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Trwają roboty murarskie
związane z budową nowej
części urzędu gminy.
Planowany termin
wykonania inwestycji
to jesień 2017 roku

Taki sukces zdarza się
rzadko. Drużyna z Wojsławic
wygrała piłkarski turniej po
raz trzeci z rzędu. Wcześniej
żadnej ekipie nie udało się
tego dokonać

Pięknych Świąt Wielkanocnych,
obfitujących w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość
życzą
Henryk Staniucha, wójt Gminy Zduńska Wola wraz z pracownikami Urzędu
Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola oraz Radni Gminy Zduńska Wola
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Zapraszamy na

iX festyn recyklingowy
Wojsławice – 23 kwietnia 2016 r.

Drogie Panie

n

igdy za wiele dla Was dobrych
życzeń i ciepłych słów. Chociaż
za nami kalendarzowy Dzień Kobiet,
to pragnieniem „brzydszej” części naszego społeczeństwa, a więc i moim
jest, abyście były zawsze szczęśliwe,
radosne, zdrowe i kochane.

Warto zapisać w kalendarzu datę: – 23 kwietnia 2016 roku. Tego dnia w Wojsławicach odbędzie się IX Festyn Recyklingowy. Jak co roku jego uczestnicy będą mogli wymieniać odpady
na sadzonki roślin. Oprócz zbiórki zaplanowano także warsztaty przycinania roślin, a także
pokaz pod hasłem: „Jak prawidłowo przygotować kompost”.
– Podczas pokazu kompostowania będzie można się dowiedzieć, jakie materiały organiczne
nadają się do takiego składowania i przetwarzania, jak należy układać poszczególne warstwy, w jaki sposób przyspiesza się produkcję kompostu – mówi Antoni Wujda, naczelnik
wydziału infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych.

Szanowni Mieszkańcy

Festyn odpowiada na potrzebę edukacji i dostępu do informacji o możliwościach, jakie niosą
ze sobą nowoczesne metody segregacji oraz ochrony środowiska.

bliżająca się wiosna niesie nadzieję, poprawia nastrój, przywołuje na twarzy uśmiech, pozwala
przychylniej patrzeć w przyszłość.
Starajmy się wchodzić w ten okres
bez wzajemnych urazów; z przekonaniem, że pięknie być bliźnim dla
drugiego człowieka. Pamiętajmy, że
okazane dobro wraca. Cieszy mnie,
że tak dużo oznak wzajemnej życzliwości dostrzegam wśród Mieszkańców naszej gminy.
W atmosferze zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy pragnę przekazać Wam Wszystkim serdeczne
życzenia radości i siły płynącej z
istoty Świąt Wielkanocnych. Życzę,
by uśmiech, nadzieja i optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia.
HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Przyjdź i przekonaj się sam

z

23 kwietnia – IX Festyn Recyklingowy
przy SP w Wojsławicach
21 maja – Gminny Dzień Dziecka w Izabelowie
24 czerwca – Noc Świętojańska w Gajewnikach
Czerwiec – Manewry strażackie
17 lipca – 90-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Korczewie
11 września – Dożynki Gminne.

dzisiaj już myślą o jutrze

s

amorządowcy Młodzieżowej Rady Gminy zebrali się 3 marca
w Czechach na swojej sesji. W prezydium zasiedli: przewodniczący
Maciej Kaczmarek, wiceprzewodniczący Aleksandra Owczarek i Kamil Ignaczak oraz sekretarz Zuzanna Kozłowska.
Młodzi radni zatwierdzili plan
pracy na nadchodzący rok. Po sesji
odbyło się spotkanie z Sylwestrem
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Witczakiem (na zdjęciu z prawej),
radnym Rady Gminy Zduńska Wola.
Jego uczestnicy zastanawiali się, jak
skuteczniej docierać do mieszkańców
z informacjami o działalności MRG.
Młodzi radni chcieliby m.in. pisać
projekty, zaangażować się w akcje
społeczne i krzewić samorządność
wśród swoich rówieśników.
– Poprzez takie akcje rozwijacie
się i uczycie się wielu pożytecznych

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:

e-mail: printszop@wp.pl

rzeczy. Będziecie wiedzieli, jak napisać projekt, jak go przeprowadzić
i poprawnie rozliczyć. Takie działania mogą zaprocentować w przyszłości – podkreślała podczas spotkania Ewa Padzik, sekretarz Gminy
Zduńska Wola.
Młodzieżowa Rada Gminy jest reprezentacją młodych mieszkańców
naszej gminy. MRG liczy 15 osób,
które wybrano w obu gimnazjach.

opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
reGionY
tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

informacje



naszagmina marzec 2016 3

Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Zduńska Wola idzie pełną parą

