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Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
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wraz z pracownikami
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INFORMACJE
Szanowni Mieszkańcy!

Wiosna, która do nas nareszcie 
dotarła, wlewa w nasze serca 

i umysły nadzieję. Pozwala przychyl-
niej patrzeć w przyszłość. Zaciera złe 
wrażenia po długiej i uciążliwej zimie. 
Zaciera w pamięci doznane przykrości, 
mniej lub bardziej świadomie popeł-
nione przez drugiego człowieka.

Starajmy się wchodzić w okres od-
nowy bez bagażu wzajemnych urazów, 
pretensji i wrogości. Uświadamiajmy 
sobie, że nie mieszkamy na bezlud-

nej wyspie. Życzliwość, serdeczność 
i szczerość uśmiechu nikomu nie za-
szkodziły. Bądźmy otwarci na drugie-
go człowieka, a on odpłaci nam tym 
samym.

W atmosferze zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy przesyłam Mieszkań-
com gminy serdeczne życzenia radości 
i siły, płynącej z istoty Świąt Wielka-
nocnych. Niech uśmiech i wiosenny 
optymizm towarzyszą Wam każdego 
dnia.

Z wyrazami szacunku
i podziękowania:

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

■ 7 maja – IV Festiwal Recyklingu 

w Wojsławicach

■ 15 maja – Ogólnopolska akcja 

Polska Biega w Zborowskich

■ 29 maja – Festiwal Sportu przy 

ZGSPiP w Czechach

■ 31 maja – Spartakiada Przed-

szkolaka przy Szkole Podstawowej 

w Izabelowie

■ Czerwiec – Turniej sołecki w Rę-

bieskich

■ 24 czerwca – Noc świętojańska 

w Gajewnikach

Wydawca: Urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30 98-220 Zduńska Wola,
tel. 823 41 20, 825 33 65
e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
www.ugzw.com.pl
Redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

Projekt i opracowanie DTP:

tel. 517 629 441
e-mail: arkadius@arkadius.biz.pl

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY
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PUBLIKACJE   REKLAMY   DRUK

Od marca tego roku animatorami 
Orlika są Łukasz Goliński i Karol 
Piotrowski, nauczyciele wychowania 
fi zycznego.

Godziny funkcjonowania:
■ od poniedziałku do piątku
w godz. 16-21,
■ sobota – niedziela w godz. 12-21,
■ w okresie wakacyjnym
(lipiec-sierpień) codziennie
w godz. 12-22.

Rezerwacji korzystania z boisk moż-
na dokonywać u animatora każdego 
ostatniego dnia miesiąca na kolejny 

miesiąc; pierwszeństwo rezerwacji wg 
poniższych zasad:
■ grupy dzieci i młodzieży do lat 16, 
mieszkańców gminy Zduńska Wola – 
rezerwacji dokonuje rodzic lub pełno-
letni opiekun,
■ grupy zorganizowane z terenu gminy 
Zduńska Wola – rezerwacji dokonuje 
trener, instruktor sportu, nauczyciel, 
opiekun grupy.

Rezerwacji nie podlegają boiska 
w godzinach 16-18 (poniedziałek – pią-
tek) – są to godziny otwarte dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z terenu gminy 
Zduńska Wola.

Orlik będzie nieczynny:
■ 24 i 25 kwietnia – Święta Wielka-
nocne,
■ 1 maja – Święto Pracy,
■ 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
■ 29 maja – Festiwal Sportu (boiska 
zajęte przez organizatora)
■ 12 czerwca – Święto Zesłania Du-
cha Świętego (Zielone Świątki),
■ 23 czerwca – Boże Ciało,
■ 15 sierpnia – Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny,
■ 1 listopada – Święto Wszystkich 
Świętych,
■ 11 listopada – Święto Niepodle-
głości.

Szanowni Mieszkańcy, przekazując 
Wam boiska Orlika do użytku, prosi-
my bardzo – szanujcie te obiekty i nie 
pozwólcie innym ich niszczyć, aby dłu-
go nam wszystkim służyły.

Korzystajmy, dbając o Orlika

Karol Piotrowski 

Łukasz Goliński 

Od pół roku na terenie gminy Zduńska Wola funkcjonuje kompleks sportowy 
Orlik. Boiska znajdują się w Czechach, przy miejscowej szkole. Korzystanie 
z nich jest bezpłatne i ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych – dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Pobawią się
na nowym 
placu zabaw

Do końca kwietnia władze gminy 
planują podpisać umowę z wy-

konawcą na budowę ogólnodostęp-
nych placów zabaw. Obecnie trwają 
analizy ofert złożonych w przetargu 
nieograniczonym. Do końca maja 
place zabaw powstaną w: Annopo-
lu Starym, Tymienicach, Pratkowie, 
Janiszewicach, Czechach, Sucho-
czasach, Gajewnikach, Krobanowie 
i Wymysłowie.

Place zabaw będą ogrodzone i wypo-
sażone w różne urządzenia (karuzele, 
huśtawki), małą architekturę (ławki, 
kosze na śmieci) i altanki. Stwo rze nie 
miejsc zabaw na świe żym po wie trzu 
ma dać dzieciom możliwość do ak tyw-
no ści ru cho wej i do skona le nia umie-
jętności mo torycz nych oraz pro mowa-
nia na wy ku czyn ne go spę dza nia czasu 
wol ne go na po wie trzu.

Budowa placów zabaw będzie 
współfi nansowana w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.



3 naszaGMINA kwiecień 2011

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

AKTUALNOŚCI
Przeciw przemocy
w rodzinie

Podstawowym problemem w dzia-

łaniu instytucji pomocowych, 

zaangażowanych w opiekę nad 

dzieckiem i rodziną, jest niewy-

starczający przepływ informacji 

i niedostateczna koordynacja ich 

działań. W celu rozwiązania te-

go problemu, na terenie Gminy 

Zduńska Wola powołano Zespół 

Interdyscyplinarny, składający się 

z przedstawicieli instytucji i orga-

nizacji pozarządowych, działają-

cych w obszarze pomocy dziec-

ku i rodzinie oraz deklarujących 

chęć współpracy w omawianym 

zakresie.

Zadaniem Zespołu jest wdroże-

nie systemu przepływu informacji 

oraz reagowanie na zdiagnozowa-

ne problemy społeczne, w tym 

w szczególności na przejawy bez-

radności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, przemocy do-

mowej, demoralizacji nieletnich. 

Jednym z celów jest także zinte-

growanie działań środowisk, od-

powiedzialnych za pomoc dziecku 

i rodzinie.

OSP prawie 
jak nowe

Zakończono przebudowę obiektu 

OSP w Michałowie. Odbioru bu-

dynku, w obecności wójta gmi-

ny oraz wykonawcy, dokonano 7 

kwietnia.

W trakcie prac wyremontowano 

świetlicę, natomiast w dobudowa-

nej jej części położono tynki i po-

sadzki; wykonano również ocieple-

nie zewnętrzne całego budynku. 

Wykonawcą robót budowlanych 

była fi rma P.P.H.U. BUD-HAD An-

toni Jędraszek z Pabianic.

Trwają prace budowlane przy 

OSP w Janiszewicach i OSP w Pol-

kowie. W Janiszewicach strażnica 

otrzyma nowy dach, natomiast 

w Polkowie montowana jest sto-

larka okienna i drzwiowa oraz re-

montowany dach.

Regulamin przekazywania dota-
cji z budżetu gminy na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
Rada Gminy Zduńska Wola przyjęła 
28 marca 2011 r. Uchwalony regulamin 
musi jeszcze przebyć drogę weryfi kacji 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
a następnie będzie podlegał publikacji 
w Dzienniku Województwa Łódzkie-
go. Taka procedura jest niezbędna, żeby 
regulamin stał się obowiązującym. 

Dotacja jest przeznaczona dla wła-
ścicieli nieruchomości zabudowanych, 
położonych na terenie gminy Zduń-

ska Wola, a także dla przedsiębiorców, 
którzy posiadają siedzibę fi rmy na tym 
terenie. 

