochraniew I
0:2 (w setach 15-17 i 9:15)
■ Piłka nożna: Pratków&Zamłynie – Czechy 1:0

Najlepszymi zawodnikami turnieju okazali się re-
prezentanci drużyn mistrzowskich:
■ Najlepszy Strzelec – Dariusz Sobczak,
■ Najlepszy Bramkarz – Władysław Kręt,
■ Najlepszy Zawodnik – Patryk Jeliński (siatkówka).
Wyróżnienia otrzymali również:
■ Najmłodszy Zawodnik Turnieju
    – Artur Kurzawa (Ochraniew).
■ Najpiękniejsza Drużyna Turnieju – reprezentant-

ki sołectwa Krobanów, wsparte przez koleżanka-
mi z Gajewnik, w składzie: Karolina Kaczorowska, 
Amanda Błaszczyńska, Agnieszka Wojtasik, Urszula 
Płócienniczak i Karolina Abramczyk.

Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były zabawy 
dla najmłodszych, ognisko oraz grochówka, przygo-
towana przez KGW Rębieskie dla wszystkich uczest-
ników turnieju.

III Turniej Sołecki już niedługo, bo w czerwcu 
2011 r. A my już dzisiaj zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do czynnego i systematycznego tre-
nowania.

Turniej, jakich ciągle za mało

Tradycja, dożynki i żurek

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Obrzędy dożynkowe 
od wieków wpisane 
są w tradycję polskiej 
wsi. Stanowią 
ukoronowanie 
całorocznego trudu 
i ciężkiej pracy rolników; 
są dziękczynieniem 
za zebrane plony. 
Tegoroczne rolnicze 
święto odbyło się
22 sierpnia 
na placu przy OSP 
w Gajewnikach.

Uroczystości zainaugurował koro-
wód dożynkowy w asyście pocztów 
sztandarowych ochotniczych straży 
pożarnych, a po nim polowa msza 
święta dziękczynna, odprawiona 
przez ks. prałata Dariusza Kalińskie-
go (na zdjęciu obok), kustosza Bazy-
liki Mniejszej p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Zduńskiej Woli. Słowo Boże 
wygłosił ks. prałat Andrzej Ciapciń-
ski, proboszcz parafi i Wniebowzięcia 
NMP i św. Jakuba Apostoła w Szad-
ku. W czasie mszy złożono dary żniw-
ne: chleb, owoce i warzywa.

Na specjalnie przygotowanym miej-
scu przy ołtarzu polowym wyekspo-
nowano 22 wieńce dożynkowe, któ-
re w swojej symbolice nawiązywały 
do tradycji chrześcijańskiej i kultury 
wsi naszego regionu.

W uroczystościach dożynkowych 
uczestniczyła 17-osobowa delegacja 
z zaprzyjaźnionego miasta partner-
skiego Lőrinci, na czele z zastęp-
cą burmistrza Sarosi Karoly, którzy 

również przekazali chleb dożynko-
wy. Sołectwo Ochraniew podarowa-
ło swój wieniec delegacji węgierskiej. 
Jak obiecał Sarosi Karoly, wieniec ten 
będzie wystawiony w miejscowym 
urzędzie w Lőrinci.

Na część artystyczną złożyły się 
występy: Orkiestry Dętej ZHP-OSP 
z Uniejowa, Kapeli Podwórkowej 
z Wilamowa, dzieci z Powiatowe-

go Młodzieżowego Domu Kultury 
„Na Pięterku”, Kacpra Andrzejew-
skiego, dzieci z Miejskiego Domu 
Kultury w Zduńskiej Woli, zespołu 
Weezer oraz Zbyszka Nowackiego, 
który zaśpiewał „Balladę o Sucho-
czasach”.

Miło nam było gościć na scenie ar-
tystów z Lőrinci. Swoje umiejętności 
zaprezentował zespół Art Cafe Qu-

artet, 3 skrzypków z Hatvan oraz Ba-
lassa Brothers – dwóch braci, którzy 
wiążą swoją dalszą edukację ze śpie-
wem i aktorstwem.

Dożynki były także okazją do
podsumowania gminnego konkursu, 
współfi nansowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Komi-
sja wyłoniła zwycięzców rywalizacji 

Razem podziękowal



„Piękna Gmina”. A są nimi: Urszula 
Rychlik, Andrzej Pietrzak i Mirosła-
wa Małolepsza. 

