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10 marca w Ogrodziskach
zorganizowano obchody
Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Zaproszenie wójta
Henryka Staniuchy przyjęło
prawie 100 pań

Aż pięciu laureatów i dwóch
finalistów uczęszcza do Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
w Czechach. Kto osiągnął tak
wysokie wyniki w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych?
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DROGIE PANIE!

Za nami kalendarzowy „Dzień
Kobiet”, święto naszych żon, mam,
babć, sióstr, koleżanek. Z okazji tego
święta, w imieniu własnym oraz
męskiej części społeczności Gminy
Zduńska Wola życzę Wam – kochane Panie – zdrowia, szczęścia i radości na każdy nadchodzący dzień.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W atmosferze zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy pragnę przekazać
Wam wszystkim serdeczne życzenia
czerpania siły płynącej z istoty Świąt
Wielkanocnych i radości z czasu
spędzonego w gronie najbliższych.
Niech uśmiech, nadzieja i optymizm
towarzyszą Wam każdego dnia.
HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Sołtysi z Gminy Zduńska Wola
spotkali się w Chróścinie
Dzień Sołtysa w gminie Zduńska Wola obchodzono 3 marca. Sołtysi i radni gminy
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w Chróścinie w województwie łódzkim.
Wójt Henryk Staniucha oraz
przewodniczący Rady Gminy Janusz
Sakiewa wręczyli sołtysom podziękowania za ich pracę, za zaangażowanie i pomysły realizowane na rzecz
społeczności lokalnej, której przewodzą nierzadko przez wiele lat.
W szczególny sposób podziękowano Wacławowi Maniewskiemu,
sołtysowi sołectwa Kłady, który pełni tę funkcję od ponad 30 lat.
Pan Wacław Maniewski „za porywanie się z motyką na Słońce”, czyli
sięgnięcie po unijne środki na rozwój walorów rekreacyjnych swojej
wsi, otrzymał... Złotą Motykę.

18.04.2018 – Gminny Dzień Katyński przy
Szkole Podstawowej w Wojsławicach
28.04.2018 – Festyn Recyklingu
08.05.2018 – Czwórbój lekkoatletyczny
w SP w Janiszewicach
10.05.2018 – Turniej piłki nożnej gimnazjum w ZSPiP w Czechach
12.05.2018 r. – Cała Gmina biega w Zborowskiem
16.05.2018 – Turniej piłki nożnej klas IVVII w ZSPiP w Czechach
17.05.2018 – Turniej piłki nożnej klas I-III
w ZSPiP w Czechach
06.06.2018 – Turniej piłki ręcznej dziewcząt klas IV-VI w Szkole Podstawowej
w Krobanowie
09.06.2018 – Gminny Dzień Dziecka przy
Szkole Podstawowej w Krobanowie
10.06.2018 – Powiatowo-Gminny Dzień
Strażaka w Wojsławicach
12.06.2018 – Wysportowany Miś w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym
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Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub
do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do
rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie,
w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma
Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
1. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
2. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej
i Krajowego Biura Wyborczego.

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

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY
tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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Przebudowa drogi
w Wojsławicach

Gmina Zduńska Wola
z budżetem na 2018 rok

Umowa na wykonanie przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Wojsławice została
podpisana 14 marca. Wykonawcą robót będzie Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich
s.c. ze Zduńskiej Woli.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonana zostanie
jezdnia o szerokości od 3,5 m do 5 m wraz
z obustronnymi poboczami z kruszywa
o szerokości 0,75 m. Wyregulowane będą
również istniejące wjazdy. Łączna długość
przebudowywanej drogi wynosi 620 metrów bieżących.
Wartość robót budowlanych to kwota
249 195, 87 zł.

Najbardziej oczekiwanymi przez
mieszkańców gminy są inwestycje
w drogi publiczne. Jest to największy wydatek w tegorocznym budżecie; wynosi 5.331.714 zł. Kwotę
578.792,20 zł gmina dołoży do budowy drogi powiatowej – łącznika
z drogą ekspresową S8. 500.000 zł
zabezpieczono na wykupy gruntów

Gabinety lekarskie
w szkołach

Podczas sesji Rady Gminy Zduńska Wola,
która odbyła się 28 grudnia, radni uchwalili budżet na rok 2018. Dochody budżetowe na bieżący rok oszacowano na kwotę
47.346.055 złotych. Na wydatki zaplanowano przeznaczyć 51.900.785 zł, w tym
na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
10.216.981,08 zł.

pod drogi. Zaplanowano przebudowę 9 kilometrów dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej i ponad
3 kilometrów chodników w różnych
miejscowościach.
W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpieczono 2.623.893 zł. W dalszym
ciągu dotowane będą przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Przewiduje
się także utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wspólnie
z gminą Zapolice budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.
W dziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wskazano
kwotę 1.500.000 zł z przeznacze-

niem na budowę pierwszego etapu
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami
w miejscowości Ogrodzisko.
Na budowę i modernizację oś-wietlenia przeznaczono 120.000
złotych.
W ramach budżetu będą realizowane inwestycje oświatowe, a także wyposażanie placówek oświatowych, zagospodarowanie działek,
remonty i doposażenie świetlic, budowa i uzupełnianie wyposażenia
placów zabaw.
Projekt budżetu, po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Rady
Gminy, przyjęto jednogłośnie.

Rozstrzygnięto kolejne przetargi na drogi
W
2018 roku zostanie przebudowanych kilka kolejnych dróg.
W ramach planowanych inwestycji
drogowych wyłoniono wykonawców
na przebudowę dróg w miejscowościach Maciejów, Tymienice, Wólka Wojsławska, Wojsławice oraz
Ochraniew.
Wszystkie przebudowane drogi
będą posiadały nawierzchnię asfaltową, z utwardzonymi poboczami.
Ponadto zakres robót przebudowy
drogi w Ochraniewie oprócz poszerzenia drogi i nowej warstwy asfaltu
obejmie budowę chodnika z kostki
betonowej, remont zjazdów oraz
odwodnienie drogi.

