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Cztery sołectwa z gminy
Zduńska Wola dostały
wsparcie finansowe Zarządu
Województwa Łódzkiego
w ramach tzw. grantów
sołeckich, realizowanych
na terenach wiejskich

Uruchomiono kolejne
eko-pracownie. Szkoły
w Izabelowie i Wojsławicach
otrzymały finansowe wsparcie
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

gmina zduńska wola otrzymała prestiżowy tytuł „wzorowa gmina” w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez
wydawnictwo „europa press media. do konkursu nominowano 49 samorządów z województwa łódzkiego. gala finałowa odbyła się 4 listopada w pałacu poznańskich w Łodzi. patronat nad wydarzeniem objęli: witold stępień, marszałek
województwa łódzkiego; zbigniew rau, wojewoda łódzki oraz stanisław cubała, przewodniczący Konwentu powiatów
województwa Łódzkiego.
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Nowy radiowóz
dla dzielnicowych

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Zduńska Wola
zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Nowego Roku

o

ficjalne przekazanie policyjnego pojazdu, przeznaczonego dla
dzielnicowych, odbyło się 10 listopada na terenie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
Opel corsa, oznakowany policyjny
radiowóz, został zakupiony poprzez
uczestnictwo w programie „50 na
50”. To oznacza, że połowa sumy
na zakup tego samochodu pochodziła z budżetu samorządu, a druga połowa ze środków Komendy
Głównej Policji. Samorząd gminy
w budżecie na 2016 rok zarezerwował kwotę 22.500 zł, którą – jako
dotację – przekazano Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Z nowego radiowozu korzystać
będą głównie dzielnicowi działający w 41 miejscowościach gminy
Zduńska Wola. Nowy samochód
pomoże policjantom zadbać o ten
rozległy teren.

Henryk Staniucha
wójt Gminy Zduńska Wola
wraz z pracownikami

Janusz Sakiewa
przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola
wraz z radnymi

Nowe schronisko
dla czworonogów

Z

dniem 1 stycznia 2017 roku
zmieni się podmiot odpowiedzialny za odłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im
opieki w schronisku. Zadaniem tym
będzie się zajmowała firma: Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych „Funny Pets” z Czartek.
Bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy umieszczane będą w tym
schronisku. Bezdomne psy i koty,
które wyłapano na terenie gminy
Zduńska Wola do końca 2016 roku,
zostaną umieszczone w Schronisku
dla Zwierząt „Rafik”, znajdującym
się w Bolesławiu przy ul. Parkowej
6, prowadzonym przez firmę „Juko”
z Zawiercia.
Nie zmienia się sposób zgłaszania bezdomnych zwierząt. Zgłoszeń
należy dokonywać telefonicznie pod
numerem: 43 825 33 82 bądź osobiście w Urzędzie Gminy Zduńska
Wola.

pieczony ziemniak w roli głównej
W
sołectwie Piaski od kilku lat
organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym roku
odbyło się ono 1 października. Pomysłodawczynią tej uroczystości
jest Elżbieta Rosiak, sołtys sołectwa Piaski.
– To święto jest związane z tradycją ludową. Traktujemy je jako
podziękowanie za dobre, ziemniaczane zbiory – podkreśla sołtys wsi
Piaski.
Jak co roku uroczystość zorganizowana została przez Radę Sołecką i OSP w Piaskach. Przygotowano liczne dania z ziemniakami
w roli głównej. Każdy mógł także
skosztować kartofla upieczonego
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fot. archiwum soŁectwo piaski

w ognisku. Zorganizowano również konkursy z ciekawymi nagrodami i wiele atrakcji dla dzieci.
– Z roku na rok przybywa chęt-

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

nych do wspólnego spędzania Święta Pieczonego Ziemniaka – sołtys
Elżbieta Rosiak nie ukrywa zadowolenia.

projekt i opracowanie dtp:

opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
regiony

tel. 517 629 441
e-mail: printszop@wp.pl

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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Wzorowa Gmina Zduńska Wola
Z wielką dumą prezentujemy naszym Czytelnikom prestiżowy tytuł „Wzorowa Gmina”, który gmina Zduńska Wola
otrzymała w ogólnopolskim konkursie organizowanym
przez Wydawnictwo „Europa Press Media”.
Do konkursu nominowano 49 samorządów
– wszystkie miasta powiatowe (poza Łodzią)
oraz co najmniej jedną gminę z każdego powiatu. Kapituła konkursu w kilkunastu kategoriach
doceniła najlepsze samorządy w województwie
łódzkim.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Witold
Stępień, marszałek województwa łódzkiego;
Zbigniew Rau, wojewoda łódzki oraz Stanisław
Cubała, przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego.
Uhonorowanie laureatów konkursu odbyło
się podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu
4 listopada w Pałacu Poznańskich w Łodzi.
Certyfikat jest potwierdzeniem, że gmina
Zduńska Wola należy do grona najlepszych samorządów w Polsce.
Tytuł „Wzorowa Gmina” otrzymaliśmy w kategorii „Lider Oświaty”.
W uzasadnieniu dotyczącym przyznania tej
nagrody Kapituła wzięła pod uwagę fakt, że nasz

fot. archiwum europa press media

samorząd bardzo dobrze wywiązuje się z organizacji nauczania na terenie gminy; posiada doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe,
4 hale pełnowymiarowe (ewenement na skalę województwa łódzkiego!), bardzo dobrze zorganizowany transport dzieci do szkół oraz równomierny
podział przydziału dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych.
– Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej
gminy. Nagrodę dedykuję Radnym wszystkich
kadencji i wszystkim Mieszkańcom w ramach
podziękowania za wsparcie i akceptację wybieranych kierunków rozwoju – podkreśla wójt
Henryk Staniucha.

Najpopularniejszy wójt i sołtys
W

plebiscycie Dziennika Łódzkiego czytelnicy mogli oceniać
216 sołtysów i 6 wójtów z powiatów
łaskiego i zduńskowolskiego.
Głosowanie miało ma celu wyłonienie najskuteczniejszych, budzą-

cych największą sympatię, ciszących
się największym szacunkiem wójtów
i sołtysów. Takich, pod przywództwem których otaczająca nas rzeczywistość zmienia się na lepsze.
Po raz pierwszy w konkursie oce-

niani byli sołtysi w ich codziennej,
niełatwej pracy. Bo przecież to właśnie sołtysi, jak mało kto, znają swoje
miejscowości, organizują życie społeczne i kulturalne w swoich małych
ojczyznach.

