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Wpaździerniku w gimna-
zjach odbyły się wybory 
do Młodzieżowej Rady 

Gminy Zduńska Wola. Obecnie jej 
skład tworzy 8 uczniów z Gminne-
go Gimnazjum w Czechach oraz 
7 uczniów z Gminnego Gimnazjum 
w Janiszewicach. 

Podczas I sesji Młodzieżowej Rady 
Gminy Zduńska Wola, która odbyła 
się w 16 listopada, radni wybrali ze 
swego składu przewodniczącego. Jest 
nim Maciej Kaczmarek. Wiceprze-

wodniczącymi zostali: Aleksandra 
Owczarek i Kamil Ignaczak, nato-
miast sekretarzem MRG wybrano 
Zuzannę Kozłowską. 

– Serdecznie Wam gratuluję, że 
zostaliście obdarzeni zaufaniem 
w swoich środowiskach szkolnych. 
Przed wami okres nowych doświad-
czeń, które będą procentowały na 
każdym etapie waszego życia. To jest 
taki okres, który będzie kształtował 
u was obywatelskie kompetencje – 
podkreślał wójt Henryk Staniucha 

i dodał: – Życzę wam wszystkim, 
żeby ten okres pracy i współpracy 
w Młodzieżowej Radzie Gminy był 
dla was niezmiernie owocny w za-
kresie zbywania nowych znajomości, 
nabywania doświadczeń, zbierania 
tego bagażu, który będzie przydat-
ny w następnych okresach waszego 
życia. Pamiętajcie, że umiejętność 
korzystania z demokracji jest niesa-
mowicie ważna i każdy element na-
bytego w tym okresie doświadczenia 
będzie procentował.
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7 listopada mieszkańcy wsi Kłady wraz z sołtysem upamiętnili 30-lecie istnienia sołectwa. Odsłonięcie tablicy 
odbyło się na gminnej działce, na której w przyszłości ma powstać plac wiejski, o co od jakiegoś czasu zabiegał 
sołtys Wacław Maniewski. 

Z optymiZmem patrZą W prZysZłość

przyszło nam żyć w tyglu wyjątko-
wych politycznych wydarzeń. 

Wszyscy wszystkim wszystko za-
rzucają i każdy udowadnia, że wie 
najlepiej, co jest dobre dla drugie-
go człowieka, a przede wszystkim 
dla Polski. Odnoszę wrażenie, że 
w tym całym zamieszaniu zaginął 
człowiek. Dochodzi do konfliktów 
nawet wśród osób dotychczas sobie 
bardzo bliskich. 

Sami musimy się odnaleźć w tej 
rzeczywistości. Może jednak powin-
niśmy ten gorący czas przeczekać, po 
prostu robiąc swoje. Pamiętajmy, że 
nasi najbliżsi nas potrzebują, że sąsie-
dzi oczekują na dobre słowo, że „ja” 
jest mniej ważne niż „ty” i „my”. 

Refleksja nad trudnym codzien-
nym dniem, w okresie Bożego Naro-
dzenia, powinna nam wskazać, że bez 
oparcia w najbliższych, bez oparcia 
w innej osobie, ten czas byłby jeszcze 
trudniejszy. Wyciszmy swoje nega-
tywne emocje, pokażmy swoją ludzką 
twarz, szanujmy się wzajemnie – na-
wet przy różnicy zdań. 

A w tak doniosłej chwili, na nad-
chodzący czas, wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Zduńska Wola ży-
czę spokojnych, zdrowych i pełnych 
ludzkiego ciepła Świąt Bożego Na-
rodzenia, a Nowy 2016 Rok niech 
będzie pomyślny i pełen szczęścia.

Henryk Staniucha 
wójt gminy

Zduńska Wola

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Zduńska Wola! Młodzieżowa Rady znów obraduje

W górnym rzędzie: Janusz Sakiewa, Kamil Ignaczak, Kacper Turski, Maciej Kaczmarek, Angelika Bilska, Marzena Siedlecka, Patrycja Sowała, 
Aleksandra Owczarek, Katarzyna Bejmert, Aleksandra Nowicka. W dolnym rzędzie: Zuzanna Kozłowska, Daria Mączka, Aleksandra Różańska, 
Filip Kosiński, Dominika Klimczak, Jakub Janeczek 
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infrastruktura

Ponad 32 mln zł – tyle wynosił budżet gminy Zduńska Wola na rok 2015. 
Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln zł. Wśród tegorocznych inwe-
stycji znalazły się: przebudowy i modernizacje dróg (Czechy, Korczew, 
Izabelów), zakup agregatu prądotwórczego oraz doposażenie magazynu 
przeciwpowodziowego. Poprawiono bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego w Czechach, poprzez wybudowanie wyniesionego przejścia dla 
pieszych oraz w Janiszewicach, budując zatokę parkingową dla autobusu 
szkolnego. Dofinansowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz zbiórkę azbestu sprzed posesji. W Maciejowie wykonano ponad 470 
metrów kanalizacji ściekowej. Na terenie całej gminy prowadzono prace 
modernizacyjne przy oświetleniu ulicznym. W wielu miejscowościach wy-
budowane zostały place zabaw, a Orlik w Czechach wzbogacił się o nowe 
trybuny dla publiczności. Po raz kolejny zorganizowano Festyn Recyklin-
gowy. Zmodernizowano także budynek i plac przy OSP w Janiszewicach. 
W roku 2015 jednostka ta obchodziła 90-lecie istnienia. Z końcem roku 
rozpoczęto także prace przy rozbudowie budynku urzędu gminy. 

ośWiata

O tym, że w rozwój młodzieży należy inwestować i stwarzać jej jak najlepsze 
warunki do nauki, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Efekty mówią 
same za siebie. Laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych na 
szczeblu wojewódzkim tylko to potwierdzają. 

W tym roku w Zespole Szkół w Janiszewicach powstała nowoczesna 
pracownia przyrodnicza. Także współpraca nauczycieli i uczniów z Zespołu 
Szkół w Czechach z naukowcami z Centrum Nauki Kopernik zaowocowa-
ła stworzeniem wspólnego pilotażowego projektu pod nazwą „Pracownia 

przyrody”. Miejmy nadzieję, że przełoży to się na wzrost zainteresowania 
naukami przyrodniczymi wśród młodzieży. Warto również podkreślić fakt, 
iż gmina Zduńska Wola uzyskała 9.240 złotych na zakup książek do wszyst-
kich bibliotek, które znajdują się w placówkach oświatowych. O wyborze 
lektur, które znajdą się w bibliotekach zdecydowali uczniowie. 

sport

Mijający rok był pasjonujący pod względem osiągnięć sportowych. Nie-
wątpliwie największym sukcesem jest awans drużyny piłkarskiej z Czech 
do finału Ogólnopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Wy-
sokie lokaty w ogólnopolskich zawodach kolarskich zajmują także pod-
opieczni Mirosława Pawlaka. Nie ustępują im zawodnicy Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park” w Zduńskiej Woli – Kamila 
Błaszczyk wywalczyła Mistrzostwo Polski w rzucie młotem. 