W regulaminie ściśle określono 
technologię oczyszczania ścieków. 
Urządzenia muszą być oparte na 
systemie osadu czynnego lub błony 
biologicznej z wydzielonymi strefa-
mi oczyszczania. Przed złożeniem 
wniosku o udzielenie dotacji trzeba 
wybrać producenta, typ oczyszczalni, 
a następnie zgłosić zamiar wykonania 
do wydziału architektury starostwa 
powiatowego. Dopiero mając te proce-

dury za sobą, można składać wniosek 
w urzędzie gminy.

Dotacja na budowę oczyszczalni 
będzie przekazywana po pozytyw-
nej weryfi kacji wniosku i podpisaniu 
z wójtem umowy na jej udzielenie. O 
przyznaniu środków decyduje kolej-
ność wpływu kompletnych wniosków. 
Do wykonywania oczyszczalni w te-
renie wnioskodawca może przystąpić 
dopiero po podpisaniu umowy. Po wy-
budowaniu urządzenia przedstawia do-
kumenty, które potwierdzają ten fakt 
oraz rozliczenie fi nansowe. 

Izby rolnicze są samorządem za-
wodowym, działającym na rzecz 

rozwiązywania problemów rolnictwa. 
Izby reprezentują interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów. Czynne prawo wy-
borcze mają w tym przypadku podat-
nicy podatku rolnego. Wybory do izb 
rolniczych odbyły się 3 kwietnia.

W województwie łódzkim utwo-
rzono 177 okręgów wyborczych, 
z których wybrano 324 członków rad 
powiatowych. W gminie Zduńska 
Wola, spośród 5 startujących kandy-
datów, największym zaufaniem rol-
nicy obdarzyli Henryka Gudasia oraz 
Krzysztofa Jonczyka.

Za pośrednictwem izby rolniczej 
wybrani delegaci mają wpływ m.in. 
na projekty aktów prawnych z zakre-
su produkcji rolniczej i rynku rolne-
go poprzez ich opiniowanie, poprawę 
sytuacji ekonomicznej w rolnictwie 
i warunków życia na wsi oraz kształt 
edukacji i doradztwa rolniczego.

Przydomowe oczyszczalnie

Dwaj delegaci w Izbie Rolniczej

5 kwietnia o godzinie 9 wszyscy 
uczniowie klas VI szkoły podstawo-
wej zasiedli do pierwszego w swoim 
w życiu egzaminu. Na terenie gminy 
Zduńska Wola do sprawdzianu wie-
dzy przystąpiło 133 uczniów z 6 szkół 
podstawowych.

Sprawdzian szóstoklasisty jest w ży-
ciu każdego ucznia jednym z trzech 
najważniejszych etapów, podsumo-

wujących ich dotychczasowe postępy. 
Kolejne, to oczywiście egzamin gim-
nazjalny i matura.

Egzamin jest powszechny i obowiąz-
kowy, co oznacza, że muszą do niego 
przystąpić wszyscy uczniowie – zarów-
no ze szkół podstawowych dla dzie-
ci i młodzieży, jak i słuchacze szkół 
podstawowych dla dorosłych. Przy-
stąpienie do sprawdzianu jest jednym 
z warunków ukończenia szkoły. Test 

jest jednakowy dla wszystkich uczniów 
w Polsce.

Sprawdzian ma ocenić, w jakim stop-
niu uczniowie rozwinęli swoje kompe-
tencje i opanowali materiał niezbędny 
w dalszej edukacji. Pytania sprawdzają 
umiejętności ucznia w pięciu obszarach: 
czytanie, pisanie, rozumienie, korzy-
stanie z informacji i wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce. Wynik sprawdzianu 
ma znaczenie czysto informacyjne.

Pierwszy egzamin mają za sobą

 FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE
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Nasz druh

Komendant Wojewódzki Straży 

Pożarnej 17 lutego wyróżnił druha 

Sylwestra Witczaka, za bohaterską 

postawę podczas tragicznego wy-

padku w Rembieszowie, do które-

go doszło 2 lutego. Zanim zjawiły 

się służby ratownicze, Sylwester 

Witczak, jako pierwszy, udzielał 

pomocy poszkodowanym. Jego po-

stawa spowodowała większą sku-

teczność udzielanej pomocy przez 

zespoły ratunkowe.

Będzie
bezpieczniej
W kwietniu doszło do podpisania 

umowy pomiędzy Gminą Zduń-

ska Wola a Komendą Powiatową 

Policji w Zduńskiej Woli. Celem 

porozumienia jest poprawa bez-

pieczeństwa na terenie naszej 

gminy. 

Przedmiotem umowy jest prze-

kazanie przez gminę środków fi -

nansowych z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną dla poli-

cjantów, którzy realizują zadania

z zakresu służby prewencyjnej. 

Policjanci będą pełnić służbę w 

patrolach do 31 sierpnia 2011 r.

Patrole zostaną rozlokowane zgod-

nie z uwagami wójta oraz mapą 

zagrożeń i prowadzoną na bieżą-

co analizą zagrożenia przestęp-

czością.

Uczniowie Zespołu Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Czechach brali 
udział w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych. Spisali się – do-
słownie i w przenośni – na medal.

Laureatami zostali: Adam Staniu-
cha, uczeń klasy IIb (Wojewódzki 
Przedmiotowy Konkurs z Fizyki), 
Marcin Guć, uczeń klasy Ib1 (Woje-
wódzki Przedmiotowy Konkurs z Hi-
storii), Wioletta Nowicka, uczennica 
klasy IIIb i Jakub Wojtasik, uczeń kla-
sy IIIb (Wojewódzki Konkurs Przed-
miotowy z Wiedzy o Sztuce – sekcja 
plastyki).

W gronie fi nalistów znaleźli się: 
Anna Kulda, uczennica klasy IIIb 
(Wojewódzki Konkurs Przedmioto-
wy z Wiedzy o Sztuce – sekcja plasty-
ki), Natalia Wojtasik, uczennica klasy 
IIb i Katarzyna Dobrowolska, uczen-
nica klasy Ib2 (Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z Wiedzy o Sztuce – 
sekcja muzyki).

W eliminacjach szkolnych Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Fizyki wzięło udział 6 uczniów, 
do etapu rejonowego zakwalifi kowało 
się 3 uczniów.

– Adam to szczególny „rodzynek”, 
najlepszy z najlepszych. Jego koledzy 
są również zdolni, ale już nie tak pra-
cowici. Sukces został okupiony dużym 
wysiłkiem. Adam zdobył największą 
liczbę punktów (97,5%) wśród wszyst-
kich uczestników i tym bardziej jestem 
z niego dumny – tak po wręczeniu wy-
różnień mówił Tomasz Mielczarek, 
opiekun Adama.

W eliminacjach szkolnych Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Historii wzięło udział 16 uczniów, 
zakwalifi kował się jeden.

– Byłem zaskoczony, że syn zajął 
tak wysokie miejsce, ale jednocześnie 

cieszę się, że udało mi się go zarazić 
historią – mówił Marek Guć, ojciec 
Marcina, a jednocześnie nauczyciel 
historii i dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Wojsławicach.

W eliminacjach szkolnych Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Wiedzy o Sztuce, sekcja plastyki, 
wystartowało 3 uczniów i te same oso-
by przeszły do etapu rejonowego, zaś 
w sekcji muzyki w eliminacjach szkol-
nych wzięło udział 7 uczniów, a zakwa-
lifi kowały się 3 uczennice.

W eliminacjach rejonowych z terenu 
powiatu zduńskowolskiego uczestni-
czyło 7 uczniów z fi zyki (na 92 uczniów 
zgłoszonych z całego województwa), 
6 uczniów z historii (na 206 uczniów 
zgłoszonych z całego województwa), 
4 uczniów z wiedzy o sztuce – sekcja 
plastyki (na 99 uczniów zgłoszonych 
z całego województwa) i 4 uczennice 
(na 83 uczniów zgłoszonych z całego 
województwa) – sekcja muzyki.

Do etapu wojewódzkiego z powia-
tu zduńskowolskiego przeszli: 1 uczeń 
z fi zyki (Adam Staniucha), 2 uczniów 
z historii (w tym Marcin Guć), 3 
uczniów z wiedzy o sztuce – sekcja pla-
styki (Wioletta Nowicka, Anna Kulda 
i Jakub Wojtasik), natomiast w sekcji 

muzyki – 2 uczennice (Natalia Wojta-
sik i Katarzyna Dobrowolska).