Mury parteru już stoją
Pierwsze prace, które polegają na wylaniu fundamentów
pod nowy obiekt, rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku.
Obecnie trwają roboty murarskie związane z budową nowej części. Planowany termin wykonania zadania to jesień
2017 roku.
– Z punktu widzenia finansów gminy to duże,
ale konieczne przedsięwzięcie. Konieczne, gdyż
obecnie użytkowany budynek nie spełnia podstawowych, współcześnie obowiązujących standardów, chociażby w zakresie dostępności dla
osób niepełnosprawnych. Brak w nim także jakiegokolwiek zaplecza socjalnego i sanitarnego
– wyjaśnia wójt Henryk Staniucha i dodaje, że
pomieszczenia nie spełniają także podstawowych
kryteriów funkcjonalnych.
Nowa siedziba Urzędu Gminy Zduńska Wola
wypełni nie tylko współczesne wymagania w zakresie ergonomii, ale przede wszystkim usprawni
pracę, a mieszkańcom ułatwi załatwianie spraw
indywidualnych.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tadeusz Pędziwiatr z Przedłęcza w gminie Brąszewice.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.
W pierwszym realizowana będzie rozbudowa budynku to jest: nowego skrzydła wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami do parkingów, a także
zlikwidowanie kolizji z istniejącym przyłączem
kanalizacyjnym.
W drugim etapie realizowana będzie modernizacja istniejącej części budynku.

fot. archiwum ug

Zaproszenie na seminarium ngo.pl
Seminarium ngo.pl, organizowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych”,
realizowane jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Seminarium odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Szadku, przy ul. Widawskiej 16.
Każdego roku wybieranych jest kilka miast w Polsce, gdzie odbywają się seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla lokalnych organizacji pozarządowych. Szadek jest jednym z takich miejsc, wskazanych w tym roku. Lokalnym partnerem, wspierającym organizację seminarium, jest Lokalna Grupa
Działania „Podkowa”.
Podczas seminarium przedstawione będą wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl, jego możliwości komunikacyjne i promocyjne, a także zebrane wśród
uczestników opinie, postulaty i sugestie dotyczące tego, jak zmieniać i ulepszać portal ngo.pl, aby jak najlepiej dostosować go do potrzeb mieszkańców
gminy. Zaplanowano także blok warsztatowy poświęcony komunikacji i promocji działań społecznych.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w seminarium!
Zapisy pod nr tel. 519 057 250.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Aby przeprowadzić transformację
gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną, polski rząd
zdecydował się opracować Narodowy Program Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie
lokalnym, a zatem – chcąc zmieniać gospodarkę
– właśnie tam należy zaplanować odpowiednie
działania. PGN to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia
celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:
■ redukcji emisji gazów cieplarnianych,
■ zwiększania udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych,
■ redukcji zużycia energii finalnej,
■ poprawy jakości powietrza,
■ zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy, które opra-

cowały PGN, mogą brać udział w programach,
których celem jest pozyskanie dofinansowania na
działania takie jak:
■ termomodernizacje budynków,
■ wdrażanie odnawialnych źródeł energii,
■ działania z zakresu modernizacji transportu
publicznego (zmniejszające emisję),
■ modernizacje oświetlenia ulicznego.
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść
szanse gminy i jej mieszkańców na uzyskanie
dofinansowania ze środków krajowych i Unii
Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości gminy Zduńska Wola w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji
budynków, przeprowadziliśmy badania ankietowe.
Ankieta skierowana była do właścicieli i zarządców
budynków mieszkalnych, a także do instytucji oraz
przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie gminy,
niezależnie od chęci uczestnictwa w programach
wdrażanych przez gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.
Analiza pozyskanych informacji pozwoli trafnie zdefiniować potrzeby w dziedzinie ochrony
powietrza.

Bobry – niszczyciele. Kiedy można żądać odszkodowania?
S
zkody spowodowane działalnością bobrów
podlegają odszkodowaniom. Zgłoszenia
szkód, wyrządzanych przez te zwierzęta, dokonuje się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Skutki prawne objęcia ochroną bobrów
określa rozdział 10 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

istotne zapisy:

■ Art. 126 ust. 1 pkt 5 – Skarb Państwa odpowia-

da za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
■ Art. 126 ust. 2 – odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści.
■ Art. 126 ust. 3 – oględzin i ustalania szkód,
a także ustalania wysokości odszkodowania i jego
wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony
środowiska.

