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W parafii w Korczewie,
dzięki pozyskaniu
środków zewnętrznych,
zakończono kolejny etap prac
restauratorsko-konserwatorskich
wewnątrz świątyni

W Ogólnopolskim Konkursie
dla Szkolnych Kas Oszczędności
uczniowie Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
w Czechach wywalczyli
drugie miejsce i zdobyli nagrodę

Radni VIII kadencji, po otrzymaniu zaświadczeń o uzyskaniu mandatu radnego
z rąk Leszka Styczyńskiego, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,
w dniu 20 listopada na pierwszej sesji w kadencji 2018-2023 złożyli uroczyste
ślubowanie.
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Szanowni
Mieszkańcy

K

ończy się 2018 rok. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy w mijającym roku
podejmowali jakiekolwiek działania,
aby życie wokół siebie uczynić łat-wiejszym i bardziej radosnym.
Czasami wystarczy przyjazny gest
czy ciepłe słowa, aby sprawić, żeby
było milej, lepiej...
Magiczna atmosfera wieczoru wigilijnego zawsze łączyła serca Polaków i dawała nadzieję na lepszą
przyszłość. U progu nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom naszej gminy życzę: świąt
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
spędzonych wśród rodziny i przyjaciół. Niech ciepło świątecznych
spotkań i życzeń podbuduje wewnętrznie każdego z nas.
Niech życzenia zdrowia i szczęścia swoją mocą obejmą też cały
Nowy 2019 Rok.

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą

HENRYK STANIUCHA,
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Pracownicy socjalni mają swoje święto
P

racownik socjalny to nie tylko
nazwa wykonywanego zawodu.
To przede wszystkim ogromne serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia
pomocy, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje
i los konkretnego człowieka. Aby
spełniać się w tej pracy, potrzebne
jest prawdziwe oddanie, głębokie
przeświadczenie o potrzebie niesienia pomocy bliźniemu.
Pracownicy socjalni udzielają
pomocy finansowej i rzeczowej,
wspierają podopiecznych psychicznie, doradzają, wskazują specjalistów. Na co dzień spotykają
się z wieloma ludzkimi dramatami, ubóstwem, bezradnością, bezdomnością czy przemocą.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
zatrudniony jest asystent rodziny
oraz pięciu pracowników socjal-
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nych, którzy pracują w terenie.
– Wspieramy rodziny wieloproblemowe, wielodzietne, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku,
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uzależnione, bezdomne i zagrożone
wykluczeniem społecznym. Dzięki różnorodności działań, które
realizujemy, możemy pomagać rodzinom kompleksowo, w różnych
sprawach. Oferujemy porady psychologa w Punkcie Konsultacyjnym
dla Ofiar Przemocy, współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i z Zespołem Interdyscyplinarnym
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – podkreśla Aleksandra Pawlicka, kierownik GOPS
w Zduńskiej Woli.
Pracownicy zduńskowolskiego
GOPS – 21 listopada obchodzili
swoje święto – Dzień Pracownika
Socjalnego.

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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W Suchoczasach wkrótce po nowej drodze
Bezpieczniej i piękniej
w Henrykowie, Białym Ługu D
i Krobanowie
roga gminna w miejscowości Suchoczasy jest przebudowywana
w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach umowy, podpisanej 12 października, na długości 727 metrów wykonana będzie
jezdnia o szerokości 3,5 metra lub 5 metrów. Powstaną także obustronne
pobocza o szerokości 0,75 metra. Wykonawcą robót jest firma Dromak
Sp. z o.o. Wartość prac zamknie się kwotą ok. 290.000 złotych.

Droga w Maciejowie już odebrana

O

dbiór prac, związanych z przebudową dwóch dróg gminnych w miejscowości Maciejów, nastąpił 5 października 2018 r. Remont odbywał
się na jezdniach o długości 486 metrów i 497 metrów i obejmował także
drogę wewnętrzną, stanowiącą ich połączenie od strony południowej
o długości 120 metrów.
W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 3,5 metra, z poszerzeniami do 5 metrów, a na łączniku jezdnię o szerokości 5 metrów.
Na jezdni ułożono warstwę bitumiczną o grubości 5 centymetrów i wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 metra z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Roboty przeprowadził Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.
Wartość prac zamknęła się kwotą 434.909,15 zł.