Około godz. 19.00 na scenie zapre-
zentował się zespół Kontur z Płocka, 
a wieczorną dyskotekę poprowadził 
DJ Zone.

Największe zainteresowanie wzbu-
dzało wspólne gotowanie żurku i gu-
laszu węgierskiego.

Dożynkowi goście próbowali lokal-
nych potraw, przygotowanych przez 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Zduńska Wola. Naj-
młodsi uczestnicy brali udział w zaba-
wach oraz zajęciach muzycznych i pla-
stycznych, zorganizowanych przez 
Regionalne Centrum Promocje Edu-
kacji Przedszkolnej w ramach projektu 
„Objazdowe Przedszkole Pokazowe”.

Dożynki to szczególna uroczystość 
dla mieszkańców naszego regionu. 
Spotkanie z muzyką, folklorem i rze-
miosłem to radosne chwile, których 
nigdy dosyć. Dają one odprężenie 
po ciężkiej pracy na roli, a przede 
wszystkim są możliwością do wspól-
nej zabawy i radosnej integracji miesz-
kańców gminy.

Współorganizatorem Dożynek 
Gminnych była Lokalna Grupa Dzia-
łania „Podkowa”. Szczególne słowa 
podziękowania kierujemy w stronę 
sponsorów, którymi byli: Ludowy 
Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli; 
Agnieszka i Bogusław Klimczakowie, 
właściciele P.P.H. „Klimeko”; Bo-
gusław Walasik, właściciel Zakładu 
Mięsnego Pol-Mat; Zenon Dostatni, 
właściciel P.P.H.U. Jamadar; Andrzej 
Knera; Zofi a Kulawiecka i Paweł Ku-
lawiecki; Krzysztof Witucki; Andrzej 
Kubik; Justyna i Damian Manita; Za-
kład Agros Nova; Jacek Pilc i Andrzej 
Sutowicz; Bożena Abramczyk; Paweł 
Mataśka, właściciel Zakładu Produkcji 
Opakowań; właściciel sklepu spożyw-
czego Metro Włodarczyk z Gajewnik; 
Andrzej Pietrzak; Zbigniew Nowicki; 
Agata i Jarosław Banasiowie; Janusz 
Kazek, właściciel P.P.H.U. „Sad”.

Dziękujemy sołectwom: Ochra-
niew, Suchoczasy, Mostki i Kroba-
nów, wszystkim zaangażowanym 
jednostkom ochotniczych straży po-
żarnych, PPSP w Zduńskiej Woli 
oraz wszystkim Mieszkańcom, którzy 
czynnie włączyli się w przygotowanie 
gminnej uroczystości.
tekst i zdjcia: Karolina Tłokińska

7 naszaGMINA wrzesień 2010PLONÓW 2010
Dożynki
diecezjalne
z naszym 
udziałem

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Tradycyjne wieńce i bochny chle-

ba z tegorocznych plonów towa-

rzyszyły rolnikom w dożynkach 

Diecezji Włocławskiej, które od-

były się 29 sierpnia br. w Bazyli-

ce Mniejszej p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Zduńskiej Woli. Mszy św. 

Dziękczynnej przewodniczył ks. 

bp. Wiesław Mering, ordynariusz 

włocławski.

W uroczystości zaprezen-

towano 33 wieńce, w tym 13 

z terenu gminy Zduńska Wola. 

Starostą tegorocznych dożynek 

diecezjalno-powiatowych był Syl-

wester Jarczewski ze wsi Karszni-

ce, który prowadzi gospodarstwo 

rolne o powierzchni 60 hektarów, 

wyspecjalizowane w hodowli by-

dła mlecznego. Starościną doży-

nek została wybrana Ewa Linka 

z Szadku, która wraz z mężem 

prowadzi hodowlę zarodową trzo-

dy chlewnej.

iśmy za plony
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Posiedzenie Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczycieli, ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mia-
nowanego, odbyło się 24 sierpnia 2010 
roku. Komisję powołał Henryk Staniu-
cha, wójt gminy Zduńska Wola.

Do egzaminu przystąpiły trzy na-
uczycielki: Renata Walocha, pracu-
jąca w Zespole Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach; Moni-
ka Siewierska z Zespołu Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach oraz Anna Haładyniak 
z Gminnego Przedszkola w Tymie-
nicach. Wszystkie nauczycielki otrzy-
mały oceny pozytywne, co wiązało się 
z uzyskaniem tytułu nauczyciela mia-
nowanego.