Zgodnie z art. 126 ust. 6
– odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
2) jeżeli poszkodowany:
a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych
w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
b) nie wyraził zgody na budowę przez regional-

nego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora
parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
3) za szkody:
a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100
kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,
c) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem

powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych.
Zgodnie z art. 126 ust. 10 w sprawach spornych
dotyczących wysokości odszkodowań orzekają
sądy powszechne.
Do lipca 2013 roku, zgodnie z ww. ustawą,
Skarb Państwa odpowiadał wyłącznie za szkody
wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Od lipca 2013 roku
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U.
2013.842) zapis taki jest niezgodny z art. 32 ust.
1 oraz art. 64 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z tym Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry w każdym przypadku, z wyłączeniem mienia Skarbu Państwa, w tym dróg krajowych. Szkody spowodowane działalnością bobrów
na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich również podlegają odszkodowaniom.
W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11
(Dz.U.2013.842), nie ma konieczności dołączania oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, jak to było do tej pory.
Bliższych informacji udziela Tomasz Kmieć,
podinspektor w Wydziale infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych, pokój nr 7
(I piętro), tel. 43 825 33 82.

informacje
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Nadal dotujemy oczyszczalnie
przydomowe
Mieszkańcy gminy Zduńska Wola mogą się
ubiegać o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja udzielana jest posiadaczom nieruchomości, tj. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy
wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Warunkiem jest
spełnienie wymogów regulaminu
przekazywania dotacji z budżetu
gminy na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na tych terenach gminy Zduńska Wola, gdzie
nie ma wybudowanego czy projektowanego systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub brak jest moż-

liwości technicznego podłączenia
do sieci kanalizacji sanitarnej. Dofinansowaniu podlegają oczyszczalnie pracujące na osadzie czynnym
bądź złożu biologicznym, których
proces oczyszczania w całości zachodzi w zbiorniku oczyszczalni.
Wśród wsi, które nie mają możliwości korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej są: Biały Ług,
Gajewniki, Poręby i Pratków.
Nabór wniosków trwa do 15
sierpnia tego roku budżetowego lub
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dotacje.
Przypominamy, że wszyscy właściciele, którzy na swoich nieruchomościach wykonali przydomową

Rusza 14. konkurs
dla rolników
■
W
■
konkursie mogą brać udział
rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej
jeden z właścicieli). Celem konkursu jest promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w środowisku pracy
rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw
rolnych dla właścicieli i członków
ich rodzin.

Komisje konkursowe ocenią m.in.
takie elementy gospodarstwa jak:

■ ład i porządek w obrębie podwó-

rza, zabudowań i stanowisk pracy,
■ stan budynków inwentarskich
i gospodarczych, w tym: schodów
i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych,
■ wyposażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne
zabezpieczenia przed wypadkami,
■ stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie,
■ warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej,
rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające
na bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie
rolnym,
■ estetykę gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do konkursu są dostępne na
stronie internetowej KRUS: www.
krus.gov.pl oraz w jej jednostkach
organizacyjnych.
Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach
rolnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija
31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie.

oczyszczalnię, winni zgłosić do gminy fakt uruchomienia tego obiektu.
Oczyszczalnie, wykonane w ra-

mach udzielenia dotacji, są systematycznie wprowadzane do ewidencji.

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA
ZAPRASZA
ZAINTERESOWANE OSOBY FIZYCZNE I PODMIOTY GOSPODARCZE
DO ZGŁASZANIA
POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ
WSPÓLNEJ BAZY TERENÓW INWESTYCYJNYCH
NA OBSZARZE MIAST I GMIN:
ZDUŃSKA WOLA, ŁASK, SZADEK, ZŁOCZEW,
ZAPOLICE, SĘDZIEJOWICE, SIERADZ I BRZEŹNIO
ORAZ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
W terminie od 15 lutego do 31 marca 2016 r. zainteresowani mogą przesłać lub
składać formularze:
w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zduńska Wola, 98 - 220 Zduńska
Wola, ul. Zielona 30,
w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30,
w sekretariacie,
w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

■
■
■

Formularze można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30; w pokoju nr 8, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola:
www.gminazdunskawola.pl
Na formularzu zgłoszeniowym potencjalnych terenów inwestycyjnych prosimy
o przekazanie informacji o posiadanych terenach o powierzchni większej niż 0,5
ha, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów.
Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:
zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne,
przeznaczenia pod określone funkcje.
W formularzu są zawarte rubryki do obowiązkowego wypełnienia.

■
■

Gmina nie planuje wykupów gruntów prywatnych. Potencjalni inwestorzy zainteresowani kupnem lub dzierżawą gruntów na cele inwestycyjne będą mogli
zapoznać się z ofertą i indywidualnie ustalać warunki nabycia nieruchomości
z właścicielami gruntów.
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Ulgi dla dużych rodzin
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla
rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z co najmniej
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta wydawana jest
bezpłatnie.

O Karcie Dużej Rodziny rozmawiamy
z Aleksandrą Pawlicką, kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Zduńska Wola.