Dla amatorów piłki nożnej z pewnością elektryzującym wydarzeniem były 
derby gminy Zduńska Wola w sieradzkiej A-klasie pomiędzy LZS Rębieskie 
i TS Janiszewice. Były to pierwsze derby na naszym terenie od wielu lat. 

tradycja

Na terenie naszej gminy prężnie funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich. 
Zachętą do działania był wspólnie świętowany Dzień Kobiet. Dzięki zaanga-
żowaniu pań z KGW nasza gmina była promowana w Szadku, w Burzeninie 
oraz podczas jarmarku „Smaki Ziemi Łódzkiej”. W czasie wyjazdowych pro-
mocji gospodynie prezentowały produkty kulinarne, wyroby rękodzielnicze 
i artystyczne. Zwieńczeniem wszystkich dokonań były Dożynki Gminne 
w Wojsławicach, podczas których KGW przygotowały degustacje przy-
smaków. W tym roku uczestnicy Święta Plonów mogli spróbować m.in. 
tradycyjnych pierogów kapuściano-ziemniaczanych. 

taki był mijający rok 2015
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49 noWych ocZysZcZalni
Kolejny rok gmina Zduńska Wola 
wspiera właścicieli nieruchomości 
w działaniach ekologicznych, skie-
rowanych na rozwój gospodarki 
ściekowej.

Dotacja udzielana przez gminę 
ma służyć w pierwszej kolejności 
rozwiązaniu problemu na terenach 
nieskanalizowanych, ale również 
w obrębie nieruchomości, które zlo-
kalizowane są tam, gdzie funkcjonu-
je kanalizacja sanitarna, ale wykona-
nie przyłącza do tej nieruchomości 
jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

Kwota dotacji wynosi 4.500 zł 
w przypadku podłączenia jednego 
budynku, a w przypadku większej 
liczby niż jeden obiekt, za każdy na-
stępny zwiększana o kolejny 1.000 zł. 
Wyboru urządzenia oczyszczające-
go dokonuje sam dotowany. Waż-
ne jest, aby pracowało w systemie 
osadu czynnego bądź złoża biolo-
gicznego. 

W tegorocznym naborze udzie-
lono łącznie 49 dotacji z czego 
3 wnioski obejmowały nowobudo-
wane budynki mieszkalne, pozo-
stałe dotyczyły posesji, gdzie przy-
domowa oczyszczalnia zastąpiła 
stare, wysłużone szamba. Najwięcej 
oczyszczalni w tym roku powstało 
w sołectwie Biały Ług.

aZbestu coraZ mniej
Właściciele nieruchomości muszą 

wymienić pokrycia eternitowe na 
inne, niezawierające azbestu, do 
2032 roku. Gmina Zduńska Wola 
rokrocznie przeznacza w budżecie 
gminy środki na odbiór i utylizację 
eternitu. 

W roku 2015, w ramach akcji 
zbiórki azbestu, do urzędu wpły-
nęło 30 zgłoszeń zainteresowanych 
przekazaniem zdemontowanego 
azbestu. Dodatkowo w roku 2015 
Gmina przeprowadziła inwentary-

zację wyrobów azbestowych zloka-
lizowanych na jej terenie. 

Na inwentaryzację pozyskano 
środki z Ministerstwa Gospodarki.

kanaliZacja W maciejoWie
W tym roku udało się wykonać ko-
lejny odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej we wsi Maciejów. Pierwot-
nie planowano wykonanie jedynie 
pierwszego etapu sieci. W rezultacie 
udało się wykonać 470,62 mb kana-
lizacji w tej wsi. 

Sieć umożliwi podłączenie nowo 
budowanych budynków po zachod-
niej stronie drogi gminnej. Tereny te 
dotychczas nie miały bezpośrednie-
go podłączenia do sieci. 

Inwestycja stanowiła uzupełnie-
nie sieci kanalizacyjnej, zlokalizo-
wanej w obrębie aglomeracji Zduń-
ska Wola, który to obszar – zgodnie 
z narzuconymi Krajowym Progra-
mem Oczyszczania Ścieków – wi-
nien być skanalizowany do końca 
2015 roku.

Inwestujemy – w trosce o czystą i zdrową gminę

prZebudoWa drogi gminnej 
prZeZ Wieś iZabelóW mały 
Zakres inwestycji obejmował poszerzenie istnie-
jącej jezdni, budowę chodnika, remont zjazdów 
indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur 
oraz remont poboczy. W realizowanym etapie 
robót przebudowa obejmowała 272 m drogi. Wy-
konawcą prac była firma Dromak z Poręb. Koszt 
inwestycji to 206.000 zł.

prZebudoWana droga W miejscoWościach 
WymysłóW, gajeWniki kolonia i gajeWniki 
Zadanie zrealizowane zostało przez powiat zduń-
skowolski w ramach modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych, przy udziale finanso-
wym samorządu województwa łódzkiego, gminy 
Zduńska Wola i przedsiębiorców. 

Przebudowana droga zyskała nową na-
wierzchnię jezdni, uzupełniono także jej pobo-
cza. Droga została odwodniona poprzez remont 
przepustów i renowację przydrożnych rowów. 
Położono również chodnik w Gajewnikach, 
wjazdy do nieruchomości i wymieniono ozna-
kowanie pionowe.

Gmina Zduńska Wola dofinansowała remont 
drogi kwotą 430.000 zł. 

remonty dróg w gminie
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W dniu 29 października br. podpisana zosta-
ła umowa na rozbudowę i przebudowę ist-
niejącego budynku Urzędu Gminy w Zduń-
skiej Woli wraz z budową infrastruktury 
technicznej. 

Inwestycję podzielono na dwa 
etapy.

Zaplanowano, że w pierwszym 
etapie realizowana będzie rozbudo-
wa budynku, czyli budowa skrzydła 

wraz z infrastrukturą techniczną, 
dojazdami do parkingów oraz li-
kwidacją kolizji z istniejącym przy-
łączem kanalizacyjnym. 