N

ajwiększa inwestycja drogowa, realizowana przez gminę Zduńska Wola
w bieżącym roku, zakończyła się 30 listopada. Rozbudowa dróg gminnych dotyczyła odcinków o łącznej o długości 2,7 km w miejscowościach
Henryków, Biały Ług i Krobanów.
W ramach prac zostały poszerzone jezdnie i wykonane nowe nawierzchnie. Część poboczy uzyskała chodniki. Wzdłuż krawędzi jezdni, przy której nie przewidziano chodników, zostały wykonane pobocza o szerokości
0,75 m. Zjazdy do posesji uzyskały nową nawierzchnię, wykonaną z kostki
betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wybudowano
4 wyniesione przejścia dla pieszych, z których jedno – specjalne – jest
oświetlone instalacją hybrydową.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wartość robót budowalnych wyniosła 6 677 000 zł. Inwestycja została
dofinansowana kwotą 2 813 017 zł z budżetu państwa w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019.
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Ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy
55. sesja Rady Gminy Zduńska Wola VII
kadencji odbyła się 12 października. Radni przegłosowali 4 ostatnie uchwały. Podczas pięćdziesięciu pięciu sesji w minionej
kadencji Rady Gminy podjęto 438 uchwał.
W czasie trwania kadencji pracami Rady kierował przewodniczący Janusz Sakiewa, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił Jacek
Kozłowski.
W skład Rady wchodziły 4 stałe
komisje: rewizyjna, budżetowo-gospodarcza, społeczno-oświatowa
oraz rolnictwa i ochrony środowiska.
Na zakończenie 55. sesji Rady
Gminy Zduńska Wola, z okazji
zakończenia VII kadencji, złożono
podziękowania i wyrazy uznania za
pełną zaangażowania pracę dla do-

bra społeczności lokalnej i gminy
Zduńska Wola.
Wójt Henryk Staniucha podzię-

kował radnym za wysiłek włożony
na rzecz rozwoju gminy oraz integracji jej mieszkańców. Wszystkim

Po raz pierwszy w VIII kadencji
P

ierwsza sesja w nowej, ósmej
kadencji Rady Gminy Zduńska Wola odbyła się 20 listopada w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy. Podczas sesji wszyscy radni
złożyli ślubowanie. Z rąk Leszka
Styczyńskiego, przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej, radni
otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu.
Kolejnym punktem obrad były
wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
Na przewodniczącego Rady Gminy Zduńska Wola zgłoszono tylko
jednego kandydata – Janusza Sakiewę, który w wyniku tajnego głosowania został jednogłośnie wybrany do
pełnienia tej funkcji w nowej, pięcioletniej kadencji.
Na wiceprzewodniczącego zgłoszono jedną kandydatkę – Katarzynę Kurzawę, która została wybrana
w głosowaniu tajnym, liczbą głosów
14 do 1.
Podczas pierwszej sesji ślubowanie złożył także – Henryk Staniucha. Tym samym po raz czwarty objął stanowisko wójta gminy
Zduńska Wola.

radnym wójt złożył życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

RADA GMINY ZDUŃSKA WOLA
W KADENCJI 2018-2023
Andrzej Pokora

OKRĘG NR 8
(KARSZNICE, MICHAŁÓW, OSTRÓWEK)

Członek Komisji rewizyjnej
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Janusz Sakiewa

Krzysztof Jonczyk

Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: VI

Członek Komisji budżetowej, rolnictwa,
rozwoju i ochrony środowiska
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: IV

Halina Walasik

Wojciech Michalski

Członek Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Członek Komisji budżetowej, rolnictwa,
rozwoju i ochrony środowiska
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III

Jarosław Andrzejewski

Sławomir Turski

Przewodniczący Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III

Przewodniczący Komisji budżetowej,
rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: IV

Małgorzata Piekarska

Sylwester Witczak

Członek Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Członek Komisji Rewizyjnej
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Katarzyna Przesmycka

Jacek Kozłowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: IV

Agnieszka Maniewska

Katarzyna Kurzawa

Członek Komisji skarg, wniosków i petycji
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zduńska Wola
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III
Członek Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych

Jarosław Sadowski

Wojciech Kosiński

Członek Komisji budżetowej, rolnictwa,
rozwoju i ochrony środowiska
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Członek Komisji skarg, wniosków i petycji
Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

OKRĘG NR 1
(CZECHY – NR OD 89 DO 245)

OKRĘG NR 2
(POLKÓW, PORĘBY)

OKRĘG NR 3
(OGRODZISKO, PIASKI)

OKRĘG NR 4
(IZABELÓW, IZABELÓW MAŁY, ANDRZEJÓW)

OKRĘG NR 5
(KORCZEW, WÓLKA WOJSŁAWSKA)

OKRĘG NR 6
(ANNOPOLE NOWE, TYMIENICE, WIKTORÓW)

OKRĘG NR 7
(WOJSŁAWICE)

OKRĘG NR 9
(BIAŁY, ŁUG, HENRYKÓW, KROBANÓW, KROBANÓWEK)