Gdzie należy się zgłosić, by otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
– Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy
złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu
zamieszkania. Dla mieszkańców gminy Zduńska
Wola wnioski, w celu przyznania Karty Dużej
Rodziny, można pobierać i składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli,
ul. Zielona 30 w pokoju nr 1.
Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
– Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek,
które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronach: www.
rodzina.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl. Lista jest
aktualizowana na bieżąco.
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
– Miejsca, w których przysługują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem: „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki
należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać
kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać
w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty, nie trzeba być z całą rodziną w jednym miejscu.
Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej
Rodziny?
– Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej
gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała.
Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest
za opłatą 9,21 zł.
Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same
prawa korzystania z karty?
– Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie
daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to,

czy są małżeństwem. Istotne jest by w momencie składania wniosku o Kartę byli rodzicami co
najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku. Z Karty korzystać mogą także małżonkowie
uprawnionych rodziców.
Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?
– Tak, o ile każda z osób tworzących związek
nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga
dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje dzieci, to
każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie
jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia
nie będą mu przysługiwały. Np. w związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci, a mężczyzna
ma troje dzieci, wśród tych dzieci jedno dziecko
jest wspólne – w takiej sytuacji uprawnienia wynikające z programu przysługiwać będą wyłącznie
mężczyźnie (gdyż on jest rodzicem trojga dzieci).
Uprawnienia wynikające z programu przysługują
temu partnerowi, który jest rodzicem trojga dzieci
(mogą być to dzieci z różnych związków). Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja małżonka
rodzica. Małżonkowi rodzica, w przypadku, gdy
rodzic ma co najmniej troje dzieci, przysługują
uprawnienia, nawet jeżeli małżonek ten nie ma
żadnego własnego dziecka.
Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli rodzic nie mieszka
z dziećmi?
– Tak. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby
otrzymać zniżki.
Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?
– Tak. Uprawnienia wynikające z programu
przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy
rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim
mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą
żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też
już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te
mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu
(bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego
wszystkim dzieciom.
Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania?
– Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej
mają miejsca zamieszkania w różnych gminach,
wówczas każdy z nich składa wniosek w gminie
właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych członków
rodziny (chyba że dane pozostałych członków
rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie,
za pomocą którego gmina zamawia Karty Dużej

pomoc sp

Rodziny). Zatem np. w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, które mieszkają w innej gminie, złoży
wniosek o przyznanie mu Karty Dużej Rodziny
i we wniosku tym wskaże swoje dzieci, wówczas
gmina właściwa dla zamieszkania tego rodzica
powinna zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny
dla tego rodzica i nie zamawiać wydruku Kart
Dużej Rodziny dla jego dzieci.
Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują dzieciom małżonka?
– Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze związku małżeńskiego, czy też z innych związków małżonków. Zatem uprawnienia
przysługiwać będą małżonkom i dzieciom w np.
takich przypadkach:
■ małżonkowie mają jedno wspólne dziecko
i każdy z małżonków ma po jednym dziecku
z innych związków,
■ małżonkowie mają troje wspólnych dzieci, a jeden z małżonków ma dwoje dzieci
z innych związków,
■ małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, ale
jeden z małżonków ma troje dzieci z innych
związków.
Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?
– Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku
życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia
będą jej przysługiwać do 30 września tego samego roku. Osoba taka powinna przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
złożyć oświadczenie lub dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły,
w której zdawała maturę.

społeczna
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Wnioski od 1 kwietnia
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, wprowadza w życie program
„Rodzina 500 plus”. O szczegółach rozmawiamy
z Aleksandrą Pawlicką, kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
– Te świadczenie mogą otrzymywać rodzice,
opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni
dziecka.
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do
świadczenia?
– Prawo do świadczenia będzie ustalane na
okres 1 roku – od 1 października do 30 września.
Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego jest jednak dłuższy – od 1
kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
– To kwota, od której nie będą odprowadzane
podatki i w takiej wysokości trafi do rodziny.
Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
– Kryterium dochodowe będzie dotyczyło
tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących
o świadczenie na pierwsze dziecko.
Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?
– Rodzice, bez względu na dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne
dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż
800 zł na osobę w rodzinie (lub 1.200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także
na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, gdzie dochód
przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym
samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł,
będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?
– Tak, do ukończenia przez nie 18 roku życia.
Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat,
ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
– Dziecko do 25 roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego
młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy
800 zł (1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Jaka jest droga do otrzymania świadczenia?
– Wystarczy złożyć wniosek – przez internet
lub w gminie. Świadczenie zostanie wypłacone
gotówką lub przekazane bezpośrednio na konto
wskazane przez rodzica.
Kiedy można złożyć wniosek?
– Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia
2016 roku. Jeśli taki dokument zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną
wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do
programu będzie można dołączyć w dowolnym
momencie.
Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie
z Programu?
– Świadczenie otrzyma każda rodzina bez
względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są