Łączna długość przebudowywanych dróg to 2,5 km. Wartość robót
wg złożonych ofert przez wykonawców to 1.867.536 zł.
Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze przetarg na I etap rozbudowy
dróg gminnych w miejscowościach
Henryków, Biały Ług i Krobanów.
Oferty wykonawcy mogą składać do
29 marca 2018 r.
Zakres robót dotyczy odcinka
Henryków – Biały Ług o długości
685,14 mb. W ramach rozbudowy
zaplanowane jest poszerzenie jezdni
do szerokości 5,5 m, budowa chodnika o szerokości 2 m. Wzdłuż krawędzi jezdni, przy której nie występuje

chodnik, zaprojektowano pobocze
o szerokości 0,75 m. Wśród prac,
które wykonawca będzie musiał
wykonać jest również usunięcie kolizji energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Po okresie zimowym kontynuowane są roboty budowlane na
drogach, na które gmina podpisała
umowy pod koniec ubiegłego roku.
Są to drogi w miejscowościach:
Krobanów, Opiesin, Tymienice
(dwie drogi) i Wymysłów. Łączny
koszt wykonania przebudowy ww.
dróg stanowi kwotę 761 447,79 zł.
Planowany termin zakończenia robót to 29 czerwca 2018 r.

Gmina Zduńska Wola zawarła z Wojewodą
Łódzkim umowę na dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sﬁnansowanie
wyposażenia gabinetów proﬁlaktyki zdrowotnej w podległych placówkach oświatowych. W ramach porozumienia zakupiono
sprzęt do gabinetów lekarskich dla 6 szkół
w naszej gminie.

Gratka dla
najmłodszych

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach
gminy Zduńska Wola i ich rodzicach odwiedzających Urząd Gminy przy ul. Zielonej 30,
urządzonych zostało sześć kącików zabaw
dla dzieci. Dzięki temu maluchy nie nudzą
się czekając, aż rodzice załatwią urzędowe
sprawy.
Kąciki zabaw znajdują się na wszystkich
piętrach budynku. Mamy nadzieje, że korzyści będą obopólne – dzieci nie będą się
nudzić, a rodzice spokojnie załatwią sprawy
urzędowe. Zakupu wyposażenia dokonano
dzięki doﬁnansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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Razem można zrobić więcej
Członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach 15 lutego gościli redaktor Agnieszkę Namysł
z ogólnopolskiego kwartalnika „mojaWieś”. W spotkaniu
uczestniczył wójt Henryk Staniucha oraz Janusz Sakiewa,
przewodniczący Rady Gminy.
Nawiązanie współpracy pomiędzy gazetą
a Kołem Gospodyń w Czechach to echo wydania
pierwszej w Polsce publikacji o takiej organizacji.
Objętość czasopisma „Wkoło Koła” oraz wielorakość opisywanych wydarzeń, w których jego
członkowie brali udział, skłoniły redakcję gazety
do przyjazdu i przeprowadzenia wywiadu z gospodarzem gminy oraz członkami KGW. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach.
W rozmowie z redaktor gazety wójt Staniucha przedstawił charakterystykę gminy Zduńska
Wola i jej walory. W udzielonym wywiadzie przewodnicząca KGW – Urszula Sakiewa – wróciła
do początków działalności koła po reaktywacji.
Nie ukrywa, że na starcie było trudno. Zaczynali
od „zerowego stanu środków finansowych”, braku
sprzętu ekspozycyjnego i gastronomicznego. Ale
dziś z perspektywy czasu uważa, że było warto.
Środki, które udaje im się pozyskiwać, inwestują
w sprzęt. Mają już prawie wszystko, co jest potrzebne, by na imprezach plenerowych stoisko

Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz Ignaczak, prezes OSP Czechy; Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola;
wójt Henryk Staniucha; Agnieszka Namysł, redaktorka kwartalnika „mojaWieś” oraz Urszula Sakiewa, przewodnicząca KGW Czechy


koła spełniało wymogi bezpieczeństwa żywienia
oraz prezentowało się efektownie.
Przewodnicząca Koła spotkała ludzi, którzy
tak jak ona uważali, że trzeba współpracować dla
dobra lokalnej społeczności. Na co dzień członkowie koła współpracują z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach i jej prezesem
Włodzimierzem Ignaczakiem oraz sołtysem wsi

FOT. ARCHIWUM KGW CZECHY

Wojciechem Kosińskim. Wszyscy wyszli z założenia, że razem można zdziałać więcej.
Dodajmy, że KGW z Czech reprezentuje gminę i powiat zduńskowolski w wielu wydarzeniach
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym.
Relacja ze spotkania zaprezentowana zostanie przez redakcję gazety „mojaWieś” na łamach
7 numeru kwartalnika.

Regionalne przepisy
w jednym miejscu

Granty sołeckie 2018

K

Z

ilkaset receptur na dania, które mogą pojawić się nie tylko na wielkanocnym stole,
znalazło się w kolejnej edycji książki Dziennika
Łódzkiego „Kulinarne podróże po Łódzkiem –
Wielkanoc”.
Książka powstała pod patronatem Witolda
Stępnia, marszałka województwa łódzkiego.
Smakołykami ze swojego terenu dzielą się
w niej przedstawiciele wszystkich powiatów
z województwa łódzkiego. Są oczywiście i nasi
reprezentanci. Przepisy na pyszne dania, w tym na
wielkanocne przysmaki, polecają członkinie kół
gospodyń wiejskich z Czech, Poręb i Opiesina.
Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach podało przepis na „Pierś z kaczki inaczej”, domowe
pączki oraz nalewkę z pigwy. Koło Gospodyń
Wiejskich z Poręb wybrało przepis na szybki
sernik, roladę serową z pieczarkami oraz smalec wegetariański , a kobiety z Koła Gospodyń
w Wiejskich z Opiesina podały przepis na kluski
żelazne, kurczaka faszerowanego oraz „jaskółcze
gniazda”.
Książka jest kolejną gratką dla miłośników dobrej, regionalnej kuchni.

arząd Województwa Łódzkiego w styczniu ogłosił nabór wniosków „na udzielenie
z budżetu województwa łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych na terenach
wiejskich”.
W ustalonym terminie do Urzędu Gminy
Zduńska Wola wpłynęło 5 wniosków z sołectw:
Annopole Nowe, Biały Ług, Gajewniki, Kłady
i Opiesin.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa
Łódzkiego, z każdej gminy mogły być złożone maksymalnie 3 wnioski o udzielenie pomocy. W celu ich wyłonienia wójt gminy Zduńska
Wola zarządzeniem nr 495/2018 powołał komisję,
w składzie 3 radnych i 3 sołtysów, do oceny wniosków sołectw o przyznanie pomocy finansowej.