W drugim etapie zaplanowa-

no modernizację istniejącej części 
obiektu. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe Tadeusz Pę-
dziwiatr z Brąszewic. 

modernizacja urzędu

od 28 sierpnia 2015 roku obo-
wiązują zmiany (zgodne z usta-

wą z dnia 16 kwietnia o ochronie 
przyrody) w zakresie wydawania 
zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów, ich pielęgnacji oraz wy-
mierzania kar za ich usunięcie bez 
wymaganego zezwolenia. Noweli-
zacja przepisów pozwala na szybsze 
wydawanie decyzji, ułatwia kwalifi-
kację drzew, które wymagają zezwo-
lenia na usunięcie oraz obniża kary 
za usunięcie drzew lub krzewów bez 
wymaganego zezwolenia.

Zniesiony został obowiązek do-
łączania do wniosku o wycinkę ty-
tułu prawnego do władania nieru-
chomością. Obowiązuje natomiast 
oświadczenie o posiadanym tytule 
prawnym do władania nieruchomo-
ścią, który składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. Powyższa 
zmiana nie zwalnia jednak organów 
administracji od przeprowadzenia, 
w razie wątpliwości, postępowania 
wyjaśniającego. 

Z wnioskiem o usunięcie drzew 
może obecnie wystąpić posiadacz 
nieruchomości za zgodą właściciela 
tej nieruchomości. Zgoda właścicie-
la nieruchomości nie jest wymaga-
na w przypadku złożenia wniosku 
przez użytkownika wieczystego lub 

posiadacza nieruchomości o nieure-
gulowanym stanie prawnym. 

Obecnie, o tym czy na usunięcie 
drzewa jest wymagane zezwolenie, 
decyduje obwód pnia, a nie jak do-
tychczas jego wiek, co stwarzało 
wiele trudności. Nie jest wymagane 
uzyskanie zezwolenia na usunięcie 
drzew, których obwód pnia na wy-
sokości 5 cm nie przekracza:
■ 35 cm w przypadku topoli, wierzb, 
robinii akacjowej, kasztanowca zwy-
czajnego, klonu jesionolistnego, klo-
nu srebrzystego, plantanu klonolist-
nego 
■ 25 cm w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

Na podstawie powyższego kry-
terium każda osoba będzie mogła 
w prosty sposób sprawdzić czy ko-
nieczne jest uzyskanie pozwolenia. 

Zniesiony został wymóg uzy-
skania pozwolenia na usunięcie 
krzewów z przydomowych ogro-
dów oraz indywidualnych ogrodów 
działkowych. Jednak nadal wyma-
gane jest zezwolenie na usunięcie 
zakrzewień naturalnych, takich jak 
krzewy śródpolne.

Wprowadzone zostały nowe poję- 
cia: „złom” i „wywrot”. Przez wy-
wroty należy rozumieć drzewa 
lub krzewy wywrócone w wyniku 

czynników naturalnych, wypadków 
lub katastrof, natomiast jako złomy 
określono drzewo, którego pień uległ 
złamaniu lub krzew, którego pędy 
uległy złamaniu również w wyniku 
działania czynników naturalnych, 
wypadków lub katastrof.

Na usunięcie złomów i wywrotów 
nie jest wymagane uzyskanie zezwo-
lenia. Nie zwalnia to jednak właści-
ciela od poinformowania o złomie 
lub wywrocie organu, który wydaje 
zezwolenie, w celu dokonania oglę-
dzin i sporządzenia dokumentacji 
fotograficznej. 

Nowe przepisy rozwiązały rów-
nież sprawę niewłaściwej pielęgnacji 
koron drzew tzw. ogławiania, któ-
re niszczy drzewa. Usunięcie ga-
łęzi w wymiarze przekraczającym 
30 proc. korony drzewa stanowi 
uszkodzenie drzewa, a w wymiarze 

przekraczającym 50 proc. stanowi 
zniszczenie drzewa. Za zniszczenie 
i uszkodzenie drzewa ustawodawca 
przewidział kary pieniężne.

Zmiana przepisów wprowadzi-
ła obniżenie kar za nielegalną wy-
cinkę drzew i krzewów oraz za ich 
usunięcie. Nadal zwolnienie z opłat 
obowiązuje osoby fizyczne, które 
uzyskały pozwolenie na cele nie-
związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

Szczegółowe zasady, dotyczące 
usuwania drzew lub krzewów, okre-
ślone są w ustawie z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1651).

Informacje uzyskać można rów-
nież w Urzędzie Gminy Zduńska 
Wola w Wydziale Infrastruktury, 
Rolnictwa i Zamówień Publicznych 
– tel. 43 825-33-82.

Drzewa, złomy i wywroty
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Turniej Orlika o Puchar Premiera RP to naj-
większy i najbardziej prestiżowy turniej pił-
karski dla dzieci i młodzieży w Polsce, roz-
grywany od 2010 roku. Biorą w nim udział 
drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach 
wiekowych 10-11 lat oraz 12-13 lat. 

eliminacje gminne
W dniach 15, 16 i 17 września, 
na terenie kompleksu boisk Orlik 
w Czechach, zorganizowane zostały 
eliminacje gminne. W tych dniach 
rozgrywki toczyły się pomiędzy 
drużynami chłopców i dziewcząt 
w obu kategoriach wiekowych. Do 
rozgrywek przystąpiło 14 drużyn, 
liczących ogółem 140 zawodników 
i zawodniczek, reprezentujących 
szkoły z terenu gminy Zduńska 
Wola. We wszystkich kategoriach 
wiekowych, tj. 10-11 lat chłopców 
oraz 12-13 lat dziewcząt i chłopców 
zwyciężyły drużyny reprezentujące 
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Czechach 
i awansowały do kolejnego etapu 
– eliminacji wojewódzkich. 

eliminacje WojeWódZkie
Wielkim sukcesem naszych za-
wodników zakończył się finał wo-
jewódzki imprezy, który odbył się 
4 października w Kutnie. Drużyna 
chłopców starszych (kategoria 12-13 
lat) – Czechy Team – zajęła I miej-
sce i reprezentowała województwo 
łódzkie w finale krajowym tych roz-
grywek.

Pozostałe dwie drużyny z naszej 
gminy zajęły: – Orlik Czechy (chłop-
cy młodsi 10-11 lat) – IV miejsce, 
a Gimnazjum Czechy (dziewczęta 
starsze 12-13 lat) – III miejsce. Za-
brakło naprawdę niewiele, aby dzieci 
i młodzież z gminy Zduńska Wola 
zdominowały finał krajowy Turnieju 
Orlika.

cZechy team W grupie a finału 
krajoWego turnieju orlika
W finale ogólnopolskim zagrało 
16 najlepszych zespołów dziewcząt 
i 16 najlepszych zespołów chłopców 
rocznika 2002-2003, w tym drużyna 
reprezentująca gminę Zduńska Wola 
– Czechy Team, oraz 16 najlepszych 
zespołów dziewcząt i 16 najlepszych 

zespołów chłopców rocznika 2004-
2005. Losowanie grup odbyło się 
w Warszawie, a w roli gospodarzy 
wystąpiło dwóch ambasadorów tur-
nieju: Wojciech Kowalewski i Da-
riusz Gęsior. Spotkanie prowadził 
dziennikarz NC+ Sergiusz Ryczel.

