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Ponad 50 pracodawców
odpowiedziało na zaproszenie
wójta gminy Zduńska Wola
i wzięło udział
w przedświątecznym
spotkaniu

100 lat temu
we wsi Czechy powstała
pierwsza szkoła.
Jubileusz stał się okazją
do ponownego spotkania
nauczycieli i absolwentów
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Szanowni
Mieszkańcy

Nowa kadencja młodych radnych
W

D

ziękuję Wam za każdą inicjatywę, za każdy trud podejmowany
w 2017 roku, którego efekty czynią
nasze życie łatwiejszym i bardziej
radosnym. Bardzo dziękuję za wysiłek na rzecz drugiego człowieka,
który powoduje, że większe znaczenie ma słowo „my” niż „ja”.
Atmosfera Wieczoru Wigilijnego
zawsze łączyła serca Polaków i dawała nadzieję na przyszłość. Niech
będzie tak i tym razem...
U progu nadchodzących Świąt
życzę Mieszkańcom naszej gminy,
aby pozwoliły one otworzyć serca
na najbliższych. Życzę Państwu,
aby okres świąteczny był wytchnieniem od codziennych obowiązków,
aby był to czas spędzony w gronie
rodziny i przyjaciół. Niech ciepło
świątecznych spotkań i życzeń podbuduje wewnętrznie każdego z nas.
Niech życzenia zdrowia i szczęścia
swoją mocą obejmą cały 2018 rok.

HENRYK STANIUCHA

październiku 2017 r. w szkołach podstawowych odbyły się
wybory reprezentantów do Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska
Wola. W szkołach wybrani zostali:
Julia Jakubowiak i Weronika Kowalska (SP Annopole Stare); Róża
Graf, Weronika Witczak, Krzysztof Urbaniak i Maciej Kaczmarek
(SP Czechy); Natalia Barton i Julia
Woźnicka (SP Izabelów); Patrycja Szrejter, Monika Włodarczyk
i Paulina Ratajczyk (SP Janiszewice); Wiktoria Karasińska i Krystian
Michalski (SP Krobanów); Natalia
Juszczak i Angelika Sołujan (SP
Wojsławice).
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola w kadencji
2017-2019 odbyła się 22 listopada. Podczas obrad radni ślubowali
pracować dla dobra i pomyślności
młodzieży z gminy Zduńska Wola
oraz działać zawsze zgodnie z prawem i interesami młodzieży. Obiecali godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się
o ich sprawy oraz nie szczędzić sił

dla wykonywania zadań Młodzieżowej Rady.
Członkowie Młodzieżowej Rady
Gminy Zduńska wybrali spośród
siebie przewodniczącego, 2 zastępców i sekretarza MRG. Przewodniczącym został Maciej Kaczmarek,
a wiceprzewodniczącymi: Patrycja
Szrejter i Krzysztof Urbaniak. Sekretarzem została wybrana Róża Graf.
W inauguracyjnej sesji udział
wzięli wójt Henryk Staniucha,
przewodniczący Rady Gminy Ja-

nusz Sakiewa, sekretarz gminy Ewa
Padzik oraz dyrektorzy szkół podstawowych.
Henryk Staniucha i Janusz Sakiewa pogratulowali młodym radnym
wygrania wyborów oraz życzyli sukcesów w pracy na rzecz rówieśników i gminy Zduńska Wola. Życzyli
także, aby zdobyta wiedza na temat
pracy w samorządzie i doświadczenie w działaniach na rzecz gminy
zaowocowała sukcesami w życiu
dorosłym.

Mikołajki z marzeniami

Są razem już 66 lat!

ajmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz z opiekunami uczestniczyli w spektaklu ekologicznym
„O czym marzą drzewa”.
Przedstawienie zostało zorganizowane w ramach projektu „Walka
z odpadami, czyli wdrażanie dobrych praktyk śmieciowych poza
domem”, a współfinansowane było
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Mali widzowie wraz z bohaterami spektaklu – Bukiem Jędrkiem,
Buczkiem Jasiem i Alicją – ratowali
las. Z zapałem sprzątali leśną polanę
ze śmieci, usuwali szlam z rzeczki po
to, by powróciła równowaga w przyrodzie.
Na koniec, gdy już las i rzeczka

ani Marianna ma 87 lat, pan
Mieczysław 92 lata. Sakramentalne „tak” wypowiedzieli 28 stycznia 1951 roku w obecnej Bazylice
Mniejszej przy ulicy Kościelnej
w Zduńskiej Woli.
22 listopada do małżonków, którzy są rodowitymi mieszkańcami
Czech, z życzeniami udali się pracownicy Urzędu Gminy Zduńska
Wola wraz z wójtem Henrykiem
Staniuchą i Januszem Sakiewą,
przewodniczącym Rady Gminy.
Jak państwu Błońskim udało się
przeżyć razem tyle lat? Zdaniem
pani Marianny nie ma jednej recepty: – Jesteśmy ze sobą tyle lat dlatego, że bardzo się kochamy i zawsze
trzymaliśmy się razem – stwierdziła,
czule spoglądając na męża.