Najpopularniejszym wójtem powiatu zduńskowolskiego wybrany
został Henryk Staniucha, włodarz
gminy Zduńska Wola, a najbardziej
popularnym sołtysem – Mirosława
Małolepsza, sołtys wsi Ogrodzisko.

Rozmowa z Mirosławą Małolepszą, sołtysem sołectwa Ogrodzisko

Pokonać trudności i iść dalej...

Została pani najpopularniejszym
sołtysem powiatu zduńskowolskiego. Jak zareagowała pani na tę
informację?
– Gdy dotarła do mnie ta wiadomość, byłam bardzo zaskoczona.

Nie spodziewałam się, że wpłynie
tak dużo głosów. Pomyślałam wtedy, że to, co robię, ma sens. I byłam
szczęśliwa.
Co ceni pani w pracy sołtysa?
– Przede wszystkim kontakt
z drugim człowiekiem. Olbrzymią satysfakcję dają mi rozmowy
z mieszkańcami, szczególnie z osobami starszymi. Dużo uczę się od
nich, a oni cieszą się, że mogli z kimś
porozmawiać.
Jak ocenia pani rozwój sołectwa
Ogrodzisko i całej gminy na prze-

strzeni ostatniego dziesięciolecia?
– Uważam, że nasze sołectwo bardzo się rozwinęło i pięknieje z każdym mijającym rokiem. Nie sposób
tu nie wspomnieć o Domu Rolnika, naszej pięknej sali spotkań, która
bardzo się zmieniła. Mamy również
plac zabaw dla dzieci i siłownię dla
dorosłych. W listopadzie tego roku
udało mi się pozyskać granty sołeckie, za które położono 105 metrów
kostki brukowej. Uważam, że nie
tylko nasza wioska, ale cała gmina
pięknieje. Remontowane są drogi,

szkoły i powstają boiska sportowe.
Na jakie trudności napotyka sołtys
w swojej pracy?
– Mieszkańcy sołectwa Ogrodzisko mają nadzieję, że w przyszłym
roku rozpocznie się budowa kanalizacji, chodnika i drogi. Jak w każdej
pracy i u nas są i trudności, ale wychodzimy z założenia, że nie wolno się poddawać, trzeba próbować
je pokonać i iść dalej, nie patrząc
wstecz.

Rozmawiała:
Karolina Tłokińska
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Przebudowy dróg w roku 2016

Droga w Gajewnikach

Droga w Izabelowie

Droga w Suchoczasach

Droga w Czechach

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy w zakresie poprawy
bezpieczeństwa na drogach w naszej gminie. Dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych udało się zrealizować projekty
za prawie 1.300 000 zł.
Oto najważniejsze inwestycje i działania z zakresu infrastruktury drogowej, jakie zostały podjęte przez gminę Zduńska Wola.
■ „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E
w miejscowości Czechy”. Długość przebudo-

Umowa
na przebudowę dróg
podpisana

U

mowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
dróg gminnych w miejscowościach
Henryków i Biały Ług i Krobanów
została podpisana 7 grudnia 2016
roku. Wykonawcą prac będzie firma
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z Kutna.
Projekt obejmuje przebudowę
drogi wraz z budową chodnika
i odwodnieniem. Planowana długość modernizowanej drogi wynosi
2.600 m.

wanego odcinka drogi wynosi 947,6 m. Koszt
tego zadania to 578.798,07 zł, z czego gmina Zduńska Wola pozyskała dofinansowanie
w wysokości 174.823 zł w ramach Programu
rozwoju gminnej, powiatowej infrastruktury
drogowej;
■ „Przebudowa drogi gminnej 119057E, biegnącej przez wieś Izabelów Mały – etap II wraz
z odwodnieniem drogi w rejonie skrzyżowania”
(dł. odcinka drogi 201,7 m). Tę przebudowę rea-

lizowano również ze wsparciem środków zewnętrznych. Koszt zadania to 275.751,64 zł,
w tym 40.680 zł ze środków budżetu województwa łódzkiego;
■ „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Gajewniki”: łączna długości odcinków 1,33 km.
Koszt zadania to 252.206,92 zł;
■ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Suchoczasy o długości 645 m”. Koszt realizacji
zadania to 118.029,61 zł.

Świetlica w Henrykowie po remoncie
W
listopadzie zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej
w Henrykowie.
Zakres prac obejmował rozbudowę budynku o salę spotkań wraz
z przebudową istniejącej części
budynku. W następstwie prac wyodrębniono aneks kuchenny i sanitariat. Budynek został ocieplony
warstwą styropianu, a elewacja wykończona tynkiem zewnętrznym.
Wymieniono także pokrycie dachu
z papy na blachodachówkę.
Powierzchnia użytkowa obiektu
po rozbudowie wynosi 79,61 m2.

informacje



Granty sołeckie
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 21
czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
Dotacja celowa może być przeznaczona na dofinansowanie zadań
własnych gminy. W jej zakres wchodzi m.in. realizacja małych projektów
lokalnych, przeprowadzonych na terenach wiejskich; sposób rozliczania
oraz kontroli wykonania zadań, na

podstawie której ogłoszono nabór
wniosków o przyznanie pomocy.
Wnioski złożyło 5 sołectw z gminy Zduńska Wola.
W dniu 31 sierpnia ogłoszono
wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona zostanie pomoc finansowa. Otrzymały ją
2 sołectwa z naszej gminy. Sołectwo Biały Ług otrzymało wsparcie
finansowe na realizację projektu pn.
„Dożynki sołeckie w sołectwie Biały Ług”, a sołectwo Janiszewice na

Dożynki w Białym Ługu

D

ożynki sołectwa Biały Ług,
współfinansowane ze środków
Województwa Łódzkiego i budżetu Gminy Zduńska Wola, odbyły
się 25 września. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele
w Henrykowie. Po nabożeństwie
mieszkańcy przeszli w korowodzie dożynkowym na plac wiejski
w Białym Ługu, niosąc wieniec dożynkowy. Podczas trwania dożynek
można było skosztować potraw regionalnych, przygotowanych przez
mieszkańców sołectwa. Liczne gry
i zabawy dla dzieci, ciekawa oprawa
muzyczna podniosły atrakcyjność
tego spotkania.