OKRĘG 10
(ANNOPOLE STARE, ZAMŁYNIE, ZBOROWSKIE, LASKOWIEC)

OKRĘG NR 11
(PRATKÓW, RĘBIESKIE, RĘBIESKIE KOLONIA)

OKRĘG NR 12 (GAJEWNIKI, GAJEWNIKI KOLONIA,
KŁADY, DIONIZÓW, MOSTKI, WYMYSŁÓW)

OKRĘG NR 13 (JANISZEWICE, BENIAMINÓW,
MACIEJÓW, KAROLEW, OPIESIN)

OKRĘG 14
(OCHRANIEW, SUCHOCZASY)

OKRĘG NR 15 (CZECHY – NR OD 1 DO 88,
POZOSTAŁE POCZĄWSZY OD 246, UL. LEŚNA)
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Zakończono kolejny etap prac restauratorsko-konserwatorskich w kościele w Korczewie

Ornamenty zrekonstruowane
Odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich na wewnętrznych ścianach nawy
kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Korczewie dokonano 19 listopada.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Łodzi, Konserwatora Zabytków w Łodzi,
diecezjalnego konserwatora zabytków oraz
wykonawcy.
To był kolejny etap prac wykonywanych wewnątrz kościoła. Założeniem prac konserwatorskich
i restauratorskich było odkrycie
i częściowa rekonstrukcja dekoracji ornamentalnej na ścianach nawy
kościoła, wykonanej w latach sześćdziesiątych XX w.
Pracami konserwatorskimi objęta została także belka tęczowa z polichromią pn. „Św. Jadwiga u krzyża”, umieszczona na czole kolebki
sklepiennej kościoła.
Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Katarzyna Róg Konserwacja Dzieł Sztuki oraz Konserwacja Zabytków Karolina Pyrkosz.
Wykonane prace konserwatorskie
przyczynią się do znacznej poprawy
stanu technicznego obiektu, zapo-

biegną zagrożeniom, które powodują uszczerbek dla wartości zabytku, a w konsekwencji przełożą się
na kulturowy i artystyczny wzrost
atrakcyjności drewnianego obiektu.
Koszty prac w ramach tegorocznego
zadania wyniosły 262.512,17 zł.

Znaczną część środków na sfinansowanie remontu parafia uzyskała
ze źródeł zewnętrznych. Wsparcia
w kwocie 80.000 zł udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w kwocie 47.700 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji, w kwocie 61.600 zł
Urząd Marszałkowski w Łodzi,
w kwocie 30. 000 zł samorząd powiatu zduńskowolskiego.
Dotacji w wysokości 20.000 zł
udzielił samorząd gminy Zduńska
Wola.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzisku

Tempo robót wszystkich zadowala
O

d lipca br. w miejscowościach Ogrodzisko
oraz Czechy trwa budowa sieci kanalizacji
sanitarnej. Dobra organizacja prac i sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że zaawansowanie robót przekroczyło znacząco plan
przewidziany na ten rok.
Dzięki dobrej współpracy wszystkich uczestników inwestycji, czyli inspektora nadzoru, wykonawcy, inwestora oraz mieszkańców, prace
przebiegają sprawnie, a problemy występujące
na budowie rozwiązywane są na bieżąco.
Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie
inwestycji we wrześniu 2019 r., ale budowlańcy
chcą zrealizować całą inwestycję i przekazać do
odbioru już wiosną przyszłego roku.
W ramach projektu zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna, która umożliwi podłączenie
107 budynków. W zakres budowy wchodzi kanał sanitarny grawitacyjny o średnicach 200 mm

i 160 mm o łącznej długości 3275 mb, kanał
tłoczny o długości 590 mb oraz dwie przepompownie ścieków. Budowany odcinek zostanie

włączony do istniejącej kanalizacji w miejscowości Czechy.
Wartość robót budowlanych wykonywanej inwestycji wynosi 4 994 704,67 zł.
Na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko, Czechy gm. Zduńska Wola”,
gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie
3 225 723,27 zł ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020.
Wkład własny finansowany jest z niskooprocentowanej pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
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Miejsce dla aktywnych
W Janiszewicach uruchomiono kompleks Otwartej Strefy
Aktywności. W ramach inwestycji wykonano dwie strefy.
Pierwszą jest siłownia plenerowa wyposażona w 6 podwójnych urządzeń. A są to: prasa nożna i wioślarz, drabinka
i podciąg nóg, stepper i twister, wyciąg góry i krzesło do wyciskania, koła tai chi małe i koła tai chi duże, rower i jeździec.
Na strefę relaksu składają się: stolik do gry
w szachy, ławki parkowe, kosze na śmieci i stojak na rowery.
Otwarta Strefa Aktywności jest miejscem
ogólnodostępnym dla mieszkańców. Inwestycja
została zrealizowana w kompleksie rekreacyjnym,
w którym funkcjonował już ogólnodostępny plac
zabaw, trawiaste boisko do piłki nożnej oraz bieżnia lekkoatletyczna.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego –
41.590 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 18.500 zł.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w miejscowości Janiszewice została dofinansowana
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

Rekreacja w Porębach

programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
edycja 2018.

