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Czas płynie, a my zbliżamy się po-
woli do końca 2019 roku. Jest to 

rok bardzo udany, z kolejnymi wie-
lomilionowymi inwestycjami na te-
renie naszej gminy. 

Mimo sukcesów sen z powiek spę-
dza problem śmieci. W zatrważają-
cym tempie rosną ceny za ich od-
biór. Podejmujemy działania, które 
mogą mieć wpływ na ustabilizowanie 
cen. Trudno mówić o ich obniżeniu. 
W sierpniu złożyliśmy uchwałę in-
tencyjną o przystąpienie do Związ-
ku Komunalnego Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”, budujemy 
PSZOK, przygotowujemy teren do 
składowania gruzu budowlanego, 
który chcemy wykorzystać do na-
prawy dróg, ustalamy z  sąsiednim 
samorządem możliwość wybudo-
wania kompostownika na bioodpady. 

Dla zobrazowania problemu 
podam, że za tonę składowanego 
na wysypisku gruzu płacimy – my 
wszyscy – 842,40 zł za tonę. To jest 
drożej niż za tonę nowego materia-
łu. Za tonę składowania zielonych 
bioodpadów płacimy 972 zł/t. Na 
pewno potrzebne są odpowiednie 
ustawy, regulujące zasady stosowa-
nia opakowań przez producentów 
– zwrocie kaucyjnym opakowań 
szklanych i z tworzyw sztucznych 
oraz inne rozwiązania, które miały-
by faktyczny wpływ na gospodarkę 
odpadami i obniżanie kosztów ich 
odbioru i zagospodarowania.

Każdy rok ma swoje problemy 
i wyzwania. Najważniejsze jest jed-
nak zdrowie, którego brak powodu-
je, że wszystko inne traci znaczenie. 
Życzę Wam wszystkim, Drodzy 
Mieszkańcy, na okres Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowy 2020 Rok 
dużo zdrowia, szczęścia osobiste-
go, rodzinnego i zawodowego oraz 
wszystkiego co najlepsze.

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI
HENRYK STANIUCHA,

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski do 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o udzie-
lenie dotacji celowej, przeznaczonej na dofi-
nansowanie zadania własnego gminy w za-
kresie realizacji małych projektów. 

Zgodnie z wytycznymi, określo-
nymi w regulaminie naboru, projek-
ty realizowane były w terminie od 
1 lipca do 15 listopada 2019 r. 

W sołectwie Ogrodzisko utwar-
dzono kostką brukową plac wokół 
świetlicy, co pozwoliło na stworze-
nie miejsca integracji oraz poprawi-
ło estetykę całego obiektu. 

W  Wólce Wojsławskiej plac 

wiejski został wyposażony w sprzęt 
sportowy: bramki do gry w kosza, 
stół do tenisa stołowego oraz stół 
do gry w  szachy. Powstała strefa 
rekreacyjno-sportowa. W ramach 
projektu zorganizowano festyn ro-
dzinny, na którym podsumowano 
realizację projektu. 

Sołectwo Wojsławice zagospoda-
rowało plac przed świetlicą wiejską. 
Wybudowano altanę, zakupiono 
stoły i ławki oraz utwardzono plac 
wokół altany. Efektem moderniza-
cji jest miejsce, które z pewnością 
chętnie będzie wykorzystywane do 
organizowania spotkań integracyj-
nych mieszkańców. 

Koszt realizacji projektów to 
66. 400 złotych, z czego 30.000 zło-
tych pochodzi z dotacji z budżetu 
Województwa Łódzkiego. Pozo-
stała kwota to środki funduszu so-
łeckiego, wyodrębnione w budżecie 
gminy Zduńska Wola. 

Granty sołeckie 
zrealizowane z sukcesem

Wpaździerniku bieżącego roku 
w  szkołach podstawowych 

na terenie gminy odbyły się wybo-
ry członków Młodzieżowej Rady 
Gminy Zduńska Wola. Wybrano 
15 radnych. 

Uroczysta inauguracyjna sesja od-
była się 22 listopada. W sesji, poza 
radnymi Młodzieżowej Rady Gmi-
ny, udział wzięli dyrektorzy szkół 
podstawowych, wójt oraz przewod-
niczący Rady Gminy. Podczas sesji 
radni złożyli ślubowanie i wybrali 
przewodniczącego, wiceprzewodni-
czących i sekretarza Młodzieżowej 
Rady Gminy Zduńska Wola. 

W  wyniku tajnego głosowania 
przewodniczącym Młodzieżowej 
Rady Gminy Zduńska Wola wybra-
ny został Krystian Michalski – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Krobanowie.

Krystian to koleżeński, życzli-
wy, przyjaźnie nastawiony do ludzi, 
pracowity i do tego uzdolniony pla-
stycznie chłopak, promujący gminę 
nie tylko wśród lokalnej społecz-

ności, ale i w kraju. W listopadzie 
br. wywalczył I miejsce w ogólno-
polskim konkursie plastycznym 
„Maska – niejedną kryje tajemni-
cę”, zorganizowanym przez Szko-
łę Podstawową im. Baśni Polskiej 
w Niedźwiadzie Dolnej; natomiast 
w ubiegłym roku szkolnym zdobył 
nagrodę wójta w Powiatowym Kon-
kursie na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową. 

