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ZDUŃsKa woLa

Mieszkańcy Gminy
po raz 9. mogli oddać
odpady podczas Festynu
Recyklingowego.
Przygotowano dla nich
interesujące warsztaty

Za miesiąc zakończenie roku
szkolnego. Jak wyglądały
egzaminy na każdym etapie
nauki? Jakie sukcesy
w konkursach odnosili
uczniowie z naszej gminy?
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2 maja – Święto Flagi
D
Z

awsze z wielkim zainteresowaniem przypatruję się osiągnięciom mieszkańców naszej gminy.
Z satysfakcją stwierdzam, że jest tych
sukcesów sporo. Zdaję sobie sprawę,
że są owocem ciężkiej pracy.
W maju – Daria Kurzawa, która
do niedawna była uczennicą gimnazjum w Janiszewicach – wraz ze swoją drużyną, Uczniowskim Klubem
Sportowym Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Łodzi, wywalczyła
awans do piłkarskiej Ekstraligi (najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce).
Warto dodać, że zaledwie 17-letnia
zawodniczka jest kapitanem młodzieżowej drużyny łódzkiego klubu,
który w czerwcu powalczy w finałach Mistrzostw Polski. W ostatnim
czasie Daria została doceniona przez
trenera reprezentacji Polski do lat 19
i uczestniczyła w zgrupowaniu selekcyjnym w Gutowie Małym.
Gratuluję życiowej pasji, ogromnego sukcesu oraz życzę powodzenia
w dalszym rozwoju.
HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

7 czerwca – Turniej piłki ręcznej
14 czerwca – Turniej piłki nożnej
16 czerwca – Turniej piłki nożnej dla
klas IV-VI
24 czerwca – Noc Świętojańska
26 czerwca – Turniej Sołecki
Czerwiec/Lipiec – Wędrujące Lato
2 lipca – Manewry Strażackie
17 lipca – 90-lecie OSP w Korczewie
11 września – Dożynki Gminne w Wojsławicach
18 września – Dożynki Powiatowe w Zapolicach

zień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony
jest w Polsce 2 maja, a jego główną
rolą jest popularyzowanie wiedzy
o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych.
– Z okazji Dnia Flagi u nas, w Suchoczasach, po raz pierwszy ﬂaga
była uroczyście podniesiona na maszt
przez dzieci, które w maju przystąpiły
do I Komunii Świętej. Cała wieś, już
tradycyjnie, była udekorowana białoczerwonymi ﬂagami – podkreśla Jan
Tobiasz, sołtys wsi Suchoczasy.
Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym
bardziej powinno się go propagować
i jak najwięcej o nim mówić.

fot. Jan tobiasz

Podczas sesji Rady Gminy
Zduńska Wola, która odbyła się 28
kwietnia w OSP Michałów, Tomasz Dominiak, zastępca dyrektora

Kancelarii Marszałka Województwa
Łódzkiego, wręczył ﬂagi państwowe sołtysom, radnym i zaproszonym
gościom.

Wójt Gminy Zduńska Wola
oraz Starostowie Dożynek
serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI
GMINNE
które odbędą się
11 września 2016 roku
w Wojsławicach
W programie min.:
▶ barwny korowód dożynkowy,
▶ uroczysta polowa Msza Święta,
▶ gry, zabawy i konkursy dla dzieci, sołectw i sołtysów,
▶ występy artystyczne.

Wieczór należeć będzie do zespołu:
Don Wasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
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www.ugzw.com.pl
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Przebudujemy kolejne drogi
Przebudowane będą drogi gminne w miejscowościach Gajewniki
i Suchoczasy. Wykonawcą jest firma
Dromak. Koszt przebudowy wynosi 362.810,67 zł. Inwestycja będzie
obejmowała remont 3 odcinków dróg
w miejscowości Gajewniki i jednego
odcinka w miejscowości Suchoczasy.
Wykonawcą przebudowy drogi
gminnej 119057 E (etap II wraz
z odwodnieniem drogi w rejonie
skrzyżowania), przebiegającej przez
wieś Izabelów Mały, jest firma Dromak, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę z ceną 270.796,63 zł. Przebudową będzie objęta droga o długości
ok. 200 metrów, zostanie wykonane
także odwodnienie drogi w rejonie
skrzyżowania.

W maju rozstrzygnięto przetargi na przebudowę kilku dróg gminnych.
Wykonawcą przebudowy drogi
gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Drochod. Koszt robót wynosi
572.793,06 zł. Prace podzielono na
dwa etapy:
■ I etap obejmuje remont jezdni,
poboczy, zjazdów indywidualnych
i odwodnienia z odmuleniem istniejącego rowu oraz wykonanie
chodnika;
■ II etap obejmuje remont chodnika, nawierzchni zjazdów do posesji
oraz pobocza i odwodnienia z odmuleniem istniejącego rowu.

siłownia za naszą aktywność
W
ramach propagowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców, Gmina Zduńska
Wola zgłosiła swój udział w konkursie organizowanym przez firmę Nestlé. Nagrodą są siłownie
zewnętrzne w miejscowościach, które zdobędą
najwięcej głosów internautów.
Dlatego warto zmobilizować mieszkańców, by
codziennie odwiedzali stronę www.nestleporusza.
pl i głosowali na siłownię w swojej okolicy. Na
terenie gminy Zduńska Wola zgłoszona została
lokalizacja w miejscowości Czechy.
– Wygrana zależy przede wszystkim od zaan-

gażowania i aktywnego głosowania przez lokalną
społeczność, dlatego zachęcamy do włączenia się
do akcji – podkreśla Wojciech Kosiński, sołtys
sołectwa Czechy.
Po wejściu na stronę www.nestleporusza.pl
głosujący oddaje głos poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” po wybraniu określonej, jednej lokalizacji. Następnie na adres e-mail głosującego
wysłany będzie link aktywacyjny. Po kliknięciu
w ten link głosujący zostanie przekierowany na
stronę, gdzie będzie widnieć informacja o prawidłowo oddanym głosie.