w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.
Jak będą traktowane dzieci z tzw. patchworkowych związków?
– Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich
związków posiada jeszcze wspólne dziecko, do
składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Czy zasiłek będzie wypłacany rodzicom, którzy
się rozwodzą?
– Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
Czy Program Rodzina 500 plus dotyczy także
dzieci adoptowanych?
– Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci
biologicznych.
Czy rodziny mieszkające zagranicą będą mogły
pobierać świadczenie?
– Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona
ograniczyć przypadki nienależnego pobierania
świadczeń przez osoby mieszkające zagranicą.
Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina korzysta za granicą z pomocy o podobnym
charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy
o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie
świadczenia są zobowiązani do informowania
o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do
tego świadczenia.

Rozmawiała: Karolina Tłokińska

Nowa wypłata dla rodziny – świadczenie rodzicielskie
■
O
d 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski
o świadczenie rodzicielskie.
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r.
ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1217) wprowadza nowe świadczenie rodzinne –
świadczenie rodzicielskie. Ustawa weszła w życie
1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

■ osobom, które urodziły dziecko, a które nie

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego,
■ w wysokości 1000 zł miesięcznie,
■ niezależnie od kryterium dochodowego (jest
to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie
nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom),

przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten
okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71
tygodni.

Uprawnieni do pobierania tego
świadczenia są między innymi:

■ bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie

w urzędzie pracy),
■ studenci,
■ osoby wykonujące prace na podstawie umów
cywilnoprawnych.

Ważne!

Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.,
którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodziciel-

skie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016
r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Osoby te powinny złożyć wniosek najpóźniej do
dnia 1 kwietnia 2016 r. aby uzyskać świadczenie
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku, wniosek
złożony po wskazanym terminie skutkuje uzyskaniem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia
wniosku.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za
okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres
urlopu rodzicielskiego.
Bliższe informacje: tel. 43 825 33 72.
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Lepszy internet
zależy od Ciebie!

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodziliśmy 9 lutego. Wszystkie działania
podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem „Lepszy internet zależy
od Ciebie!”. Uczniowie w Szkole Podstawowej w Krobanowie, w ramach zajęć
edukacyjnych, uczestniczyli w zajęciach
na temat zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu. Chętni uczniowie brali udział
w kursach e-learningowych, quizach i konkursach związanych z bezpieczeństwem
w sieci. Przygotowywane były także gazetki tematyczne.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce DBI od 2005
roku organizowany jest przez Fundację
Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką
Sieć Komputerową (NASK).
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do zasobów internetowych; zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa dzieci
w internecie oraz nagłośnienie tematyki
dotyczącej bezpieczeństwa online.
TEKST I FOT.: SP W KROBANOWIE

Ferie także
w szkołach

ośWiaTa

marzec 2016

Zimowe ferie trwały w Polsce 6 tygodni
– od 18 stycznia do 28 lutego. Uczniowie
z poszczególnych regionów mogli skorzystać z dwóch tygodni zimowych wakacji,
przysługujących w terminie wyznaczonym
dla określonego województwa.
Dzieci z województwa łódzkiego wypoczywały jako ostatnie. Mimo braku zimowej
aury, nie narzekały. Placówki oświatowe na
terenie naszej gminy zapewniły im mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły wybierać zajęcia
sportowe, plastyczne lub korzystać z wyjazdów do kina i na basen. Uczniowie klas
gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach
z przedmiotów ścisłych i przygotowywali
się do czekających ich egzaminów. Średnio
każdego dnia w zajęciach uczestniczyło ok.
110 uczniów.

Marcel Sabat o roli „Zośki”

Marcel Sabat, odtwórca roli Zośki w filmie
Roberta Glińskiego „Kamienie na szaniec”,
7 stycznia gościł w Zespole Szkół w Czechach. Tłumnie zgromadzona młodzież
wszystkich klas gimnazjum oraz nauczyciele powitali gościa gromkimi brawami.
Młody aktor opowiadał o sobie
i swojej przygodzie z aktorstwem.
Z Kielc, skąd pochodzi, na plan
filmu do Warszawy dostał się po
długim castingu. Aby bez zarzutu
zagrać rolę Zośki, musiał przestudiować wiele materiałów, dzięki któ-

rym dowiedział się, jak wyglądało
życie w czasie okupacji. Niezbędne
były spotkania z ludźmi, którzy pamiętali wojnę, oglądanie filmów czy
zdjęć pokazujących życie w czasie
okupacji niemieckiej.
Marcel Sabat uświadomił uczestnikom spotkania, jak trudnym zawodem jest profesja aktora. Podkreślał,
że każda rola potrafi wyeksploatować
psychicznie i fizycznie, że do każdej
trzeba się rzetelnie przygotować.
Chętnie opowiadał o przygodach
na planie filmowym, wykonywaniu

efektów specjalnych – wybuchów,
dramatycznych, karkołomnych scen
i pracy kaskaderów podczas kręcenia takich ujęć. Zwrócił uwagę na
rolę Rudego, którego zagrał Tomasz
Ziętek.
Podczas spotkania nie zabrakło
pytań niezwiązanych z teatrem i filmem. Uczniowie chętnie pytali gościa o jego ulubione kluby sportowe
i gry komputerowe.
To było niezapomniane spotkanie.