Pięć mil po gminie

S

ołectwo Janiszewice 25 września
zrealizowało projekt: „Bieg 5 mil
po gminie”, współfinansowany ze
środków Województwa Łódzkiego
i budżetu gminy Zduńska Wola.
W biegu uczestniczyło 77 osób.
Trasa liczyła dokładnie 5 mil. Każdy
z zawodników, który pojawił się na
starcie biegu, otrzymał bogaty pakiet
startowy, a na mecie – dedykowany
medal. Na trasie wiodącej przez sołectwa gminy Zduńska Wola pojawili się
zawodnicy z całego województwa.
Zwyciężył łodzianin, Paweł Kopaczewski.
Trasę przygotowali i zabezpieczali mieszkańcy sołectwa Janiszewice wraz z ochotnikami miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
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realizację projektu pn. „Bieg – 5 mil
po gminie”.
W dniu 20 września 2016 roku
w obecności członka Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanty Zięby-Gzik umowę podpisał wójt Henryk Staniucha.
Zarząd Województwa Łódzkiego
wygospodarował dodatkowe środki
na realizację kolejnych projektów.
W dniu 12 października 2016 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą
Zduńska Wola a Zarządem Woje-

wództwa Łódzkiego na realizację
projektów sołectw Ogrodzisko i Suchoczasy. Będzie to: „Budowa chodnika do placu zabaw i siłowni w sołectwie Ogrodzisko” i oraz projekt
„Ogród Biblijny” w Suchoczasach.
Środki na realizację wymienionych projektów przekraczają 90 proc.
dotacji ze środków Województwa
Łódzkiego, pozostałe stanowi wkład
własny gminy. Sołectwa, zgodnie
z podpisanymi umowami, zrealizowały swoje projekty.
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Koniec roku – czasem
Jaki był mijający rok? Odpowiedzi będą zróżnicowane... Dla jednych rok 2016 był czasem pełnym nadziei i radości, dla innych czasem
niepokoju i rozczarowań. Wspólnie cieszyliśmy się z sukcesów naszych uczniów i sportowców. Wspieraliśmy panie z kół gospodyń
wiejskich podczas wielu wyjazdów promujących gminę. Przebudowaliśmy wiele odcinków dróg, rozbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy gminne budynki, wykonaliśmy liczne prace, które będą służyły lokalnej społeczności. Służyliśmy pomocą strażakom-ochotnikom
w realizowaniu ważnych dla nich wydarzeń i inwestycji. Jaki był mijający rok...? Zapytaliśmy o to mieszkańców naszej gminy.

Krzysztof Jonczyk,

radny Rady Gminy Zduńska Wola,
sołtys sołectwa Biały Ług:

– W roku 2016 udało się zrealizować i rozpocząć wiele przedsięwzięć oraz podjąć kroki, mające na celu polepszenie codziennego życia mieszkańców sołectwa. Co za tym idzie – chciałbym
kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz naszej
miejscowości. Stawiam na poprawę wizerunku
i poprawę funkcjonowania sołectwa. Wiele celów
udaje się zrealizować dzięki dobrej współpracy
z gminą, z radnymi i sąsiednim sołectwem.
W tym miejscu należy wymienić naszą wspólną inwestycje: rozbudowę świetlicy wiejskiej dla
integracji mieszkańców Henrykowa i Białego
Ługu. Inwestycja powstała z wykorzystaniem
funduszu sołeckiego. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem świetlicy. Kolejna inwestycja to droga łącząca Biały Ług i Henryków
od strony północnej. Problemem wsi jest droga łączącą miejscowości Henryków, Biały Ług
i Krobanów, przy której brak chodnika z możliwością ruchu pieszo-rowerowego. W grudniu
została podpisana umowa z Zarządem Inwestycji
na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016
roku sołectwo Biały Ług na ten cel przeznaczyło
środki z funduszu sołeckiego.
Udało się nam również zorganizować zaplanowane wydarzenia na terenie naszego sołectwa:
trzecią edycję rajdu „Odjazdowy bibliotekarz”
i dożynki sołeckie, które zostały sfinansowane
ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Gminy
Zduńska Wola przy udziale wkładu własnego
mieszkańców. Zorganizowaliśmy również I ro-

dzinny rajd rowerowy pod nazwą „Poznajemy
ciekawe miejsca w regionie”. Uczestnicy rajdu
zwiedzili militaria w Boczkach, muzeum regionalne w Wojsławicach i rezerwat jabłecznik.
Delegacja sołectwa brała udział w Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach oraz w dożynkach gminnych i powiatowych.
Mam duże poczucie satysfakcji, płynące ze świadomości integracji mieszkańców sołectwa, przejawiające się w coraz liczniejszej frekwencji w imprezach lokalnych. Dumny jestem z mieszkańców,
którzy przyczyniają się do organizowania wydarzeń sołeckich – za co chciałbym im serdecznie podziękować. Dla mnie jest to motywacja do dalszej
intensywnej pracy i potwierdzenie, że współpraca
z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy Zduńska
Wola jest doceniana i potrzebna mieszkańcom.

Anna Stoparczyk,

dyrektor Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach:

– Każdy rok w oświacie jest ważny i szczególny,
gdyż w naszych przedszkolach i szkołach pojawiają się nowi uczniowie, charakteryzujący się
indywidualnością i wyjątkowością, oczekujący
rozwoju umysłu i osobowości.
Z wielką satysfakcją należy podkreślić wzrost
udziału naszych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. W jednej z gminnych szkół z 10
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 25 uczniów
dostało się do etapu rejonowego. To ogromny
sukces. Wysoki poziom nauczania i zdobywania