PO ANALIZIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW,
WYBRANO TRZY. SĄ TO WNIOSKI:

■ Sołectwa Annopole Nowe – na realizację pro-

jektu pn. „Annopole Nowe – jeszcze nowsze”

–zagospodarowanie przestrzeni za budynkiem
strażnicy OSP w Annopolu Nowym;

■ Sołectwa Biały Ług – na realizację projektu pn.
„Biały Ług z historią i tradycją”. Założeniem projektu jest przedstawienie historii powstania wsi
Biały Ług oraz pokazanie zmian, jakie nastąpiły
w minionym czasie;

■ Sołectwa Kłady – na realizację projektu pn.
„Kłady i Dionizów są FIT”. Celem projektu jest
zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy
sołectwa oraz budowanie tożsamości lokalnej
poprzez wspólne zagospodarowywanie placu
wiejskiego.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w naborze,
wnioski realizowane będą w terminie od 1 lipca
do 15 listopada 2018 roku.
Według założeń projektu wyniki zostaną ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w II
kwartale br.
Wnioskodawcom życzymy powodzenia oraz
gratulujemy świetnych pomysłów.
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Darmowa aplikacja BLISKO już działa
Każdy z mieszkańców może skorzystać
z bezpłatnego powiadamiania i ostrzegania. Aby otrzymywać informacje z naszej
gminy, wystarczy tylko pobrać na smartfon aplikację BLISKO, wpisać w aplikacji
swoją lub inną interesującą miejscowość,
a następnie wybrać, z jakich serwerów
mają przychodzić informacje na telefon
komórkowy.
Aplikacja BLISKO, to nowoczesna wersja dawnej aplikacji Komunikator SISMS.
BLISKO zrzesza największą liczbę nadawców, należą do nich m.in.
urzędy gmin i miast, spółki energetyczne, wodociągowe i różne podmioty ważne dla mieszkańców.
Przy pomocy aplikacji BLISKO
wszystkie zainteresowane osoby
będą na bieżąco otrzymywać informacje o ważnych wydarzeniach,
komunikaty i ostrzeżenia.

BĘDZIEMY INFORMOWAĆ M.IN. O:

■ aktualnych sprawach dotyczących

mieszkańców,
■ planowanych sesjach rady gminy
i zebraniach wiejskich,
■ imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
■ upływających terminach wnoszenia rat podatku i opłat za odpady,
■ terminach odbioru odpadów,
■ istotnych utrudnieniach i awariach.

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO
bezpłatne powiadomienia prosto z Urzędu

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji BLISKO
możesz zamówić krótkie wiadomości SMS
Zarejestruj się bezpłatnie przez formularz on-line dostępny na:
www.gminazdunskawola.pl lub www.sisms.pl.
Aby wypisać się z serwisu, skorzystaj z zakładki ZMIEŃ USTAWIENIA.

WÓJT GMINY
ZDUŃSKA WOLA
zaprasza do korzystania z bezpłatnego
mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania
informujemy o:
 ważnych wydarzeniach z terenu Sołectwa, Gminy
 sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy
 zagrożeniach meteorologicznych, stanach
ostrzegawczych i alarmowych
Aplikacja BLISKO przesyła
wyczerpujące wiadomości ze
zdjęciami, wideo, audio, PDF
lub z oznaczeniem na mapie.

W serwisie SMS można również zarejestrować się poprzez wysłanie kodu:

Pobierz za darmo aplikację BLISKO.
Aplikację BLISKO można pobrać na
telefony typu smartfon. Wpisz w aplikacji
swoją miejscowość, BLISKO wyświetli
aktywnych nadawców dla tego obszaru,
a Ty zdecydujesz, z jakich serwisów będą
mogli przesyłać do Ciebie informacje.

kod
wyrejestrowujący

kod
wyrejestrowujący

Tak.ezd0410

Nie.ezd0410

Ogrodzisko

Tak.ezd0425

Nie.ezd0425

Annopole Stare

Tak.ezd0411

Nie.ezd0411

Opiesin

Tak.ezd0426

Nie.ezd0426

Biały Ług

Tak.ezd0412

Nie.ezd0412

Ostrówek

Tak.ezd0427

Nie.ezd0427

Czechy

Tak.ezd0413

Nie.ezd0413

Piaski

Tak.ezd0431

Nie.ezd0431

Gajewniki

Tak.ezd0415

Nie.ezd0415

Polków

Tak.ezd0432

Nie.ezd0432

Gajewniki Kolonia

Tak.ezd0416

Nie.ezd0416

Poręby

Tak.ezd0429

Nie.ezd0429

Henryków
Powiadomi Cię
o wiadomości
tak samo jak SMS.

kod
rejestrujący

kod
rejestrujący

Annopole Nowe

Serwis informacyjny

Tak.ezd0417

Nie.ezd0417

Serwis informacyjny

Pratków

Tak.ezd0430

Nie.ezd0430

Izabelów

Tak.ezd0418

Nie.ezd0418

Rębieskie

Tak.ezd0433

Nie.ezd0433

Janiszewice

Tak.ezd0419

Nie.ezd0419

Suchoczasy

Tak.ezd0434

Nie.ezd0434

Karsznice

Tak.ezd0422

Nie.ezd0422

Tymienice

Tak.ezd0435

Nie.ezd0435

Kłady

Tak.ezd0414

Nie.ezd0414

Wojsławice

Tak.ezd0436

Nie.ezd0436

Korczew

Tak.ezd0421

Nie.ezd0421

Wymysłów

Tak.ezd0437

Nie.ezd0437

Krobanów

Tak.ezd0420

Nie.ezd0420

Wólka Wojsławska

Tak.ezd0438

Nie.ezd0438

Michałów

Tak.ezd0423

Nie.ezd0423

Zamłynie

Tak.ezd0439

Nie.ezd0439

Mostki

Tak.ezd0424

Nie.ezd0424

Zborowskie

Tak.ezd0440

Nie.ezd0440

Ochraniew

Tak.ezd0428

Nie.ezd0428

Rolnicy

Tak.ezd041

Nie.ezd041

1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112,
2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA,
3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem,
4. Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112.
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.