Jednym z 5 laureatów Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Fizy-
ki został Adam Staniucha, wśród 13 
laureatów Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Historii znalazł się 
Marcin Guć, zaś wśród 12 laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Wiedzy o Sztuce, sekcja pla-
styki, bardzo dobre wyniki uzyskali: 
Wioletta Nowicka i Jakub Wojtasik. 
Radość ze zwycięstwa jest tym więk-
sza, że nasi laureaci są jedynymi z po-
wiatu zduńskowolskiego, którym udało 
się zajść tak wysoko.

Sukces laureatów i fi nalistów to wy-
nik ich solidnej i systematycznej pracy, 
połączonej z indywidualnymi zaintere-
sowaniami. Pochwały należą się także 
nauczycielom: Tomaszowi Mielczar-
kowi (fi zyka), Barbarze Chwiałkow-
skej (plastyka), Bożenie Gąsiorowskiej 
(muzyka), Justynie Kubiak (historia), 
którzy poprzez odpowiedni przekaz 
wiedzy i umiejętny dobór zadań zdołali 
przygotować uczniów do trzech etapów 
konkursu, utrzymanego na bardzo wy-
sokim poziomie.

współpraca:
ZGSPiP w Czechach

Najlepsi wśród najlepszych

Akademia wiedzy
Małego Amperka

Wychowankowie Gminnego 
Przedszkola w Czechach 16 

marca uczestniczyli w społecznej kam-
panii, prowadzonej przez PKP Energe-
tyka SA. Celem akcji było przybliżenie 
dzieciom pojęcia „elektryczność”.

Spotkanie z przedszkolakami mia-
ło formę prezentacji multimedialnej 
połączonej z zabawą i konkursami. 

Dzieci dowiedziały się, czym jest elek-
tryczność, ale również poznały zasady 
bezpiecznego obchodzenia się z urzą-
dzeniami zasilanymi prądem elektrycz-
nym. Dowiedziały się także, jaki kolor 
ma prąd, do czego może służyć oraz jak 
postępować, aby był naszym przyjacie-
lem i nie stawał się zagrożeniem.

ZGSPiP w Czechach

Laureaci konkursu (od lewej): Adam Staniucha, Marcin Guć, Natalia Wojtasik, Katarzyna Dobrowolska,

Wioletta Nowicka, Anna Kulda i Jakub Wojtasik FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Na co dzień rzadko uświadamiamy 
sobie, jak ważną rolę w naszym 

życiu odgrywa słuch, zapewne dlatego, 
że nie jesteśmy w stanie zasymulować 
jego braku. Osłabienie słuchu pogar-
sza jakość naszego życia. Nie słyszymy 
pełni brzmienia ulubionej muzyki, nie 
czujemy się bezpieczni na ulicy, tracimy 
kontakt z bliskimi. Złościmy się, my-
śląc, że inni nas lekceważą lub, prze-
ciwnie, zamykamy się w sobie, bo nie 
jesteśmy pewni, co do nas mówią.

Rozmowa 
z Joanną Jankowską,
kierownikiem Geers 
Akustyka słuchu
w Łodzi

Czym różni się badanie słuchu u dzie-
ci od badania wykonywanego u osoby 
dorosłej?

– Badanie jest w zasadzie podobne, 
z zastrzeżeniem, że dziecku trzeba po-
święcić więcej czasu. Badanie u dzieci 
trzeba zazwyczaj powtórzyć dwu- lub 
trzykrotnie. Dzieci często nie potra-
fi ą zrozumieć, o co chodzi w badaniu, 
rozpraszają się i dlatego konieczne jest 

ponowne jego wykonanie. Podczas 
Festiwalu Zdrowia przebadaliśmy 45 
dzieci, pozostałe 73 osoby przebadane 
zostały w dniu 6 kwietnia.

Jaki powinien być kolejny krok w pro-
fi laktyce badania słuchu, jeśli pierw-
sze badanie będzie niepokojące?

– Jeżeli jest podejrzenie niedosłuchu 
w badaniu przesiewowym, wówczas 
zapraszamy taką osobę do oddziału, 
gdzie w kabinie ciszy, w spokojnych 
warunkach, wykonuje się dokładne 

badanie, m.in. na przewodnictwo po-
wietrza, na zrozumienie mowy oraz 
badanie kostne. Dotyczy to głównie 
osób dorosłych.

Ile kosztują takie badania?
– Badania w oddziale prowadzone 

są nieodpłatnie dla wszystkich, którzy 
zgłoszą się do nas. Dlatego robimy do-
kładniejsze badania, żeby sprawdzić, 
czy niedosłuch podlega leczeniu. Jeżeli 
niedosłuch nie podlega już leczeniu, 
proponujemy zakup aparatu, który 
można u nas nabyć.

Jak ocenia pani stan słuchu przebada-
nych mieszkańców naszej gminy?

– Średnio na 6 osób dorosłych, 4 mia-
ły poważny niedosłuch. Wśród dzieci 
sytuacja też nie wygląda ciekawie. Spo-
ra liczba dzieci jest pokierowana przez 
nas na dodatkowe badania. Nie wiem, 
czy rodzice przyjdą z dziećmi do od-
działu na takie badania. Stwierdzam, 
że źle dbamy o higienę ucha. Wiele 
dzieci miało korki woskowinowe, które 
mogą zamykać światło przewodu słu-
chowego. Pamiętajmy, że niezwykle 
ważne jest, by nie zakłócać mechaniz-

mu naturalnego oczyszczania ucha po-
przez stosowanie patyczków higienicz-
nych czy innych przedmiotów. Gro-
zi to uszkodzeniem delikatnej skóry 
przewodu, czego skutkiem może być 
krwawienie lub zapalenie przewo-
du słuchowego. Stosowanie patycz-
ków przynosi na ogół efekt odwrotny 
od zamierzonego – zamiast oczyścić 
ucho, przepychamy woskowinę w głąb 
przewodu słuchowego, w pobliże błony 
bębenkowej. Nawet, gdy nie wkładamy 
patyczka zbyt głęboko, możemy uszko-
dzić delikatną błonę bębenkową.

Jak zapobiegać utracie słuchu?
– Wydaje się nam, że problem ze słu-

chem dotyczy osób starszych. Jak po-
kazują badania tylko 20 procent osób 
z kłopotami ze słuchem znajduje się 
w grupie wiekowej 40-60 lat. Dlatego 
warto zadbać o higienę słuchu, zanim 
pojawią się pierwsze problemy. Dbanie 
o uszy nie sprowadza się tylko do wy-
strzegania się słuchania głośnej mu-
zyki, ale również do tego, by uszy nie 
marzły i nie były wystawione na inne 
szkodliwe czynniki.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

Rozmowa z Katarzyną 
Szoch-Jędrys, prezesem 
Fundacji Świat Dzieciom

Czym się zajmuje Pani Fundacja?
– Fundacja Świat Dzieciom pragnie 

wspierać działania i projekty stwarza-
jące świat bezpieczny i przychylny, pe-
łen dobrej zabawy i mądrej nauki. Jako 
główną misję realizujemy program Ser-
ce na Start. Działania Fundacji skupiają 
się wokół jego nadzorowania i rozwija-
nia. Jest to program edukacyjny, prze-
znaczony dla dzieci w wieku od pięciu 
do piętnastu lat, uczący podstawowych 
zasad udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacjach zagrożenia życia.

Na czym polega program Serce na
Start?

– Serce na Start jest bezpłatnym pro-
gramem edukacyjnym, przeznaczonym 
dla dzieci w wieku 5-15 lat oraz dla ich 
nauczycieli i pedagogów. Głównym za-
daniem programu jest kształtowanie 
zachowań i postaw w sytuacjach zagro-

żenia życia, które wymagają udzielenia 
pierwszej pomocy. Na gruncie polskim 
jest to przedsięwzięcie pionierskie, 
opierające się na doświadczeniach 
programu HEARTSTART, realizo-
wanego w Wielkiej Brytanii przez Bri-
tish Resuscitation Council (Brytyjską 
Radę Resuscytacji) oraz British Heart 
Foundation (Brytyjską Fundację Ser-
ca). Celem programu jest przeszkolenie 
nauczycieli w podstawowym zakresie 
udzielania pierwszej pomocy (mini-
malnie jeden nauczyciel ze szkoły).