wiedzy tworzy niezmienną od lat markę oświaty
w gminie Zduńska Wola.
Kolejnym elementem wartym podkreślenia jest
troska placówek oświatowych o kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości i szacunku dla własnych korzeni, przy jednoczesnym
wykorzystaniu dbałości o wychowanie naszych
uczniów na prawych i odpowiedzialnych ludzi.
Przykładem są szkolne i gminne uroczystości,
np. obchody Dnia Katyńskiego czy inscenizacja
teatru cieni, zaprezentowana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Treści podstawy programowej, m.in. przedmiotów przyrodniczych, zobowiązały nauczycieli
do zapoznawania ucznia z otoczeniem poprzez
wykorzystywanie metody badawczej. Potwierdzeniem innowacyjności w tym obszarze jest
pozyskanie przez dwie placówki środków finansowych z WFOŚiGW w Łodzi na modernizacje
i wyposażenie pracowni przyrodniczych. Sądzę,
że ten fakt jest godny zauważenia.
Do kolejnego osiągnięcia w mijającym roku
zaliczę rozwój naszych wychowanków. Ogromne wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe pracowników Urzędu Gminy Zduńska
Wola, kierowane do przedszkoli i szkół sprawia,
że nasi uczniowie podejmują zdrowe, sportowe
wyzwania, walczą fair play, uczą się samodyscypliny i sięgają po najwyższe laury na szczeblu
gminny, powiatu i województwa.
Zwieńczeniem wszystkich działań oświatowych jest otrzymanie przez gminę Zduńska Wola
prestiżowego tytułu „Wzorowa Gmina” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Europa Press Media”. Przyznana statuetka stanowi źródło radości dla wszystkich osób
związanych z oświatą.
W imieniu nauczycieli, uczniów i rodziców
dziękuję wójtowi Henrykowi Staniusze, Januszowi Sakiewie, przewodniczącemu Rady Gminy
Zduńska Wola oraz radnym za rozumienie potrzeb oświaty, inwestowanie w młode pokolenie
i cierpliwą konsekwencję w działaniu.
Ten rok kończę z przekonaniem, iż był to
kolejny bardzo dobry rok dla oświaty w gminie
Zduńska Wola, ale też z obawą, czy nadchodzący czas rzeczywiście przyniesie zapowiadane dla
oświaty dobro?

sumowań


m podsumowań
Urszula Sakiewa,

przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Czechach:

– Jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach nakreśliłam na 2016 rok realne
do wykonania przedsięwzięcia. Udało nam się
zrealizować szereg inicjatyw, które są wynikiem
ogromnej pracy wielu osób.
Obok zdobytych licznych nagród rzeczowych
i pieniężnych, niewątpliwie największym sukcesem naszego Koła jest nawiązanie relacji społecznych, które są nieocenionym źródłem wsparcia. Znaczenie tych relacji w naszej społeczności
jest szczególnie istotne, bowiem mają postać
przyjaźni, sąsiedztwa i więzi rodzinnych.
Chcę podziękować członkiniom i członkom
KGW, druhom z OSP, sołtysowi wsi oraz naszym
sympatykom za całoroczny trud pracy społecznej
za rzecz naszej wsi.

sienie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Krobanowie.
Przed pierwszymi jesiennymi pluchami gotowa
była wiata przystanku. Położona została także kostka brukowa przy świetlicy, dzięki czemu to miejsce
stało się bardziej estetyczne i atrakcyjne. Zależy
nam, by świetlica piękniała i służyła środowisku.
Mając ją do dyspozycji, mogliśmy w okres przedświąteczny wejść wesoło i rodzinnie. Od miesiąca
leżakowało ciasto na pierniki, które dzieci później
osobiście wałkowały, wycinały i ozdabiały.
– Wszystkie inwestycje poczynione były z zasobów gminnych i funduszu sołeckiego. Chcę tu
wyrazić swoją wdzięczność i podziękowania tym,
którzy przyczynili się do wszystkich pozytywnych
zmian i akcji. A są to szefowie i pracownicy Urzędu
Gminy Zduńska Wola, Rada Sołecka w Krobanowie, koleżanki z KGW, które swoją energią zapalają do działania. Dodam, że współpraca upływa
w sposób zgodny i przyjemny.

Wojciech Michalski,
sołtys sołectwa Zborowskie,
prezes OSP Zborowskie:

Bernardeta Gładkiewicz,
sołtys sołectwa Krobanów:

– Myślę, że można podsumować go pozytywnie. Dla mnie, sołtyski, bardzo istotne są zmiany,
jakie miały miejsce w naszej okolicy.
Te najistotniejsze to przede wszystkim wynie-

– Cieszy mnie fakt dużego zaangażowania
druhów w przedsięwzięcia kulturalno-sportowe,
organizowane przez władze gminy, m.in. udział
w corocznych dożynkach i festynach. Ważną inicjatywą są również zawody strażackie, w których
udział bierze coraz więcej drużyn.
Warte pochwalenia są wszelkie podjęte w tym
roku inicjatywy inwestycyjne, począwszy od remontu dróg, przez remonty budynków i świetlic,
a na rozbudowie budynku urzędu skończywszy.
Jako strażak chciałbym również zwrócić uwagę na problem zaniedbanych i zarośniętych trawą
hydrantów, które bardzo często są niesprawne.
W konsekwencji podczas pożaru skutkuje to niepowodzeniem akcji ratunkowo-gaśniczej, od której
zależy nie tylko zdrowie, ale również życie ludzi.
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Rozmowa z henrykiem staniuchą,
wójtem gminy zduńska wola