Zobacz film o aplikacji BLISKO na www.gminazdunskawola.pl

Oprócz wiadomości z naszej gminy mieszkańcy będą otrzymywać
z Regionalnego Systemu Ostrzegania także ostrzeżenia meteorologiczne i powiadomienia o zdarzeniach, które mogą zagrozić zdrowiu
lub życiu.

APLIKACJA DOSTĘPNA JEST W:

■ Google Play,

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz użytkownika na
podstawie umowy zawartej z Gminą Zduńska Wola. Regulamin usługi jest
dostępny na stronie www.sisms.pl/regulaminy i w aplikacji BLISKO.

■ App Store,
■ Windows Store.
Jeśli nie posiadasz smartfona, to
nadal aktywna jest usługa SISMS.
Sprawdź, kto nadaje w Twojej miejscowości. Każdego dnia dołączają
do nas nowi nadawcy.
Jak korzystać z mobilnego systemu SISMS?

Wpisz w wyszukiwarce swoją
miejscowość.
Wyślij SMS o treści „TAK” pod
określony numer telefonu.
Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów – wybierz te
serwisy, które Cię interesują.
W każdej chwili możesz zmieniać
swoje ustawienia: nadawców i ich
serwisy, kanały komunikacji.

„Drugie życie” sal gimnastycznych
W

czasie trwania ferii zimowych
przeprowadzono prace związane z kompleksowym czyszczeniem i konserwacją nawierzchni
sportowych w 4 salach gimnastycznych o powierzchni ok. 500 m2 oraz
malowanie linii boisk sportowych
w 2 salach gimnastycznych.

ZAKRES PRAC
NA POSZCZEGÓLNYCH SALACH:

1) sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Janiszewicach – czyszczenie wraz z usunięciem starych
taśm, konserwacja oraz malowanie
linii 4 boisk;

2) sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Wojsławicach – czyszczenie wraz z usunięciem starych
taśm, konserwacja oraz malowanie
linii 4 boisk;
3) sala gimnastyczna w Zespole
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach – czyszczenie oraz
konserwacja;
4) sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Izabelowie – czyszczenie oraz konserwacja.
Zlecone prace wykonała firma
„Sigma Service” Ewa Turkiewicz
z Wrocławia.
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Świętowaliśmy Dzień Kobiet

Co roku 8 marca kobiety obchodzą swoje
święto. Nie wszyscy wiedzą, że jest ono wyrazem szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie. Ustanowiono je dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic
fabryki tekstylnej, które właśnie 8 marca
1908 roku w Nowym Jorku domagały się
praw wyborczych i polepszenia warunków
pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące kobiety w pomieszczeniach fabrycznych,
by uniknąć rozgłosu. W wyniku nagłego
pożaru śmierć poniosło wtedy 129 kobiet.
Z inicjatywy Klary Zetkin, na
zjeździe w Kopenhadze w dniu
8 marca 1910 roku, ustanowiono
święto wszystkich kobiet. Po raz
pierwszy w Europie obchodzono je
w 1911 roku.
W Ogrodziskach, z inicjatywy
wójta Henryka Staniuchy, zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na zaproszenie
odpowiedziały członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Zduńska
Wola, radne i sołtyski. Przybyłe panie witała męska część samorządu:
wójt Henryk Staniucha, jego zastępca Antoni Wujda oraz Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola. Panowie złożyli

FOT. ARCHIWUM UG ZDUŃSKA WOLA

paniom życzenia i obdarowali je
słodyczami.
– 8 marca to święto, o którym nie
powinien zapomnieć żaden mężczyzna. Kobiety wnoszą do życia
wiele radości, piękna i delikatności.
Świat bez nich byłby z pewnością
nudny. To one są matkami, żonami i ostoją, stanowią uzupełnienie
wszędzie tam, gdzie mężczyzna nie
jest w stanie sobie sam poradzić –
powiedział Henryk Staniucha.
Wójt podziękował paniom z kół
gospodyń wiejskich za ich trud i wy-

siłek włożony na rzecz zachowania
kultury i tradycji gminy Zduńska
Wola oraz za działalność społeczną
w środowisku lokalnym. Koło z Izabelowa otrzymało nagrodę za przygotowanie Gminnej Wigilii.
Nie zabrakło także występów
artystycznych. Na scenie pojawił
się kabaret „Cudoki” z programem
skierowanym do wszystkich pań.
Z zainteresowaniem przyjęto pokaz barmański, połączony z krótką
nauką żonglowania i posługiwania
się narzędziami barmańskimi. Przy

dynamicznej muzyce panie mogły
podziwiać sztuczki i triki barmanów, zakończone żonglowaniem
płonącymi butelkami i efektami
specjalnymi.
Na zakończenie uroczystości panie
włączyły się do wspólnego śpiewania
przy akompaniamencie Stanisława
Radomskiego.
Wszystkim Mieszkankom gminy
Zduńska Wola życzymy, aby Dzień
Kobiet trwał cały rok i aby wszystkie
zawsze czuły się szczęśliwe i dumne
z tego, że są kobietami.