Drużyna Czechy Team znalazła 
się w grupie A wraz z Gimnazjum 
nr 2 z Kołobrzegu (woj. zachod-
niopomorskie), Publicznym Gim-

nazjum nr 1 w Żninie (woj. kujaw-
sko-pomorskie) oraz drużyną Orlik 
Ulanów (woj. podkarpackie).

cZechy team W finale 
ogólnopolskim turnieju orlika 
Finał został rozegrany w dniach 
14-17 października w Warszawie. 
Na boiskach stołecznego Bemowa 
zmierzyli się najlepsi z najlepszych. 
Nasza drużyna stoczyła zacięte 

i emocjonujące pojedynki.
Pomimo ambitnej postawy, mło-

dym piłkarzom nie udało się wyjść 
z grupy i zająć czołowych lokat, 
jednakże zespół wracał z Warsza-
wy z podniesioną głową.

Warto pamiętać, że podczas tego 
pięknego święta sportu i młodości, 
nie było przegranych. Jedni z War-
szawy wywieźli medale, inni satys-
fakcję ze strzelonych bramek czy po-
konania własnych słabości, a inni, co 
najważniejsze – wspomnienia, które 
pozostaną im do końca życia!

■■■
W sportowym święcie futbolu wzię-
ło udział 15 tysięcy zespołów, które 
rywalizowały ze sobą w 16 woje-
wództwach. Do finału krajowego 
awansowały 64 drużyny z 16 wo-
jewództw w kategoriach dziewcząt 
i chłopców 10-11 i 12-13 lat.

Organizatorem 6. edycji turnie-
ju, na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, był Szkolny Związek 
Sportowy. Ogólnopolski Turniej 
Orlika o Puchar Premiera RP to 
jedna z najcenniejszych inicjatyw, 
które służą upowszechnianiu spor-
tu wśród dzieci i młodzieży. Stano-
wi podsumowanie całorocznej pracy, 
poświęceń, wyrzeczeń i uporu mło-
dych zawodników. 

Drużynie Czechy Team gratulu-
jemy i życzymy, aby Turniej Orlika 
stał się początkiem wielkiej, spor-
towej kariery.

TeksT i zdjęcia: dawid anTczak

turniej orlika po raz szósty
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Na ten turniej mali piłkarze czekają cały 
rok. Podczas rozgrywek chcą zaprezento-
wać swoje umiejętności. 

4 grudnia w sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Woj-
sławicach odbył się po raz siódmy 
Mikołajkowy Turniej piłki nożnej 
młodzików o Puchar Wójta Gmi-
ny Zduńska Wola. Do rywalizacji 
przystąpiło 6 drużyn, reprezentują-
cych szkoły z terenu gminy Zduń-
ska Wola. Rozgrywki toczyły się 
w dwóch grupach systemem „każdy 
z każdym”. 

O mistrzostwo w turnieju walczy-
ły najlepsze zespoły z dwóch grup: 
drużyny reprezentujące Szkołę Pod-
stawową w Wojsławicach i Szkołę 
Podstawową w Janiszewicach. Po 
bardzo wyrównanym, zaciętym 
i stojącym na wysokim poziomie 
spotkaniu padł wynik 2:1 dla pił-
karzy z Janiszewic, którzy zdoby-
li okazały Puchar Wójta Gminy 
Zduńska Wola oraz tytuł „Mistrz 
Mikołajkowego Turnieju”. Drugie 
miejsce zdobyli piłkarze z Wojsła-
wic; trzecie przypadło drużynie ze 

Szkoły Podstawowej w Izabelowie.
W trakcie turnieju zorganizowa-

no także dwa konkursy sprawno-
ściowe. Piotr Kaczmarek ze Szkoły 
Podstawowej w Izabelowie wygrał 
„slalom z piłką między pachołkami”. 
W konkursie „strzały na bramkę” 
zwycięzcą został Wiktor Bejmert 
ze Szkoły Podstawowej w Wojsła-
wicach.

Najwięcej goli w turnieju strzelił 
Hubert Rachucki ze Szkoły Podsta-
wowej w Izabelowie, który zdobył 8 

bramek i tytuł najlepszego strzelca 
turnieju. 

Najlepszym bramkarzem Miko-
łajkowego Turnieju został Kacper 
Krotowski z drużyny mistrzów. 

Wspaniałą sportową atmosferę 
pomogli stworzyć tego dnia mali 
kibice z Wojsławic oraz rodzice za-
wodników, którzy swoim dopingiem 
zachęcali piłkarzy wszystkich dru-
żyn do dynamicznej gry.

Uroczystego wręczenia dyplomów, 
pucharów, medali i nagród dokona-

li zastępca wójta gminy Zduńska 
Wola Antoni Wujda, przewodniczą-
cy Gminnej Rady Sportu Sławomir 
Turski, radni Rady Gminy Zduńska 
Wola oraz dyrektorzy szkół. 

Turniejowi towarzyszyła wspa-
niała świąteczna atmosfera, świetna 
zabawa i rozgrywki na poziomie nie 
gorszym niż te w lidze mistrzów. 

Uczestnicy rozgrywek na koniec 
spotkania głośnym okrzykiem po-
twierdzili chęć udziału w przyszło-
rocznym turnieju. 

Piłkarskie Mikołajki
w Wojsławicach

tenis stołowy królował 8 grudnia w sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Woj-

sławicach. Dla upamiętnienia życia i dorobku 
sportowego Waldemara Rudzkiego zawodnicy 
i zawodniczki ze szkół podstawowych i gimna-
zjów rozegrali I Memoriał Waldemara Rudzkie-
go o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. 

W turnieju wzięły udział dzieci z placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy oraz ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimna-
zjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego 
w Prusinowicach.

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych 
zostali: Magdalena Przesmycka (Wojsławice) oraz 
Bartosz Woźniak (Prusinowice), natomiast w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych: Aleksandra Michalska 
( Janiszewice) oraz Adam Woźniak (Prusinowice). 
Drużynowo wygrała Szkoła Podstawowa w Woj-
sławicach oraz Gimnazjum w Prusinowicach. 