Wypełnij ankietę
Zachęcamy Mieszkańców gminy Zduńska Wola do wypełnienia ankiety on-line. W zamyśle przedsięwzięcie ma zapewnić
istotne usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy oraz
zebranie informacji, jakie usługi mogłyby być dostępne za
pośrednictwem internetu. Dodatkowo część pytań pozwoli
ocenić, na jakie aspekty pracy urzędu położyć większy nacisk,
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Ankieta jest dostępna na stronie urzędu pod adresem:
http://www.gminazdunskawola.pl/ankieta.
Państwa oceny, uwagi i wnioski będą uwzględniane na
bieżąco przy doskonaleniu usług publicznych, świadczonych
przez Urząd Gminy Zduńska Wola.

Kapliczka odnowiona na rocznicę chrztu Polski
K
apliczka w Ogrodziskach ma
blisko 100 lat. Staraniem mieszkańców i sponsorów została pieczołowicie odnowiona. W niedzielę,
1 maja, została uroczyście poświęcona przez ks. prał. Ryszarda Kucharskiego.
– To wspólne przedsięwzięcie
było dla nas, mieszkańców, niezwykle budującym i radosnym doświadczeniem. Jestem dumna, że nam się
udało – mówi Mirosława Małolepsza, sołtys sołectwa Ogrodzisko.
– Impulsem do działania była 1050
rocznica chrztu Polski. Również
data – 1 maja – została wybrana

nieprzypadkowo. Właśnie w maju,
każdego dnia spotykamy się przy
kapliczce i modlimy się, śpiewając
pieśni maryjne i odmawiając litanię do Najświętszej Maryi Panny
– podkreśla pani sołtys.
Z opowieści starszych mieszkańców wynika, że przed wojną kapliczka była drewniana. Uległa jednak spaleniu od uderzenia pioruna.
W latach 60. XX wieku obiekt został odbudowany. Warto podkreślić,
że mieszkańcy wsi, wówczas i obecnie, podjęli się zbiórki środków na
odnowienie kapliczki, by móc zlecić
fachowcom wykonanie inwestycji.

fot. archiwum soŁectwa oGroDzisKo
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KGW Czechy na Festiwalu Smaków

sałatki owocowe i decoupage
nych techniką guillingu wzbudzały
wśród zwiedzających niekłamany
podziw. Gości festiwalowych częstowałyśmy domowym ciastem
oraz sałatkami owocowymi i warzywnymi – mówi Urszula Sakiewa, przewodnicząca Koła w Czechach.
Organizatorem festiwalu był
Urząd Miasta w Uniejowie.

Najbardziej smakowite wydarzenie w rejonie, czyli III Uniejowski Festiwal Smaków,
odbył się 23 kwietnia. Gmina Zduńska Wola
była reprezentowana przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Czech.
W trakcie festiwalu odbywały
się prelekcje na temat zasad zdrowego żywienia i pokazy carvingu
– sztuki rzeźbienia w warzywach
i owocach. Główną atrakcją festiwalu był pokaz kulinarny, połączony z degustacją, w wykonaniu
Adama Kozaneckiego, finalisty
programu MasterChef.
– Kompozycja naszego stoiska
oraz koncepcja ekspozycji decoupage, biżuterii i obrazów wykona-

Stulatka
z Pratkowa

Pani Helena Sadokierska urodziła się
1 kwietnia 1916 roku w Pratkowie. I od stu
lat niezmiennie mieszka w tym sołectwie.
W dniu setnych urodzin szacowną Jubilatkę odwiedzili w jej rodzinnym domu
wójt Henryk Staniucha oraz Sławomir Turski, radny z tego okręgu. Przedstawiciele
samorządu gminnego złożyli pani Helenie
życzenia wielu lat życia w zdrowiu i przekazali upominek.
Helena Sadokierska nie doczekała się
własnych dzieci. Wychowywała jednak
bratanka, który teraz nią się opiekuje.
Setne urodziny Jubilatka z Pratkowa
spędziła w gronie najbliższej rodziny.

fot. archiwum KGw czechy

Koło Gospodyń Wiejskich z Czech jest zrzeszone w gronie ogólnopolskiej organizacji
internetowej mojeKGW.pl. W grudniu 2015
roku zdobyło wyjątkowy tytuł: „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” za stworzenie swojej strony internetowej na portalu www.
mojeKGW.pl