Kolejne nabory
w LGD „Podkowa”

L
K

olejny plac rekreacyjny na
terenie gminy Zduńska
Wola powstał w miejscowości
Poręby. W ramach inwestycji
zamontowano urządzenia do
zabawy dla dzieci oraz zestawy
urządzeń siłowni do ćwiczeń
w plenerze. Teren został wyposażony także w ławki, stojak na
rowery oraz kosze na śmieci.
Wszystkie dostarczone urządzenia spełniają wymagania jakości i bezpieczeństwa, zgodnie
z normami obowiązującymi dla
publicznych placów zabaw i siłowni plenerowych.
Zadanie ma na celu poprawę jakości życia lokalnej spo-

łeczności poprzez utworzenie
terenu rekreacyjnego, stanowiącego atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców
wsi Poręby. Siłownia plenerowa
oraz plac zabaw usytuowane są
w sąsiedztwie boiska do piłki
nożnej oraz świetlicy wiejskiej.

Gmina otrzymała środki
z budżetu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Dotacja wynosi 41.593 zł. Środki finansowe własne na to zadanie – to
15.000 zł.

okalna Grupy Działania „Podkowa” informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” na przedsięwzięcia:
1) rozwijanie działalności gospodarczej w formie operacji polegających na tworzeniu przedsiębiorstw w zakresie działalności gospodarczej
opartej na produktach rolnych; limit dostępnych
środków: 128.550 zł.,
2) podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym
w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
zmian klimatycznych i innowacyjności; limit dostępnych środków: 50.000 zł.
Wnioski można składać do 7 stycznia 2019 r.,
w godz. 9.00-14.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220
Zduńska Wola. Więcej informacji o naborze oraz
wzory dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl
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Pieśni dają radość i moc
„Ucz się kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat” – mówią słowa piosenki
„Mały Patriota”. Słowa tej piosenki przyświecały obchodom 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, jakie zorganizowano we wszystkich placówkach oświatowych.
Wyjątkowo uroczystym był dzień
8 listopada w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach, gdzie odbył się koncert
pieśni patriotycznej. Uczestniczyli
w nim reprezentanci każdej gminnej
placówki oświatowej.
Idea takiego muzycznego świętowania niepodległości zrodziła się
z przekonania, że muzyka była i jest
ważnym spoiwem naszej kultury
codziennej i odświętnej. W przeszłości towarzyszyła walce o przetrwanie, łączyła nas i wzmacniała
naszą tożsamość narodową. Dzisiaj
zabytki polskiej kultury muzycznej,
i wciąż popularne pieśni patriotyczne, wzbogacają świadomość naszych
doświadczeń kulturowych z odległej
i niedawnej przeszłości, zaś świętowanie 11 listopada jest coroczną
okazją do zjednoczenia wokół wartości nadrzędnej, jaką jest niepodległe państwo polskie.
Obchody rozpoczęły się barwnym, biało-czerwonym pochodem,
który spod Szkoły Podstawowej
przeszedł do budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wojsławicach.
Pieśni patriotyczne oraz żołnier-

skie wykonywali uczniowie gminnych placówek oświatowych. Młodzi wykonawcy sięgnęli zarówno
po pieśni legionowe, żołnierskie, jak
i po utwory Jacka Kaczmarskiego czy
Krzysztofa Klenczona. Udowodnili,
że nieobce są im teksty nawet sprzed
pięciu dekad. Możemy więc śmiało stwierdzić, że pieśni patriotyczne
bliskie są sercu każdego Polaka. To
one dźwigają z kolan, upadku, rezy-

Akademia po raz 13.
E

liminacje powiatowe „Konkursu
sprawności fizycznej i wiedzy
o bezpieczeństwie” zostały przeprowadzone 6 listopada w Szkole
Podstawowej w Janiszewicach. To
już 13. edycja konkursu, organizowanego w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.
Dzieci z klas drugich szkół
podstawowych z terenu powiatu
zduńskowolskiego rozwiązywały
test z wiedzy o bezpieczeństwie
oraz pokonywały tor przeszkód.
W konkursie wzięło udział 13

szkół, które wystawiły dwuosobowe drużyny składające się z uczennicy i ucznia.
Zwyciężyła drużyna z SP nr 6
w Zduńskiej Woli. Drugie miejsce
zajęły dzieci reprezentujące SP nr
10 w Zduńskiej Woli, natomiast
trzecie miejsce przypadło w udziale
uczniom ze SP w Zapolicach.
Wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały nagrody
i okolicznościowe dyplomy.
Zwycięska drużyna na szczeblu
wojewódzkim zajęła 2. miejsce.