Podejmując się organizacji rozgrywek chcie-
liśmy przede wszystkim przypomnieć, że przed 
laty w wiejskiej szkole w Wojsławicach praco-
wał wielki pasjonat tenisa stołowego. Waldemar 
Rudzki był bardzo skromnym i pracowitym 
człowiekiem; wieloletnim nauczycielem Zespo-
łu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Wojsławicach; sympatykiem sportu, 
organizatorem wielu imprez sportowych na tere-
nie gminy Zduńska Wola. Ten zasłużony dzia-
łacz sportowy działał w ramach Wojewódzkiego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Za 

szczególne zaangażowanie w pracy zawodowej 
i społecznej został odznaczony złotą, srebrną oraz 
brązową odznaką LZS. 

Za pomoc w organizacji turnieju, merytoryczne 
wsparcie i poprowadzenie rozgrywek składamy ser-
deczne podziękowania: Jarosławowi Bombie oraz 
Jackowi Kubisowi – sędziom turnieju; dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za udostęp-
nienie obiektu, Towarzystwu Przyjaciół Szkół Rol-
niczych za wsparcie i sfinansowanie nagród. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawod-
nikom dziękujemy za emocje!

Memoriał 
o Puchar Wójta



młodych ludzi czytaniem. Aby tak 
się stało, muszą doświadczyć przy-
jemności czytania, odkryć w nim 
atrakcyjny sposób zdobywania wie-
dzy o świecie, rozwijania zdolności 
i zainteresowań, a także spędzania 
wolnego czasu.

kamila rąpała
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Program „Książki naszych marzeń”, realizo-
wany w roku szkolnym 2015/2016, umożli-
wi nabywanie książek dla bibliotek. Celem 
programu jest promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży; rozwijanie kompetencji 
i zainteresowań czytelniczych uczniów.

Gmina Zduńska Wola uzyska-
ła 9.240 złotych na zakup książek. 
Warunkiem udzielenia takiego 
wsparcia było zapewnienie przez 
organ prowadzący szkoły 20 proc. 
wkładu własnego (2.310 zł) na re-
alizację zakupów. Całkowity koszt 
realizacji programu to 11.550 zł.

Za pieniądze z programu biblioteki 
szkolne będą kupować książki, które 
nie są podręcznikami. Tytuły wybrali 
uczniowie. Mają to być lektury, które 
ich zainteresują i będą sprzyjać po-
znawaniu i rozumieniu współczesne-
go świata. Wybrane książki swoją fa-
bułą powinny rozbudzać ciekawość 
młodego czytelnika i inspirować do 
twórczego działania.

Uczniowie będą zachęcani przez 
nauczycieli i bibliotekarzy do wy-
pożyczania książek na okres ferii 
letnich i zimowych, co powinno 
pogłębiać w nich nawyk czytania 
i podtrzymywać zainteresowanie 
dobrą i pożyteczną lekturą.

W ramach programu przewidzia-
na jest także współpraca bibliotek 
szkolnych z bibliotekami publicz-

nymi i pedagogicznymi. Biblioteki 
szkolne, w miarę możliwości, po-
winny konsultować zakupy nowo-
ści z pozostałymi placówkami pu-
blicznymi, aby gromadzone w nich 
zbiory uzupełniały się. Biblioteki 
mają także wspólnie organizować 
wydarzenia służące popularyzacji 

i promocji czytelnictwa. Mogą to 
być na przykład spotkania z twórca-
mi literatury dziecięcej i młodzieżo-
wej, spotkania z rodzicami na temat 
wpływu czytania na rozwój intelek-
tualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem progra-
mu ma być trwałe zainteresowanie 

Książki naszych marzeń 2015

Zespół Szkół w Janiszewicach 
został jednym ze zwycięzców 

konkursu ogłoszonego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi – „Moja wymarzona pracownia 
ekologiczna”. Konkurs polegał na 
napisaniu przez nauczycieli pro-
gramu edukacji ekologicznej dla 
uczniów i zaprojektowaniu pra-
cowni, która ma posłużyć do jego 
realizacji.

Nagrodą było dofinansowanie 
WFOŚiGW do wyposażenia wy-
marzonej pracowni. Program napi-
sali: Paweł Nyklewicz, Bożena Wit-
kowska, Aneta Sitek-Rutkowska, 
Katarzyna Grala i Agata Cieślak.

Dawna klasa przyrodnicza zmieni-
ła swój wygląd. Zielona kolorystyka 
pracowni nawiązuje do spokojnych 
barw przyrody i pozytywnie wpływa 
na nastrój przebywających tam osób. 
Ze środków z dotacji zakupiono po-
moce dydaktyczne (136 sztuk), sprzęt 
audiowizualny (tablica interaktywna, 
rzutnik ultrakrótkoogniskowy, lap-
top z oprogramowaniem, głośniki, 
wizualizer) oraz wyposażenie pra-
cowni. Nowe meble są funkcjonal-
ne, jest w nich miejsce na wszystkie 
pomoce dydaktyczne i na tematyczne 
wystawki.

Sprzęt audiowizualny i laptop 
w nowoczesny sposób uatrakcyjni 
przebieg lekcji i zajęć dodatkowych. 

W pracowni pojawiły się piękne ro-
śliny doniczkowe oraz… drzewa.

– Jestem przekonany, że nasi 
uczniowie będą realizować tu swoje 
przyrodnicze pasje – podkreśla Pa-
weł Nyklewicz, dyrektor Zespołu 
Szkół w Janiszewicach. 

Wartość ogólna zadania „Moja wy- 
marzona pracownia” to 40.806 zł, 
a wysokość dofinansowania ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi wynosi 38.700 zł. 
Wkład własny to: 2.106 zł.

janiszewice są eko!

fot. archiwum sp w krobanowie
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– Święto Edukacji Narodowej to wspania-
ła okazja, żeby wyrazić podziękowania za 
przekazywaną nam wiedzę, za trud wło-
żony w kształtowanie naszych serc i umy-
słów(...). Tym, którzy pracują na rzecz oświa-
ty, chcemy życzyć pomyślności, zdrowia, siły 
i cierpliwości – tak uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Krobanowie 14 października 
rozpoczęli Gminny Dzień Nauczyciela.

W uroczystości udział wzięli dy-
rektorzy wszystkich szkół i przed-
szkoli z gminy Zduńska Wola, za-
proszeni goście oraz nauczyciele, 
którzy w pełni oddani swej pracy, 
zaangażowani, otwarci i odnoszący 
sukcesy na polu zawodowym za-

służyli na Nagrodę Wójta Gminy 
Zduńska Wola. 

Uroczystościom towarzyszyły 
występy artystyczne, przygotowane 
przez uczniów klas IV-VI. Przed-
stawienie uatrakcyjnił także występ 
Marcela Gładkiewicza z kl. III, któ-
ry zagrał na skrzypcach.