Ile osób przeszkoliliście?
– Od 2005 r. do tej pory przeszko-

liliśmy 537 nauczycieli. Do programu 
przystąpiło 338 szkół, gdzie w sumie 
objęto ponad 100.000 dzieci z woje-
wództw: małopolskiego, kujawsko-po-
morskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
opolskiego oraz śląskiego.

Wśród nich są również dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Krobanowie.

– Ogromną satysfakcję daje nam 

fakt, że coraz więcej osób chce rato-
wać ludzkie życie. Te najmłodsze dzieci 
z Krobanowa, z klasach I-III, uczyły 
się oceniać zagrożenie i stan poszkodo-
wanego, poznały sposoby powiadamia-
nia służb ratunkowych. Starsze dzieci 
ćwiczyły układanie poszkodowane-
go w pozycji bezpiecznej, tamowanie 
silnego krwawienia i udzielania pod-
stawowej pomocy w przypadku braku 
oznak oddychania i krążenia.

rozmawiała:
Karolina Tłokińska

Z naszym słuchem nie jest dobrze

Dzieci, które potrafi ą ratować 
ludzkie życie

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Mały, ale sukces

Pytania do
Żanety
Arnold, 

położnej

Czemu służy badanie cytologiczne?
– Należy pamiętać, że cytologia 

to podstawowe badanie szyjki maci-
cy, które pozwala wychwycić jeszcze 
przedinwazyjne stadium raka. Wszel-
kie nieprawidłowości w rozmazie cyto-
logicznym są badane dalej, aż do uzy-
skania pewnej diagnozy, która pozwala 
szybko rozpocząć leczenie.
Czy świadomość kobiet, że powinny 
wykonywać badania profi laktyczne, 
jest duża?

– Niestety, w naszym kraju wiele ko-
biet nie zgłasza się na profi laktyczne 
badania cytologiczne, mimo skierowa-
nia od ginekologa. Poddają się bada-
niom dopiero wtedy, gdy pojawiają się 
dolegliwości.
Jakie było zainteresowanie badaniami 
mieszkanek naszej gminy?

– Podczas Festiwalu Zdrowia zba-
daliśmy 24 panie. Jak na pierwszą taką 
akcję, uważam to za sukces.
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Honorowy patronat nad II Festiwalem Zdrowia, 
który odbył się w Szkole Podstawowej w Krobanowie, 
objęła Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki.

– To, co robicie dla swoich mieszkańców, jest bardzo 
cenne – tak w imieniu Jolanty Chełmińskiej mówiła 
Jolanta Pustelnik, dyrektor wojewódzkiego Centrum 
Zdrowia Publicznego w Łodzi. – Pragnę pogratulować 
współpracy władzy samorządowej z mieszkańcami. 
Cieszę się, że w tak małych miejscowościach odbywają 
się przedsięwzięcia, które są wzorem dla innych gmin-
nych samorządów województwa łódzkiego.

– Ogromne podziękowania dla wszystkich współ-
organizatorów. Wybór daty – 8 marca – nie jest przy-
padkowy. W ten sposób chcemy pokazać, że kobiety 
są dla nas najważniejszymi osobami – mówił wójt 
Henryk Staniucha, życząc wszystkim kobietom zdro-
wia i zadowolenia.

Festiwal Zdrowia podzielony został na dwa pa-
nele tematyczne. Pierwszy adresowany był do dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Krobanowie, drugim 
były badania i konsultacje lekarskie, skierowane 
do mieszkanek gminy.

Od rana wychowankowie szkoły chętnie uczest-
niczyli w zawodach sportowych. Dwie godziny 
później wzięli udział w warsztatach z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych 
przez Katarzynę Szoch-Jędrys, prezes Fundacji 
Świat Dzieciom z Krakowa. Dzieci, których ro-
dzice wcześniej wyrazili na to zgodę, miały zbadany 
słuch. Badania przesiewowe przeprowadziła fi rma 
Geers z Łodzi.

Mieszkanki gminy mogły sprawdzić, czy nie za-
graża im rak piersi lub szyjki macicy. Z bezpłat-
nych badań mammografi cznych korzystały kobiety 
w wieku 50-59 lat. Bezpłatną cytologię mogły na-
tomiast wykonać kobiety w wieku 25-59 lat. Ba-
danie to, połączone z badaniem ginekologicznym, 
wykonywane było w gabinecie pielęgniarki szkol-
nej. W efekcie mammografi ę wykonało 40 kobiet, 
cytologię natomiast 24.

Panie mogły wziąć udział także w indywidual-
nych konsultacjach lekarskich: kardiologicznych, 
diabetologicznych i ginekologicznych. Konsultacji 
udzielali:

■ prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie kardiologii;
■ dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, lekarz 
kardiolog,
■ dr n. med. Wiesław Tyliński, lekarz ginekolog,
■ dr n. med. Józef Drzewoski, lekarz diabetolog.

Uczestniczki Festiwalu Zdrowia chętnie korzy-
stały z badań dodatkowych – pomiaru ciśnienia (74 
osoby), badania poziomu cukru we krwi (107 osób), 
pomiaru tkanki tłuszczowej i mięśniowej (50 osób), 
badania EKG serca (51 osób), przesiewowego badania 
słuchu (52 osoby) oraz spirometrii (30 osób).

– Chciałam skonsultować swoje wyniki, ponieważ 
na USG wyszły niezbyt dobrze i dlatego zdecydo-
wałam się skorzystać z konsultacji kardiologicznej 
– mówiła pani Bożena z Michałowa.

Po zakończonych konsultacjach i badaniach osoby 
zainteresowane mogły skorzystać z bezpłatnego masa-
żu rąk lub twarzy, wykonywanego przez fi zjoterapeutę 
Wojciecha Turka, właściciela fi rmy Inwest Sport.

– Jestem pod wrażeniem całego przedsięwzięcia. 
Występ dzieci to spektakl najwyższych lotów; były 
przecudnie ubrane i rozśpiewane – podsumował 
dr Józef Drzewoski, który oglądał okolicznościowe 
przedstawienie.

W ciągu całego dnia uczestnicy korzystali z oferty 
tzw. zdrowej żywności – mogli skosztować ziołowych 

Zadbajmy o siebie i s
8 marca stanowi coraz częściej dobrą okazję do przypomnienia
o problemach kobiet, także ich kłopotach zdrowotnych.
To właśnie dlatego mieszkanki naszej gminy, zamiast symbolicznego 
kwiatka, otrzymały zaproszenie na szereg badań i konsultacji lekarskich.
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swoich bliskich
herbat, które proponowało Gospodarstwo Ekolo-
giczne Andrzeja Wojtkowskiego oraz wyrobów re-
gionalnych, przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Krobanowa.

Zainteresowaniem cieszył się również bezpłatny 
pokaz makijażu na każdą okazję wraz z indywidu-
alnym doborem kosmetyków, przygotowany przez 
fi rmę Gosh oraz sklep kosmetyczny Wioletty Roz-
pędzkiej.

Celem Festiwalu Zdrowia było zainicjowanie za-
chowań prozdrowotnych poprzez przekazywanie 
wiedzy dzieciom i dorosłym mieszkańcom gminy 
w atrakcyjnej formie oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec własnego zdrowia.

Współorganizatorami
Festiwali Zdrowia byli:

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Ło-
dzi, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, prywatna kli-
nika Salve Medica z Łodzi, Geers – akustyka słuchu, 
Poradnia Centrum Odchudzania i Odżywiania w Pa-
bianichach, Fundacja Świat Dzieciom z Krakowa.

Organizatorzy serdecznie dziękuje współorganiza-
torom, wystawcom i opiekunom za zaangażowanie, 
pomoc i czas włożony w przygotowanie Festiwalu 
Zdrowia
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Projekt „Bliżej sukcesu, bliżej 
gwiazd!” jest realizowany w Ze-
spole Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach od 01.09.2010 r. do 
24.06.2011 r.