N

wyglądały tak jak powinny, dzieci zarybiły rzekę i zasiały nasiona
drzew i krzewów. Spektaklowi towarzyszyły piosenki, taniec i dobra
zabawa.
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Spotkanie było pełne wzruszeń
i wspomnień, a wśród nich opowieści o zawiłościach wojennych i rodzinnych.
Wraz z gratulacjami składamy
Mariannie i Mieczysławowi Błońskim najlepsze życzenia: zdrowia
na dalsze lata wspólnego życia,
wszelkiej pomyślności i spełnienia
marzeń.
Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY
tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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Wójtowie z sześćdziesięciu gmin
odwiedzili nasz samorząd
Finanse samorządu nie kończą się na budżecie. Równie ważna jest codzienna dbałość o jego realizację. Na
oszczędzanie środków z kasy gminy pozwala na przykład
utworzenie Centrum Usług Wspólnych. Pomóc może też
realizacja wymogów prawnych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.
Taki temat przyświecał zorganizowanej w Łasku, w dniach 15-17 listopada, Akademii Wójta,
w której uczestniczyło 30 szefów gmin. Drugiego
dnia akademii uczestnicy odwiedzili naszą gminę.
Przyjęli m.in. zaproszenie Agnieszki i Bogusława Klimczaków i zwiedzili ich firmę. Byli także
w kościele w Korczewie oraz w Urzędzie Gminy
Zduńska Wola.
Uczestnicy Akademii Wójta zgodnie podkreślają, że chociaż sprawują swoje urzędy w różnych
częściach kraju, to spotykają z podobnymi problemami. Dlatego możliwość wymiany doświadczeń
z innymi samorządowcami, oprócz wysokiego
poziomu prezentacji prelegentów, jest najważniejszą wartością, jaka stoi za tymi spotkaniami.

Akademia Wójta współorganizowana jest od
pięciu lat przez Fundację Wspomagania Wsi
i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz
Rozwoju Społeczeństwa.

Listopadowe obrady Rady
P

ierwsza sesja Rady Gminy Zduńska Wola
w nowym budynku Urzędu Gminy odbyła
się 28 listopada.
Podczas obrad radni podjęli uchwały zatwierdzające przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie; przyjęli także ich statuty.
Pozytywnie przegłosowano uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wy-

Drugie spotkanie z kolejną grupą samorządowców, w ramach Akademii Wójta, w takiej
samej formule, odbyło się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia.

Inwestycje drogowe 2017

branych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy,
Annopole Stare i Piaski oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru części wsi Czechy.
Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia
dopłaty dla 1. grupy taryfowej odbiorców usług
odprowadzania ścieków oraz uchwałę w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Zduńska Wola”.

FOT. ARCHIWUM UG

U

mowy na przebudowę pięciu dróg gminnych
w miejscowościach: Krobanów, Opiesin, Tymienice (2 drogi) i Wymysłów zostały podpisane
3 listopada.

ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT OBEJMUJE:

■ droga gminna w miejscowości Krobanów – wy-

profilowanie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym,
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy destruktem asfaltowym;
■ droga gminna w miejscowości Opiesin – budowa chodnika;
■ droga gminna w miejscowości Tymienice –
wykonanie jezdni oraz obustronnych poboczy;
■ droga gminna w miejscowości Tymienice –
wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
umocnienie poboczy destruktem asfaltowym;
■ droga gminna w miejscowości Wymysłów –
wykonanie jezdni, obustronnych poboczy oraz
wyregulowanie istniejących wjazdów w odniesieniu do nowej niwelety drogi.
Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa „Martom” Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.
Łączny koszt wykonania przebudowy ww. dróg
stanowi kwotę 761 447,79 zł. Planowany termin
zakończenia robót 29 czerwca 2018 r.
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Bicie rekordu
w Janiszewicach
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janiszewicach wraz ze strażakami z miejscowej
OSP po raz pierwszy brali udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Cały przebieg akcji, w której wzięło
udział 70 osób, był transmitowany na żywo
16 października poprzez portal społecznościowy Facebook. Film z akcji dostępny jest
na: fb OSP Janiszewice.
Bicie rekordu poprzedziła lekcja udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego
zgłaszania zdarzeń do służb ratowniczych,
prowadzona przez ratownika medycznego Mariusza Kowalczyka. Była to kolejna
okazja do powtórzenia i poznania prawidłowego sposobu przywracania czynności
serca.
16 października to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Obchodzony jest
od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady
Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

INFORMACJE

Dzień Seniora w Czechach
12 października, po raz pierwszy w Czechach, świętowano Dzień Seniora. Uroczystość zorganizowało Koło Gospodyń
Wiejskich, które podejmuje wiele działań
integrujących lokalne środowisko.
Podczas spotkania zaprezentowali się seniorzy. Obejrzeć można było
występ kabaretowy i posłuchać śpiewających członkiń i członków Koła.
Ludowe przyśpiewki i żarty sprawiły,
że brawom nie było końca.
Zwieńczeniem wieczoru było
wręczenie okolicznościowych nagród oraz wspólne biesiadowanie.