Uroczyste wręczenie aktów odby-
ło się 3 września w siedzibie Urzędu 
Gminy.

Nauczyciele podnoszą kwalifi kacje

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Inauguracji projektu dokonał Paweł Nyklewicz, dyrektor ZGSP w Janiszewicach

Gwiazdy
i sukcesy
„Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” – 
to nazwa projektu, który 1 wrze-
śnia 2010 r. rozpoczął się w Zespole 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Janiszewicach. Projekt adreso-
wany jest do 85 uczniów klas II i III 
gimnazjum. Jak zaznacza Katarzy-
na Mazur-Raźniewska, koordynator 
projektu, głównym celem tego przed-
sięwzięcia jest zmniejszenie dyspro-
porcji w osiągnięciach edukacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie kompetencji 
kluczowych oraz podniesienie wiedzy 
wśród uczniów, objętych projektem.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać 
z podziałem na grupy ok. 10-15-oso-
bowe. Uczestnikom projektu zapew-
niony został również dowóz do domów 
po zajęciach oraz poczęstunek w trak-
cie zajęć.

Projekt oferuje zajęcia w kołach 
przedmiotowych (matematyczne, 
polonistyczne, anglistyczne, fi zycz-
ne i chemiczne) oraz warsztaty (ar-
tystyczne, matematyczno-fi zyczne, 
polonistyczne i psychologiczno-peda-
gogiczne). Młodzież będzie uczestni-
czyć również w warsztatach edukacyj-
nych, m.in w Planetarium w Łodzi, 
w Semaforze oraz w łódzkich teatrach 
i kinach. Kwota dofi nansowanie, jaką 
otrzymała szkoła, to 346.330 zł.

Katarzyna Mazur-Raźniewska

Mocni sobą
Pod hasłem „Mocni sobą” od maja 
2010 roku w Szkole Podstawowej w Ja-
niszewicach realizowany jest kolejny 
projekt, współfi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Celem projektu jest zapewnienie 
potrzeb edukacyjnych i równego do-
stępu do wiedzy uczniów w wieku 6-13 
lat, reprezentujących środowisko wiej-
skie, poprzez kompleksowy program 
zajęć pozalekcyjnych.

Program skierowany jest do wszyst-
kich uczniów szkoły podstawowej. 
Oferta projektu jest bardzo zróżnico-
wana i zawiera różne ścieżki, m.in.: 
medialną, edukacji anglojęzycznej, 
sportowo-rekreacyjną, matematyczno-
przyrodniczą, literacko-teatralną. Pro-
jekt przewiduje również zajęcia dydak-

tyczno-wyrównawcze oraz korekcyjne.
W ramach projektu uczniowie będą 

mieli możliwość brania udziału w za-
wodach sportowych, turniejach wiedzy, 
wycieczkach jednodniowych i kilku-
dniowych obozach (językowych i na-
ukowych). Atrakcyjnymi przedsięwzię-
ciami będą m.in. nagranie własnych płyt 
z piosenkami, wydanie tomików poezji 
czy też wizyta w redakcji radiowej i tele-
wizyjnej. Uczniowie, mieszkający w du-
żej odległości od szkoły będą korzystali 
z darmowego dowozu, zapewnionego w 
ramach projektu.

Realizacja projektu przewidziana 
jest na 2 lata: od maja 2010 do kwiet-
nia 2012 roku. Kwota dofi nansowania 
całego projektu wraz z odwozami dzie-
ci wynosi 730.163,20 zł.

Renata Walocha

I ji j kt d k ł P ł N kl i d kt ZGSP J i i h

Kiedy
uczeń 
z „matmą”
za pan brat
We wrześniu 2010 roku w gminie 
Zduńska Wola rozpoczęła się reali-
zacja projektu „Z matematyką za pan 
brat”. Projekt jest współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Koszt opiewa na 169.227 zł. 
Projekt będzie realizowany do czerw-
ca 2011 roku.

Do udziału w nim zostali zaproszeni 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów ze wszystkich szkół gminnych, 
którzy są uzdolnieni w dziedzinie nauk 
matematycznych. W ramach projektu 
przewidziano zajęcia z matematyki, 
przedsiębiorczości i origami, warsztaty 
wyjazdowe oraz rajd rowerowy. Na za-
kończenie odbędą się dwa konkursy: 
Gminne Potyczki Matematyczne oraz 
Gminny Dzień Matematyki.