Mija 10 lat od kiedy jest pan gospodarzem naszej
gminy. Wynik plebiscytu to swoisty prezent?
– Ten wynik był dla mnie dużym zaskoczeniem.
Staram się nie angażować w konkursy popularności, które ostatecznie i tak będą zrewidowane przez
mieszkańców przy urnie wyborczej. Nie ukrywam,
że odczucie jednak było miłe i odebrałem to faktycznie jako swoisty prezent.
Co w pracy wójta, w ciągu 10 lat, sprawiło panu
największy problem?
– Każde podejmowane działanie jest wyzwaniem. Najtrudniej pogodzić interesy kilku stron.
Dotyczy to zarówno decyzji indywidualnych, jak
też ogólnych. Jednym z trudniejszych problemów
było wprowadzenie nowego systemu śmieciowego. Wiele godzin analiz, konsultacji i rozmów
doprowadziło do przyjęcia rozwiązań segregacji,
które obowiązują do chwili obecnej, z metodą naliczania opłaty od gospodarstwa. Była to metoda
prospołeczna i prorodzinna. Akceptowalność metody wynikała z prawie stuprocentowej realizacji
opłat przez mieszkańców naszej gminy. Zmiana
przepisów spowodowała przejście do naliczania
opłat od osoby. Procent wpłat terminowych jest
niższy i zdarzają się egzekucje należności. Idea
wprowadzenia nowych rozwiązań jest zrozumiała, ale zasady przyjmowanych rozwiązań są mało
elastyczne.
Jak ocenia pan rozwój gminy na przestrzeni tego
dziesięciolecia?
– Okres dekady został wykorzystany maksymalnie w zakresie rozwoju i pozyskiwania środków. Poprzez powstającą infrastrukturę nastąpiła poprawa warunków życia mieszkańców oraz
funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Tworzymy fundamenty do dalszego rozwoju,
inwestując w oświatę, budując infrastrukturę, jak
też tworząc obszary inwestycyjne. Ta skuteczność,
oceniając z perspektywy, wynika między innymi
z przejęcia dobrze zarządzanej gminy, jak również
atmosfery, w jakiej to nastąpiło.
I w tym momencie, w aurze nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym mieszkańcom gminy Zduńska Wola życzyć wszelkiej
pomyślności, wielu miłych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym, pełnych spokoju i radości,
wiary w drugiego człowieka. Życzę wszystkim –
szczęśliwego Nowego 2017 Roku!
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Ideały są jak
gwiazdy...
Dzień Patrona Zespołu Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach odbył się 21 października. W pobliskiej kaplicy
mszą świętą rozpoczęto tę uroczystość.
Uczestnicy spotkania obejrzeli następnie
część artystyczną, przygotowaną przez
uczniów szkoły.
Hasło: „Ideały są jak gwiazdy – jeśli nie
można ich dosięgnąć, należy się nimi kierować” w tym roku przyświecało wszystkim
uczniom w sposób szczególny. W trakcie
uroczystości przypomniano chwilę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Uczniowie
wsłuchiwali się też w Jego słowa mówiące
o pokonywaniu trudności dnia codziennego, dążeniu do doskonałości, nawet gdyby
inni od nas tego nie wymagali.
Dodatkową atrakcją były dwie prezentacje przygotowane przez uczestników
Światowych Dni Młodzieży. Kamil Jaskólski
z klasy Ib przedstawił krótką relację z pobytu dwóch Koreanek, które gościły w jego
rodzinie, zaś Ola Różańska z klasy IIIb wspominała pobyt w Krakowie, gdzie modliła
się wraz z Dawidem Strzeszewskim, Kasią,
Agnieszką i Krzysztofem Dobrowolskimi
oraz Dawidem Pakulskim.
Imprezę uatrakcyjniły występy chóru
szkolnego oraz soliści. Na koniec wszyscy
obejrzeli bardzo poruszający ﬁlm o pokonywaniu barier i przeciwności losu zatytułowany „Mój biegun”. Jaś Mela, którego
prawdziwa historia została opowiedziana
w ﬁlmie, to niewątpliwy przykład człowieka zachowującego hart ducha.

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Zduńska Wola

Nagrody dla nauczycieli
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano 13 października w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
Wójt Henryk Staniucha złożył
dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom
administracji i obsługi gminnych
placówek oświatowych serdeczne
podziękowania za pracę na rzecz
szkoły, podkreślając ważną rolę, jaką
odgrywają w procesie kształcenia
młodych mieszkańców gminy.
Wójt podziękował za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w edukację
dzieci i młodzieży, za kształtowanie
postaw obywatelskich, za wpajanie
młodym ludziom ponadczasowych
wartości. – To dzięki wam szkoła uczy i wychowuje, jest miejscem
z którego młody człowiek wyrusza w długą drogę ku dojrzałości.
W szkole uczy się poznawać świat,
ale także budować więzi z rówieśnikami i podejmować odpowiedzialność za własne decyzje i postępowanie. Ugruntowuje swój system
wartości, nabywa pewności siebie
i wiedzy o świecie – podkreślił Henryk Staniucha.
Uroczystość uświetnił program
artystyczny dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Czechach. Montaż

słowno-muzyczny został przygotowany przez nauczycieli: Agnieszkę
Filipowską i Agnieszkę Ignaczak, dekoracje przez Barbarę Chwiałkowską,
a taniec ze wstążkami przez Małgorzatę Mossur. Występy spotkały się
z wielkim aplauzem widzów.
Po części artystycznej nastąpił
oczekiwany moment – wręczenie
Nagród Wójta Gminy Zduńska
Wola przyznanych dyrektorom,
nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi.
W tym roku nagrody otrzymali
dyrektorzy: Anna Stoparczyk, Mariola Suwald, Agnieszka Glińska,
Violetta Owczarek, Karina Sędkowska, Paweł Nyklewicz, Marek
Guć i Krzysztof Głuszczak; nauczy-

ciele: Anna Rzeźnik, Tomasz Mielczarek, Ewa Wojtasik, Małgorzata
Mewald, Anna Rembielak-Sowała,
Artur Górzawski, Iwona Szmania-Dzwonik, Renata Bryl, Bożena
Witkowska, Elżbieta Urbańska vel
Urbaniak, Ewelina Klimczak, Żaneta Buczkowska, Joanna Olejnik;
pracownicy administracji i obsługi:
Regina Banasiak, Dagmara Krata
oraz Małgorzata Gmyrek.
Wszystkim nagrodzonym wójt
Henryk Staniucha życzył satysfakcji z pracy pedagogicznej, wielu
sukcesów zawodowych i osobistych,
poczucia ważności wykonywanego
zawodu oraz tego, by przywiązanie
i wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej pracy.