TEKST I FOT.: ARCH. SOŁECTWA CZECHY

Warsztaty historyczne w Wojsławicach
Z

inicjatywy insp. Małgorzaty Mączyńskiej, komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli i Jarosława Olbrychowskiego, prezesa
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 w Szkole Podstawowej w Wojsławicach 12 grudnia odbyła się żywa
lekcja historii. Podczas spotkania,
które zorganizowano pod hasłem:
„OKM 1940 Ostaszków – Kalinin
– Miednoje”, jego uczestnicy mogli
zapoznać się z historią policji okresu
międzywojennego oraz z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej.
Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
przybliżył zebranym dzieje powstania Policji Państwowej na ziemiach
polskich po odzyskaniu niepodległości, w tym w powiecie sieradzkim,
w skład którego wchodziła ówczesna
Zduńska Wola. Nawiązał też do tragicznych losów zduńskowolskich policjantów, którzy – jak tysiące innych
mundurowych po wybuchu II wojny
światowej – trafili do radzieckiej nie-

woli, a następnie zostali zamordowani
i pogrzebani w bezimiennych, zbiorowych mogiłach.
Tragizm losów więzionych i pomordowanych na Wschodzie, we
wzruszającej inscenizacji poetyckomuzycznej przedstawili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach. Odgłosy pocisków wystrzeliwanych w kierunku bezbronnych
jeńców, brzozowe krzyże oraz smutek ich bliskich wprawił wszystkich
obecnych w zadumę.

Jarosław Olbrychowski z pasją
opowiadał o Policji Państwowej II
Rzeczypospolitej. Razem z sierż.
sztab. Karolem Woldanem, przedstawicielem Biura Historii i Tradycji
Komendy Głównej Policji, ubranym
w historyczny granatowy mundur,
opowiadał o powstaniu Policji Państwowej, jej strukturze oraz systemie
szkoleń.
Małgorzata Mączyńska z rąk prezesa Olbrychowskiego otrzymała
Certyfikat Ambasadora OKM 1940.

Uczestnicy warsztatów mieli
możliwość obejrzeć umundurowanie i wyposażenie funkcjonariusza Policji Państwowej z okresu
II Rzeczpospolitej, a także poznać
zadania „współczesnego policjanta
pierwszego kontaktu” w punkcie
informacyjnym „Dzielnicowy bliżej
nas” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa”.

WSPÓŁPRACA KPP
W ZDUŃSKIEJ WOLI
FOT. ARCHIWUM SP W WOJSŁAWICACH
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Pierwsze umowy z LEADERA
już zostały podpisane
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” obejmuje swym zasięgiem obszar pięciu gmin
położonych w województwie łódzkim:
Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim
i Poddębice.
Na realizację strategii, opracowanej dla obszaru działania na lata
2014‒2020 w ramach PROW, nasze LGD pozyskało 7 mln 570 tys.
zł, z czego kwota 6 mln zł została
przeznaczona na wsparcie projektów
składanych przez wnioskodawców,
czyli m.in. przez przedsiębiorców,
mieszkańców, instytucje sektora publicznego i stowarzyszenia.
Pierwszy nabór wniosków został
przeprowadzony w kwietniu tego
roku.
W ramach konkursu dla osób
podejmujących działalność gospodarczą alokacja środków wynosiła
600 tys. zł, a wsparcie to premia
w wysokości 50 tys. zł. Dzięki temu
dofinansowanie – na 13 złożonych
wniosków – uzyska 12 przyszłych
przedsiębiorców.
Dla firm już funkcjonujących alokacja środków w konkursie wynosiła
1 mln 400 tys. zł. Wartość złożonych
wniosków przewyższyła zakładany
budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków 5 projektów zmieści-

Mateusz Łapeta, po podpisaniu umowy z Witoldem Stępniem, marszałkiem Województwa Łódzkiego

ło się w limicie dostępnych środków.
Kolejny nabór, jaki został przeprowadzony, dotyczył działania
związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej. Konkurs
ogłoszony został w czerwcu 2017 r.
Kwota alokacji środków wyniosła
950 tys. zł. Złożone zostały 4 wnioski
o przyznanie pomocy, w tym jeden
przez jednostkę samorządu terytorialnego, trzy przez stowarzyszenia.
Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna
w Borkach Prusinowskich (gmina
Szadek), która jako pierwsza podpisała umowę przyznania pomocy.

Nabory wniosków o przyznanie
pomocy pokazały, że mieszkańcy
obszaru LGD „Podkowa” to ludzie
aktywni i przedsiębiorczy, pełni
pomysłów i inicjatyw. Dlatego kolejnym działaniem, realizowanym
przez naszą LGD, będzie dofinansowanie projektów grantowych dla
organizacji pozarządowych.
Główny cel to wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

TEKST I FOT.
ARCHIWUM LGD „PODKOWA”
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Sprawdź datę
ważności dowodu
Niewielu z nas pamięta, że plastikowe dowody osobiste, które otrzymujemy raz na
dziesięć lat, mają swoją datę ważności. Gdy
ona minie, należy zgłosić się do urzędu w celu
złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu. Ta formalność ustawowo trwa do 30
dni, warto wcześniej pomyśleć o wymianie,
by uniknąć problemów.
Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na stronie przedniej dowodu. Jeśli widzimy, że zapisany tam termin
upływa, to powinniśmy się zgłosić do dowolnego urzędu gminy bądź miasta na terenie
całej Polski w celu złożenia wniosku. Trzeba
zabrać ze sobą aktualną fotografię dowodową i dowód osobisty bądź paszport.
Wniosek składa się osobiście w urzędzie. Można też skorzystać z elektronicznej
platformy e-puap. Nowy dowód odbieramy
osobiście w urzędzie. Wymiana dowodu nie
podlega opłacie skarbowej.
Więcej informacji na temat wymiany
dowodu osobistego można uzyskać pod nr
telefonu 43 825 33 68 oraz w pokoju nr 8
Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Szanowni Państwo!
Realizując ideę przyjaznego samorządu,
wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców, uruchomiliśmy w urzędzie możliwość
dokonywania płatności bezgotówkowych
– przy użyciu kart płatniczych.
Od dnia 1 grudnia 2017 roku, dokonując
wpłat w kasie urzędu, możecie Państwo
skorzystać z tej formy płatności. Zapraszamy!