Celem projektu jest podniesienie po-
ziomu wiedzy i umiejętności w zakresie 
matematyki, przedsiębiorczości i tech-
nologii informacyjnej uczniów z terenu 
gminy Zduńska Wola.

Koordynator projektu
Jarosław Szewczyk
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Tysiące dzieci i młodzieży 1 września 
zapełniły mury szkół i przedszkoli. 
W większości placówek oświatowych 
w gminie Zduńska Wola uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą, po której 
następowała część ofi cjalna, połączo-
na z częścią artystyczną.

W gminie Zduńska Wola do oddzia-
łów przedszkolnych zapisano 144 dzie-
ci, w tym 21 pięciolatków. W ławkach 
szkolnych po raz pierwszy zasiadło 
122 uczniów, w tym 4 sześciolatków, 
by rozpocząć naukę w klasach pierw-
szych. We wszystkich placówkach 
oświatowych, prowadzonych przez 
gminę Zduńska Wola, czyli w przed-
szkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych, naukę rozpoczęło 
1.412 uczniów.

Wszystkim przedszkolakom, ucz-
niom, nauczycielom i pracownikom 
oświaty życzymy powodzenia w no-
wym roku szkolnym 2010/2011!

Ich pierwszy szkolny dzwonek

Krobanów – rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Rozmowa z Elżbietą
Modrzejewską,
dyrektorem Delegatury
Kuratorium Oświaty 
w Sieradzu

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Ja-
kich zmian można się spodziewać 
w tym roku?

– Przed nami drugi rok reformy 
w szkołach. Od 1 września nie tylko
w przedszkolach, I klasach szkół pod-
stawowych i I klasach gimnazjów, 
ale także w II klasach szkół pod-
stawowych i II klasach gimnazjów 
obowiązywać będzie nowa podstawa 
programowa nauczania. W podsta-
wie tej określone są cele i treści na-
uczania, umiejętności uczniów oraz 
zadania wychowawcze szkoły, któ-
re są uwzględniane odpowiednio
w programach nauczania. A zatem 
przed nami rok spokojnej kontynuacji 
zmian, związanych z wejściem w życie 
nowej podstawy programowej.
Jak ocenia Pani upowszechnienie edu-
kacji przedszkolnej na terenach wiej-
skich?

– Na podstawie opublikowa-
nych raportów można stwierdzić, 
że wskaźniki upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 
lat należą do najniższych w krajach 

Unii Europejskiej. Na niski poziom 
upowszechniania wychowania przed-
szkolnego wpływa przede wszystkim 
niedocenianie w polskim społeczeń-
stwie znaczenia wychowania przed-
szkolnego oraz jego wysokie koszty. 
W związku z niepokojącymi rapor-
tami z badań pedagogicznych i sta-
tystycznych trwa debata nad polityką 
edukacyjną i wyrównywaniem szans 
oświatowych, zwłaszcza poprzez upo-
wszechnienie edukacji przedszkolnej 
na terenach wiejskich. Dlatego też rok 
szkolny 2008/2009 został ogłoszony 
przez MEN „Rokiem Przedszkolaka”, 
w ciągu którego zachęcano zarówno 
rodziców, jak i samorządy oraz orga-
nizacje pozarządowe, do zapewniania 
dzieciom edukacji przedszkolnej. In-
westycja w edukację przedszkolną po-
winna być – i w gminie Zduńska Wola 

jest – zasadniczym elementem polityki 
wyrównywania szans edukacyjnych.
Z wielką radością odbieram informa-
cję o kolejnych inwestycjach oświa-
towych, prowadzonych przez waszą 
gminę, które zapewniają warunki od-
powiednie do wszechstronnego roz-
woju dziecka.
Jak się układa Pani współpraca z Urzę-
dem Gminy Zduńska Wola, jako or-
ganem prowadzącym placówki oświa-
towe położone na terenie gminy?