WY DZIEŃ KOBIET
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Portret kobiety
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach
zorganizował dla członkiń i członków koła
kolejny wieczór poezji i prozy. Tym razem
tematem spotkania była twórczość literacka
poświęcona kobietom.
Spotkanie okolicznościowe, przygotowane w odpowiednio nastrojowej scenerii, zatytułowane „Portret
Kobiety”, poprowadziła Walentyna Bratek – emerytowana nauczycielka języka polskiego z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Zduńskiej Woli.
W wieczorze literackim, który odbył się w przeddzień Dnia Kobiet,
uczestniczyli zaproszeni goście: ks.
Damian Sochacki, wikariusz Bazyliki
Mniejszej pod wezwaniem WNMP
w Zduńskiej Woli; Janusz Sakiewa,
przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola; Wojciech Kosiński, sołtys
wsi Czechy oraz Włodzimierz Ignaczak, prezes OSP w Czechach.
Spotkanie składało się z dwóch
części. Prowadząca rozpoczęła wie-

czór od prezentacji multimedialnej
przedstawiającej kobiety z różnych
stron świata dawniej i dzisiaj. Zebrani wysłuchali piosenek Marka
Grechuty i Czesława Niemena.
Gdy, po całym dniu pracy, wśród
obecnych można było wyczuć nastrój
zrelaksowania, pani Walentyna rozpoczęła czytanie poezji i prozy. W literaturze, w każdej epoce płeć piękna
przedstawiana była inaczej. Kobiecie
przypisywano opiekuńczość i czułość, a z drugiej strony skłonność do
agresji i walki. Postrzegana była także
jako „słaba płeć”. Wiersze przedstawiały obraz kobiet – o wyjątkowo
silnej osobowości, o pełnieniu przez
nie roli matek i żon oraz o niestałości kobiecych uczuć. W każdym razie
kobieta to zawsze postać wyjątkowa
i niepowtarzalna.
W czasie spotkania członkinie
koła przedstawiły sylwetki siedmiu kobiet, które miały wpływ na
dzieje świata oraz naszej ojczyzny.
Przewodnicząca KGW – Urszula

W Tymienicach Panie
też świętowały
17
marca w sali OSP w Izabelowie spotkały się członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich z Tymienic.
W swoim gronie, przy pięknie
udekorowanych stołach, w towarzystwie Henryka Staniuchy, wójta
gminy Zduńska Wola oraz Antoniego Wujdy, zastępcy wójta gminy

Sakiewa – przybliżyła ich życiorysy,
twórczość naukową, literacką i sportową. Prezentację rozpoczęto od
królowej Jadwigi – patronki Polski,
dwóch Polek nagrodzonych nagrodą
Nobla: Marii Skłodowskiej-Curie
i Wisławy Szymborskiej. Następnie omówiono postać poetki Marii
Konopnickiej, Poli Negrii – gwiazdy kina niemego, Haliny Konopackiej – pierwszej polskiej medalistki
olimpijskiej, siostry Faustyny Kowalskiej – świętej naszych czasów,
apostołki Bożego Miłosierdzia

oraz Danuty Śledzikówny pseudonim Inka – sanitariuszki walczącej
o wolną i niepodległą Polskę.
Na zakończenie spotkania panowie złożyli życzenia wszystkim
kobietom z okazji ich święta oraz
obdarowali je biletami do kina.
W imieniu zebranych, przewodnicząca koła podziękowała pani Walentynie Bratek za literacki wieczór,
a panom za życzenia i zaproszenie
na seans filmowy.

TEKST: URSZULA SAKIEWA
FOT. ARCHIWUM KGW CZECHY

Przedszkolaki z życzeniami

Zduńska Wola świętowały Międzynarodowy Dzień Kobiet. Spotkanie
uświetniła obecność akordeonisty
Stanisława Radomskiego.
W spotkaniu uczestniczyły prawie wszystkie członkinie. Koło zostało reaktywowane w 2009 roku.
Jego przewodniczącą od samego początku jest Agnieszka Maniewska.

U

FOT. ARCHIWUM KGW TYMIENICE

roczyste spotkanie z okazji Dnia
Kobiet zorganizowano 8 marca
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach. Zaproszono
na nie mamy, ciocie i babcie dzieci
uczęszczających do przedszkola oraz
panie z okolicznych miejscowości.
Przedszkolaki zaprezentowały
program artystyczny, na który złożyły się: wiersze, piosenki i układy
taneczne. Na zakończenie dyrektor
Gminnego Przedszkola w Ochraniewie i prezes OSP w Janiszewi-

cach złożyli przybyłym paniom
życzenia z okazji ich święta. Uczestniczki spotkania poczęstowano słodyczami, a obecni na uroczystości
panowie odśpiewali im „Sto lat”.
Po powrocie do przedszkola dyrektor Mariola Suwald złożyła życzenia dziewczynkom i wszystkim
paniom, które pracują w tej placówce, a chłopcy wręczyli im laurki i kwiaty.

TEKST I FOT.: ARCHIWUM
GP W OCHRANIEWIE
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W sieci kulturalnie
i bez hejtu
W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu
obchodzony był pod hasłem: „Tworzymy
kulturę szacunku w sieci”.
W Szkole Podstawowej w Annopolu
Starym na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych omawiano zasady,
jakie obowiązują użytkowników internetu, a w szczególności czym jest szacunek
w sieci. To istotna wartość, bez której nie
zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania
i tolerancji. Brak poszanowania innych osób,
ich prywatności czy odmiennych poglądów
skutkuje niepokojącymi zjawiskami, m.in.
cyberprzemocą czy hejtem.
Warto pamiętać, że szacunek jest ważny
nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także
w budowaniu własnego wizerunku w sieci.
– Nie można zapominać, że w dzisiejszych czasach internet to narzędzie, które
młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do
komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są
oparte na poszanowaniu drugiej strony –
podkreśla Karina Sędkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.

Lokomotywą po wiedzę
Uroczysta inauguracja drugiej edycji projektu pn. „Lokomotywą po wiedzę – projekt
ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” odbyła się 25 stycznia
2018 r. Porozumienie z Łódzkim Domem
Kultury podpisało 21 instytucji z regionu.
Projekt został dofinansowany ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Partnerami są:
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
oraz Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Realizacja programu obejmuje udział
w warsztatach i w konkursach. Patronatem honorowym projekt objął
Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
Projekt będzie realizowany do
połowy maja br. Jako finał wszystkich działań przewidziano spektakl
teatralny „Zielona Rewolucja”, podczas którego dzieci zaprezentują się
na tle scenografii i w kostiumach,
stworzonych w ramach zajęć warsztatowych.