Benefi cjenci projektu (84 uczniów 
z klas II i III gimnazjum) biorą udział 
w 11 dodatkowych zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych – uczestni-
czą w 5 kołach przedmiotowych (koło 
polonistyczne, fi zyczne, chemicz-
ne, matematyczne, j. angielskiego), 
3 warsztatach (artystycznych, mate-
matyczno-fi zycznych i psychologicz-
no-pedagogicznych) oraz w zajęciach 
specjalistycznych z języka polskiego, 
matematyki i plastyki.

Uczniowie pracują w grupach 10-15 
osobowych, a na warsztatach psycho-
logiczno-pedagogicznych w swoich ze-
społach klasowych. Poprzez twórczy 

udział w zajęciach uczniowie rozwijają 
umiejętności i wiedzę, co przyczynia 
się do osiągnięcia przez nich lepszych 
wyników w nauce. Zajęcia prowadzone 
są przez 10 doświadczonych nauczycie-
li. Spotkania odbywają się po lekcjach, 
w wyznaczonych dniach tygodnia.

Wynajęto 2 autobusy, którymi dzieci 
są odwożone po zajęciach, a do spra-
wowania nad nimi opieki zatrudniono 
2 osoby z kwalifi kacjami. Uczniowie 
podczas zajęć korzystają z zakupionych 
materiałów promocyjnych z logo EFS; 
otrzymują suchy prowiant.

W ramach projektu – w okresie od X 
do XII 2010 roku – uczniowie uczest-
niczyli w 2 wyjazdowych warsztatach 
edukacyjnych. Obejrzeli przedstawienie 
„Znasz-li ten kraj... Spoko, to przecież 
Moniuszko!” w Łódzkim Domu Kultu-
ry oraz zwiedzili „Eksperymentarium” 
w Manufakturze, gdzie obejrzeli wysta-
wę poświęconą starożytnemu Egiptowi, 
a także uczestniczyli w eksperymentach 
i doświadczeniach naukowych. Ponad-
to uczniowie zwiedzili Planetarium 
w Łodzi, skorzystali z atrakcji basenu 
„Fala”. Planowane są jeszcze 3 wyjaz-
dy: do Muzeum Techniki w Warszawie 
i do Wilanowa oraz do Łodzi.

W ramach realizowanego projektu 
zakupiono pomoce naukowe oraz lap-
topy, drukarkę i kserokopiarkę.

Kwota dofi nansowania na realizację 
projektu, otrzymana z Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, wynosi 346.330 zł.

Bliżej gwiazd w planetarium

Kto recytuje najpiękniej?Dniem czy nocą – straż 
przychodzi ci z pomocą 24lutego 2011 roku w Szkole Pod-

stawowej w Krobanowie odbył 
się II Gminny Międzyszkolny Kon-
kurs Recytatorski pt.: „Jak pięknie być 
człowiekiem” w kategorii klas IV-VI. 
W recytatorskich zmaganiach udział 
wzięli uczniowie sześciu szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Zduńska 
Wola, łącznie trzydzieści dwie osoby.

Tegoroczny temat: „Jak pięknie być 
człowiekiem...” został zaczerpnięty 
z wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny. 
Uczniowie podeszli do niego bardzo 
ambitnie, wybierając poezję: A. Mic-
kiewicza, C.K. Norwida, Cz. Miło-
sza, L. Staff a, K.I. Gałczyńskiego, 
K.K. Baczyńskiego, J. Tuwima i wie-
lu innych znanych poetów i poetek. 
Uczestników konkursu oceniało jury 
w składzie: zduńskowolski poeta Ro-
man Tomaszewski oraz nauczyciele 
poszczególnych szkół: Iwona Szmania-
Dzwonik, Mirosława Faber, Anna Ku-
sińska, Aneta Niewiadomska, Jolanta 
Tomaszewska i Katarzyna Zielińska. 

Po podliczeniu punktów ogłoszono 
następujący werdykt:
■ I miejsce – Magdalena Królak
(SP w Wojsławicach)
■ II miejsce – Paulina Kurowska
(ZGSPiP w Czechach)
■ II miejsce – Wiktoria Walasik
(ZGSPiP w Czechach)
■ III miejsce – Kinga Karwacka
(SP w Wojsławicach)
■ III miejsce – Mateusz Suchański 

(SP w Annopolu Starym)
■ III miejsce – Mateusz Zientalak 
(SP w Annopolu Starym).
Wyróżnienia:
■ Marysia Bilska (ZGSPiP w Cze-
chach) ■ Iga Kopania (SP w Kroba-
nowie) ■ Hania Mazurek (ZGSPiP 
w Czechach) ■ Żaneta Pasternak (SP 
w Krobanowie) ■ Ewelina Szewczyk 
(SP w Wojsławicach).

Wyróżnienie specjalne od Romana 
Tomaszewskiego otrzymał Mateusz 
Zientalak.

Nagrody książkowe, ufundowane 
przez Urząd Gminy Zduńska Wola, 
w imieniu wójta Henryka Staniuchy, 
wręczyła laureatom Anna Chwiołka, 
kierownik referatu oświaty.

Konkurs, którego celem była popula-
ryzacja poezji wśród uczniów, jak rów-
nież rozwijanie uzdolnień twórczych, 
doskonalenie umiejętności recytator-
skich i uwrażliwienie na piękno poezji 
zorganizowała Anna Kusińska.

współpraca: SP w Krobanowie

Zakończyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Konkursu Pla-

stycznego dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”, 
skierowanego do uczniów w wieku od 6 
do 16 lat ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów.

Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej zorganizował XIII 
edycję Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego, którego celem było 
promować i poszerzać wiedzę na te-
mat działalności służb ratowniczych, 
uczestniczących w usuwaniu skutków 
wypadków, pożarów, nieszczęśliwych 
zdarzeń oraz klęsk żywiołowych; po-
pularyzacja zasad bezpiecznego zacho-
wania oraz właściwego postępowania 
w przypadku występowania różnego 
rodzaju zagrożeń.

Konkurs poszerza wiedzę o szeroko 
rozumianym bezpieczeństwie; poka-
zuje, że w dzisiejszych czasach strażak 
nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie 
pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodo-
wanych w wypadkach drogowych, pod-
czas klęsk żywiołowych; usuwa skutki 
katastrof chemicznych i ekologicznych. 
Tego typu konkurs daje możliwość roz-
woju wyobraźni uczestników, podobnie 
jak akcje edukacyjne czy kampanie spo-
łeczne, w których promuje się zasady 
bezpiecznego zachowania.

Uczestników konkursu podzielono
na cztery grupy: młodsza (6-8 lat), 
średnia (9-12 lat), starsza (13-16 lat) 
oraz uczniowie niepełnosprawni. 
W naszej edycji konkursu wyłoniono 
laureatów w dwóch pierwszych z wy-
mienionych grup.
Laureaci pierwszej grupy wiekowej:
1. Krzysztof Dobrowolski, lat 7, SP 
Izabelów, opiekun: Barbara Bielecka,
2. Zofi a Kulda, lat 8, ZGSPiP Czechy, 
opiekun: Ewa Kikowska,
3. Ewa Witkowska, lat 7, ZGiSP Jani-
szewice, opiekun: Elżbieta Urbaniak-
Kacała,
4. Wiktoria Kikowska, lat 8, SP Kro-
banów, opiekun: Izabela Wrąbel,
5. Justyna Janeczek, lat 7, ZGiSP Ja-
niszewice, opiekun: Iwona Kołodziej-
czyk.
Laureaci drugiej grupy wiekowej:
1. Agnieszka Dobrowolska, lat 10, SP 
Izabelów, opiekun: Zdzisława Budka,
2.Wiktoria Klimczak, lat 11, SP An-
nopole Stare, opiekun: Aneta Pędzi-
wiatr,
3. Natalia Frątczak, lat 11, SP Annopo-
le Stare, opiekun: Aneta Pędziwiatr,
4. Natalia Klimczak, lat 12, SP An-
nopole Stare, opiekun: Aneta Pędzi-
wiatr,
5. Natalia Piszczek, lat 9, ZGiSP Ja-
niszewice, opiekun: Katarzyna Zie-
lińska.