Miej wpływ na budżet twojej gminy
J

eżeli gmina Zduńska Wola jest
miejscem, gdzie mieszkasz i gdzie
chcesz żyć wygodniej i bezpieczniej,
rozliczając PIT, w rubryce miejsce
zamieszkania – wpisz adres, pod
którym faktycznie mieszkasz. W ten
sposób przekażesz część podatku na
jej rozwój.
Nie musisz być zameldowany
w gminie, by część twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy,
że mieszkasz w gminie Zduńska
Wola i w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) wpiszesz adres zamieszkania.
Odpis z twojego podatku ma
wpływ na poprawę warunków ży-

cia twojej rodziny – budowę dróg,
kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i pozostałej,
w tym dbałość o czystość, dotacje do
przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwania azbestu, place zabaw, świetlice wiejskie, wspieranie
społeczeństwa obywatelskiego oraz
dbałość o poczucie bezpieczeństwa.
Jeżeli płacisz podatek dochodowy,
wskazując w PIT faktyczny adres
zamieszkania, część twoich podatków wraca do ciebie poprzez lepiej
funkcjonującą gminę w postaci inwestycji i usług, jakie można za nie
sfinansować.

Duża część nowej zabudowy
mieszkaniowej naszej gminy, to
własność osób pochodzących z innych gmin, w tym z miasta Zduńska
Wola. Często osoby te pozostają zameldowane pod poprzednim adresem i taki też nadal wpisują w swoim
PIT, choć faktycznie już mieszkają
w gminie Zduńska Wola. W takim przypadku to gmina świadczy
usługi (np. dzieci uczą się w naszych
przedszkolach lub szkołach), łoży
na utrzymanie oświetlenia ulicznego przy waszym domu czy odśnieża drogi, po których poruszają się
wasze samochody, ale nie otrzymuje
odpisu na pokrycie tych kosztów.

Odpis podatku dochodowego stanowi bardzo ważne źródło dochodu
dla samorządu gminy. W praktyce
oznacza to, że część podatków zasila
gminną kasę, a później rozdzielana jest na finansowanie inwestycji
i usług.
Co zrobić, aby podatek trafił na
konto gminy, gdzie faktycznie zamieszkujesz?
Wystarczy na pierwszej stronie
zeznania podatkowego PIT w części B wpisać faktyczny, aktualny
adres zamieszkania (nie zameldowania). Tylko w takim przypadku
twoje podatki popłyną do kasy gminy, w której mieszkasz!
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Urząd przyjazny pracodawcom
Spotkanie władz
samorządowych
z przedstawicielami
firm i przedsiębiorstw,
działających na terenie
gminy, odbyło się 15 grudnia
w Urzędzie Gminy
Zduńska Wola.
Na zaproszenie wójta Henryka
Staniuchy w spotkaniu udział wzięli
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele
instytucji współdziałających z przedsiębiorcami. Obecni byli: Krzysztof Jędrzejewski, dyrektor ZUS
z Zduńskiej Woli; Mariola Stolarczyk, dyrektor Urzędu Skarbowego
w Zduńskiej Woli; Agnieszka Frank,
prezes Zarządu Ludowego Banku
Spółdzielczego w Zduńskiej Woli.
W spotkaniu uczestniczyli także
Marek Kowalski i Sergiusz Kluska,
przedstawiciele Izby przedsiębiorców
i Pracowników Centralnej Polski,
oraz Adam Kaczmarek ze Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
– Jest mi niezmiernie miło, że
przyjęliście państwo moje zaproszenie. Jeśli w jakikolwiek sposób
możemy przyczynić się do rozwoju
waszych firm i do sukcesów biznesowych, to będziemy się starać wyjść
naprzeciw oczekiwaniom. Samorząd nie znaczyłby nic bez państwa
aktywności – zapewnił w przemówieniu wójt Henryk Staniucha.
Wójt podkreślał, że rokrocznie
wzrasta liczba mieszkańców na na-

szym terenie. Gmina jest postrzegana
jako obszar przyjazny do zamieszkania, inwestowania i rozwijania działalności. Na zakończenie podziękował pracodawcom i przedsiębiorcom,
których efekty pracy i sukcesy biznesowe stanowią nieodłączny element
sukcesu samorządu.
Spotkanie stało się okazją do prezentacji nowego budynku Urzędu
Gminy Zduńska Wola. Jego uczestnicy mieli okazję do obejrzenia m.in.
wyposażenia archiwum czy serwerowni. Uroczystość uświetnił recital
Joanny Aleksandrowicz.