Bohaterowie Niezłomni
U
czniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych uczestniczyli w VII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie
Niezłomni”.
Z uznaniem jury spotkały się
dwie prace Agnieszki Kwiecień
z klasy IIIc z ZSPiP im. Jana Pawła
II w Czechach. Pod kierunkiem nauczyciela historii Agnieszka przygotowała pracę literacką. Przedstawiła
w niej dramatyczne losy żołnierza

AK – Zbigniewa Piątka.
W kategorii: szkoły podstawowe
i klasy gimnazjalne w grupie prace
literackie Agnieszka Kwiecień zajęła
I miejsce. W kategorii prace plastyczne Agnieszka zdobyła wyróżnienie.
Uroczyste podsumowanie I etapu
regionalnego VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” odbyło
się w dniu 4 marca w Poznaniu.

TEKST I FOT. ARCHIWUM
ZSPIP W CZECHACH

Gmina Zduńska Wola również
przystąpiła do projektu „Lokomotywą po wiedzę”. Podczas jego
inauguracji Krzysztof Głuszczak,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Juliana Tuwima w Izabelowie, wraz
z Agnieszką Grzelczyk, wicedyrektorem Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, podpisał umowę

o współpracy z Łódzkim Domem
Kultury.
W realizacji projektu weźmie
udział 25 uczniów SP w Izabelowie.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie internetowej: www.ldk.
lodz.pl oraz www.e-kajedoskop.pl.

TEKST I FOT. ARCHIWUM
SP W IZABELOWIE

Myślą pozytywnie
O
d stycznia Szkoła Podstawowa w Krobanowie znalazła się
w programie certyfikacji szkół „Szkoła Pozytywnego Myślenia”, realizowanym w ramach projektu „Myślę
pozytywnie”. Przez cały rok 2018
szkoła będzie współpracowała z Instytutem Edukacji Pozytywnej.
Szkoła otrzymuje pakiet materiałów warsztatowych, do pracy wspierającej działania na rzecz profilaktyki

Misja-emisja
S

zkoła Podstawowa w Wojsławicach otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie do projektu edukacyjnego: „Misja-emisja”. Uczniowie
oddziałów przedszkolnych oraz klas
I-III uczestniczyli w warsztatach
edukacyjnych przeprowadzonych
przez trenerów z Ośrodka Działań
Ekologicznych „Źródła”.

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które pozwolą realizować więcej działań niestandardowych, w tym
działania w oparciu o scenariusze zajęć „Myślę pozytywnie”.
Co miesiąc placówka otrzymuje
zadanie do realizacji.
W styczniu dzieci pisały e-booki, a w lutym uczniowie wypełniali ankiety dotyczące „Wypalenia
uczniowskiego’”.

Udział w warsztatach dał dzieciom możliwość wszechstronnego
poznania pojęcia „powietrze” oraz
tego, jak ważne jest ono dla życia ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio
zaprojektowanym doświadczeniom
i zabawom dzieci dowiedziały się
między innymi jak powstaje smog.
Kolejne warsztaty zaplanowano
w sesji wiosennej dla uczniów klas
starszych.
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Czechy mają się czym chwalić
Rankingi szkół ustala się, biorąc pod uwagę
liczbę laureatów i finalistów prestiżowych
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty. W tym roku młodzież ze
szkoły w Czechach bardzo licznie przystąpiła
do konkursowych zmagań.
W etapach rejonowych udział
wzięło 17 uczniów. Po opublikowaniu wyników możemy się już pochwalić, że pięcioro z nich uzyskało
tytuł laureata, a dwie osoby tytuł finalisty. Aby ocenić skalę naszego sukcesu warto zaznaczyć, że w Zduńskiej
jest dwóch laureatów i pięcioro finalistów, a w sąsiednim Sieradzu – troje
laureatów i jedenaścioro finalistów,
a wyniki te nasi sąsiedzi uzyskali we
wszystkich szkołach łącznie.

LAUREATAMI WOJEWÓDZKICH
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ZOSTALI NASTĘPUJĄCY UCZNIOWIE
SZKOŁY W CZECHACH:

■ 1. Łukasz Suchański – matema-

tyka – opiekun Bogumiła Kwiecień

Na zdjęciu: górny rząd od lewej: Łukasz Suchański, Krzysztof Urbaniak, Maciej Kaczmarek;
dolny rząd od lewej: Martyna Rosiak, Małgorzata Cieślik, Magdalena Przesmycka

■ 4. Małgorzata Cieślik – muzyka –

opiekun Bożena Gąsiorowska
■ 5. Maciej Kaczmarek – WOS –
opiekun Ewa Pędziwiatr.

■ 2. Martyna Rosiak – fizyka – opie- FINALISTAMI WOJEWÓDZKICH
kun Tomasz Mielczarek
■ 3. Magdalena Przesmycka – język
rosyjski – opiekun Joanna Banaś

KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ZOSTALI:

■ 1. Łukasz Suchański – fizyka –

opiekun Tomasz Mielczarek
■ 2. Krzysztof Urbaniak – WOS –
opiekun Ewa Pędziwiatr.
Uczniom i ich rodzicom oraz
nauczycielom, którzy przygotowali
młodzież do udziału w konkursach,
serdecznie gratulujemy.