Kolorowy dzień rodziny
G
minny Dzień Dziecka i Rodziny zaplanowano na
sobotę 21 maja. Celem imprezy, która odbyła się
w Izabelowie, była wspaniała zabawa dla najmłodszych
oraz integracja rodzin z terenu gminy.
Organizacją rodzinnego spotkania zajęła się Szkoła
Podstawowa w Izabelowie przy finansowym wsparciu
Urzędu Gminy Zduńska Wola i prywatnych sponsorów.
Radni z Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola
również włączyli się w przygotowanie imprezy – pomagali przy zawodach, rozdawali nagrody dla dzieci
i malowali buzie najmłodszym uczestnikom festynu.
W programie festynu znalazły się między innymi
występy maluszków z Gminnego Przedszkola w Tymienicach, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie
oraz uczestników różnych formacji tanecznych Zespołu
Tańca Arabeska, prowadzonym przez Anetę Barton.
Nie zabrakło także pokazów karate w wykonaniu zawodników zduńskowolskiego Klubu Karate Kyokushin
na czele z instruktorem Romanem Hadrianem.
Po występach pracownicy szkoły wspólnie z Młodymi
Radnymi zorganizowali blok konkurencji sportowych,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Zwycięzcy otrzymywali upominki oraz owoce ufundowane przez sponsorów. Przez cały dzień można było
korzystać bezpłatnie z dmuchanego zamku-zjeżdżalni
i trampoliny, a także rozwijać umiejętności plastyczne
pod czujnym okiem nauczycieli plastyki.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było uczestnictwo Ochotniczych Straży Pożarnych z Annopola
Nowego oraz Izabelowa, jak również Państwowej Komendy Policji w Zduńskiej Woli. Dzieci miały frajdę,
siedząc za kierownicami samochodów strażackich czy
na miejscu przewożenia „złoczyńców”.

atraKcjami, jaKie PrZyGotoWano Dla DZieci
i icH roDZicÓW byŁy taKŻe:

■ grill oraz inne smakołyki, które zapewniła Rada Ro-

dziców ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie,
■ stoisko z pysznym żurkiem i pasztecikami zorganizowało KGW Izabelów,
■ stoisko młodych plastyków z Liceum Plastycznego
w Zduńskiej Woli, gdzie można było pozować do własnego portretu,
■ firma Natur House umożliwiła chętnym zbadanie
tkanki tłuszczowej oraz ustalenie właściwej diety,
■ kiermasz zabawek i książek.
Tego samego dnia w sali gimnastycznej odbył się turniej badmintona, do którego zgłosili się reprezentanci
szkół podstawowych z Czech, Izabelowa i Wojsławic.
Wszystkim sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.

małGorZaTa krajewska

informacje
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IX Festyn Recyklingowy

W roli głównej – kapsle i nakrętki
Festyn Recyklingowy w gminie Zduńska
Wola został zorganizowany po raz dziewiąty. Tradycyjnie każdy mieszkaniec, który przywiózł odpady (makulaturę, kapsle,
nakrętki, baterie, puszki aluminiowe, elektroodpady) otrzymywał talon, który mógł
wymienić na sadzonkę drzewka, krzewu
czy kwiatów.
– W tym roku najwięcej oddawano
nakrętek i kapsli. Było ich naprawdę
dużo. Mieszkańcy przywieźli również sporo makulatury i elektroodpadów. Myślę, że festyn należy zaliczyć
do udanych. Uczestnicy mówili nam,
że gromadzą te odpady przez cały
rok. Cieszy nas, że dzięki tej akcji nasza gmina pięknieje. Lepiej dla nas
wszystkich, że te odpady znalazły się
tutaj, niż gdzieś w lasach – zaznacza
Antoni Wujda, zastępca wójta gminy
Zduńska Wola.
Podczas festynu można było
uczestniczyć w warsztatach prawidłowego kompostowania odpadów
oraz przycinania krzewów, które
prowadziła firma Elblum ze Zduńskiej Woli. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie na
temat pielęgnacji krzewów.
– Mieszkańcy gminy Zduńska
Wola mogli pogłębić wiedzę na
temat doboru roślin na określone
stanowiska czy prawidłowego przycinania krzewów. Mam nadzieję,
że warsztaty rozbudziły ciekawość
i spełniły ich oczekiwania – pod-

W tym roku zebrano:
6320 kg elektroodpadów
620 kg baterii
4240 kg makulatury
267 kg puszek aluminiowych
226 kg puszek metalowych
720 kg kapsli metalowych
1540 kg kapsli PET
kreśla Antoni Wujda. – Liczba
osób, chętnych do skorzystania z tej
oferty, świadczy o dużym zainteresowaniu tematem ogrodnictwa,
szczególnie na wiosnę. Jest to dla

Dobre praktyki
w Kładach i Dionizowie
Z
inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej
oraz koła gospodyń wiejskich 26
kwietnia na placu sołeckim w Kładach zaplanowano wspólne sadzenie
krzewów i drzewek ozdobnych. To
dzięki Wacławowi Maniewskiemu
mieszkańcy wsi Kłady i Dionizów
gromadzili odpady, by podczas Festynu Recyklingowego wymienić je
na rośliny ozdobne.
– W zeszłym roku do mieszkańców
dwóch sołectw skierowana została

kurenda z prośbą o udział w zbiórce.
Jesteśmy małą społecznością i tym
bardziej cieszę się, że odzew był tak
duży – nie ukrywa zadowolenia sołtys Wacław Maniewski. – Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy włączyli się w akcję.
W sumie mieszkańcy tego sołectwa otrzymali ponad 50 sadzonek.
Drzewka mają swoich „właścicieli”,
którzy zadeklarowali stałą nad nimi
opiekę.