gnacji, dają radość i moc, oczyszczają
i burzą mury. Ich wyjątkowość tkwi
w słowach, charakterystycznym rytmie i nieskomplikowanej melodii. To
właśnie pieśni patriotyczne są trwałym dziedzictwem polskiej kultury.
Usłyszeliśmy takie utwory jak:
„Marsz Polonia”, „Rozkwitały pąki
białych róż”, „O mój rozmarynie”,
„Przybyli ułani pod okienko” czy
„Biały krzyż”.

Miłym akcentem był występ
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Wojsławic. Panie zaprezentowały utwór „Jak długo w sercach
naszych”.
Koncert został zorganizowany
z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.

TEKST: WSPÓŁPRACA
AGNIESZKA IGNACZAK
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SKO w Czechach na drugim miejscu w Polsce!
Ogromnym sukcesem zakończył się udział
Szkolnej Kasy Oszczędności, działającej
w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, w Ogólnopolskim Konkursie dla SKO oraz w Ogólnopolskim Konkursie dla Opiekunów SKO
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczysta gala, podsumowująca oba konkursy, odbyła się 19
października w siedzibie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie, a prowadził ją Maciej Kurzajewski.
W Ogólnopolskim Konkursie
dla SKO za rok 2017/2018 szkoła w Czechach wywalczyła drugie
miejsce i zdobyła nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Symboliczny czek
z rąk Małgorzaty Kocoń, dyrektora Biura Młodego Klienta w Banku PKO BP oraz Jana Emeryka

FOT. ARCHIWUM ZSPiP W CZECHACH

Rościszewskiego, wiceprezesa zarządu Banku PKO BP odebrała
Anna Stoparczyk, dyrektor ZSPiP.
Wcześniej szkoła sięgnęła po nagrodę I stopnia w etapie regionalnym
i zdobyła 3 tysiące złotych.

W konkursie należało wykazać
się całorocznymi działaniami związanymi między innymi z edukacją
ekonomiczną, nauką ekologii, popularyzacją SKO i prowadzeniem bloga na platformie SzkolneBlogi.pl.

Nauczycielskie świętowanie
U

roczystości gminnego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 15 października w Szkole
Podstawowej w Janiszewicach.
Zanim nastąpiło wręczenie nagród, Paweł Nyklewicz, dyrektor szkoły w Janiszewicach, zaprosił
zgromadzonych do obejrzenia występów artystycznych w wykonaniu uczniów ze Szkolnego
Teatru „Fanaberia”. Pod okiem Agnieszki Pośpiech młodzi aktorzy przygotowali scenki z życia szkoły. Uroczystość uświetnił także występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”, w którym uczestniczą także uczniowie z naszej gminy.

NAGRODY OTRZYMALI:

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach
■ Anna Stoparczyk, dyrektor szkoły
■ Bożena Gąsiorowska, nauczyciel
■ Anna Badziak, pracownik obsługi
■ Anna Guć, nauczyciel
2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
■ Paweł Nyklewicz, dyrektor szkoły
■ Justyna Smolnik, nauczyciel
■ Elżbieta Fulko, nauczyciel
3. Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
■ Karina Sędkowska, dyrektor szkoły
■ Iwona Lewandowska, nauczyciel
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie
■ Violetta Owczarek, dyrektor szkoły

■ Monika Klimczak, nauczyciel
■ Bożena Krawczyk, nauczyciel

4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Wojsławicach
■ Marek Guć, dyrektor szkoły
■ Wiesława Jabłońska, nauczyciel
■ Agnieszka Ignaczak, nauczyciel
5. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima
w Izabelowie
■ Krzysztof Głuszczak, dyrektor szkoły
■ Kinga Sadowska, nauczyciel
■ Iwona Szmania-Dzwonik, nauczyciel
6. Gminne Przedszkole w Tymienicach
■ Agnieszka Glińska, dyrektor przedszkola
■ Anna Haładyniak, nauczyciel
7. Gminne Przedszkole w Ochraniewie
■ Mariola Suwald, dyrektor przedszkola
■ Żaneta Buczkowska, nauczyciel.