Magdalena Królak FOT. ARCHIWUM SP W KROBANOWIE

 FOT. ARCHIWUM ZGiSP W JANISZEWICACH
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Święto sołtysa
Dodatkowe środki dla sołectw

Sołtysi z powiatu zduńskowol-
skiego spotkali się w 11 marca br. 

na – jeszcze nieofi cjalnych – obcho-
dach Dnia Sołtysa. Spotkanie, które-
go inicjatorem był Jan Tobiasz, sołtys 
wsi Suchoczasy, odbyło się w Zespole 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wojsławicach.

Inicjatywa ogłoszenia dnia 11 marca 
Dniem Sołtysa w randze święta pań-

stwowego narodziła się w środowisku 
sołtysów z powiatu zduńskowolskie-
go. Projekt petycji, która wkrótce tra-
fi  do Prezydenta RP, przedstawił Jan 
Tobiasz. Podczas spotkania sołtysi wy-
słuchali prelekcji o tym, jak usprawniać 
działania prospołeczne w swoich wsiach, 
a także o środkach, głównie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jakie 
można pozyskać na ich rozwój.

Podczas ostatniej sesji radni Rady 
Gminy Zduńska Wola podję-

li uchwałę w sprawie wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego na rok 2012. 
Fundusz ten umożliwia fi nansowanie 
zadań drobnych, ale ważnych – z punk-
tu widzenia społeczności sołectwa
– dzięki którym zwiększy się aktyw-
ność mieszkańców.

Zgodnie z ustawą, gminy – które zde-
cydują o utworzeniu funduszu sołeckie-
go – mogą liczyć na zwrot z budżetu 
państwa od 10 do 30 procent środków 
wydanych na ten cel. Wysokość refun-
dacji jest uzależniona m.in. od liczby 
mieszkańców i zamożności gminy.

Do 30 procent zwrotu kosztów 
otrzymają te gminy, których kwota 
dochodów bieżących, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, jest niższa 
od średniej kwoty dochodów bie-
żących gmin w skali kraju. Gminy, 

których kwota dochodów zmieści się 
w przedziale od 100 do 120 procent 
średniej krajowej, otrzymają zwrot 
do 20 procent wydatków, poniesionych 
na fundusz sołecki. Tam, gdzie kwota 
jest wyższa od 120 procent średniej, 
refundacja wyniesie 10 proc.

Warunkiem przyznania środków 
z funduszu sołeckiego jest złożenie 
przez sołectwo wniosku do wójta gmi-
ny w terminie do 30 września, celem 
uwzględnienia go w projekcie budżetu 
gminy.

W bieżącym roku na terenie gminy 
z funduszu sołeckiego skorzystało 29 
sołectw na ogólną kwotę 319.415,54 zł. 
Według MSWiA w ubiegłym roku 
na utworzenie funduszu sołeckiego zde-
cydowały się 1.122 gminy (45,3 proc. 
wszystkich gmin w Polsce). W 2009 
roku było ich 1178 (tj. 47,54 proc. 
wszystkich gmin w Polsce).

Rozmowa
ze Zdzisławem
Jankowiakiem,
przewodniczącym
Komisji Budżetowo-
-Gospodarczej Rady 
Gminy Zduńska Wola

Od kiedy jest pan związany z „lokalną 
polityką”?

– Od roku 1984 roku. Właśnie wte-
dy społeczność wsi Krobanów i Micha-
łów postanowiła wybudować na swoim 
terenie kapliczkę. Było to wyczekiwa-
ne przedsięwzięcie. Przez miejscową 
społeczność zostałem wybrany do ko-
ordynowania całego przedsięwzięcia 
i w efekcie kapliczka została wybudo-
wana w czynie społecznym.
Proszę powiedzieć kilka słów o so-
bie.

– Mam 66 lat. Jestem wdowcem, oj-
cem dwójki dzieci i dziadkiem dwójki 
wnucząt. Mam wykształcenie zawodo-
we. Przez wiele lat pracowałem w PKP, 
jako maszynista elektrowozu; później 
byłem pracownikiem Centrali Na-
siennej. Prowadziłem również własną 
działalność gospodarczą. Teraz jestem 
na emeryturze i działam społecznie. 
Jestem druhem i jednocześnie skarb-
nikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Michałowie. Powierzono mi funk-
cję przewodniczącego w Komisji Re-

wizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Jednocześnie jestem członkiem 
Rady Nadzorczej Ludowego Banku 
Spółdzielczego w Zduńskiej Woli.
Od ilu lat pełni Pan funkcję radnego 
Rady Gminy Zduńska Wola?

– Radnym jestem od 1998 roku. 
Trzy kadencje byłem przewodniczą-
cym Rady Gminy Zduńska Wola, dwie 
kadencje byłem zastępcą przewodni-
czącego. Obecnie jestem przewodni-
czącym Komisji Budżetowo-Gospo-
darczej.
Jak ocenia Pan obecną kadencję Rady 
Gminy Zduńska Wola?

– Rada gminy składa się z 15 człon-
ków, z czego aż 7 to nowe osoby. W pię-
cioosobowej komisji, której przewod-
niczę, jest 3 nowych członków. Nowi 

Wszystko zaczęło się od kapliczki

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

radni są bardzo zaangażowani, co mnie 
osobiście bardzo cieszy.
Czy dobrze pracuje się Panu w obec-
nym składzie Rady Gminy Zduńska 
Wola?

– Mogę powiedzieć, że tak. Jak 
wspomniałem, Rada została „odmło-
dzona”; mamy w niej nowe twarze. 
Wszyscy radni są bardzo aktywni, 
a młodzi szczególnie zaangażowani 
w reprezentację swojego środowiska. 
Widzą potrzeby swoich wyborców 
i każdy z nich chciałby, aby w jego 
okręgu było wszystko zrobione ku ich 
zadowoleniu.
Co Pana, jako radnego, najbardziej 
satysfakcjonuje?

– Najbardziej jestem zadowolony, 
że nasza gmina może się pochwalić 
obiektami szkolnymi i przedszkolnymi 
oraz infrastrukturą sportową, ochotni-
czymi strażami pożarnymi, drogami. 
Inwestujemy w kanalizację. Gmina, 
w moim przekonaniu, staje się coraz 
ładniejsza.
Jaka jest Pana wizja gminy w przy-
szłości?

– Nie należy spoczywać na laurach, 
ale nadal dążyć do rozwoju poszcze-
gólnych wsi, aby każdy mieszkaniec 
z satysfakcją mógł powiedzieć: „Tak, 
pochodzę z gminy Zduńska Wola”. 
Priorytetem powinna być rozbudowa 
budynku urzędu gminy. Chodzi o wa-
runki lokalowe, na co uwagę zwracają 
mieszkańcy gminy. Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem powinno być skana-

lizowanie każdej wsi.
Jak ocenia Pan samego siebie na tle 
innych radnych?

– Staram się być skromnym radnym 
i słuchać sugestii wyborców i radnych. 
Z pokorą przyjmuję uwagi i staram się 
nie chować głowy w piasek. Trudno 
ocenić samego siebie, muszą to zrobić 
inni.
Jakim osiągnięciem ubiegłej kadencji 
może się Pan pochwalić?

– Chcę podkreślić, że funkcję rad-
nego sprawuje się w imieniu całej gmi-
ny, a nie jedynie swojej miejscowości. 
W moim sołectwie została zmoder-
nizowana droga w ramach programu 
budowy tzw. schetynówki. W chwili 
obecnej czekamy na odbiór budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Micha-
łowie. Opracowujemy również doku-
mentację na wykonanie kanalizacji wsi 
Krobanów i Michałów.
Jakie są potrzeby Pana sołectwa?

– Największe potrzeby mają wsie 
Karsznice i Ostrówek. Mieszkańcy 
skarżą się na brak świetlicy wiejskiej, 
w której mogliby np.: organizować 
spotkania. Młodzież zmuszona jest 
korzystać z pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej w Krobanowie. Świetli-
ca wiejska w Karsznicach nie nadaje 
się do użytku, ponieważ grozi zawa-
leniem. Mieszkańcy muszą korzystać 
z lokalu wygospodarowanego w pałacu. 
Bolączką są także problemy z uregulo-
waniem rzeki Tymianki.

rozmawiała: Karolina Tłokińska

 FOT. PAWEŁ STREFLIK
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Wygoniliśmy zimę z Łodzi
„Kultywowanie pradawnych polskich zwyczajów pozwala 
nam zachować tożsamość, a wiedza o tradycjach innych 
kultur pozwala nam rozwijać się, wzbogaca nas!” – takie 
motto przyświecało trzeciej edycji Festiwalu Zwyczajów 
i Tradycji Karnawałowych „Carnavallia”, organizowane-
go przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszowice, 
Ośrodek Kultury „Karolew” i Muzeum Archeologiczne 
i Etnografi czne w Łodzi.