– Od samego początku swojej pracy 
w Kuratorium współpracuję z gminą 
Zduńska Wola, przez co mogę ob-
serwować zmiany, jakie zachodzą
w szkołach prowadzonych przez ten 
samorząd. Nastąpiła zmiana bazy 
szkolnej, diametralnie zmieniły się 
warunki pracy i nauki. Baza szkol-
na i przedszkolna stanowi wzór
i powód do zazdrości osób, które mają 
przyjemność gościć w szkołach i przed-
szkolach gminy Zduńska Wola. Ob-
serwuję wielką troskę o ucznia, o jego 
bezpieczeństwo i jego rozwój. Nastą-
piło wzbogacenie oferty kształcenia dla 
ucznia; wprowadzenie dodatkowych 
zajęć, pomagających uczniowi w jego 
wszechstronnym rozwoju oraz po-
moc w pokonywaniu trudności w na-
uce. Stanowi to doskonały przykład 
dla innych podmiotów, prowadzą-

cych szkoły. Nauczyciele oraz kadra 
kierownicza swoimi kwalifi kacja-
mi i kompetencjami dają gwarancję 
właściwego procesu kształcenia. Ob-
serwuję wielką troskę, zrozumienie
i olbrzymie zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz oświaty ze strony wój-
ta, radnych oraz całej społeczności – 
za co bardzo dziękuję i zarazem bardzo 
proszę, żeby tak było nadal.
Czego chciałabym Pani życzyć na-
uczycielom, uczniom i pracownikom 
oświaty na początku nowego roku 
szkolnego?

– Przekazuję wszystkim uczniom 
życzenia dalszego doskonalenia oso-
bowości poprzez zdobywanie wiedzy 
i przygotowanie się do przyjmowania 
właściwych postaw wobec wyzwań, 
jakie przyniesie życie. Dyrektorom 
szkół i przedszkoli, nauczycielom oraz 
pracownikom oświaty życzę, by kolej-
ny rok pracy był czasem szczególne-
go otwarcia się na potrzeby młodych 
ludzi i przyniósł osobistą satysfakcję 
z realizacji zamierzonych celów. Kieru-
ję podziękowania do rodziców za trud 
przygotowania dzieci i młodzieży 
do nowego roku szkolnego. Życzę, 
aby ten rok przyniósł wszystkim same 
sukcesy.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

Niech nowy rok obfi tuje w sukcesy
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A może by tak...
Telewizja

FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

W dniu 20 września na obsza-

rze LGD „Podkowa” nagrywano 

materiał do programu „A może 

by tak...”. Program prezentuje 

Lokalne Grupy Działania w wo-

jewództwie łódzkim. Realizowa-

ny jest przez TVP Łódź. Autorką 

programu jest Magdalena Mi-

chalak, reporterka, prezenterka 

i wydawca Łódzkich Wiadomo-

ści Dnia. 

Z kamerą odwiedziliśmy: Staj-

nie Gajewniki, Firmę „Klimeko”, 

Gospodarstwo Ekologiczne An-

drzeja Wojtkowskiego w Prat-

kowie, Kościół Parafi alny w Kor-

czewie, miejsce walk z czasu 

drugiej wojny światowej Be-

leń–Zagórzyce oraz panią Boże-

nę Wilczyńską.

Emisja programu odbyła się 

23 września 2010 r. na antenie 

TVP Łódź.

Program dostępny jest także 

na stronie www.podkowa.zdwo-

la.com.pl.

W dniu 26 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Gminy w Zduń-
skiej Woli odbyło się posiedzenie członków Rady Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”. Celem 
posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działań „Małe Projekty” oraz „Odnowa 
i rozwój wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach naborów, które 
trwały w lipcu i sierpniu, wpłynęły cztery wnioski, w tym 
trzy w zakresie „Małe projekty” oraz jeden z działania 
„Odnowa i rozwój wsi”.

Małe projekty

Wydanie „Leksykonu sołectw Gminy Zduńska Wola”.
Leksykon sołectw, czyli szczegółowe opracowanie, zawierające 
informację na temat: położenia, środowiska przyrodniczego, 
historii, sposobu użytkowania ziemi, stanu zagospodarowania 
oraz struktury społeczno-gospodarczej wszystkich sołectw, 
wchodzących w skład gminy. Dostarczy on odbiorcom wiedzy 
o miejscu ich zamieszkania, co wpłynie na wzrost identyfi ko-
walności z terenem. Wzrost świadomości wśród mieszkańców 
będzie miał oddźwięk w spotkaniu z potencjalnym turystą 
weekendowym lub inwestorem.
Całkowity koszt operacji – 30.035,00 zł.
Wnioskowana kwota pomocy – 17.885,00 zł.