ANNA STOPARCZYK

Spełniamy nasze marzenia...
O

tym, że marzenia czynią nasze
życie fascynującym, wiedzą dobrze uczestnicy Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego i Literackiego „Pudełko moich marzeń”,
którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku”
w Zduńskiej Woli.
19 lutego laureaci uczestniczyli w podsumowaniu XIX edycji
konkursu w sali PCKSiR w Zduńskiej Woli. Wśród młodych uzdolnionych i nagrodzonych znalazła
się liczna grupa uczniów ZSPiP
w Czechach.
Na konkurs literacki wpłynęły 23
prace w kategorii poezja i 30 prac
w kategorii proza. W kategorii poezja w przedziale wiekowym 6-9
lat nagrodzono uczniów z Czech:
Franciszka Danielewskiego, który

zajął I miejsce; Amelię Cieślak –
II miejsce, natomiast wyróżnienie
za opowiadanie w kategorii wiekowej 10-12 lat otrzymała Zofia
Kowalczyk.
Na część plastyczną nadesłano
126 wytworów młodych artystów.
Należało wykonać 1 pracę dowolną
techniką, oprócz konstrukcji przestrzennej. W kategorii wiekowej 6-9
lat najwyżej została oceniona praca Szymona Kosińskiego, ucznia
kl. I ZSPiP w Czechach, III miejsce zajął Jan Grabicki, uczeń kl. I.
Pozostali nagrodzeni uczniowie to
Antonina Gruszczyńska, Adrianna
Kaczmarek, Julia Kowalczyk oraz
Agnieszka Kwiecień.
Dodatkową nagrodą było spotkanie z Rafałem Królikowskim,
gościem specjalnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Pudełko moich marzeń”, aktorem urodzonym

w Zduńskiej Woli, z którym ciekawy i dynamiczny wywiad przeprowadziła Joanna Pawłowska,
dziennikarka lokalnej gazety. Aktor opowiadał m.in. o drodze, którą
przebył, by spełnić swoje marzenia
związane z zawodem. Zachęcił
młodych, aby odważnie stawiali
kroki na scenie życia. Na koniec
były autografy, błyski ﬂeszów, a ci
najodważniejsi, a wśród nich Franek i Amelka, mieli przyjemność
zasiąść na kanapie z gościem specjalnym podczas wywiadu.
Z pracami wszystkich nagrodzonych uczestników konkursu można
się zapoznać w szkolnej bibliotece,
w której znajduje się egzemplarz
biuletynu „XIX Ogólnopolski
Konkurs Pudełko Moich Marzeń”,
do czego serdecznie zachęcamy,
gratulując sukcesu zwycięzcom.

ZSPiP W CZECHACH
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Ferie z ekonomią

9

W pierwszym tygodniu zimowych ferii
grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach brała udział w projekcie
edukacyjnym „Ferie z ekonomią”, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej.
Zasadniczym celem projektu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów oraz
kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Uczniowie, poprzez zabawę i gry edukacyjne, poznawali najważniejsze zagadnienia
związane z ekonomią i przedsiębiorczością,
które w założeniu umożliwią im lepszy start
w dorosłe życie. W pierwszym tygodniu ferii
warsztaty prowadził przeszkolony zespół.
Gminną szkołę odwiedziła także Marta
Synowska, studentka Politechniki Częstochowskiej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły
się gry symulacyjne „Rynek jabłek”, w czasie których gimnazjaliści wcielali się w role
sprzedających lub kupujących i dążyli do
uzyskania jak najwyższych zysków. Gra „Fabryka książek” pomogła im poznać zasady
zarządzania ﬁrmą.
Uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce edukacyjnej. Odwiedzili m.in. zduńskowolskiego przedsiębiorcę Dariusza Atłasa, którego sklep muzyczny ,,Gitarownia”,
prowadzi sprzedaż internetową w całym
kraju. W oddziale Banku PEKAO uczestniczyli w zajęciach, które poprowadziła Elżbieta
Jaśkiewicz.
Udział w projekcie pozwolił uczniom na
poznanie historii pieniądza; dowiedzieli się
także, jakie są zasady uruchamiania własnej
ﬁrmy. Poprzez zabawne ﬁlmy edukacyjne
poznawali nowe pojęcia ekonomiczne. Na
zajęciach wykorzystywano przede wszystkim gry, aby wprowadzić młodzież w trudną
tematykę ekonomii.
Każdy dzień ferii młodzież z Czech relacjonowała na blogu projektu, który został
zgłoszony do konkursu na najlepszą fotorelację. Prowadzenia bloga podjęły się: Małgorzata Cieślik, Daria Knera, Kasia Rychlik,
Róża Graf oraz Gabrysia Cieślak. Wyniki
zostaną ogłoszone w maju.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://
feriezekonomia.pl/blog/zspip-w-czechach/.
W marcu i kwietniu gimnazjaliści wezmą udział w drugim etapie projektu i będą
tworzyć własny model biznesowy. Nagrodą
w konkursie ma być 2-dniowy wyjazd do
Warszawy, w ramach którego uczniowie
odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im.
Sławomira S. Skrzypka oraz wezmą udział
w warsztatach ekonomicznych. W konkursie
zostanie nagrodzonych 20 szkół.
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LGD „Podkowa” wspiera rozwój lokalny
W pierwszej połowie 2018 roku Lokalna Grupa Działania
„Podkowa” ogłosi nabory wniosków na operacje konkursowe i grantowe.

■ ochrony, promocji i rozwoju obszaru LGD,

OPERACJE KONKURSOWE BĘDĄ DOTYCZYĆ
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

Wartość jednego grantu musi mieścić się
w przedziale 5.000 – 50.000 zł.
Możliwość realizacji projektów grantowych
jest nową formą wsparcia, dotąd niestosowaną
w lokalnych grupach działania w ramach programu LEADER.
Projektem grantowym jest operacja, w której beneficjent, będący lokalną grupą działania,
udziela innym podmiotom grantów na realizację
zadań służących osiągnięciu celu projektu. Grantobiorcą jest podmiot publiczny lub prywatny,
wybrany w drodze otwartego naboru, któremu
lokalna grupa działania powierzy środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego. Projekty te gwarantują realizację różnorodnych i ciekawych pomysłów w zakresie:
publikacji, stron internetowych, aplikacji, oznakowania szlaków turystycznych, szkoleń, warsztatów, działań edukacyjnych, zakupu strojów dla
podmiotów działających w sferze kultury, inwe-

■ podejmowanie działalności gospodarczej,
■ rozwijanie działalności gospodarczej,
■ tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
■ budowa/przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Minimalna całkowita wartość operacji konkursowej wynosi co najmniej 50.000 zł, z limitem
dofinansowania na jednego beneficjenta 300.000
zł. Wyjątek stanowią operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w których
beneficjent uzyskuje premię ryczałtową w kwocie
50.000 zł.