tEKst i fot.: archiwum
zgspip w czEchach

dla babci i dziadka od wnucząt
d
zieci uwielbiają i podziwiają
swoich dziadków. Są oni najważniejszymi, zaraz po rodzicach,
osobami w życiu każdego malucha,
zawsze gotowymi nieść pomoc, poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość
oraz serce ukochanym wnuczętom.
Dzień Babci i Dziadka to bardzo
ważne i wyjątkowe święta w kalendarzu każdego wnuka. W tym roku
przedszkolaki z palcówek oświatowych przygotowały swoim najbliższym okolicznościowe występy. Babcie i dziadkowie mogli wziąć udział
w konkursach oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wnuczętami. Seniorzy ze wzruszeniem przyglądali
się występom, a na koniec nagrodzili
maluchy gromkimi brawami.

FOT. ARCHIWUM ZGSPIP W CZECHACH

oświata



Ruszyła rekrutacja
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W marcu ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do gminnych przedszkoli. Nabór do placówek, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Zduńska Wola, na rok szkolny 2016/2017
będzie przeprowadzony z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o systemie
oświaty.

Przedszkola
Od 22 do 29 lutego rodzice składali
do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tej placówce.
Rekrutacja dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk.
2016/2017 rozpoczęła się 1 marca
i potrwa do 31 marca br. Do placówek przedszkolnych, dla których
organem prowadzącym jest gmina
Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci
mieszkańców naszej gminy.
Rodzice dzieci spoza terenu będą
mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub
oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkołach podstawowych, dopiero wówczas, gdy w tych
placówkach pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci z terenu
gminy.
W pierwszej kolejności, zgodnie
z ustawą o systemie oświaty, będą
przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa,
czyli dzieci: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
z niepełnosprawnym rodzeństwem,
z rodzin wielodzietnych (minimum
troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają
jednakową wartość.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego,
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dane przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę
dodatkowe kryteria:
■ rodzice dziecka (prawnego opiekuna) pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, prowa-

dzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;
kryterium stosuje się również do
pracującego lub uczącego się rodzica
samotnie wychowującego dziecko;
■ rodzeństwo dziecka uczęszcza do
placówki, do której składany jest
wniosek;
■ dziecko mieszka w obwodzie swojej szkoły;
■ dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata.
Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu
gminy pozostaną wolne miejsca,
placówka będzie mogła przyjąć
dzieci zamieszkałe poza jej terenem, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego
obszaru.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek podane
zostaną do publicznej wiadomości
15 kwietnia do godz. 12. Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego trwać będzie od 16 maja
do 15 czerwca br.

I klasy szkół podstawowych

Rekrutacja uczniów do I klas szkół
podstawowych,
prowadzonych
przez gminę Zduńska Wola, na rok
szkolnych 2016/17 ruszyła 1 marca
br. Jej wyniki znane będą 19 kwietnia do godz. 12.
Zgodnie z ustawą, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
przyjmuje się dzieci zamieszkałe

w obwodzie danej placówki oraz,
w dalszej kolejności, na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów),
dzieci zamieszkałe poza obwodem
danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci
siedmioletnie (rocznik 2009) zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci sześcioletnie (rocznik
2010), zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły podstawowej na
podstawie wniosków rodziców, jeśli
dziecko korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej albo posiada opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej, wydaną
przez poradnię psychologicznopedagogiczną.
Dzieci z rocznika 2009, które
w obecnym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasie I, mogą w roku
szkolnym 2016/2017 kontynuować
naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeżeli rodzice przedłożą dyrektorowi szkoły w terminie do 31
marca 2016 r. odpowiedni wniosek.
Dziecko, które będzie kontynuowało naukę w klasie I w roku szklonym
2016/2017, w bieżącym roku szkolnym nie będzie podległo klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy

II oraz nie otrzymuje świadectwa
szkolnego promującego.
Dzieci urodzone w II połowie
2008 r., które w roku szkolnym
2015/2016 uczęszczają do klasy II
szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016
r., mogą kontynuować w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie II,
z tym że w tym roku szkolnym nie
podlegają one klasyfikacji rocznej
i promowaniu do klasy III oraz nie
otrzymują świadectwa szkolnego
promującego.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego uzupełniającego,
jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Termin postępowania uzupełniającego trwać będzie od 4 maja do 16
sierpnia br.