Po części artystycznej nadszedł 
czas na podziękowania i życzenia, 
które złożył wszystkim pracownikom 
oświaty wójt gminy Zduńska Wola. 
Henryk Staniucha wraz z Katarzyną 
Kurzawą i  Januszem Sakiewą wrę-
czał kwiaty, a wyróżnionym dyrekto-
rom i nauczycielom – nagrody.

 anna kusińska

Gminny Dzień Nauczyciela, tym razem w Krobanowie

Rysuje księżniczki, bawi się resorkami i buduje zamki z kloc-
ków. Przemysław Kusiak to jedyny nauczyciel wychowania 
przedszkolnego w gminie Zduńska Wola. Panów, pracują-
cych jako wychowawcy przedszkolni w placówkach w po-
wiecie zduńskowolskim, można policzyć na palcach jednej 
ręki. Właściwie nawet nie ma nazwy dla tego zawodu, wy-
konywanego przez mężczyznę. Ich podejście do dzieci jest 
także zupełnie inne niż kobiet. Inne, ale nie gorsze.

roZmoWa Z prZemysłaWem kusiakiem 
naucZycielem W prZedsZkolu W cZechach.
Co pan wpisuje w rubryce zawód?

– Z pewnością nie: „niania”. „Pan przedszko-
lanek” również do mężczyzn nie pasuje. Zresztą 
i kobiety nie chcą, aby mówić o nich „przedszko-
lanki”. Żeby móc pracować w przedszkolu, trzeba 
mieć ukończone studia pedagogiczne. Jestem więc 
nauczycielem wychowania przedszkolnego.
Zawsze chciał pan pracować w przedszkolu?

– Kształciłem się w tym kierunku, ale przede 
wszystkim lubię się realizować w pracy z dziećmi 
– ona sprawia mi największą radość i satysfak-
cję. Uśmiechnięte twarze moich wychowanków 
wskazują na to, że jest to moje powołanie.
Bycie mężczyzną przeszkadza czy pomaga w tej 
pracy?

– Społeczeństwo jest przyzwyczajone do ste-
reotypu, że kobiety najlepiej nadają się do pracy 
z dziećmi oraz ich wychowywania. Na początku 
dla wszystkich było szokiem, że jestem mężczy-
zną i pracuję w przedszkolu. Ale dzieci traktują 
mnie normalnie i nie ma dla nich większego zna-
czenia, czy nauczycielem jest kobieta czy mężczy-
zna. Najważniejsze jest mieć dobry kontakt oraz 

odpowiednie podejście. Mężczyźni – ojcowie są 
coraz bardziej zaangażowani w wychowanie swo-
ich pociech. Co świadczy o zmianie podejścia do 
tego tematu wśród młodych ludzi.
Jakie zadania realizował pan w trakcie odbywa-
nia stażu?

– Przez cały okres stażu diagnozowałem po-
trzeby dzieci i rozwijałem ich zainteresowania 
między innymi poprzez organizację szeregu im-
prez i uroczystości przedszkolnych takich jak: 
pasowanie na przedszkolaka, jasełka, bal karna-
wałowy i wiele innych. Organizowałem rów-

nież wiele wycieczek i spotkań z przedstawicie-
lami różnych zawodów. Moi podopieczni brali 
udział w licznych konkursach plastycznych, np.: 
„Zwierzęta lasów i łąk”, „Z książki płynie od-
waga, książka w życiu pomaga”, „Wielkanocne 
inspiracje” i innych. Przedszkolaki uczestniczyły 
w cyklu zajęć w ramach realizacji następujących 
programów i projektów: „Kubusiowi przyjaciele 
natury”, „Akademia Aquafresh” oraz „Zdrowa 
i kolorowa sztafeta żywieniowa”.

rozmawiała: 
karolina Tłokińska

społeczeństwo jest przyzwyczajone 
do stereotypów, dzieci ich nie znają



10 naszagmina grudzień 2015 POZNAjMY SIę
młodZi i utalentoWani

Być wiernym sobie...

Anna Kolba, mieszkanka gminy Zduńska 
Wola, uczennica IV klasy Liceum Plastycz-
nego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej 
Woli, otrzymała nagrodę Grand Prix 
w ogólnopolskim konkursie „Sztuka bez 
ram”, organizowanym przez tę szkołę. Na 
konkurs zgłoszono 66 zakodowanych prac 
z całej Polski ze wszystkich dziedzin, które 
obejmują sztuki plastyczne – rysunek, ma-
larstwo, rzeźbę, instalację i grafikę. 

Nagrodzona kompozycja rzeźbiarska 
Anny Kolby przedstawia relacje formy 
i treści przy zastosowaniu różnorodnych 
materiałów.

– Swoją przygodę ze sztuką rozpo-
częłam w dzieciństwie. Prawie każdego 
wieczoru siadałam z babcią przy stole i ry-
sowałyśmy. To ona zaraziła mnie miłością 
do plastyki. Nauczyła mnie rysować ludzi, 
domy i malować zwierzęta – wspomina 
Anna Kolba. – Od zawsze lubiłam chodzić 
do teatru i muzeum, podziwiałam wielkich 
malarzy. Moim hobby było rysowanie. 
Postanowiłam więc połączyć przyjemne 
z pożytecznym i wybrałam liceum plastycz-
ne – dodaje. 

Jak sama skromnie mówi, nie ma zbyt 
wielu osiągnięć, ale to nie demotywuje jej 
do dalszego działania. Jednak jak na tak 
młodą osobę, oprócz wspomnianej Grand 
Prix, zdobyła również wyróżnienia w kon-
kursie „Starzy oczami młodych”, III miejsce 
w konkursie na zaprojektowanie wzoru raj-
stop dla marki Gatta. Oprócz osiągnięć pla-
stycznych ma na koncie także wyróżnienie 
w „Konkursie Jednego Wiersza” oraz wy-
różnienie w konkursie historycznym „Moja 
miejscowość w oczach moich bliskich”.

– Sukces nie przychodzi od tak, trzeba 
pracować na niego całe życie. Większość 
malarzy staje się sławnymi dopiero po 
śmierci. Najważniejsze w dążeniu do sukce-
su jest bycie wiernym sobie – podsumowu-
je młoda artystka.

W zadaniach priorytetowych Programu 
Wychowawczego w Gminnym Gimnazjum 
w Czechach na rok szkolny 2015/2016 zapi-
sane jest działanie, które ma na celu wska-
zanie uczniom możliwości rozwoju pasji 
i przezwyciężania barier. Jednym z punktów 
tego programu są spotkania z ciekawymi 
ludźmi.