nas sygnał, że zapotrzebowanie na
tego typu warsztaty ciągle rośnie.
Dla najmłodszych uczestników
festynu członkowie Młodzieżowej
Rady Gminy zorganizowali mini

warsztaty plastyczno-ekologiczne. Dzieci dawały „drugie życie”
różnym przedmiotom, malowały
i rozwiązywały zagadki ekologiczne.
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Rekordowy bieg przez las
Wieś Zborowskie po raz siódmy była gospodarzem rekreacyjnej imprezy biegowej „Polska Biega”. To ogólnopolska akcja
społeczna, której celem jest propagowanie
sportu, a przy okazji zdrowia i radości życia,
a także mobilizowanie mieszkańców gminy
i powiatu zduńskowolskiego do biegania.
Organizatorami biegów były:
Gmina Zduńska Wola, Szkoła
Podstawowa w Annopolu Starym
i Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskiem.
Trasami, które wiodły przez lasy
otaczające wieś Zborowskie, pobiegła w tym roku rekordowa liczba
uczestników. W akcji wzięło udział
262 biegaczy, ze zdecydowaną przewagą dzieci i młodzieży ze szkół
gminnych.
Dodatkowymi atrakcjami, szczególnie dla najmłodszych, były piana
i kurtyny wodne przygotowane przez
zaprzyjaźnionych strażaków. Dzieci
miały więc moc radości, zwłaszcza że
pogoda po raz kolejny dopisała.
– Dzieci pokazały, że mają serce do
walki. W tym roku z dumą możemy
powiedzieć: - Tak, razem pobiliśmy
rekord! To kolejny dowód na to, że
bieganie jednoczy! – podkreśla Barbara Ostropolska, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Annopolu Starym.



fot. archiwum sp w annopolu starym

Gimnazjum w Czechach z Pucharem Wójta Gminy
K
ompleks boisk Orlik w Czechach 12 maja był miejscem
I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola.

Do turnieju przystąpiło 5 drużyn
chłopców z powiatu zduńskowolskiego. Zespoły te reprezentowały
gimnazja z Zapolic, Szadku, Prusi-

nowic, Janiszewic oraz z Czech.
W tegorocznych zmaganiach mistrzami zostali piłkarze z Gimnazjum w Czechach (na zdjęciu), któ-

rzy wygrali wszystkie swoje mecze
i zgromadzili komplet punktów.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Krystian Kubiak z Gimnazjum w Szadku, który zdobył 6 bramek; najlepszym bramkarzem został
Damian Rubajczyk z Gimnazjum
w Zapolicach.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

■ I miejsce

– Gimnazjum w Czechach
■ II miejsce
– Gimnazjum w Zapolicach
■ III miejsce
– Gimnazjum w Szadku
■ IV miejsce
– Gimnazjum w Janiszewicach
■ V miejsce
– Gimnazjum w Prusinowicach.

sport
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Sprawny jak wysportowany miś
Turniej sprawności fizycznej„Wysportowany
Miś”, pod patronatem wójta gminy Zduńska
Wola – Henryka Staniuchy, odbył się po raz
czwarty. Tym razem dzieci rywalizowały na
boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym.
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała małym zawodnikom, którzy
w konkurencjach sprawnościowych
walczyli o miano najbardziej wysportowanej drużyny. Mistrzami
tegorocznej edycji zostali gospodarze, czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.
„Wysportowany Miś” to zawody
adresowane do dzieci z klas I-III.
Turniej odbywa się w formie gier
i zabaw lekkoatletycznych, które
przy okazji kształtują sprawność fizyczną zawodników.
W nagrodę wszyscy uczestnicy
otrzymali medale oraz pluszowe
maskotki.

Końcowa klasyfikacja:

■ I miejsce: Szkoła Podstawowa

w Annopolu Starym
■ II miejsce: Szkoła Podstawowa
w Janiszewicach
■ III miejsce: Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach
■ IV miejsce: Szkoła Podstawowa
w Izabelowie
■ V miejsce: Szkoła Podstawowa
w Krobanowie i Szkoła Podstawowa w Czechach.

VI Spartakiada Przedszkolaka, czyli każdy zuch lubi ruch!
T
akie hasło przyświecało VI edycji
Spartakiady Przedszkolaka, które
odbyła się 25 maja w Wojsławicach.
Ciesząca się dużym powodzeniem
impreza po raz kolejny zgromadziła
przedszkolaków z naszej gminy oraz
liczną publiczność.
Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach sportowych:
slalom z woreczkiem, tor przeszkód, slalom z piłką, rzut do celu,
skoczki oraz przeciąganie liny. Dla
nauczycieli natomiast organizatorzy
przewidzieli konkurencję umysłową
– rymowanki.