To jest ważne!

Dzieciom, które w roku szkolnym
2016/2017 rozpoczną naukę w klasie
I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r.
może wskazać jako miejsce realizacji
obowiązku szkolnego szkołę podstawową inna niż placówka, w obwodzie której dziecko uczęszcza,
pod warunkiem, że liczba uczniów
w klasie I nie przekracza 7.
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Mistrzostwo po raz trzeci
VII Halowy Turniej Seniorów Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola rozegrano 28 lutego w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Już
od wczesnych godzin rannych sala wypełniała się kibicami i zawodnikami chętnymi
do udziału w rozgrywkach.
I tym razem turniej cieszył się
dużym zainteresowaniem. W rozgrywkach uczestniczyło 7 drużyn.
Ich zawodnicy zacięcie walczyli
o najlepsze miejsca na podium.

ostatecznie klasyfikacja
wyGląda nastęPująco:

I miejsce – Wojsławice,
II miejsce – TS Janiszewice,
III miejsce – Rębieskie.
Warto zaznaczyć, że drużyna
z Wojsławic strzeliła przysłowiowego klasycznego „hat-tricka”, gdyż
wygrała turniej po raz trzeci i to po
raz trzeci z rzędu. Wcześniej żadnej ze startujących ekip nie udało
się tego dokonać.
Pierwsze trzy zespoły zostały
nagrodzone pucharami, pamiątkowymi medalami oraz nagrodami
rzeczowymi.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Tomasz Lis z drużyny mistrzów, a najlepszym bramkarzem
Tomasz Chrześcijanek także z drużyny z Wojsławic.
Wręczenia pucharów, medali,
dyplomów, i nagród dokonał wójt
Henryk Staniucha wraz z radnymi
Rady Gminy Zduńska Wola.

Celem Halowego Turnieju Seniorów była promocja sportu
i podnoszenie sprawności fizycznej

wśród mieszkańców gminy, podjęcie współzawodnictwa pomiędzy
drużynami oraz wspólne organi-

I7 maja – „Polska Biega” w Annopolu Starym i Zborowskiem
12 maja – Turniej Gimnazjum w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy (chłopcy) w Czechach
17 maja – Wysportowany Miś (zawody dla klas I-III) w Annopolu Starym
21 maja – Gminny Dzień Dziecka w Izabelowie
24 maja – Czwórbój Lekkoatletyczny (dla klas IV-VI) w Janiszewicach
Maj/Czerwiec – Spartakiada Przedszkolaka
7 czerwca – Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy (dla klas IV-VI) w Krobanowie
14 czerwca – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (chłopcy z klas I-III) w Czechach
16 czerwca – Turniej Piłki Nożnej O Puchar Wójta Gminy (chłopcy z klas IV-VI) w Czechach
26 czerwca – Turniej sołecki w Rębieskich
8 grudnia – Mikołajkowy turniej piłki nożnej młodzików (dla klas I-III) w Wojsławicach
13 grudnia – II MEMORIAŁ im. Waldemara Rudzkiego w tenisie stołowym (dla szkół podstawowych i gimnazjum)

zowanie różnych działań sportowych.

tEKst i fot.: dawid antczaK

sport
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Finał II tenisowego Grand Prix
II Grand Prix Gminy Zduńska Wola w tenisie
stołowym o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola za nami. 12 marca odbyła się piąta i zarazem finałowa runda. Rozgrywki odbywały
się w sali gimnastycznej przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach.
Do II edycji Grand Prix przystąpiło blisko 50 zawodników – nie tylko
z terenu naszej gminy, ale także
z Sieradza, Błaszek, Burzenina,
Lututowa, Łasku, Złoczewa i Woli
Wiązowej.
II edycję tenisowego Grand Prix
wygrał Jerzy Ciekański z Woli
Wiązowej, drugie miejsce zajął Jacek Nowicki z Czech, a na trzecim
stopniu podium stanął Robert Bartosik ze Stoczków.
Na zakończenie rozgrywek puchary i nagrody wręczyli: Ewa Padzik, sekretarz Gminy Zduńska
Wola i Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola.
Wszystkim przybyłym zawodnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

fot.: bogdan pakuła

Nowe zasady korzystania z gminnych boisk
I
nformujemy, że 1 marca ruszyły
zajęcia na kompleksie boisk Orlik
w Czechach.

dyspozycji mieszkańców naszej gminy są także ogólnodostępne obiekty
sportowe przy Szkole Podstawowej
w Annopolu Starym i przy Szkole
Podstawowej w Krobanowie. Są to
boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach
32x44 m.