Festiwal rozpoczął się 3 marca w tłusty czwartek „pa-
radą zapustną” po placu Wolności w Łodzi, a zakończył 
się w Dzień Kobiet. Przedstawicielki kół gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Zduńska Wola również brały udział 
w paradzie. Wszyscy uczestnicy, przebrani w ludowe stroje, 
pokazali łodzianom obrzędy związane ze świętowaniem 
polskiego karnawału.

Po paradzie jej uczestnicy spotkali się na prelekcjach 
i wykładach, przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. 
Nie mogło się obyć bez występów zespołów folklorystycz-
nych. Dwa zespoły z powiatu zduńskowolskiego uświetniły 

swoim występem ten dzień. A były to: Kapela Podwórkowa 
„Szadkowiacy” oraz Zespół Wokalny Seniorów „Wrzos”. 

Obok strawy duchowej nie zabrakło tradycyjnego jadła. 
Wszystkie potrawy przygotowały gospodynie z Kół Go-
spodyń Wiejskich regionu łódzkiego.

Wmaju ukaże się „Leksykon so-
łectw Gminy Zduńska Wola”. 

Opracowanie zawiera informacje 
na temat: położenia, środowiska przy-
rodniczego, historii, sposobu użytko-
wania ziemi, stanu zagospodarowania 
oraz struktury społeczno-gospodar-
czej wszystkich sołectw wchodzących 
w skład gminy.

Leksykon jest efektem pracy ze-
społu autorskiego i powstał w opar-
ciu o prace dyplomowe, przygotowane 
przez studentów geografi i na semina-
rium w Katedrze Zagospodarowania 
Środowiska i Polityki Przestrzennej 

Uniwersytetu Łódzkiego.
Wspomniane prace powstawały 

w latach 2003-2006. Część infor-
macji została zaktualizowana w roku 
2008 podczas ćwiczeń terenowych 
oraz w oparciu o dostępne materiały 
urzędowe i statystyczne.

Wydanie leksykonu jest możliwe 
dzięki uzyskaniu dofi nansowania 
z zakresu małych projektów (działa-
nia 413: „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”), objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Dotacja wynosi 70 proc. 
kosztów kwalifi kowanych, czyli 

17.885 złotych.
Cele szczegółowe, na które wpłynie 

niniejsze wydawnictwo, to: popula-
ryzacja i rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych oraz rozwój usług tury-
stycznych.

Po raz drugi Polska Unia Onkologii jest organizatorem 
konkursu pn. „Zdrowa Gmina”. Pilotażowa edycja kon-

kursu prowadzona była na terenie województwa mazowiec-
kiego. Jego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających 
się na badania profi laktyczne (mammografi ę, cytologię i ko-
lonoskopię), ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób 
nowotworowych.

Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce około 
90 tysięcy osób każdego roku umiera na skutek nowotworów 
złośliwych. Jest do druga, po chorobach układu krążenia, 
przyczyna zgonów. Nie lepiej wygląda sytuacja w wojewódz-
twie łódzkim. Z powodu nowotworów w naszym regionie 
umiera rocznie ok. 7 tys. osób; rejestruje się ok. 8 tys. no-
wych zachorowań.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zgłaszal-
ność mieszkańców na bezpłatne badania skriningowe, które 
pozwalają na wykrycie zmian nowotworowych we wcze-
snym stadium choroby. Z danych Łódzkiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, 

że w roku 2009 z badań cytologicznych skorzystało niewiele 
ponad 20 proc. kobiet objętych Populacyjnym Programem 
Profi laktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 
Na badania mammografi czne zgłosiło się niespełna 34 proc. 
kobiet, objętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, zachęcamy, 
by w dniu 29 maja br. mieszkanki naszej gminy skorzystały 
z bezpłatnych badań. Zapraszamy do Zespołu Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Kobiety 
w wieku 25-59 lat mogą poddać się badaniom cytologicz-
nym, pod warunkiem, że nie robiły tego badania w ciągu 
ostatnich 3 lat. Kobiety w wieku 50-69 lat mogą wykonać 
bezpłatne badanie mammografi czne, jeśli nie poddały się 
temu badaniu w ciągu ostatnich 2 lat.

Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu uda się 
wspólnie wpłynąć na zmniejszenie liczby nowych zacho-
rowań i umieralności z powodu chorób nowotworowych 
w naszym rejonie.

Promocja przez Leksykon

Zdrowa Gmina – to my

Profi laktyka
dla ciebie

Mieszkańców gminy w wieku 45-

64 lat zachęcamy do badań w ra-

mach:

■ „Programu zapobiegania i wcze-„Programu zapobiegania i wcze-

snego wykrywania cukrzycy 2”.snego wykrywania cukrzycy 2”.

Głównym celem akcji jest zapo-

bieganie oraz wczesne wykrywa-

nie cukrzycy typu 2 wśród miesz-

kańców województwa łódzkiego. 

Osoby zainteresowane będą mo-

gły skorzystać z bezpłatnych kon-

sultacji w poradni diabetologicznej 

oraz bezpłatnie wykonać badania 

laboratoryjne oznaczenia poziomu 

glukozy we krwi.

Na badania należy zapisać się 

na wizytę w SP ZOZ im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 

(rejestracja osobiście).

■ poniedziałki w godzinach 

7.30 – 9.00 i 12.00 – 15.00,

■ wtorki 7.30 – 14.00

■ środy i piątki w godzinach 

8.00 – 9.00 i 13.00 – 15.00

■ lub pod nr tel. (43) 827-83-12.

Program realizowany jest w Po-

radni Diabetologicznej Szpitala, 

budynek A, II piętro, pokój 206:

■ poniedziałki w godzinach

12.00 – 14.00

■ środy i piątki w godzinach 

8.00 – 9.00 i 13.00 – 15.00.

Mieszkańcy w wieku 35-60 lat 

mogą skorzystać z bezpłatnych 

badań okulistycznych w ramach:

■ „Akcji profi laktycznej Wczesne-„Akcji profi laktycznej Wczesne-

go Wykrywania Jaskry”.go Wykrywania Jaskry”.

Celem programu jest obniże-

nie liczby osób tracących wzrok 

z powodu jaskry. Osoby biorące 

udział w programie będą podda-

ne badaniom ankietowym, doty-

czącym czynników ryzyka jaskry 

oraz badaniu pomiaru ciśnienia 

śródgałkowego, badaniu dna oka 

i badaniu pola widzenia peryme-

trem komputerowym.

Aby skorzystać z bezpłatnych 

badań okulistycznych, wystarczy 

telefonicznie zapisać się na wizy-

tę w szpitalu w Sieradzu. Skiero-

wanie nie jest wymagane. Bada-

nia odbywać się będą w kwietniu 

i październiku br. w SP ZOZ im. 

Prymasa Kardynała S. Wyszyń-

skiego, ul. Armii Krajowej 7, tel. 

(43) 827-83-46.

Akcja jest realizowana w Porad-

ni Okulistycznej, budynek A, I pię-

tro, pokój 108, od poniedziałku 

do czwartku w godzinach 11.00 

– 13.00.
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Rozmowa
z Anną Chwiołką,
gminnym liderem
w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2011

Jaki jest cel Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań?

– Spis powszechny dostarcza naj-
bardziej szczegółowych informacji 
o liczbie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demogra-
fi czno-społecznej i zawodowej, a także 
o społeczno-ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych i rodzin 
oraz o ich zasobach i warunkach miesz-
kaniowych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju: ogól-
nokrajowym, regionalnym i lokalnym. 
Szczególną wagę w NSP 2011 przy-
kłada się do pozyskania wiedzy na te-
mat zmian zachodzących w procesach 
demografi cznych i społecznych, m.in. 
z uwagi na wzmożone migracje lud-
ności po wstąpieniu Rzeczpospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej.