Uczestnikiem takiego spotkania, 
które odbyło się 19 października, 
był mieszkaniec wsi Czechy i ab-
solwent miejscowej szkoły, mistrz 
świata w skoku wzwyż – Marcel Ja-
rosławski. 

Marcel Jarosławski uczęszczał do 
szkoły w Czechach przez 9 lat. Naj-
pierw przez 6 lat do podstawówki, 
a potem 3 lata do gimnazjum. Od uro-
dzenia jest niepełnosprawny. Mimo 
to zawsze był aktywny. Od dziec-
ka chętnie uprawiał sport, a przede 
wszystkim piłkę nożną, uczestniczył 
też w szkolnych zawodach.

– Moja przygoda ze sportem za-
częła się w marcu 2001 roku. Mia-
łem wtedy 13 lat. W szkole odwiedził 
mnie trener Wojciech Kikowski, któ-
ry pracował z sukcesami ze sportow-
cami niepełnosprawnymi. Zaprosił 
mnie na trening lekkoatletyczny. 
Rozpocząłem poważną przygodę ze 
sportem, skupiając się najpierw na 
rzutach, a później na skoku wzwyż. 
Po dwóch miesiącach pracy przyszedł 
pierwszy sukces. Z wynikiem 130 cm 
zostałem Mistrzem Polski Juniorów 
w skoku wzwyż. Systematycznie tre-
nowałem i poprawiałem swoje wyni-
ki. Największy postęp zanotowałem 
w 2003 roku, kiedy na wiosną pobi-
łem rekord życiowy – 160 cm. Dwa 
tygodnie po osiągnięciu tego wyniku 
odbyły się mistrzostwa Europy, które 
wygrał mój kolega z wynikiem 162 
cm. Na brązowy medal wystarczyło 
skoczyć 156 cm. Niestety, mnie na 
tych mistrzostwach nie było – wspo-
mina Marcel Jarosławski. 

To wydarzenie stało się jednak za-
chętą do dalszej ciężkiej pracy, gdyż 
w 2004 roku odbywały się Igrzyska 
Paraolimpijskie w Atenach, a wyniki 
Marcela tym razem pozwalały liczyć 

na wyjazd. Jedynym warunkiem było 
wypełnienie tzw. minimum na po-
ziomie 165 cm. Niestety, i te Igrzyska 
odbyły się bez niego.

– Podczas Mistrzostw Polski Ju-
niorów udało mi się pobić rekord ży-
ciowy, który trwa do dziś – 172 cm 
– podkreśla Marcel. – Była to rów-
nież przepustka na najważniejszą im-
prezę tego roku – Mistrzostwa Eu-
ropy. Uzyskany wynik stawiał mnie 
w roli faworyta, jednak trzeba było 
to jeszcze potwierdzić na stadionie. 
Przez cały konkurs remisowałem 
z Austriakiem, zaliczając wszystkie 
wysokości w pierwszych próbach. 
Dopiero na wysokości 168 cm napo-
tkaliśmy problemy. Do trzeciej próby 
Austriak nie zaliczył tej wysokości, 
a mnie się to udało – zostałem mi-
strzem Europy! Krótko po powrocie, 
niespodziewanie w ostatniej chwi-
li, zostałem powołany na Światowe 
Igrzyska w Rio de Janeiro, na któ-
rych zdobyłem złoty medal. Później 
zdobyłem również złoty medal Mi-
strzostw Świata – wylicza sukcesy. 

Od kilku lat Marcel Jarosławski pra-
cuje zawodowo w Polskim Związku 

Sportu Niepełnosprawnych „Start”, 
pomagając tworzyć jak najlepsze wa-
runki treningów niepełnosprawnym 
sportowcom. Nadal trenuje. Osiągnął 
niezbędnie minima, które umożliwi-
ły mu wyjazd m.in. na Mistrzostwa 
Świata do Lyonu (7 miejsce w 2013 
r.), na Mistrzostwa Europy w Walii 
(brązowy medal w 2014 r.). Tej jesieni 
zdobył również brąz na Światowych 
Igrzyskach IWAS w Soczi.

– Warto ciężko pracować, nawet 
pomimo porażek, bo zawsze pro-
wadzi to do osiągnięcia celu. Warto 
też uczyć się języków, by jak najle-
piej odnaleźć się we współczesnym 
świecie. Uważam, że młodzież ucząca 
się w szkołach w Czechach ma uła-
twione zadanie. Za moich czasów do 
naszej dyspozycji był tylko korytarz, 
niewielka sala i piaszczyste boisko. 
Teraz obok szkoły jest pełna baza 
sportowa. Uczniowie szkoły w Cze-
chach – zwrócił się do swoich młod-
szych kolegów Marcel Jarosławski: 
– nie zmarnujcie szansy rozwoju, 
którą daje wam życie! 

TeksT: współpraca anna 
sToparczyk, marcel jarosławski 

Nie zmarnujcie szansy, 
którą daje wam życie

fot. archiwum prywatne

Marcel Jarosławski (od lewej) na Igrzyskach w Soczi fot. archiwum prywatne
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– „Dziś można już mówić o wolności, gdy 
dawniej tylko o niej śpiewano i marzono...” 
– tymi słowami uczniowie Zespołu Gimna-
zjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. 
Jana Pawła II przywitali gości zebranych 28 
września 2015 r. pod obeliskiem pamięci 
w Czechach. Tego jesiennego dnia wspomi-
nano obrońców granic ze wsi Czechy i okoli-
cy, którzy uczestniczyli w walkach w obronie 
Ojczyzny w latach 1919-1921 i 1939-1945. 

Na uroczystość, zorganizowaną 
z inicjatywy wójta Henryka Sta-
niuchy oraz Anny Stoparczyk, dy-
rektora Zespołu Szkół w Czechach, 
przybyli radni gminy Zduńska Wola, 
nauczyciele wraz z uczniami gimna-
zjum oraz mieszkańcy wsi.

Przygotowana przez młodzież 
scena rodzajowa ukazała widzom 
dramatyczne momenty życia ro-
dzin, nie do końca pogodzonych 
z wizją wojny; dylematy mężczyzn 
idących w bój; tęsknotę i samotność 
opuszczonych kobiet i dzieci. Pomi-
mo wewnętrznych rozterek wszyscy 
wiedzieli, że wolność nie jest darem, 
lecz zdobyczą, o którą trzeba wal-
czyć dzień po dniu; nie jest spoczyn-
kiem, lecz nieustającym wysiłkiem 
całego społeczeństwa. 

Autorski scenariusz przedstawie-
nia został oparty na wspomnieniach 

spisanych przez doktora inżyniera 
Bolesława Rychlika.