Duży sukces odnieśli również opiekunowie Szkolnej Kasy
Oszczędności. Jarosław Szewczyk
w Ogólnopolskim Konkursie dla
Opiekunów SKO z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, podobnie jak
w roku ubiegłym, otrzymał złotą
odznakę i tym samym znalazł się
w gronie jedenastu najlepszych opiekunów SKO w Polsce. Z kolei drugiemu opiekunowi SKO – Agnieszce Besser-Krysiak, która debiutowała
w konkursie, komisja konkursowa
przyznała srebrną odznakę.
Podczas gali finałowej wręczono jedną platynową odznakę, 10
złotych, 22 srebrne oraz wybrane
brązowe odznaki. Nagrody przyznawane są opiekunom za pracę
na rzecz edukacji ekonomicznej
i upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów.

Milusińscy w dentobusie

W

październiku i w listopadzie do ZSPiP
w Czechach oraz SP w Janiszewicach zajechał dentobus. Gabinet stomatologiczny na
kółkach, w ciągu całego dnia, zapewnił darmową opiekę stomatologiczną oraz spełnił ważny cel
edukacyjny – dawał szansę na uświadomienie, jak
ważne jest dbanie o zęby.
Rodzice uczniów wcześniej otrzymali formularz wyrażenia zgody na nieodpłatne badanie.
Następnie na podstawie ich pisemnego oświadczenia milusiński mógł usiąść na dentobusowy
fotel. Wyposażenie nowoczesnego samochodu
jest imponujące. Lekarze mogą w nim w razie
potrzeby lakować zęby, przeprowadzać fluoryzację, wykonać zdjęcie RTG oraz przeprowadzić
specjalistyczne leczenie.
Z uwagi na to, że zadaniem dentobusów jest
nie tylko leczenie, ale także edukacja, mocny nacisk położono przede wszystkim na przegląd zębów oraz instruktaż higieny jamy ustnej.
Efektem tego spotkania będzie indywidualny
raport, który otrzyma rodzic przebadanego dziecka.
Liczymy na wzrost świadomości dzieci i rodziców, a także na to, że próchnica wśród uczniów
będzie tylko wspomnieniem.
Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu
leczenia stomatologicznego udzielane w dentobusie są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu rodzice nie
ponosili kosztów związanych z leczeniem czy
dojazdem.

TEKST: ARCHIWUM ZSPIP W CZECHACH

10 naszaGMINA

INFORMACJE

grudzień 2018

Spotkanie integracyjne w KGW w Czechach

Wytrwałość
i talent

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich z Czech zorganizował dla
swoich członków spotkanie integracyjne. 10 października
uroczyście obchodzono II Dzień Seniora, Międzynarodowy
Dzień Kobiet Wiejskich oraz Dzień Chłopaka.
Seniorki recytowały humorystyczne wiersze
i anegdoty, śpiewały piosenki oraz rewelacyjnie
ucharakteryzowane przedstawiły scenki kabaretowe.
Po raz pierwszy członkinie koła obchodziły
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, który przypada na dzień 15 października. Wielką
atrakcją tej części spotkania był pełen energii oraz
aktorskiego talentu spektakl w wykonaniu członkiń młodszego pokolenia zatytułowany: „Baba ze
wsi, baba z miasta”.

FOT. ARCHIWUM KGW CZECHY

Z okazji Dnia Chłopaka członkinie KGW złożyły życzenia oraz podziękowały za współpracę swoim kolegom oraz zaproszonym gościom.
Przygotowano okolicznościowe „zdrapki”, pod
którymi ukryte były upominki.
Miłą niespodzianką dla pań były życzenia
i prezenty od panów z okazji ich święta.
Gościem honorowym spotkania był wójt Henryk Staniucha, który w swoim wystąpieniu mówił
o roli kobiet w życiu społeczności lokalnej. Dziękował organizatorom za kreatywność w przygotowywaniu cyklicznych spotkań seniorów oraz

za zainicjowanie obchodów Międzynarodowego
Dnia Kobiet Wiejskich w gminie Zduńska Wola.
Słowami Marii Curie Skłodowskiej: „Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę
w siebie oraz musimy być pewne, że mamy do
czegoś talent” – przewodnicząca KGW Czechy
podziękowała za trud pracy społecznej na rzecz
lokalnego środowiska.
Wspólne wykonanie tańca narodowego – poloneza – przez członkinie i członków KGW oraz
zaproszonych gości zakończyło wieczór integracyjny.
URSZULA SAKIEWA

Projekt „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
W

szystko zmierza w kierunku
cyfryzacji, dlatego – wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy – bierzemy
udział w projekcie, którego celem
jest podniesienie kompetencji cyfrowych.

MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA JEDEN
Z SIEDMIU MODUŁÓW:

■ „Rodzic w Internecie” – zawiera

m.in.: wartościowe gry i treści kulturalne oraz edukacyjne dla dzieci
i rodziców, wykorzystanie stron instytucji publicznych, bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych, uzyskiwanie pomocy online,
zasady bezpieczeństwa w internecie,
korzystanie z zasobów cyfrowych,
ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, wnioski Rodzina 500+
i Kartę Dużej Rodziny online;
■ „Mój biznes w sieci” – zawiera
m.in.: wyszukiwanie dostawców
i ofert, sprawdzanie wiarygodności
potencjalnego partnera biznesowego, rozpowszechnianie w sieci informacji o swoim biznesie, wykorzystanie materiałów z sieci, prowadzenie
rozmów przez internet, komuni-

kację elektroniczną z dostawcami
i klientami, marketing w internecie, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, przydatne aplikacje,
ePUAP i profil zaufany, rozliczenia
podatkowe, deklaracje i składki na
ZUS online;
■ „Moje finanse i transakcje w sieci”
– zawiera m.in.: prawa konsumenta, wyszukiwanie ofert, ocenę wiarygodności kontrahenta, bezpieczne
zarządzanie prywatnością w sieci,
uzyskiwanie pomocy online, zakupy
i sprzedaż przez Internet, zarządzanie
kontem bankowym online, płatności
elektroniczne, rezerwację podróży
online, aplikacje zapewniające bezpieczeństwo w sieci, ePUAP i profil
zaufany, deklaracje podatkowe online;
■ „Działam w sieciach społecznościowych” – zawiera m.in.: wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, prowadzenie
rozmów przez internet, bezpieczne
korzystanie z serwisów społecznościowych – Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram; tworzenie i prowadzenie bloga, rezerwację podróży online, ePUAP i profil zaufany,
ochronę przed złośliwym oprogra-

mowaniem, promowanie wydarzeń
w sieciach społecznościowych;
■ „Tworzę własną stronę internetową, blog” – zawiera m.in.: rozpowszechnianie w sieci informacji
o swojej stronie, wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, uzyskiwanie pomocy online,
komunikację z odbiorcami strony,
hosting strony i rejestracja domeny,
korzystanie z analityki internetowej,
reklama w Internecie; Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram; prawo autorskie, plagiat, prawo cytatu;
ePUAP i profil zaufany;
■ „Rolnik w sieci” – zawiera m.in.:
pozyskiwanie informacji w sieci, komunikacja elektroniczna, uzyskiwanie pomocy online, zakupy i sprzedaż przez internet, licencje i patenty
związane z uprawą i ochroną roślin,
zarządzanie kontem bankowym online, sprawdzanie prognoz pogody,
ochrona przed oszustwami w internecie, ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem, ePUAP i profil
zaufany, aplikacje mobilne dla rolników, rozliczenia podatkowe online, portale wspierające działalność
rolniczą;

■ „Kultura w sieci” – zawiera m.in.:

wirtualne galerie muzealne, wyszukiwanie informacji o wydarzeniach
kulturalnych, prowadzenie rozmów
przez internet; uzyskiwanie pomocy online, ePUAP i profil zaufany,
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; korzystanie z map w internecie, korzystanie z e-booków
i audiobooków, rezerwacja biletów
online, zakup oprogramowania
w sieci, przydatne aplikacje, treści
kulturalne w internecie.
Szkolenia są całkowicie darmowe i przeznaczone dla wszystkich
mieszkańców Gminy Zduńska
Wola, którzy ukończyli 25 rok życia.
Rekrutacji można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 28),
telefonicznie (797-908-963), e-mailowo (e-aktywni@ugzw.pl) lub online (www.fwzr.pl/rezerwacje).
Zajęcia będą prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów
(na każdym szkoleniu będzie zapewniony catering). Sprzęt komputerowy, zakupiony do przeprowadzenia szkoleń, to tablety Microsoft
Surface Go.
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Mikołajkowy Turniej Młodzików
W Szkole Podstawowej w Wojsławicach
4 grudnia odbył się Turniej Mikołajkowy
Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Do rywalizacji
przystąpiło 6 drużyn reprezentujących
szkoły z terenu gminy. Rozgrywki toczyły
się systemem „każdy z każdym”. Rozegrano
łącznie 15 spotkań.
Emocje trwały do ostatniej kolejki. Ostatecznie tytuł mistrza tegorocznego turnieju oraz Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola zdobyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Czechach.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

■ I miejsce – SP w Czechy
■ II miejsce – SP w Krobanowie
■ III miejsce – SP w Janiszewicach

■ IV miejsce – SP w Annopolu Starym
■ V miejsce – SP w Wojsławicach
■ VI miejsce – SP w Izabelowie.