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych 
mieszkańców gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych 
i bezdomnych. Celem operacji jest integracja mieszkańców 
gminy, przełamanie bariery nieśmiałości oraz kultywowa-
nie tradycji świątecznej poprzez zorganizowanie spotkania 
wigilijnego. Dla niektórych osób będzie to jedyna możli-
wość przeżycia świąt w tradycyjnej oprawie, czyli z choinką, 
opłatkiem, podarunkiem i świątecznymi życzeniami.
Całkowity koszt operacji – 17.633,78 zł.
Wnioskowana kwota pomocy – 11.217,28 zł.

Bądź aktywnym – bądź liderem. W planach jest to wyjazd 
szkoleniowy, mający na celu podniesienie kwalifi kacji osób 
aktywnych. Zakres projektu obejmować będzie:
■ Szkolenie: Zasady zakładania i prowadzenia stowarzy-
szeń, jako formy aktywności gospodarczej przez organizacje 
pozarządowe.
■ Wykład: Rozwój osobisty, jako niezbędny czynnik bycia 
liderem.
■ Zwiedzanie zaplecza gastronomicznego ośrodka, w któ-
rym odbywać się będzie szkolenie, z omówieniem wymo-
gów, jakie dziś musi spełniać lokal gastronomiczny.
■ Pokaz wytwórni win, jako atrakcji regionalnej w działal-
ności turystyczno–hotelowo-gastronomicznej.
■ Zwiedzanie fabryki szkła dmuchanego.
Całkowity koszt operacji – 24.290,70 zł.
Wnioskowana kwota pomocy – 17.339,64 zł.

Odnowa i rozwój wsi

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy 
Zduńska Wola.
Celem operacji jest podniesienie standardu życia miesz-
kańców oraz poprawa wizerunku gminy Zduńska Wola 
poprzez budowę 9 ogólnodostępnych placów zabaw w miej-
scowościach: Annopole Stare, Janiszewice, Wymysłów, 
Pratków, Gajewniki, Suchoczasy, Tymienice, Czechy, 
Krobanów. Operacja, poprzez tworzenie placów zabaw, 
przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych miesz-
kańców oraz do wzmocnienia więzi z miejscem zamiesz-
kania.
Jednocześnie, poprzez zaadoptowanie miejsc uprzednio 
niezagospodarowanych, wpłynie na wzrost atrakcyjności 
obszarów wiejskich gminy Zduńska Wola, zarówno dla 
mieszkańców, jak i potencjalnego turysty.
Całkowity koszt operacji – 531.665,09 zł.
Wnioskowana kwota pomocy – 327.506,00 zł.

Nowe projekty
LGD „Podkowa”

Plany LGD „Podkowa”
1. Rozszerzenie obszaru LGD – włączenie miasta i gminy Szadek.
2. Promocja turystyki konnej.
3. Udział w targach i imprezach promujących region.
4. Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i promocyjnych na obszarze LGD.
5. Organizacja szkoleń dla mieszkańców z terenu LGD, m.in. szkolenia dla kół gospodyń wiejskich.
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Ogólnopolski program edukacyjny 
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, 

pod honorowym patronatem Komen-
danta Głównego Policji, skierowany 
do klas pierwszych szkół podstawo-
wych, ruszył 8 września. Celem akcji 
jest nauczenie dzieci bezpiecznych za-
chowań nie tylko na drodze, ale i w in-
nych sferach ich aktywności: w domu, 
w szkole czy w czasie zabawy.

W roku 2009 w programie uczestni-
czyły 3 szkoły z terenu gminy Zduńska 
Wola. W roku 2010 do programu przy-
stąpiły wszystkie szkoły, a klub posze-
rzył swoje grono o 124 dzieci.

W ramach akcji przygotowano bez-
płatne materiały edukacyjne dla na-
uczycieli, książeczki edukacyjne dla 
dzieci, jak również specjalne broszury 
informacyjne dla rodziców, aby uwraż-
liwić ich na niektóre kwestie, związane 

z bezpieczeństwem ich dzieci.
W ubiegłym roku w edycji pilotażo-

wej programu uczestniczyło 50 proc. 
wszystkich szkół podstawowych z czte-
rech województw: łódzkiego, małopol-
skiego, podlaskiego i wielkopolskiego, 
co dało liczbę ponad 50 tysięcy pierw-
szoklasistów z ponad 2 tysięcy szkół 
podstawowych.