Srebrna odznaka dla opiekuna Sko w ZGSiP Czechach
J
arosław Szewczyk, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej otrzymał srebrną odznakę w Ogólnopolskim Konkursie dla
nauczycieli – opiekunów SKO. Tym
samym znalazł się w gronie 33 najlepszych opiekunów SKO w Polsce.
Gala finałowa odbyła się 14 października w Filharmonii Narodowej
w Warszawie, a uroczystego wręczenia nagród dokonali: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej;
Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura
Młodego Klienta Banku PKO BP
oraz Jan Emeryk Rościszewski, wi-

fot. z archiwum tomasza szewczYka

ceprezes Zarządu PKO BP.
Nagrody przyznawane są opiekunom za pracę na rzecz edukacji
ekonomicznej i upowszechnianie
idei oszczędzania wśród uczniów.
Podczas gali, którą prowadził znany prezenter telewizyjny Maciej

Kurzajewski, wręczono jedną platynową odznakę oraz złote, srebrne
i brązowe odznaki. Łącznie organizatorzy konkursu przyznali ponad
500 nagród.
W minionym roku szkolnym
2015/2016 Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego, działająca w Zespole Szkół w Czechach,
została doceniona i nagrodzona
dwiema nagrodami. Pierwsza z nich
została zdobyta w Ogólnopolskim
Konkursie Blog Miesiąca. Komisja
konkursowa doceniła pracę SKO
w Czechach i przyznała tytuł Blog
Miesiąca za miesiąc maj. W nagrodę
do szkoły dotarł komputer przenośny i zestaw gadżetów SKO.

Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności
trzeba było wykazać się całorocznymi
działaniami związanymi między innymi z edukacją ekonomiczną, nauką
ekologii, działalnością na rzecz lokalnej społeczności, popularyzacją SKO
i prowadzeniem bloga na platformie
SzkolneBlogi.pl. Ostatecznie szkoła
w Czechach otrzymała nagrodę III
stopnia w wysokości 1.000 zł.
Nowy rok szkolny 2016/2017
SKO w Czechach rozpoczęła od
zdobycia kolejnej nagrody. Tym razem komisja przyznała tytuł Bloga
Miesiąca za miesiąc wrzesień. Szkoła otrzyma drugi komputer przenośny i zestaw gadżetów SKO.

informacje
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po ślubowaniu...

15 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach odbyła się uroczystość pasowania na
ucznia dzieci z najmłodszego rocznika.
W obecności całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli,
rodziców i uczniów – grupa 18
pierwszoklasistów zaprezentowała swoje umiejętności zdobyte

w czasie pierwszych dwóch miesięcy nauki.
Najmłodsi uczniowie recytowali
wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli.
Po części artystycznej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonał dyrektor
szkoły Paweł Nyklewicz.
Od Samorządu Uczniowskiego
dzieci otrzymały pamiątkowe dy-

Almanach
proﬁlaktyki

plomy i słodką niespodziankę. Po
zakończeniu części oficjalnej czekał na pełnoprawnych pierwszoklasistów poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.
W roku szkolnym 2016/2017
naukę w pierwszych klasach
wszystkich szkół podstawowych
w gminie Zduńska Wola rozpoczęło 56 uczniów.

Z pieśnią przez dzieje Polski
W

Zespole Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im.
Jana Pawła II w Czechach 10 listopada odbył się koncert „Z pieśnią
przez dzieje Polski”. W jego trakcie przypomniano pieśni i piosenki,
towarzyszące narodowi polskiemu
podczas ważnych wydarzeń dziejowych.
Utwory zaprezentowane przez
uczniów mówiły o kształtowaniu
się państwa polskiego, konfliktach
zbrojnych w XVII wieku, upadku
Rzeczypospolitej w XVIII wieku,
powstaniach narodowych, odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
wybuchu II wojny światowej i okresie istnienia PRL. Koncert został
wzbogacony poprzez teatr cieni, za
pomocą którego uczniowie w niezwykle interesujący sposób odnieśli
się do wspomnianych w utworach
wydarzeń. Przez wspólnie śpiewanie oraz grę aktorską udowodniono,
że patriotyzm nie jest starodawnym
pojęciem, które należy odłożyć do
muzealnej gabloty.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Ewa Padzik, sekretarz
gminy Zduńska Wola, ks. kanonik Janusz Gozdalik, proboszcz
parafii p.w. św. Katarzyny w Korczewie i Wojciech Kosiński, sołtys wsi Czechy. Goście wyrazili
wielkie uznanie dla gry młodych
aktorów.
Koncert przygotowany został
pod okiem nauczycieli: Justyny
Gutowskiej, Ewy Pędziwiatr, Małgorzaty Kiełbaski, Barbary Chwiałkowskiej i Marty Szewczyk.

W przygotowanie uroczystości
zaangażowali się przedstawiciele wielu klas szkoły podstawowej
i gimnazjum. Patron naszej szkoły,
Święty Jan Paweł II wielokrotnie
podkreślał: „Potrzeba nieustannej
odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla
innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest
wolna Ojczyzna”. Listopadowy
koncert jest najlepszym dowodem
wprowadzania tych słów w czyn.

Autorskie warsztaty „Almanach proﬁlaktyki – historia zdarzeń proﬁlaktycznych”,
prowadzone przez Andrzeja Piaseckiego,
zorganizowano w dniach 12 i 13 października w Gminnym Gimnazjum w Czechach
i w Gminnym Gimnazjum w Janiszewicach.
Spotkania skierowane były do wszystkich
uczniów klas I – III.
Celem warsztatów było uświadomienie
młodym ludziom zagrożeń, jakie wynikają
z sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze.
W najnowszej odsłonie programu proﬁlaktycznego – poprzez prezentacje określonych przykładów – główny nacisk położono
na pokazanie działania używek na ludzki
organizm i skutków ich zażywania.
Do wykonywania poszczególnych przykładów oraz ćwiczeń zapraszano uczestników spotkań, aby jeszcze dobitniej uświadomić im, że podobne sytuacje mogą dotknąć
każdego z nich. Jednocześnie poprzez te
scenki uświadamiano uczniom, iż to, co
mamy najcenniejszego, czyli życie, możemy
stracić poprzez jedną nieprzemyślaną, złudną chwilę fałszywej wolności.
Warsztaty zostały w całości sﬁnansowane przez Gminną Komisję Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Gminy Zduńska Wola.