Obelisk we wsi Czechy, który po-
wstał dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich mieszkańców, na stałe wpisał 
się do rodzimej tradycji. Jest cen-
nym symbolem, o który dbają wo-

lontariusze z gimnazjum. Jest też 
świadkiem historii, na pozór nie-
mym, jednak wytrwale przypomi-
nającym o tym, że najważniejszym 
celem naszych lokalnych patriotów 
była wolna Ojczyzna.

TeksT i zdjęcie: zGspip w czechach

chwała bohaterom!

tą piosenką, w Zespole Szkół 
w Czechach, rozpoczęto uroczy-

stości z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 11 listopada to dla 
nas, Polaków, jedna z najważniej-
szych dat w kalendarzu. To właśnie 
11 listopada 1918 r., po 123 latach 
zaborów, nasz kraj znów pojawił się 
na mapie Europy. Tego dnia, słynny 
polski przywódca i działacz niepodle-
głościowy Józef Piłsudski, został Na-
czelnym Dowódcą Wojsk Polskich, 
a przebywające na naszych ziemiach 
oddziały obcych żołnierzy, zaczęły 
się z nich wycofywać. Ponownie mo-
gliśmy zacząć się cieszyć ze swojego 
własnego domu – Polski, która przez 
dziesięciolecia zawłaszczona była 
przez Rosję, Prusy i Austrię.

łZy WZrusZenia
Patriotyczne lekcje historii, które od-
były się we wszystkich placówkach 
oświatowych, sprawiły, że w oczach 
wielu gości pojawiły się łzy wzru-
szenia. Mogliśmy prześledzić łań-
cuch życia kilku pokoleń Polaków: 
tragiczne losy powstańców, radosne 
lata 20-te, skutki II wojny światowej, 
a także spełnione nadzieje, które są 
udziałem najnowszej historii. Dzię-

ki temu łatwiej było zrozumieć, że 
Ci, którzy poszli walczyć o wolną 
Polskę, rozpoczęli śmiertelny bój nie 
tylko z zaborcami, ale także z umy-
słowym zniewoleniem rodaków. 

– Dziękuję, że pokazujecie, jak 
ważne rzeczy działy w naszej hi-
storii. Cieszę się, że po raz kolejny 
wśród młodzieży udało się zaszcze-
pić patriotycznego ducha – podkre-
ślił wójt Henryk Staniucha.

Żeby Polska
była Polską...

Jazda w alkogoglach
Andrzej Piasecki z zespołem Telepathia za-
prezentował uczniom klas V i VI wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Zduń-
ska Wola program o charakterze warszta-
tów profilaktycznych. 

Spotkanie pod hasłem „Końcowe odli-
czanie… życie traci się… w minutę…” 
odbyło się 14 września. Prowadzono je 
w taki sposób, by uświadomić młodzieży 
konsekwencje picia alkoholu, zażywania 
narkotyków i dopalaczy oraz by pokazać, 
jak łatwo można stracić wszystko. 

Podstawowym założeniem warsztatów 
było zachęcenie uczniów do brania odpo-
wiedzialności za własne zdrowie i życie 
oraz reagowanie na to, co się dzieje w ich 
najbliższym otoczeniu. Wykorzystany pod-
czas spotkania nowoczesny sprzęt i alkogo-
gle (okulary pokazujące świat, który widzi 
człowiek będący pod wpływem alkoholu – 
w warsztatach wykorzystano różne rodzaje 
okularów, odpowiadające różnemu stęże-
niu alkoholu we krwi), pozwoliły uczniom 
odczuć „na własnej skórze” skutki zasiada-
nia za kierownicą pod wpływem alkoholu 
czy narkotyków. 

Dzięki wykorzystaniu konsoli do gier 
uczniowie (grający we wspomnianych 
alkogoglach) przekonali się, że nawet naj-
lepszy gracz, kiedy prowadzi samochód 
pod wpływem narkotyków lub alkoholu, 
jest całkowicie bezradny. Uczestnicy warsz-
tatów mieli również możliwość obejrzenia 
wraku samochodu po wypadku.

 Katarzyna Mazur-raźniewsKa

Szkolna profilaktyka
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów 
szkolnych, przyszłych realizatorów Progra-
mu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Sub-
stancji Uzależniających przez Uczniów pn. 
„Unplugged” odbywało się w dniach 25-26 
września w Szkole Podstawowej w Anno-
polu Starym. 

Ten szkolny program profilaktyki jest 
adresowany do młodzieży w wieku 12-14 
lat. Program będzie realizowany w formie 
12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 
spotkań dla rodziców uczniów uczestniczą-
cych w programie.

Program „Unplugged” powstał w ra-
mach międzynarodowego projektu EU-
Drug Abuse Prevention, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. Autorzy 
programu to grupa ekspertów z siedmiu 
krajów UE. W latach 2004-2010 program 
został wdrożony m.in. w Niemczech, Belgii, 
Hiszpanii, Grecji, Austrii, Szwecji, Rumunii, 
Słowenii, Czechach i w Libanie oraz we 
Włoszech. Koordynatorem projektu jest 
Uniwersytet w Ghent (Belgia).

W Polsce Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej upowszechnia i wspiera realizację 
Programu „Unplugged”. 
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Ponad sto osób uczestniczyło w Gminnej 
Wigilii, której miejscem była Szkoła Pod-
stawowa w Krobanowie. 

Staropolskie dania i odświętnie 
nakryte stoły oraz kolędy – to nasza 
polska tradycja wigilijna. Tegoroczne 

spotkanie w Krobanowie pozosta-
nie zapewne na długo w pamięci jego 
uczestników, ponieważ miało niepo-
wtarzalny przebieg i nastrój. Zadbały 
o to dzieci z miejscowej szkoły, które 
wspólnie z rodzicami przygotowa-
ły jasełkę. Zespół Jordan, działający 

przy parafii św. Antoniego w Zduń-
skiej Woli, śpiewał najpiękniejsze sta-
ropolskie i współczesne kolędy. 

W wigilijny nastrój wprowadził 
wszystkich zaproszonych gości ks. 
Paweł Sudowski, wikariusz Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zduńskiej Woli. Po wspólnej 
modlitwie składano sobie życzenia, 
łamiąc się opłatkiem, po czym wszy-
scy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy 
wigilijnej. 

Na zakończenie uczestnicy spot-
kania otrzymali kartki świąteczne 
oraz symboliczne prezenty. 

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom Gminnej Wigilii za miłą, 
rodzinną atmosferę. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce 
Violetty Owczarek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Krobanowie za po-
moc w przygotowaniu uroczystości.
 TeksT i zdjęcia:

karolina Tłokińska

jest w moim kraju zwyczaj...
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
 Cyprian Kamil Norwid