Dzień Pluszowego Misia
25
listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Pierwszy miś maskotka
powstał 116 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych
dziecięcych zabawek na świecie.
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku…
Każdy z nas posiada lub posiadał
własnego ulubionego pluszowego
misia. Miś nieodłącznie kojarzony
jest z beztroskim czasem dzieciństwa.
Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia.
Jest on patronem wielu przedszkoli
i żłobków w Polsce i na świecie.
Dzieci z przedszkoli z gmi-

ny Zduńska Wola uczestniczyły
w obchodach „Gminnego Dnia
Pluszowego Misia”, który odbył
się w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach.
Przedszkolaki chętnie brały udział
w „misiowych” konkurencjach, a po
zaliczeniu wszystkich zadań otrzymywały „Order Przyjaciela Misia”.
Dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Razem Łatwiej” z Dorotą Szewczyk, prezes Stowarzyszenia na czele, oraz Annie Stoparczyk,
dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach.

Celem turnieju była promocja
sportu i podnoszenie sprawności fizycznej wśród najmłodszych miesz-

kańców gminy, podjęcie współzawodnictwa pomiędzy drużynami
oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych działań sportowych.
Każdy zawodnik otrzymał nagrodę rzeczową oraz medal, natomiast
pierwsze trzy zespoły zostały nagrodzone dodatkowo pucharami.
Najwięcej bramek w turnieju
strzelił Michał Mossur ze Szkoły
Podstawowej w Czechach, zdobywając tytuł najlepszego strzelca,
natomiast najlepszym bramkarzem
został Michał Kondrad ze Szkoły
Podstawowej w Wojsławicach.
Wręczenia pucharów, medali,
dyplomów i nagród dokonali wójt
Henryk Staniucha oraz dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Pamiętamy o trenerze
IV
Memoriał im. Waldemara
Rudzkiego w tenisie stołowym
o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola został rozegrany 29 listopada w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Wojsławicach. Celem tej imprezy jest upamiętnienie
życia i dorobku sportowego Waldemara Rudzkiego. Turniej rozegrano
w dwóch kategoriach – szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz kategorii:
gimnazjum i klasy VII-VIII.
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 Waldemar Rudzki został odznaczony złotą, srebrną oraz
brązową odznaką LZS.

W obserwacji turnieju uczestniczyła rodzina Waldemara Rudzkiego.
Za pomoc w organizacji turnieju
składamy serdeczne podziękowania:
Jarosławowi Bombie oraz Jackowi
Kubisowi – sędziom turnieju – za
merytoryczne wsparcie i poprowadzenie rozgrywek, dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach za udostępnienie obiektu oraz
Towarzystwu Przyjaciół Szkół Rolniczych za wsparcie i sfinansowanie
zakupu nagród.
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W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę
Od kilku lat, w ten szczególny czas, mieszkańcy gminy spotykają się przy wigilijnym
stole, aby wspólnie połamać się opłatkiem.
Są wśród nich także osoby samotne i chore. O nich nie zapominają władze gminy
i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Pierwsza taka Gminna Wigilia
odbyła się przed dziesięciu laty.
Tegoroczne spotkanie przy wigilijnym stole poprzedziła wspólna
modlitwa, którą poprowadził ks.
prałat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki Mniejszej w Zduńskiej Woli.
Uczestnicy Wigilii obejrzeli Jasełka,
w których przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czechach zaprezentowali historię narodzenia
Jezusa. Program został przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Agnieszki Besser-Krysiak
i Małgorzaty Mossur. Uczestnicy
spotkania wysłuchali także koncertu
kolęd w wykonaniu uczniów szkoły
w Czechach pod kierunkiem Bożeny Gąsiorowskiej.
Po zakończeniu części artystycznej do wigilijnego stołu wspólnie
z mieszkańcami gminy zasiedli
jej włodarze na czele z wójtem
Henrykiem Staniuchą i Januszem
Sakiewą, przewodniczącym Rady
Gminy.
To była dobra okazja, by połamać się wspólnie opłatkiem oraz
życzyć wszystkim nie tylko dobrych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia, ale również szczęśliwego
Nowego Roku: wielu łask i radości,
jak również miłości i wzajemnego
szacunku. Wójt gminy życzył zgromadzonym mieszkańcom, aby te
radosne chwile towarzyszyły im na
co dzień, aby budowali wspólnotę
odpowiedzialności za losy gminy
i aby wszystkie działania były podejmowane w duchu wzajemnego
szacunku i dobra.
Na wigilijnym stole znalazły się
pyszne, tradycyjne potrawy. Wszyscy zostali obdarowani prezentami.
Serdecznie dziękujemy za pomoc
w organizacji uroczystości Dyrekcji i Pracownikom Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach, Barbarze Chwiałkowskiej za
udekorowanie sali, firmie Fortuna
oraz członkom Młodzieżowej Rady
Gminy.