Godziny funkcjonowania obiektu:

■ od poniedziałku do piątku: – 16-21
■ sobota i niedziela: – 12-21.
Rezerwacji korzystania z boisk
można dokonywać każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc u animatorów, którymi są: Łukasz Goliński i Karol Piotrowski.

Pierwszeństwo
w rezerwacji mają:

■ grupy dzieci i młodzieży do lat

16 – mieszkańcy gminy Zduńska
Wola (rezerwacji dokonuje rodzic
lub pełnoletni opiekun)
■ grupy zorganizowane z terenu
gminy Zduńska Wola (rezerwacji
dokonuje trener, instruktor sportu,
nauczyciel, opiekun grupy).

Boiska te zostały
wyposażone w:

■ 4 zestawy do koszykówki
■ 2 zestawy bramek
■ zestaw do siatkówki i tenisa ziemRezerwacji nie podlegają boiska
w godzinach 16-18 (poniedziałek
– piątek). Te terminy są zarezerwowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Zduńska Wola.
W tym czasie będą organizowane
zajęcia, które w wybranych dyscyplinach sportowych poprowadzą
zatrudnieni animatorzy.

Korzystanie z kompleksu boisk
jest bezpłatne i ogólnie dostępne dla
wszystkich chętnych dzieci oraz dla
młodzieży i dorosłych.
Przypominamy, że istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu i rezerwacji boiska do gry w tenisa
ziemnego.
Pragniemy poinformować, że do

nego (słupki, siatki).
Z boisk można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 16–
21, a w dni wolne od zajęć szkolnych
w godz. 8-21.
Szanowni Mieszkańcy, przekazując boiska Orlik do użytku, prosimy
Was bardzo – szanujcie te obiekty
i nie pozwólcie ich niszczyć. Niech
służą nam jak najdłużej.
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Galantyna z mięsa gęsi
w sosie z czarnego bzu
Ponad 100 osób uczestniczyło w Gminnym Dniu Kobiet.
Spotkanie odbyło się 11 marca w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Korczewie. Na uroczystość zaproszone zostały
kobiety, które aktywnie uczestniczą w życiu gminy: radne,
sołtyski i członkinie kół gospodyń wiejskich.
– Jest to święto babć, mam, córek i sióstr. Każda
z pań wnosi w nasze życie miłość i ciepło. Dlatego bardzo pragnę podkreślić Wasze znaczenie
i Waszą ważną rolę w naszym życiu – mówił na
wstępie wójt Henryk Staniucha.
Było edukacyjnie, smacznie i radośnie. Zorganizowano bowiem konkurs kulinarny oraz turniej
wiedzy o gminie Zduńska Wola.
Gościem był szef kuchni Waldemar Załuski
wraz z kucharzem. Wspólnie przeprowadzili
warsztaty kulinarne. Uczestniczkom przekazano
wiele ciekawych informacji m.in. na temat gęsiny

i jej wartości odżywczych. Podczas warsztatów
przygotowana została galantyna z gęsi w sosie
z czarnego bzu i w sosie pomarańczowym. Każda
z uczestniczek mogła spróbować tego dania.
Tuż po degustacji reprezentacje 7 kół gospodyń wiejskich musiały przygotować na konkurs
właśnie galantynę z gęsiny. Ich zadaniem było
uzupełnienie tego dania tylko o jeden dodatkowy
składnik. Mógł być nim sos lub mus. Oceniano
także dekorację talerza.
Jury jednogłośnie przyznało dwa wyróżnienia
oraz pierwsze miejsce. Wyróżnienia otrzymały: KGW Kłady i Dionizów oraz KGW Wólka
Wojsławska. Pierwsze miejsce przypadło KGW
Czechy.
– Przygotowałyśmy galantynę z gęsi w sosie porzeczkowym. Sos podkreśla smak dania i wyostrza
kubki smakowe, ponieważ jednym z jego składni-

ków jest pieprz kolorowy. Sos zaprawiłyśmy czerwonym winem – wyjaśniła powody sukcesu Urszula Sakiewa, przewodnicząca KGW Czechy.
– To danie było zrównoważone pod względem
smaku. Sposób podania potrawy był poprawny.
Dekoracja optymalna, gdyż nie wystawała poza
talerz. Wszystko ze sobą współgrało – uzasadniali
ocenę kucharze.
W pozostałych konkursach brały udział
wszystkie reprezentacje. I tu także bezkonkurencyjne okazały się panie z Czech. Na kolejnych
miejscach uplasowały się reprezentacje z Annopola Nowego oraz Rębieskich.
Dzień Kobiet to także upominki. Każda z pań
otrzymała kwiatek oraz bombonierkę, a wszystkie koła gospodyń wiejskich, które brały udział
w konkursie kulinarnym, upominki ufundowane
przez firmy: Fackelman, Prymat oraz Feniks.