WYDARZENIA
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Radość wigilijnego wieczoru
Prawie sto pięćdziesiąt osób zasiadło do
wspólnej Wigilii, która zorganizowana została w Szkole Podstawowej w Izabelowie
z myślą o najstarszych i samotnych mieszkańcach gminy.
Wigilię rozpoczęły jasełka w wykonaniu uczniów tej szkoły pod kierunkiem Elżbiety Madalińskiej. Tuż
po niej ks. kan. Janusz Gozdalik,
proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny w Korczewie, odczytał fragment
Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Po krótkiej modlitwie wszyscy
dzieli się opłatkiem. To była dobra
okazja, by życzyć sobie nie tylko
spokojnych, pięknych Świąt, ale
także szczęśliwego Nowego Roku:
wielu łask i radości, jak również miłości i wzajemnego szacunku.
Wójt Henryk Staniucha życzył
wszystkim uczestnikom spotkania,
aby tak radosne chwile towarzyszyły im na co dzień, abyśmy wspólnie
budowali między sobą wspólnotę
odpowiedzialności za losy gminy
i aby wszystkie działania były podejmowane w duchu wzajemnego
szacunku i zrozumienia.
Goście wysłuchali koncertu kolęd, który wraz z uczniami przygotowali: Kinga Sadowska oraz Witold Furmańczyk.
Na wigilijnym stole znalazły się
pyszne, tradycyjne potrawy, a wśród
nich: zupa grzybowa, ryba, kapusta
z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców
i mnóstwo słodkości.
Wszyscy uczestnicy Wigilii zostali obdarowani kartkami świą-

tecznymi, przygotowanymi przez
uczniów placówek oświatowych
z gminy Zduńska Wola oraz prezentami, wykonanymi przez członkinie KGW w Izabelowie.
Za pomoc w organizacji tego wyjątkowe spotkania serdeczne podziękowania kierujemy do mieszkańców
sołectwa Izabelów oraz grona pedagogicznego SP w Izabelowie, jako
gospodarzy tegorocznej uroczystości. Dziękujemy także KGWz Izabelowa; druhom strażakom z OSP
Izabelów oraz z OSP Annopole Nowe; dyrektorom i uczniom
gminnych placówek oświatowych,
sponsorom: firmie Fortuna sp. z o.o.,
Piekarni „Piotruś” z Ozorkowa oraz
Młodzieżowej Radzie Gminy.
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Nagrody za nauczycielski trud

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym. Na
zaproszenie wójta Henryka Staniuchy w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi, czyli te osoby, które na co dzień podejmują trud
i obowiązek wszelkich działań wychowawczych we wszystkich placówkach edukacyjnych w gminie Zduńska Wola.
W części oficjalnej zaplanowano przemówienia oraz wręczanie nagród 15 nauczycielom

i pracownikom administracyjnym. Nagrody
otrzymali nauczyciele oraz dyrektorzy, którzy
szczególnie zasłużyli się dla rozwoju oświaty
oraz osiągali znaczące wyniki w pracy z młodzieżą, dbając o pozyskiwanie środków zewnętrznych i wzorowy wizerunek swych placówek.
Wójt Henryk Staniucha podziękował nauczycielom za ich codzienną pracę, która niewątpliwie
wymaga wielkiej odpowiedzialności i rozległej

Oliwia i Maks na podium
W
Szkole Podstawowej nr 13
w Zduńskiej Woli przeprowadzono powiatowe eliminacje z zakresu sprawności fizycznej i wiedzy
o bezpieczeństwie. To była XII edycja konkursu, który jest organizowany w ramach Policyjnej Akademii
Bezpieczeństwa.

W konkursie wzięło udział 12
szkół podstawowych z powiatu zduńskowolskiego, które wystawiły mieszane dwuosobowe drużyny. Podczas eliminacji dzieci z klas drugich
rozwiązywały test z wiedzy o bezpieczeństwie oraz pokonywały tor
przeszkód.
Zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w składzie: Oliwia Huderek i Maksymilian Bebej. I właśnie ta dwójka finalistów będzie reprezentować powiat
zduńskowolski podczas rywalizacji
na szczeblu wojewódzkim.
Drugie miejsce zajęły dzieci reprezentujące Szkołę Podstawową nr
10, natomiast trzecie miejsce należy
do uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Zduńskiej Woli.
Wszyscy drugoklasiści uczestniczący w zawodach otrzymali nagrody i okolicznościowe dyplomy.

wiedzy nie tylko w określonej dziedzinie nauki.
Obchody Gminnego Dnia Nauczyciela uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.
Na zakończenie spotkania – w podziękowaniu za wspieranie przedsięwzięć, podejmowanych przez dyrekcję i grono pedagogiczne Szkoły
Podstawowej w Annopolu Starym – wójt Henryk Staniucha otrzymał bukiet kwiatów od Rady
Rodziców.

Jak oni ślubowali...

P

ierwszoklasiści z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach są
już pełnoprawnymi uczniami. 30
października odbyło się uroczyste
pasowanie pierwszaków, połączone
ze ślubowaniem na sztandar szkoły
i wielką galą w stylu telewizyjnego
show.
Pasowanie na ucznia to jedna
z najważniejszych chwil w szkolnym

życiu każdego ucznia. Podczas tego
wydarzenia nie mogło zabraknąć
gości: wójta Henryka Staniuchy, dyrektor Anny Stoparczyk, rodziców,
dziadków, nauczycieli, starszych
kolegów i koleżanek oraz... króla
Ołówkosa wraz z małżonką.
Pierwszaki zaprezentowały swoje
umiejętności w specjalnie przygotowanym programie artystycznym pt.:
„Jak oni ślubują”.