Rywalizacja była wyrównana.
Ostatecznie zwyciężyli gospodarze
z Wojsławic. Tuż za nimi uplasowały
się drużyny z Czech, Ochraniewa,
Izabelowa, Krobanowa, Janiszewic,
Tymienic i Annopola Starego. Maluchy otrzymały indywidualne medale
i dyplomy oraz puchar dla drużyny.
Wszystkim sportowcom i ich
opiekunom serdecznie gratulujemy. Spartakiada, jak co roku, była
organizowana przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, przy udziale
Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Tekst: współpraca SP w Wojsławicach
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Arsenał Pamięci
W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku uroczyście podsumowano XV Ogólnopolski
Konkurs „Arsenał Pamięci”, nad którym
honorowy patronat objęli: Zbigniew Rau,
wojewoda łódzki; Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego; Hanna
Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi oraz
Stowarzyszenie Szare Szeregi.
Pierwszego dnia spotkania harcmistrz Krzysztof Jakubiec przywitał gości opowieścią o życiu rodziny
Janka Bytnara „Rudego”. Kolejnym
punktem programu było wręczenie
laureatom dyplomów i nagród. Jedną z nagrodzonych jest uczennica
Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach
– Agata Stoparczyk. Jej konkursowa
praca pt.: „W imię Boga, przyrzekam...” jest poświęcona m.in. Danucie Rossman, łączniczce Tadeusza

Dzień „Żołnierzy
Wyklętych”

Z

godnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku
po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Dzień ten jest wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za krew przelaną w obronie Ojczyzny, świadectwem ich męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Jest także formą
uświadomienia cierpień, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL
i ciszy po 1989 r.
Z okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsławicach przygotowali uroczysty apel.

Tekst i foto: Archiwum
SP w Wojsławicach

Zawadzkiego, bohatera powieści
„Kamienie na szaniec”. Opiekunem
merytorycznym pracy była Justyna
Gutowska, nauczyciel historii.
Jedną z nagród dla uczestników
była wycieczka po regionie łódzkim. 22 kwietnia laureaci konkursu
odwiedzili „Bunkier w Konewce”,
znajdujący się w lesie 4 km od Spały,
na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand
„Anlage Mitte”. Następnie odbyli
wędrówkę podziemną trasą turystyczną „Grot Nagórzyckich”, gdzie
pokonali labirynt podziemnych sal,
korytarzy i wnęk w dawnej kopalni
piasku kwarcowego. Odwiedzili także
Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie
Mazowieckim, zwiedzali romański
Kościół św. Idziego w Inowłodzu.
Ostatniego dnia w gmachu Muzeum Miasta Łodzi, w 73. rocznicę

oświata

Od lewej: Justyna Gutowska, Agata Stoparczyk i Krzysztof Jakubiec

Akcji pod Arsenałem, odbyło się
spotkanie pokoleń – żołnierzy Armii Krajowej i laureatów konkursu.
Nastąpiło wówczas podsumowanie,
które gawędą uświetniła Barbara

Wachowicz – pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik,
scenarzystka i publicystka.

Tekst i foto: Archiwum
ZGSPiP w Czechach

Zasłużyć na szacunek teraźniejszości
P
rzebaczyć TAK, zapomnieć
NIE... – tak o Katyniu powiedział Jan Paweł II. 14 kwietnia
w Szkole Podstawowej w Wojsławicach oddano cześć Polakom pomordowanym w Katyniu, Twerze
i Charkowie.
– Marszałek Józef Piłsudski powiedział kiedyś: „Naród, który nie
szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
W swoim postępowaniu stara-

my się robić wszystko, aby pamięć
o zbrodni sprzed 76 lat pozostała
żywa w świadomości wszystkich pokoleń Polaków – powiedział Marek
Guć, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach. – Zbrodni sprzed
76 laty nie cofniemy. Nie zmienimy biegu historii. Nie przywrócimy
życia Pomordowanym. Ale musimy
o tych wydarzeniach pamiętać. Brak
pamięci będzie oznaczał, że najwyższa ofiara, jaką ponieśli za Ojczyznę,
była daremna, a sukces odniosą ich

oprawcy – dodał na koniec dyrektor Guć.
Uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
Odczytano apel poległych. Na
zakończenie przedstawiciele władz
i goście złożyli wiązanki z kwiatów,
zapalili znicze pod tablicą epitafijną,
a poczty sztandarowe oddały hołd
pomordowanym.

oświata
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Egzaminów czas
na PocZĄteK Klasy Vi

Uczniowie szóstych klas 5 kwietnia pisali swój pierwszy poważny
egzamin – sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z dwóch części:
pierwsza – obejmowała pytania z języka polskiego oraz zadania z matematyki, druga – zadania z języka
obcego nowożytnego – (najczęściej
z języka angielskiego). Zadania z języka polskiego i matematyki miały
formę zamkniętą i otwartą.
Jak zapowiada MEN, uczniowie
szkół podstawowych po raz ostatni pisali sprawdzian szóstoklasisty.
Wiele się mówi o jego likwidacji
wraz ze zmianą podziału na szkoły
podstawowe i gimnazja.