800 tomów
dla biblioteki

W roku 2016 Zespół Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła
II w Czechach otrzymał dotację w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na zakup książek do biblioteki szkolnej
placówka otrzymała 12.000 zł, samorząd
gminny przekazał dodatkowo 3.000 zł
z własnego budżetu. Dyrekcja ZGSPiP
planuje zakupić 800 pozycji i uzupełnić
bibliotekę o kilka nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami).
Zasoby biblioteki szkolnej zostaną wzbogacone o pozycje pozostające w sferze
zainteresowania uczniów oraz takie, które
służą realizacji podstawy programowej
i kształcenia ogólnego. Zakupiono już 500
książek. Zamówienie będzie sukcesywnie
uzupełniane do końca roku.
W roku 2016 wnioski o dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” złożyły kolejne 4 szkoły:
z Krobanowa, Janiszewic, Annopola Starego i Wojsławic.
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Jesteśmy eko!
W ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia”
kolejne dwie gminne placówki oświatowe
otrzymały wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Nowe pracownie powstały w Szkole Podstawowej w Izabelowie oraz
w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Pozyskane środki pozwoliły na
utworzenie nowoczesnych pracowni wyposażonych w sprzęt multimedialny (audio video, komputerowy,
fotograficzny, interaktywne tablice)
oraz liczne pomoce dydaktyczne,
niezbędne w edukacji przyrodniczej
i ekologicznej. Utworzenie pracowni
było możliwe dzięki zaangażowaniu
nauczycieli.
– Przekazane nam pieniądze pozwoliły na utworzenie w naszej szkole nowoczesnej pracowni wyposażonej w sprzęt multimedialny. Stanie
się ona miejscem realizacji programu przyrodniczo-ekologicznego pt.:
„Aby chronić, trzeba poznać” oraz
miejscem działań uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów,
dla których przyroda jest nieustającym źródłem inspiracji – podkreśla
Krzysztof Głuszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelowie.
– Tematem przewodnim naszego
projektu jest „woda”, tak wszech-

obecna w codziennym życiu. Dlatego
założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wody w oparciu o utworzoną eko-pracownię – zaznacza Marek Guć, dyrektor Szkole
Podstawowej w Wojsławicach. –
Treści realizowane na zajęciach podzielone są na wydarzenia zgodnie
z kalendarzem świąt ekologicznych
i obejmują m.in.: poznawanie właściwości wody oraz jej roli w naszym
organizmie; poznawanie wody jako
środowiska życia. W zainteresowaniu
uczestników projektu będą także zasoby wody i jej oszczędzanie, badanie
zanieczyszczeń, a ponadto konkursy,
filmy i inscenizacje.
Głównym założeniem właściwego wykorzystania eko-pracowni
jest nauka poprzez aktywne działania uczniów i nowoczesne metody
nauczania, które poszerzą i rozwiną
zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi, uświadomią
im współczesne problemy ochrony
środowiska naturalnego i przybliżą
sposoby jego ochrony na miarę XXI
wieku. Dzięki prowadzonym w niej
obserwacjom i eksperymentom rozbudzona zostanie także wrażliwość
uczniów na piękno przyrody i wyjątkowość zachodzących w niej zjawisk.

Szkoła Podstawowa w Izabelowie:
Nazwa zadania: Utworzenie Eko-pracowni pt.: „Aby chronić, trzeba poznać”
Łączna kwota zdania – 33.557 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW – 24.111 zł
Dofinansowanie z gminy Zduńska Wola – 9.446 zł.

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach:

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni pt.: „Nasza wodna eko-pracownia przyrodnicza”
Łączna kwota zdania – 46.977 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW – 34.777 zł.

Empatii można się nauczyć, czyli o projekcie „Sen Żyrafy”
O
gólnopolska Konferencja pt. „Empatyczna
Polska” odbywała się dniach 14-15 października w Zduńskiej Woli. Stanowiła ona element
realizacji idei społecznego promowania empatii
oraz pozytywnych postaw, które działają na rzecz
poprawy jakości życia.
W ramach tej inicjatywy 12 i 13 października
w Gminnym Przedszkolu w Czechach odbyły się
warsztaty pod hasłem: „Jak wprowadzić porozumienie bez przemocy do przedszkoli – Projekt
Sen Żyrafy”.
Gundi i Frank Gaschler, certyfikowani trenerzy Porozumienia bez Przemocy, zachęcali wychowawców przedszkoli i rodziców, by byli dla
dzieci autentycznym przykładem. Uczenie dzieci,
by bez ranienia innych potrafiły dbać o swoje potrzeby, to uczenie ich wszystkiego, czego potrzebują w życiu. Podejście do dzieci w duchu pełnego
zrozumienia i szacunku – podejście empatyczne,
to główne założenie Porozumienia bez Przemocy
(NVC, Nonviolent Communication).

Od lewej stoją: Marta Kułaga, Gundi i Frank Gaschler
oraz Anna Szulc
fot. archiwum i lo w zduńskiej woli

Podczas warsztatu nauczyciele, przytaczając
konkretne sytuacje z życia, próbowali znaleźć
odpowiedni sposób reagowania w sytuacjach
konfliktowych. Warsztat prowadzony był przez
profesjonalnych trenerów, którzy – jako rodzice
i nauczyciele – na co dzień budują głębokie i pełne zaufania relacje w rodzinie oraz w grupie.
Frank i Gundi mówili o założeniach NVC
w sposób bezpośredni i klarowny. W trakcie warsz-

tatów prowadzący odnosili się do wskazywanych
przez nauczycieli wątpliwości. Przywoływali przykłady z własnego życia, proponując konkretne ćwiczenia, które ułatwiają empatyczne podejście do
spraw codziennych. Ich warsztat cechował duży
poziom wsparcia dla uczestników oraz był czasem
świadomej pracy z samym sobą w atmosferze zrozumienia i budowania ciepłych relacji z innymi.
Uzupełnieniem warsztatu było wieczorne spotkanie z rodzicami i nauczycielami, podczas którego – opierając się na konkretnych przykładach
– Frank i Gundi uświadomili nam że:
■ wszystkie nasze działania są próbą zaspokojenia
naszych potrzeb,
■ wszystkie formy przemocy są tragicznym wyrazem naszych niezaspokojonych potrzeb,
■ zaspokajanie potrzeb poprzez współpracę,
a nie poprzez rywalizację, jest korzystniejsze dla
wszystkich,
■ jeśli robimy coś dla innych z własnego wyboru,
to sprawia nam to ogromną radość.
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Gminny dzień pluszowego misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. Choć trudno w to uwierzyć – pierwszy miś maskotka powstał 114 lat
temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie.
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku...
Każdy posiada lub posiadał własnego ulubionego pluszowego misia. To
jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie od XIX wieku.
Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy był kumplem do
zabawy, kompanem podróży antidotum na nocne koszmary.
Gminnego Dzień Pluszowego Misia odbył się w Zespole Szkół w Czechach. Dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy Zduńska Wola
zaprezentowały krótkie przedstawienia, dzięki którym przenieśliśmy się
w magiczny pluszowy świat.