OŚWIATA
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100 lat edukacji
we wsi Czechy
W listopadzie 1917 roku powstała we wsi
Czechy pierwsza szkoła. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia 18 listopada w placówce w Czechach odbyła się podniosła
uroczystość. Przygotowania do jubileuszu
rozpoczęto już w poprzednim roku szkolnym.
Anna Stoparczyk, dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim wspierającym rozwój szkoły
na przestrzeni stu lat. Podkreśliła
ogromne zaangażowanie władz gminy Zduńska Wola. Nie zapomniała
o członkach trzech Społecznych Komitetów Budowy: szkoły podstawowej, sali gimnastycznej i gimnazjum.
Podczas swojej wypowiedzi powróciła do wzruszających fragmentów
kroniki z roku 1923 i 1946.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców,
a także społeczności lokalnej przy-

Tydzień Edukacji
Globalnej

T

egoroczny Tydzień Edukacji
Globalnej (18‒26 listopada) odbywał się pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość
świata zależy od nas!”.
Tydzień Edukacji Globalnej jest
coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi
społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez
intensywne i różnorodne działania
skierowane przede wszystkim do
dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest
zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego
świata, kształtowanie wśród nich
postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność
kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.
W Szkole Podstawowej w Krobanowie każdego dnia odbywały się
spotkania związane z tym tematem.

gotowano imponujący spektakl.
Mali aktorzy słowem, pieśnią i tańcem poprowadzili widzów przez sto
lat historii szkoły. Przedstawienie
uzupełniały emitowane na ekranie
fotografie, przedstawiające pierwsze budynki szkolne. Wyświetlono
także prezentację multimedialną,
w której pokazano zarówno kolejne etapy budowy obiektu, jak i ludzi, którzy swoją pracą i nauką odcisnęli ślad w historii funkcjonowania
szkoły. Na korytarzu szkoły przygotowano wystawę starych zeszytów uczniowskich, podręczników,
świadectw szkolnych, zdjęć i innych
pamiątek dostarczonych nam przez
mieszkańców Czechów i okolic.
W uroczystości wzięli udział m.in.
emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi z byłym dyrektorem
szkoły – Stanisławem Mielczarkiem
oraz Wandą Szkilnik, synową nieżyjących już dyrektora i nauczycielki

Kazimiera Chwiałkowska, wdowa po dyrektorze szkoły Tadeuszu Chwiałkowskim; Wanda Szkilnik,
synowa państwa Szkilnik – byłych dyrektorów szkoły; Anna Wągrowska, nauczyciel emeryt;
Danuta Kowalczyk, nauczyciel emeryt; Stanisława Rosiak, nauczyciel emeryt

– państwa Szkilników. Obecni byli
również dyrektorzy szkół zarówno
z terenu gminy Zduńska Wola, powiatu, jak i szkół miejskich.
Jubileusz stał się okazją do powitania w progach szkoły licznie zgromadzonych mieszkańców, rodziców
uczniów oraz absolwentów. Ci ostatni przedstawili piękny koncert, przygotowany specjalnie na tę okazję.
Zasłużonym dla rozwoju edukacji
w Czechach oraz emerytowanym
nauczycielom zostały wręczone
okolicznościowe pamiątki. Z okazji

100-lecia nauczyciele i uczniowie
przygotowali Biuletyn Okolicznościowy „Nasza szkoła Czechy”.
Dodatkową atrakcją, kończącą
obchody stulecia edukacji w szkole
w Czechach, było zapalenie sztucznych ogni na wspaniałych trzech
jubileuszowych tortach. Ten słodki
akcent zakończył uroczystość, ale
jeszcze długo na szkolnych korytarzach można było zobaczyć grupki
osób wspominających swoje młodzieńcze lata spędzone w szkole
w Czechach.

Eko-pracownia w Annopolu Starym już działa
S
zkoła w Annopolu Starym znajduje się na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Jej położenie
zainspirowało nauczycieli do stworzenia eko-pracowni leśnych detektywów.
– Chcemy wykorzystać w procesie
nauczania naturalne walory środowiska leśnego oraz zachęcić wszystkich
uczniów do samodzielnego odkrywania zjawisk przyrodniczych i eksperymentowania z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii – mówi
Karina Sędkowska, dyrektor szkoły.
Głównym celem powstania pracowni było zainteresowanie uczniów
światem przyrody i wykształcenie
u nich postawy badawczej. Dlatego
też wystrój tej szkolnej sali nawiązuje do środowiska leśnego.
Pracownia powstała m.in. dzięki
dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, skąd pozyskano
część środków. Pozostała część to
wkład własny.

Pomocą przy projektowaniu wystroju pracowni oraz wykonaniem
wizualizacji w programie komputerowym zajęła się Monika Pilarska,
mama jednej z uczennic. Część prac
remontowych wykonali pracownicy
obsługi szkoły i rodzice. Pomocni
byli również nauczyciele.