GimnaZjalny Hat-tricK

Uczniowie trzecich klas gimnazjum
swój egzamin rozpoczęli 18 kwiet-

nia. Został on podzielony na trzy
części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i z języka obcego
nowożytnego.
19 kwietnia gimnazjaliści napisali egzamin z zakresu przedmiotów
przyrodniczych i matematyki. 20
kwietnia pisali egzamin gimnazjalny z języka obcego. Co ważne, do
tego egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin
na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy
na egzaminie wybrali język, którego
uczyli się również w szkole podstawowej.

trZecioKlasiŚci W maju

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to akcja, która
ma na celu podsumowanie pierw-

Oszczędzają w SKO

fot. archiwum zGspip w czechach

szego etapu edukacji. W szkołach
podstawowych odbyły się w maju
testy sprawdzające umiejętności
uczniów klas III. Testy mają pokazać mocne i słabe strony uczniów
w zdobywaniu wiedzy z języka polskiego i matematyki. Mają być także wskazówką dla nauczycieli jak
planować dalszą pracę z uczniami.

nauki ścisłe im nieobce
f

inał VII Okręgowego Konkursu
Fizycznego dla uczniów klas II
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbył się 4 kwietnia w I LO
im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.
Do konkursu przystąpiło 68
uczniów, którzy rozwiązywali zadania przygotowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi
Łódzkiej. Ponieważ szkoła w Czechach jest współorganizatorem tego
konkursu, to właśnie jej przypadł
zaszczyt zorganizowania uroczystego wręczenia nagród.
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach reprezentowali: Patrycja Felczerek, Wojciech
Król, Aleksandra Różańska Iga
Sienkiewicz, Agata Stoparczyk
i Łukasz Suchański.

WyniKi KonKursu:

Gimnazjum:
■ I miejsce – Aleksandra Różańska,
ZGSPiP w Czechach
■ II miejsce – Mateusz Kowalczyk,
ZPGiSP w Szadku

■ III miejsce – Piotr Wojdan, PG
nr 2 w Zduńskiej Woli.
Przyznano 16 wyróżnień, w tym
między innymi dla Patrycji Felczerek
i Łukasza Suchańskiego. Uczniów
z Czech do konkursu przygotował
Tomasz Mielczarek.

first steP to success

Podsumowanie i wręczenie nagród
w konkursach, organizowanych
przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Fizyki Ziemi Łódzkiej, odbyło się
26 kwietnia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
ZGSPiP w Czechach reprezentowało czworo uczniów klasy IIB
gimnazjum: Wojciech Król, Patrycja
Felczerek, Iga Sienkiewicz i Aleksandra Różańska, którzy wzięli
udział w interdyscyplinarnym konkursie „First Step to Success”.
Konkurs składał się z pięciu sesji
konkursowych, które odbywały się
przez internet, za pośrednictwem
platformy E-matura. Pytania konkursowe sprawdzały wiedzę z chemii, fizyki, matematyki i języka

angielskiego. W finale nasi reprezentanci zdobyli 60 punktów, co
dało im 9. miejsce w kwalifikacji
ogólnej.
Wszyscy czworo uzyskali tytuł
finalisty oraz otrzymali punkty kuratoryjne, które są potrzebne podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

PiĘKne DoŚWiaDcZenie,
fascynujĄce WyjaŚnienie

Dwoje uczniów ZGSPiP w Czechach – Wojciech Król i Patrycja
Felczerek – z kl. IIB gimnazjum
uczestniczyło w praktycznym konkursie „Piękne Doświadczenie, Fascynujące Wyjaśnienie – Chemia”.
Uczniowie mieli za zadanie wykonać doświadczenie oraz przedstawić je w formie prezentacji.
Nasi młodzi chemicy wybrali tajemniczy dla większości ludzi
temat „Cyjanotypia”.
Prezentacja Wojtka i Patrycji okazała się bezkonkurencyjna – zajęli
oni I miejsce. Opiekunem uczniów
była pani Alina Wrąbel.

TeksT: ZGspip w cZechach

Od ponad trzech lat w Zespole Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach działa Szkolna Kasa
Oszczędności PKO Banku Polskiego. Aktualnie oszczędza w niej 57 uczniów szkoły
podstawowej, a jej opiekunami są: Jarosław Szewczyk i Mirosława Walczak.
Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku
Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji
ﬁnansowej w Polsce. Uczestniczą w nim
uczniowie szkół podstawowych w wieku od
5 do 13 lat. Jego historia ma blisko osiemdziesiąt lat, jednak obecna SKO bardzo różni
się od tej, którą pamiętamy z dzieciństwa.
Dziś uczniowie czerpią z uczestnictwa
w SKO praktyczną wiedzę o ﬁnansach i ekonomii. Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad
oszczędzania zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również realne zyski z lokowania
swoich środków na indywidualnych kontach
w PKO Banku Polskim, które wzorowane są
na rachunkach ich rodziców. Uczą się przedsiębiorczości i zyskują umiejętności niezbędne do radzenia sobie w dorosłym życiu.
– W naszej szkole prowadzone są lekcje na
temat oszczędzania, organizowane są konkursy dla oszczędzających w SKO oraz wycieczki
do lokalnych banków. Uczniowie są tam zapoznawani z podstawowymi informacjami
na temat środków płatniczych, pracy banków
i oszczędzania – wyjaśnia Jarosław Szewczyk.
W marcu na specjalnej platformie społecznościowej, udostępnionej przez bank
PKO BP, powstał szkolny blog. Można na
nim zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z SKO i nie tylko.
– Zachęcamy do oceniania, komentowania
i wspierania naszych inicjatyw na stronie
szkolneblogi.pl – dodaje opiekun.
ZGSPiP w Czechach jest jedyną szkołą na
terenie gminy Zduńska Wola i jedną z czterech na terenie powiatu zduńskowolskiego,
w której działa Szkolna Kasa Oszczędności
PKO BP.