Akcja przygotowywana jest przez 
fi rmę Maspex i markę Puchatek wraz 
z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Poli-
cji i nauczycielami. Patronat honorowy 
sprawuje Komendant Główny Policji 
oraz kuratoria oświaty. Patronat me-
dialny objęły portale: MiastoDzieci.pl 
i eDziecko.pl.

Podinspektor Armand Konieczny 
z Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji podkreśla: – Kształ-

towanie u dzieci właściwych nawy-
ków to żmudna praca, ale z pewno-
ścią opłacalna, bo nawyki te zostają 
na całe życie. Powinniśmy pamiętać, 
że za bezpieczeństwo dzieci odpowie-
dzialni jesteśmy my, dorośli, i to na nas 
ciąży ten szczególny obowiązek uświa-
domienia najmłodszym, jakie zagroże-
nia czyhają na nich już na najbliższym 
skrzyżowaniu.

Szkoły z terenu gminy, które przy-
stąpiły do programu „Klub Bezpiecz-
nego Puchatka” otrzymały bezpłatne 
materiały edukacyjne do wykorzysta-
nia w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, 
materiały ilustracyjne i dydaktyczne). 
Wszystkie dzieci otrzymały specjal-
nie przygotowane książeczki z ćwi-
czeniami i zabawami, dzięki którym 
będą mogły utrwalać zdobytą w szkole 
wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. 

Rodzice zaś otrzymali specjalne bro-
szury informacyjne z ważnymi infor-
macjami na temat bezpieczeństwa ich 
dzieci. Wszystkie materiały są oce-
niane merytorycznie przez metodyka 
oraz policję. Każda szkoła, która bierze 
udział w programie, otrzyma Certyfi -
kat Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Więcej informacji o programie do-
stępne są również na stronie: www.
bezpiecznypuchatek.pl oraz pod adre-
sem mailowym: kontakt@bezpieczny-
puchatek.pl

Klub Bezpiecznego Puchatka
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Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzin-

ny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także 
świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny 
i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapo-
moga z tytułu urodzenia się dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny, jako podstawowa forma wspar-

cia, ma na celu częściowe pokrycie wydatków, zwią-
zanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku 
rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysłu-
guje:
■ rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi 
prawnemu dziecka;
■ opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił 
do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka);
■ osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej 
na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią 
lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku 
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Za-

siłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole 
lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukoń-
czenia 24. roku życia.

Ile wynosi dochód uprawniający do przyznania za-
siłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby 
uczącej się, nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko, 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na oso-
bę, albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza 
kwoty 583,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód oso-
by uczącej się przekracza kwotę, uprawniającą daną 
rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, 
o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu, przysługujące-
mu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzin-
ny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia 
dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek 
rodzinny nie przysługuje.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się 
utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje 
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
■ 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 
życia;
■ 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 
do ukończenia 18 roku życia;

■ 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 
do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
■ dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku 
małżeńskim;
■ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapew-
niającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie za-
stępczej;
■ osoba ucząca się została umieszczona w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie;
■ dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do za-
siłku rodzinnego na własne dziecko.

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
■ urodzenia dziecka;
■ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo-
pu wychowawczego;
■ samotnego wychowywania dziecka;
■ wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej;
■ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-
nego;
■ rozpoczęcia roku szkolnego;
■ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania.

Urszula Bednarska
referent
ds. świadczeń
rodzinnych,
pokój nr 4,
tel. 43 825 33 72 

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Świadczenia dla rodziny
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Już po raz siódmy
odbył się Jarmark 
Wojewódzki w 
Łodzi. Wzdłuż 
ulicy Piotrkowskiej 
zaprezentowano 
dorobek miast i gmin 
z regionu łódzkiego. 
Były degustacje 
potraw regionalnych, 
wystawy rękodzieła 
artystycznego,
występy zespołów 
ludowych
i młodzieżowych oraz 
prezentacje wystawców. 

Wśród wystawców znalazła się rów-
nież gmina Zduńska Wola oraz Lo-
kalna Grupa Działania „Podkowa”, 
mająca swoją siedzibę w obiekcie Zes-
połu Gimnazjum Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola w Czechach. Gminę 
Zduńska Wola reprezentowało PPH 
„Klimeko”, producent zdrowej żywno-
ści; Koło Gospodyń Wiejskich z Ty-
mienic, oferujące najlepsze regionalne 
przysmaki oraz  Halina Malarczyk, 
sprzedająca wyroby rękodzielnicze. 

Na Jarmarku
przy Piotrkowskiej