Janiszewickie
sportowe sukcesy

SKSS LOK „Sokół” na sesji Rady Gminy Zduńska Wola

Nagrody dla strzelców
m

iłym akcentem na XXIX sesji
Rady Gminy Zduńska Wola
były gratulacje i nagrody dla zawodników Szkolnego Klubu Strzelectwa
Sportowego LOK „Sokół” – mieszkańców naszej gminy. Paulina Wrąbel, Kacper Sadowski i Szymon Moj
zostali zaproszeni na obrady wraz
z rodzicami.
Oprócz zawodników obecni byli
także: Kamil Grenda, trener grupy
wyczynowej oraz Wojciech Sznajder, prezes Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół”.
Gratulacje oraz podziękowania na
ręce zawodników w imieniu swoim, radnych i mieszkańców gminy
złożyli wójt Henryk Staniucha i Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady
Gminy Zduńska Wola.
Kacper Sadowski, mieszkaniec
Wojsławic, podczas Mistrzostw
Polski Młodzików w strzelectwie
sportowym, które odbywały się na
przełomie września i października
w Zielonej Górze, ustanowił nowy
rekord Polski w konkurencji karabin
sportowy 3x10 wynikiem 277/300

Od lewej stoją: Henryk Staniucha, Kamil Grenda, Szymon Moj, Kacper Sadowski, Paulina Wrąbel,
Janusz Sakiewa oraz Wojciech Sznajder

pkt. i został mistrzem Polski młodzików.
W tych samych zawodach startował również Szymon Moj, mieszkaniec Andrzejowa, który zajął
9. miejsce w konkurencji karabin
pneumatyczny 30 strzałów.
Paulina Wrąbel, mieszkanka
Czech, w Finale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu, które odbyły się w lipcu, w konkurencji karabin pneumatyczny 40
strzałów zajęła 6. miejsce.

Podczas sesji podziękowania
otrzymali również Roman Szmyt
i Damian Mikołajczyk, inicjatorzy
i organizatorzy imprezy biegowej
„5 mil po gminie Zduńska Wola”.
Zawody odbyły się 25 września.
W biegu udział wzięło 77 uczestników.
projekt współﬁnansowany
był ze środków województwa
łódzkiego i środków budżetu
gminy zduńska wola.

Do kolejnych sukcesów Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach dopisać trzeba
ostatnie osiągnięcia sportowe, którymi
może pochwalić się szkoła. W ciągu ostatniego roku uczniowie zajmowali czołowe
miejsca w zawodach sportowych na
szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim.
Wynikiem wspólnej pracy pod nadzorem
Anity Mamos było zajęcie II miejsca przez
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej i IV przez
reprezentantki Gimnazjum w podsumowaniu rywalizacji sportowej w powiecie zduńskowolskim w roku szkolnym 2015/16.
W Powiatowych Zawodach Strzeleckich
uczniowie zajęli drużynowo I miejsce, natomiast w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce
Ręcznej oraz Powiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej
dziewczęta uplasowały się na II pozycji.
Ostatnie osiągnięcie sportowe, wiążące się
z zajęciem II miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym, zaowocowało kwaliﬁkacją dziewcząt do półﬁnału
wojewódzkiego, który odbył się w Buczku
31 listopada.
– Jestem bardzo dumny z osiągnięć moich uczniów – podkreśla Paweł Nyklewicz,
dyrektor szkoły.
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Wigilia

Gminne kolędowanie
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi... –
tymi słowami polskiej kolędy rozpoczęło
się Spotkanie Wigilijne mieszkańców gminy Zduńska Wola. Przedświąteczne spotkanie odbyło się 16 grudnia w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębieskich.
Były świąteczne życzenia, składane przez
włodarza gminy oraz Młodzieżową Radę
Gminy, wigilijne potrawy i koncert kolęd
w wykonaniu Ewy Jakubowiak, mieszkanki
sołectwa.

Dzieci przedstawiły
historię zbawienia
Wigilię rozpoczęła część artystyczna, którą stanowiły Jasełka, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym pod
opieką Anny Rzeźnik oraz Iwony
Lewandowskiej.

Biały opłatek – symbol życia

Po modlitwie, którą w blasku świec
poprowadził ks. Janusz Gozdalik,
proboszcz parafii p.w. Św. Katarzyny
Dziewicy Męczennicy w Korczewie,
łamiąc się opłatkiem, zebrani składali
sobie życzenia.
– Życzę wszystkim obecnym oraz
mieszkańcom gminy łaski zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Życzę spokojnych, zdrowych i pełnych ludzkiego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Nowy 2017 Rok niech będzie
pomyślny i pełen szczęścia – powiedział wójt Henryk Staniucha.

Jubileuszowe spotkanie

Coroczne Spotkania Wigilijne odbywają się dzięki pracy sołtysów
i radnych. W tym roku wigilia dla
samotnych i potrzebujących mieszkańców odbyła się już po raz dziesiąty.
Z każdym rokiem przybywa chętnych do jej zorganizowania i tych,
którzy korzystają z ich zaproszenia.
W tym roku w Wigilii Gminnej
uczestniczyło ponad 130 osób.
W przygotowanie wspólnej wieczerzy włączyli się m.in.: członkowie Młodzieżowej Rady Gminy,
druhowie strażacy z OSP w Rębieskich, placówki oświatowe z gminy
Zduńska Wola ze Szkołą Podstawową w Annopolu Starym na czele, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Rębieskich. Dekorację sali

przygotowały mieszkanki sołectwa
oraz członkinie KGW Rębieskie.
– Takie spotkania są bardzo potrzebne naszej społeczności. Służą

budowaniu dobrych relacji międzysąsiedzkich – powiedziała jedna z uczestniczek Spotkania Wigilijnego.

Wszyscy biorący udział w Gminnej
Wigilii otrzymali pamiątkowe kartki
świąteczne, wykonane przez uczniów
szkół z gminy Zduńska Wola.