Lekcje oszczędzania

28 kwietnia do ZGSPiP w Czechach zawitali
goście z Banku PKO BP w Zduńskiej Woli,
który prowadzi uczniowskie konta w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności.
Iwona Urbańska oraz Małgorzata Owczarek podczas wizyty przeprowadziły dwie lekcje
na temat pieniędzy i oszczędzania. Pierwsza
odbyła się w klasie 3b, druga – w klasie 3a.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, odpowiadając na pytania i rozwiązując
zadania z zakresu oszczędzania.
Na zakończenie każdy uczestnik lekcji
otrzymał upominek z logo SKO.
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Nasze szlachetne zdrowie
Światowy Dzień Zdrowia przypada 7 kwietnia. Jest to data związana z powstaniem
Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.
Obchody ŚDZ stwarzają możliwość podjęcia
wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Co roku wybierany jest temat
przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga zwrócenia
szczególnej uwagi. Tegoroczne hasło
brzmi: „Pokonaj cukrzycę”.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na
cukrzycę choruje niemal 350 mln
osób na świecie. Cukrzyca to choroba przewlekła, której powikłania
mogą doprowadzić do śmierci. Im
później wykryta, tym więcej przynosi powikłań i dolegliwości, dlatego
w tym roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem „Pokonaj
cukrzycę”, co ma zwrócić większą
uwagę na tę przewlekłą chorobę,
a tym samym, skłonić do badań
i zdrowego trybu życia.
Wszystkie placówki oświatowe



fot. archiwum sp w izabelowie

na terenie naszej gminy włączyły
się w obchody Światowego Dnia
Zdrowia. Uczniowie w SP w Izabelowie przygotowali happening
i z transparentami, promującymi
zdrowy tryb życia, udali się na spotkanie z mieszkańcami.
W innych placówkach przygotowano cykl zajęć i warsztatów

Osikowe warsztaty
10
marca do Szkoły Podstawowej w Wojsławicach zawitali
specjaliści z Osikowej Doliny. Celem ich wizyty były warsztaty rękodzieła dla dzieci z klas „0”.
W warsztatach uczestniczyli także uczniowie z zaprzyjaźnionych
szkół z Annopola Starego, Czech
i Krobanowa. Dzieci pod opieką
specjalistów rozwijały, a czasami odkrywały swoje zdolności artystyczne

i kreatywność. Wszyscy uczestnicy
z wiórków drewna osikowego wykonywali niepowtarzalne wielkanocne
dekoracje: kurczaczki i palmy.
Warsztaty były doskonałą formą integracji, pogłębiania wiedzy
o polskiej tradycji, kontaktu z naturą i rozwoju umiejętności manualnych.

Tekst i foto: archiwum
SP w Wojsławiach

poświęconych promowaniu wśród
dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia oraz zwróceniu szczególnej uwagi na prawidłowe żywienie.
Dzieci analizowały zawartość składników w napojach i przekąskach (takich jak np. paluszki, batony itp.).
Uczyły się odczytywać tabelę wartości odżywczych i kaloryczności.

W programach zajęć tego dnia
nie zabrakło także zawodów sportowych, bo przecież ruch to także zdrowie. Uczniowie ze szkoły
w Czechach pracowali z tekstami
źródłowymi w celu poznania warunków życia mieszkańców Rzeczypospolitej w XVI wieku. Dowiedzieli się z nich, w jaki sposób i z jaką
częstotliwością przedstawiciele ówczesnych stanów społecznych dbali
o higienę osobistą. Poznali także
konsekwencje wynikające z braku
troski o zdrowie.
Największym zainteresowaniem
najmłodszych cieszyła się degustacja
smacznych i zdrowych potraw. Można było spróbować pełnych witamin
kolorowych soków i koktajli, pożywnych surówek, warzywnych szaszłyków i owocowych kanapeczek.
Celem wszystkich działań było
poszerzenie wiedzy uczniów na
temat czynników zagrażających
zdrowiu, a także kształtowanie pozytywnej motywacji oraz nawyków
prozdrowotnych.

Strażackie sukcesy
D

użym sukcesem zakończył się
udział uczennic Zespołu Szkół
w Czechach w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Uczniowie,
biorący udział w konkursie, muszą
wykazać się wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, historii,
tradycji oraz sprzętu używanego
przez straż pożarną.
Marika Reda, reprezentująca
gimnazjum, okazała się bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze miejsce.
Zwycięstwo było przepustką do
rywalizacji w kolejnym etapie –
w Opocznie.
Gabriela Cieślak, ze szkoły podstawowej, wywalczyła drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Opiekunem obu uczennic jest Jarosław Szewczyk.