W eko-pracowni, która jest miejscem do nauki dla uczniów podczas
zajęć z przyrody, geografii, biologii,
fizyki i chemii, a także siedzibą
uczestników kół przyrodniczych,
wyróżniono trzy strefy działania:
laboratoryjną, multimedialną i ekspozycyjną.
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Piłkarski Turniej Mikołajkowy
7 grudnia w Szkole Podstawowej w Wojsławicach odbył się Turniej Mikołajkowy Piłki
Nożnej Młodzików o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola.
Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn reprezentujących szkoły z terenu gminy Zduńska Wola. Rozgrywki
toczyły się w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.
O tytuł mistrza walczyły najlepsze
drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Annopolu Starym i Szkołę Podstawową w Janiszewicach. Po
stojącym na wysokim poziomie meczu na tablicy wyników ostatecznie
widniał wynik 9:3 dla drużyny z Annopola Starego. I ten piłkarski team
zdobył tytuł mistrza tegorocznego
turnieju oraz Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola. Drugie miejsce należy do zespołu z Janiszewic; trzecie
przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:

I miejsce – SP w Annopolu Starym

II miejsce – SP w Janiszewicach
III miejsce – SP w Wojsławicach
IV miejsce – SP w Izabelowie
V miejsce – SP w Czechach
VI miejsce – SP w Krobanowie.
Najwięcej bramek w turnieju strzelił Igor Jakubowiak z SP
w Annopolu Starym, zdobywając

Dzień Pluszowego Misia
D
zieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
w Krobanowie 27 listopada obchodziły Święto Pluszowego Misia.
Miodoludki, Pszczółki oraz Kropki przyniosły tego dnia do przedszkola swoje ulubione pluszaki. Na
dzieci czekało też wiele atrakcji. Jednym z gości był wójt Henryk Staniucha.W ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom” przeczytał

rekordową liczbę 10 trafień i tytuł najlepszego strzelca turnieju.
Najlepszym bramkarzem został
Bartłomiej Kubiak z drużyny wicemistrzów.
W przerwach miedzy meczami
młodzi zawodnicy mogli podziwiać
piłkarskie triki wykonywane przez
zawodników z grupy R-Style.

R-Style to światowej klasy grupa
artystyczna oferująca pokazy freestyle football, mecze pokazowe czy
warsztaty z zaangażowaniem publiczności. Kontrola nad piłką, na
niespotykanym dotąd poziomie,
budzi zachwyt i niedowierzanie
wśród widzów na całym świecie.
Nie inaczej było podczas naszego
turnieju.
Wspaniałą sportową atmosferę
pomogli stworzyć tego dnia kibice
z Wojsławic oraz rodzice zawodników, którzy swoim dopingiem zachęcali piłkarzy do dobrej gry.
Wręczenia pucharów, medali,
dyplomów i nagród dokonał Antoni Wujda, zastępca Wójta Gminy
Zduńska Wola oraz Marek Guć, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojsławicach
Turniejowi towarzyszyła wspaniała świąteczna atmosfera, świetna zabawa i rozgrywki na wysokim
poziomie. Uczestnicy na koniec,
okrzykiem, wyrazili chęć uczestnictwa w Turnieju w przyszłym roku.

24 bramki i awans

milusińskim bajkę „Niesforny miś”.
Kolejnym bardzo ważnym gościem był... Miś, który przedstawił
historię swojego święta oraz pokazał
przedszkolakom swoich przyjaciół
z różnych krańców świata: misia
koalę, misia pandę, niedźwiedzia
polarnego i niedźwiedzia brunatnego. Sympatyczny gość poczęstował
wszystkich smakołykami i zaprosił
do wspólnej zabawy.

S

zkoła Podstawowa nr 6 w Zduńskiej Woli była gospodarzem
zmagań piłkarzy ręcznych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
na szczeblu powiatowym. Zawody
odbyły się 7 listopada.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Czechach rywalizację rozpoczęła w grupie ze szkołami z Szadku,
Janiszewic i SP nr 12 ze Zduńskiej
Woli. Zespół z Czech we wszystkich meczach grupowych pokazał

się z bardzo dobrej strony, wygrywając je pewnie.
Zdobywając 24 bramki i pierwsze miejsce w grupie, zawodnicy
z Czech awansowali do finału. Po
bardzo zaciętym i wyrównanym
spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 drużyna pod kierownictwem Artura Górzawskiego wygrała finał, a tym samym rywalizacją
powiatową i awansowała do półfinału wojewódzkiego.
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Memoriał im. Waldemara Rudzkiego
Tenis stołowy królował 13 grudnia w Szkole
Podstawowej w Wojsławicach. Dla upamiętnienia życia i dorobku sportowego Waldemara Rudzkiego zawodnicy i zawodniczki ze szkół
podstawowych i gimnazjów uczestniczyli w III
Memoriale im. Waldemara Rudzkiego w tenisie stołowym. Młodzi tenisiści walczyli o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola.
W kategorii szkół podstawowych
wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Julia Raj (SP Izabelów).
W tej samej kategorii wśród chłopców zwyciężył Kacper Wożniak (SP
w Wojsławicach).
W kategorii klas VII i gimnazjum
wśród dziewcząt zwyciężyła Magdalena Michalska (SP w Janiszewicach), wśród chłopców natomiast
Bartłomiej Hebel (ZS w Czechach).
Drużynowo w kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Izabelowie. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła
Podstawowa w Wojsławicach, a na
trzecim Szkoła Podstawowa w Janiszewicach.
W kategorii szkół gimnazjalnych
wygrała Szkoła w Czechach, przed