Kogo obejmie spis?
– Spis obejmie osoby stale zamiesz-

kałe i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach, obiektach i po-
mieszczeniach niebędących miesz-
kaniami oraz mieszkania i budynki, 
w których znajdują się mieszkania 
oraz zamieszkane obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 

pomieszczenia niebędące mieszka-
niami. Spiszemy również osoby nie-
mające miejsca zamieszkania. Spis 
nie obejmie szefów cudzoziemskiego 
personelu przedstawicielstw dyplo-
matycznych i urzędów konsularnych 
państw obcych, członków rodzin tych 
osób oraz innych osób korzystających 
z przywilejów i immunitetów na mocy 
umów, ustaw lub powszechnie ustalo-
nych zwyczajów międzynarodowych 
jak również mieszkań, budynków, 
obiektów i pomieszczeń będących 
własnością przedstawicielstw dyplo-
matycznych i urzędów konsularnych 
państw obcych.

Z jakich tematów będą zbierane 
dane?

– W spisie powszechnym będziemy 
pytani m.in. o datę urodzenia, płeć, 

stan cywilny, poziom wykształcenia, 
kontynuację nauki, status na rynku 
pracy – w tym rodzaj działalności za-
kładu pracy, zawód, dojazdy do pracy, 
źródła utrzymania (nie pytamy o kwotę 
uzyskiwanych dochodów). Udzielimy 
również informacji o kraju urodzenia, 
obywatelstwie, migracjach, narodo-
wości, języku ojczystym. Na podsta-
wie pytania o stopień pokrewieństwa 
określimy skład i strukturę naszego 
gospodarstwa domowego i rodziny. 
Kolejnym zagadnieniem, badanym 
w spisie, jest informacja o mieszka-
niach i budynkach, w których żyjemy. 
Pozyskiwane będą informacje m.in. 
o liczbie pokoi, kuchni, wyposażeniu 
mieszkania w instalacje wodociągo-
we, sposób ogrzewania mieszkania. 
Na zasadzie dobrowolności bedą zbie-
rane dane dotyczące związków part-
nerskich, niepełnosprawności, liczby 
urodzonych dzieci i planów prokrea-
cyjnych oraz wyznania.

Na terenie Gminy Zduńska Wola sze-
ściu rachmistrzów prowadzi już spis. 
Jak ich rozpoznamy?

– Rachmistrz spisowy ma obo-
wiązek nosić w widocznym miejscu 
identyfi kator ze zdjęciem, imieniem 
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu 
statystycznego, pieczątką imienną 
i podpisem dyrektora urzędu. Toż-
samość rachmistrza można również 
potwierdzić dzwoniąc na infoli-
nię; dla telefonów stacjonarnych: 

800 800 800 (bezpłatnie) lub dla te-
lefonów komórkowych (22) 444 47 
77 (minuta wg cennika operatora). 
Rachmistrz jest przeszkolony, za-
przysiężony i wyposażony w przeno-
śne urządzenie, przy pomocy które-
go zbiera informacje o gospodarstwie 
domowym i osobach. Po zakończeniu 
spisu w mieszkaniu wszystkie zebra-
ne i zaszyfrowane dane rachmistrz 
bezzwłocznie prześle bezpiecznym 
kanałem do GUS.

Po co kolejny spis?
– W spisie planowanym do prze-

prowadzenia w 2011 r. istotne bę-
dzie m.in. uzyskanie informacji o za-
gadnieniach, które były objęte spisem 
w 2002 r. Kontynuacja jest niezbęd-
na do prowadzenia analiz porównaw-
czych zjawisk zachodzących w cza-
sie oraz do opisu zmian, jakie zaszły 
w procesach demografi czno-społecz-
nych i ekonomicznych w zakresie: 
ludności, stanu mieszkań i budynków 
oraz gospodarstw domowych i rodzin 
w powiązaniu z warunkami mieszka-
niowymi.

Pamiętajmy, iż wszystkie informa-
cje, zebrane podczas spisu, są prawnie 
chronione w ramach tajemnicy sta-
tystycznej na zasadach określonych 
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej.

rozmawiała:
Karolina Tłokińska

ABC spisu powszechnego

Spisz się sam
Po raz pierwszy spis ludności 

i mieszkań zostanie przeprowa-
dzony również w formie elektronicznej, 
bez użycia formularzy papierowych. 
W dniach od 1 kwietnia do 16 czerw-
ca br. respondenci będą mogli przeka-
zywać dane spisowe na formularzach 
elektronicznych w drodze samospisu 
internetowego.

W tym celu na stronach www.stat.
gov.pl lub www.spis.gov.pl – po wy-
konaniu procedury uwierzytelniającej 
– udostępnione zostaną formularze 
elektroniczne, które są już częściowo 
wypełnione danymi pobranymi z sys-
temów informacyjnych.

Praca on-line na formularzu elek-
tronicznym może trwać przez 14 dni 
od chwili pierwszego zalogowania. Re-
spondenci sami ustalają czas i tempo 
pracy, pamiętając o nieprzekraczalnym 

terminie. Formularz można wypełniać 
fragmentami, przy czym dane – wpro-
wadzane pomiędzy kolejnymi losowa-
niami – nie będą utracone. Ponowne 
uruchomienie formularza wymaga 
wpisania numeru PESEL i hasła.

Proces wypełniania formularzy 
on-line na stronach www.stat.gov.pl 
i www.spis.gov.pl jest prawnie chro-
niony tajemnicą statystyczną. Ochrona 
obejmuje wszystkie etapy pracy z dany-
mi. Dane zostaną opublikowane w spo-
sób uniemożliwiający ich skojarzenie 
z konkretną osobą, gospodarstwem 
domowym czy adresem.

Samospis internetowy 
krok po kroku:
■ uruchom przeglądarkę internetową
■ wejdź na stronę www.spis.gov.pl lub 
www.stat.gov.pl

■ wybierz zakładkę „Formularze spi-
sowe”
■ wybierz formularz identyfi kacyjny
■ wpisz swoje dane oraz zdefi niuj ha-
sło dostępu
■ wpisz we wskazane miejsce kod z ob-
razka
■ zaloguj się i przystąp do wypełniania 
formularza spisowego.

Elektroniczne formularze samospi-
sowe nie są trudne w obsłudze. Głów-
ny Urząd Statystyczny zachęca wszyst-
kich do przekazania danych w drodze 
samospisu.

Żródło: Arkadiusz Borowy, Depar-
tament Informacji GUS, Gazeta So-
łecka numer 3(219), str. 24.
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Zapraszamy na

IV Festyn Recyklingowy
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Zduńska Wola

będą mogli uczestniczyć w Festynie Recyklingowym.
Impreza odbędzie się 7 maja 2011 roku

(początek o godzinie 12.00)
przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach.

Na program festynu składają się:
■ zbiórka posegregowanych odpadów i wymiana na eko-nagrody,
■ występy najmłodszych mieszkańców gminy,
■ konkursy dla dzieci i młodzieży,
■ warsztaty ekologiczne. 

W tym roku, po raz pierwszy, będzie można zetknąć się także z wielką nauką
w ramach warsztatów prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. 
Podczas tych zajęć zostaną zaprezentowane m.in.:
■ zasady przetwarzania energii wiatrowej w energię elektryczną,
■ porównywanie zapotrzebowania w energię zwykłej żarówki i żarówki typu LED oraz świetlówki energooszczędnej ,
■ oznaczanie, przy użyciu związków chemicznych, wskaźników zanieczyszczeń wody z wykorzystaniem
    właściwości fi zycznych niektórych substancji chemicznych,
■ rozbieranie na części najstarszych modeli komputerów, zgodnie z zasadami działania specjalistycznych stacji,
    recyklingu elektrośmieci.
 
Mamy nadzieję, że różne doświadczenia naukowe, które będzie można nie tylko podglądać, ale pod okiem specjalistów aktywnie 
w nich uczestniczyć, staną się gratką dla tych uczestników imprezy, którzy są ciekawi wiedzy.
 

Uwaga: nowością tej edycji Festiwalu Recyklingowego będzie
wymiana odpadów na rośliny balkonowe.