■■■

W Opocznie 22 kwietnia walczyli
najlepsi z województwa łódzkie-

go. W pierwszym etapie wszyscy
uczestnicy odpowiadali na pytania testowe, dotyczące działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych,
ratownictwa medycznego, działań
operacyjnych i zapobiegania pożarom. W części ustnej konkursu
zawodnicy udzielali odpowiedzi na
pytania teoretyczne i wykonywali
zadania praktyczne, m.in. z zakresu
ratownictwa medycznego.
W tegorocznej edycji turnieju komisja konkursowa, której przewodniczył bryg. Tomasz Lewandowski,
zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP
w Łodzi, zdecydowała, że wszystkim uczestnikom z poszczególnych
grup wiekowych zostanie zadane to
samo pytanie. Taka forma części finałowej zagwarantowała emocje do
ostatniej chwili.
Finaliści otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Tekst: Jarosław Szewczyk

LGD
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Nowa strategia działania
na kolejne lata
Z końcem 2015 roku upłynął termin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność. Do końca
kwietnia lokalne grupy działania z niecierpliwością czekały na wyniki oceny. Uchwałą
komisji konkursowej, na terenie województwa łódzkiego do realizacji swoich strategii
wybranych zostało 16 lokalnych grup działania i jedna lokalna grupa rybacka.
Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w wyniku oceny otrzymała
207 punktów, zajmując tym samym
6. miejsce w województwie.
19 maja przedstawiciele LGD
„Podkowa” – Ewa Padzik, prezes
Zarządu oraz Paweł Perdek, skarbnik – w obecności przedstawicieli
samorządu województwa podpisali
umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Nowa strategia będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania
„Podkowa” do roku 2023.
Na wsparcie projektów w ramach
LSR przyznano 6.000 000 zł, z czego na poszczególne działania przeznaczono:
■ 1.000 000 zł – na podejmowanie
działalności gospodarczej,
■ 1.800 000 zł – na rozwijanie działalności gospodarczej,
■ 1.850 000 zł – na inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,

■ 800.000 zł – na projekty granto-

we w zakresie wzmacniania kapitału
społecznego oraz promocji obszaru LGD i zachowania dziedzictwa
kulturowego,
■ 450.000 zł – na tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
■ 100.000 zł – na projekty szkoleniowe oraz operacje własne LGD.
Dodatkowo pozyskano 1.450 000
złotych na wsparcie funkcjonowania
LGD oraz 120.000 zł na wdrażanie
projektów współpracy. Na obszar
gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim i Poddębice pozyskano
łącznie 7.570 000 zł. Środki finansowe przyznawane będą w ramach

Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wszelkie informacje, związane
z możliwością pozyskiwania środków z programu, można uzyskać
w siedzibie stowarzyszenia, która mieści się w budynku Zespołu
Gimnazjum Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach, w punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Poddębicach oraz na stronie internetowej
www.podkowa.zdwola.com.pl.

pauLiNa sTaŃcZyk,
kiNGa maj-wysokiŃska

Lokalna Grupa
Działania „Podkowa”
w liczbach

5 – To liczba gmin członkowskich LGD: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim i Poddębice. Tylu też członków liczą Zarząd oraz
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
6 – Kolejna edycja Nocy Świętojańskiej
odbędzie się 24 czerwca na terenie Stajni
Gajewniki. Jak co roku, punktem kulminacyjnym imprezy będzie rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejszy wianek świętojański. Zgłoszenia przyjmujemy do 10
czerwca.
15 – To liczba członków Rady Programowej, czyli organu odpowiedzialnego za wybór projektów do ﬁnansowania ze środków
pozostających w dyspozycji LGD.
65 – Tylu członków, reprezentantów sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz przedstawicieli mieszkańców, liczy
Stowarzyszenie.
713 km2 – To łączna powierzchnia gmin
członkowskich LGD.
45.283 – To liczba mieszkańców obszaru
działania LGD.
6.000.000 zł – Tyle środków, przeznaczonych na realizację projektów w ramach
strategii rozwoju lokalnego, pozostaje
w dyspozycji LGD w latach 2016-2023.

bieg Świętojański – po raz pierwszy
c
zołganie się pod zasiekami, pokonanie ściany czy kontener z lodowatą wodą – między innymi takie
przeszkody czekają na wszystkich
chętnych, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w ramach
Biegu Świętojańskiego. Zawody na
dystansie ok. 5 km będą sportową
częścią Nocy Świętojańskiej, wydarzenia organizowanego corocznie
przez LGD „Podkowa” na terenie
Stajni Gajewniki.

– Każdy uczestnik musi pokonać trasę, na której przygotujemy
kilkanaście przeszkód. Zawodnicy dostaną pamiątkową koszulkę,
specjalny medal, numer startowy,
bon żywieniowy, napój oraz baton.
Najlepsi w trzech klasyfikacjach –
mężczyźni, kobiety oraz drużyny
– wyjadą z Gajewnik z pucharami
oraz nagrodami rzeczowymi – mówi
Damian Mikołajczyk, jeden z organizatorów, druh OSP Janiszewice.

Początek biegu wyznaczono na 24
czerwca o godz. 16.
Start i meta zlokalizowane będą
na terenie Stajni Gajewniki, jednak
trasa obejmuje również okoliczne
wsie w gminie Zduńska Wola. Organizatorami tego niecodziennego
wydarzenia sportowego są strażacy
z OSP w Janiszewicach.
Aby zapisać się na Bieg Świętojański, wystarczy wypełnić formularz, który dostępny jest online.

Można go pobrać ze strony www.
facebook.com/biegswietojanski.
Opłata startowa za udział w biegu w terminie od 1 czerwca do 19
czerwca wynosi 60 zł, a w dniu zawodów (o ile będą dostępne miejsca) – 70 zł.