ZAPLANOWANE W 2018 ROKU PROJEKTY GRANTOWE
DOTYCZĄ DWÓCH ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH:

■ wzmocnienia kapitału społecznego

w tym m.in. produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.

stycje w małą infrastrukturę, świetlice wiejskie
czy centra kultury.
Wsparcie udzielane przez LGD ma formę
refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Beneficjent realizuje operację z własnych środków, a po jej zakończeniu – czyli
zrealizowaniu całego zaplanowanego zakresu,
w tym osiągnięciu zakładanych wskaźników
produktu – wnioskuje do Lokalnej Grupy
Działania „Podkowa” o zwrot poniesionych
wydatków, składając wniosek o płatność. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju beneficjenta. Stowarzyszenia, kościoły
czy osoby fizyczne mogą uzyskać nawet 100
procent zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych, zaś podmioty z sektora finansów
publicznych tylko 63,63 procent.
Szczegółowych informacji, dotyczących naborów wniosków i zasad przyznawania pomocy, udzielają pracownicy biura LGD „Podkowa”
w siedzibie biura w Czechach bądź w Punkcie
Konsultacyjnym w Poddębicach, a także pod numerami tel. 519 250 057 lub 505 751 577.

KINGA MAJ-WYSOKIŃSKA
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Puchar Wójta dla drużyny
młodych piłkarzy z Czech
III Halowy Turniej w Piłkę Nożną o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola rozegrano 14
marca w Szkole Podstawowej im. Juliana
Tuwima w Izabelowie. O Puchar Wójta
walczyli chłopcy z klas IV-VII ze wszystkich
gminnych szkół podstawowych.
Zawodnicy grali w dwóch grupach. W pierwszej znaleźli się
chłopcy ze szkół podstawowych
z Czech, Wojsławic i Krobanowa.
W drugiej – chłopcy ze szkół w Janiszewicach, Annopolu Starym oraz
Izabelowie.
Po zaciętej rywalizacji pierwsze
miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Czechach. Na drugim
miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach. Na podium
stanęli także uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Wojsławicach.
Kolejne miejsca: czwarte – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima

w Izabelowie, piąte – Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym i szóste
– Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Filip Mataśka z SP im. ks.

Jana Twardowskiego w Janiszewicach, zaś najlepszym bramkarzem
Łukasz Bomba z ZSPiP im. Jana
Pawła II w Czechach.

TEKST I FOT. ARCHIWUM
SP W IZABELOWIE

V

III Halowy Turniej Seniorów
w Piłkę Nożną o Puchar Wójta
Gminy Zduńska Wola rozegrano
18 lutego w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Jak co roku rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do
turnieju zgłosiło się 7 drużyn, które
zacięcie walczyły o miejsca na podium.

OSTATECZNIE KLASYFIKACJA
WYGLĄDAŁA NASTĘPUJĄCO:

Celem imprezy była promocja
sportu i podnoszenie sprawności
fizycznej wśród mieszkańców gminy Zduńska Wola; podjęcie współzawodnictwa pomiędzy drużynami,
które zgłosiły swój udział oraz zachęta do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych.
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Rekordowe tenisowe
Grand Prix
Zakończyły się rozgrywki IV Grand Prix Gminy
Zduńska Wola w tenisie stołowym o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola. 20 stycznia odbyła się ostatnia, piąta ﬁnałowa runda w sali
gimnastycznej przy SP w Wojsławicach. Do
Grand Prix przystąpiło około 80 zawodników.
I była to rekordowa frekwencja.
Tytuł mistrza czwartej edycji Grand Prix
obronił – Jerzy Ciekański z Woli Wiązowej –
zdobywca tego tytułu sprzed roku. Drugie
miejsce zajął Robert Bartosik z miejscowości
Stoczki, a na trzecim stopniu podium stanął
Michał Wójcik z Sieradza.
Na zakończenie rozgrywek puchary i nagrody wręczył wójt Henryk Staniucha.
Podziękowania za wsparcie organizatorów zawodów kierujemy do Bogumiła Kamińskiego, właściciela ﬁrmy PPHU „UNIKAT”
z Warty, Marka Gucia, dyrektora SP w Wojsławicach oraz Jacka Kubisa.

Orlik wystartował

Puchar dla Prodom LZS Rębieskie

■ I miejsce – Prodom LZS Rębieskie
■ II miejsce – TS Janiszewice Simex
■ III miejsce – Ekolog Wojsławice.

marzec 2018

Drużyna mistrzów Prodom LSZ Rębieskie

Pierwsze trzy zespoły zostały
nagrodzone pucharami, pamiątkowymi medalami oraz nagrodami
rzeczowymi.
Najlepszym strzelcem turnieju
został zdobywca 16 bramek – Dawid Kępniak z drużyny Paweł Mataśka Opakowania II, natomiast
najlepszym bramkarzem Bartosz

Stelmasiak z drużyny Prodom LZS
Rębieskie. Wręczenia pucharów,
medali, dyplomów i nagród dokonał Antoni Wujda, zastępca wójta
gminy Zduńska Wola.
Za pomoc w organizacji turnieju
oraz za udostępnienie obiektu składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi SP w Wojsławicach.

Godziny funkcjonowania obiektu:
■ od poniedziałku do piątku: 16.00-21.00,
■ sobota i niedziela: 12.00-21.00,
■ w okresie wakacyjnym, tj. lipiec-sierpień od
poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00,
sobota-niedziela w godz. 12.00-21.00.
Rezerwacji korzystania z boisk na kolejny
miesiąc można dokonywać każdego ostatniego dnia miesiąca u animatorów, którymi
są: Łukasz Goliński i Paweł Stolarski.
Rezerwacji 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 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.
Informujemy, że do dyspozycji mieszkańców naszej gminy jest także ogólnodostępny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym i Krobanowie.
Są to boiska wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 32x44 m.
Z boiska można korzystać od poniedziałku
do piątku w godz. 16.00-21.00, a w dni wolne
od zajęć szkolnych w godz. 8.00-21.00.
Szanowni Mieszkańcy, przekazując boiska
Orlik do użytku, prosimy Was bardzo – szanujcie te obiekty i nie pozwólcie ich niszczyć,
aby długo nam służyły.
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ZAPROSZENIE