Mała piłeczka
w roli głównej

Z

a nami IV runda Grand Prix
Gminy Zduńska Wola w tenisie
stołowym o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola. Rozgrywki odbywają
się w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Wojsławicach.
Cykl spotkań rozpoczął się 23
września. 16 grudnia odbyła się
przedostatnia runda. Przed nami
jeszcze jedna, finałowa rozgrywka,
która odbędzie się 20 stycznia 2018 r.
Frekwencja w zawodach jest imponująca. W rozgrywkach bierze
udział 71 zawodników.
Po czterech rundach prowadzi
Robert Bartosik z 280 punktami,
drugie miejsce zajmuje Adam Kopytek z ilością 255 punktów, natomiast trzeci jest Michał Wójcik z 249
punktami.
Wszystkim przybyłam zawodnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Szkołą w Janiszewicach i Szkołą
w Izabelowie.
Za zajęcie miejsca I-III w rozgrywkach indywidualnych w każdej
kategorii wiekowej wręczono nagrody rzeczowe i medale. W klasyfikacji
drużynowej najlepsze szkoły – podstawowa i gimnazjum – otrzymały
puchary.
Podejmując się organizacji rozgrywek, chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, że przed laty
w wiejskiej szkole w Wojsławicach

pracował wielki pasjonat tenisa stołowego – Waldemar Rudzki. Bardzo skromny i pracowity człowiek.
Wieloletni nauczyciel Zespołu
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Sympatyk sportu, organizator wielu
imprez sportowych na terenie gminy
Zduńska Wola. Zasłużony działacz
sportowy 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
składamy serdeczne podziękowania:
Jarosławowi Bombie oraz Jackowi
Kubisowi – sędziom turnieju – za
ich merytoryczne wsparcie i poprowadzenie rozgrywek; Markowi
Guciowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za udostępnienie obiektu oraz Towarzystwu Przyjaciół Szkół Rolniczych
za wsparcie i sfinansowanie nagród.

Mistrzowie spod siatki
P

owiatowe potyczki siatkarzy, organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, odbyły się 12 grudnia
w Szkole Podstawowej nr 12 oraz
w Szkole Podstawowej Nr w Zduńskiej Woli.
Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn. Mecze rozgrywane były do
dwóch wygranych setów. Mecz finałowy odbywał się w SP nr 12; drużyny, które uplasowały się na miejscu
drugim, grały o miejsce trzecie w SP
nr 7.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Czechach rozpoczęła rywalizację
od meczu z zawodnikami ze SP nr
13 i wygrywała mecz 2:0. O wejście do finału siatkarze z Czech
rywalizowali z gospodarzami oraz
ubiegłorocznymi zwycięzcami rozgrywek – SP nr 12. O finale decydował tie-break. Po równym początku chłopcy odskoczyli na kilka
punktów i do końca seta utrzymali

przewagę, wygrywając z gospodarzami 2:1.
Do finału z drugiej grupy awansowała Szkoła Podstawowa w Janiszewicach.
Drużyna z Czech finał zaczęła
od mocnego uderzenia, zdobywając
kilkupunktową przewagę, której nie
oddała do końca. W drugim secie

przeciwnik wyszedł na prowadzenie, ale ostatnie słowo należało do
uczniów z SP Czechy. Wygrali mecz
2:0, zdobywając I miejsce w rywalizacji.
Drużyny z SP w Czechach oraz
SP w Janiszewicach będą reprezentować powiat zduńskowolski w półfinale województwa.
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Budynek Urzędy Gminy Zduńska Wola po oficjalnym przecięciu wstęgi

Koncertowe otwarcie
Budynek Urzędu Gminy Zduńska Wola został oficjalnie
otwarty 28 października. Jak każe zwyczaj, było przecięcie
wstęgi, życzenia, prezenty oraz koncert.

Remont starej siedziby oraz budowa nowego
trzykondygnacyjnego budynku zajęły dwa lata.
Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2015
roku. Inwestycja podzielona była na trzy etapy.
W pierwszym zrealizowano rozbudowę budynku.
Powstało jego nowe skrzydło wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i parkingami. W drugim etapie odbywała się przebudowa starej części
obiektu. Na zakończenie inwestycji powstał garaż
z wiatą rowerową.

Budynek wyposażony jest w podjazdy dla
osób niepełnosprawnych, windę oraz toaletę dla
matki z dzieckiem, a wkrótce pojawią się także
kąciki zabaw dla najmłodszych. Po rozbudowie
powierzchnia użytkowa budynku podwoiła się
i wynosi prawie 1.200 metrów kwadratowych.
Prace były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Zduńska Wola”.
W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, instytucji samorządowych: gminnych, miejskich i po-

wiatowych, w tym włodarze i radni ościennych
gmin, radni i sołtysi z terenu gminy Zduńska Wola,
dyrektorzy placówek oświatowych, delegacja miasta partnerskiego Lőrinci i wykonawcy inwestycji.
Poświecenia budynku dokonał ks. kan. dr
Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki Mniejszej
w Zduńskiej Woli oraz ks. kan. Janusz Gozdalik,
proboszcz parafii św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy w Korczewie. Uroczystość uświetnił
recital Joanny Aleksandrowicz, młodej aktorki
pochodzącej z gminy Zduńska Wola.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tadeusz Pędziwiatr.