Wiceprzewodniczącymi zostały: 
Weronika Kiedrowska ze Szko-

ły Podstawowej w  Janiszewicach, 
Lena Dąbrowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Czechach oraz Zuzan-
na Pawlak ze Szkoły Podstawowej 
w Annopolu Starym. Sekretarzem 
MRG wybrano Wiktorię Karasiń-
ską – uczennicę Szkoły Podstawo-
wej w Krobanowie. 

Radnym Młodzieżowej Rady 
Gminy gratulujemy objęcia funk-
cji oraz życzymy pełnej satysfakcji 
z pracy na rzecz młodzieży gminy 
Zduńska Wola. 

Nowi młodzi radni na nową kadencję

Szanowni
Mieszkańcy
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Tegoroczna akcja sterylizacji 
i kastracji zwierząt właściciel-

skich, zamieszkujących na terenie 
gminy Zduńska Wola, cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców.

Do trzech gabinetów weteryna-
ryjnych przyciągnęła 307 czworo-
nożnych pacjentów. Zaczipowano 
299 zwierząt, w tym wysterylizo-
wano 222 suczki i kotki oraz wyka-
strowano 73 psy i kocury.

Liczba wykonanych zabiegów 
uświadamia nam, jak potrzebne 
są w naszej gminie takie działania, 
a z drugiej strony, jak wiele jesz-
cze pozostaje do zrobienia w celu 
zmiany świadomości właścicieli 
zwierząt.

Obecnie akcja sterylizacji i ka-
stracji oraz czipowania zwierząt 
właścicielskich dobiegła końca ze 
względu na wyczerpanie środków 

finansowych, przeznaczonych na ten 
cel w ramach budżetu gminy Zduń-
ska na rok 2019. Od kwietnia 2020 
roku ruszy ona ponownie.

Samorząd, w roku obecnym jak 
i w przyszłym, pokrywa 100 proc. 
kosztów zabiegu wraz z  trwałym 
znakowaniem (czipowaniem) zwie-
rzęcia i rejestracją w bazie danych 
SAFE-ANIMAL.

Celem akcji jest zmniejszenie 
populacji bezdomnych zwierząt, 
co w efekcie przyczyni się do ob-
niżenia liczby zwierząt trafiających 
do schronisk oraz pozwoli na unik-
nięcie nieplanowanego rozrodu na-
szych czworonożnych przyjaciół. 

ZASADY AKCJI STERYLIZACJI 
SUK I KOTEK, KASTRACJI PSÓW 
I KOCURÓW ORAZ CZIPOWANIA
1. W akcji mogą uczestniczyć tylko 
i wyłącznie właściciele zwierząt – 

czyli mieszkańcy zamieszkujący na 
terenie gminy Zduńska Wola.
2. W celu wzięcia udziału w akcji 
należy w czasie jej trwania pobrać 
wniosek z wybranej lecznicy wete-
rynaryjnej (w celu uzgodnienia z le-
karzem wstępnego terminu zabiegu) 
i  uzupełniony złożyć w Urzędzie 
Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 
30, 98-220 Zduńska Wola, w po-
koju nr 8.

LISTA LECZNIC WETERYNARYJNYCH 
UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI:
■ ,,Przychodnia dla Zwierząt s.c” 
98-220 Zduńska Wola, Czechy 266 
A, tel. 43 823 62 97, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.30.
■ ,,Przychodnia Weterynaryjna s.c.” 
Marek Trenkner, Krzysztof Szustak, 
Leszek Nowakowski, Krzysztof 
Macios , 98-220 Zduńska Wola ul. 
Kościelna 19, tel. 43 823 91 81, od 

poniedziałku do piątku od 8:00 do 
20:00, w soboty od godz. 9:00 do 
17:00, w niedziele od 9:00 do 13:00.
■,,Taurus” Gabinet Weterynaryj-
ny, Milena Soból-Damas, 98-220 
Zduńska Wola, Gajewniki 35, tel. 
601 245 829 od poniedziałku do 
piątku od 9:00 do 17.00.

3. Podstawowym warunkiem przy-
stąpienia do akcji sterylizacji i ka-
stracji zwierząt jest wyrażenie 
zgody właściciela na trwałe znako-
wanie zwierzęcia za pomocą elek-
tronicznego identyfikatora (czipa) 
i rejestrację w bazie danych SAFE-
-ANIMAL.
4. Pozostałe warunki uczestnictwa 
w akcji znajdują się w Regulaminie 
akcji sterylizacji suk i kotek oraz ka-
stracji psów i kocurów na rok 2019, 
wprowadzonym Zarządzeniem 
Wójta Gminy Zduńska Wola.

Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów

Informujemy, że rozpoczęliśmy aktualiza-
cję numerów porządkowych nieruchomości 
na terenie miejscowości Korczew poprzez 
wprowadzenie nazw ulic. 

Zmiana numeracji budynków 
i wprowadzenie nazw ulic mają na  
celu uporządkowanie przestrzeni 
oraz ułatwienie pracy wszelkim służ-
bom i życie mieszkańcom. Działa-
nie to jest podyktowane powielaniem 
się numerów adresowych na terenie 
Korczewa oraz sygnałami od miesz-
kańców.

Taka sytuacja powoduje wie-
le uciążliwości dla mieszkańców, 
a przede wszystkim zagrożenie ży-
cia, gdy pogotowie ratunkowe lub 
straż pożarna nie są w stanie od-
naleźć danej posesji. Napływające 
sygnały od mieszkańców oraz insty-
tucji, zajmujących się doręczaniem 
przesyłek wskazują, że zmiana nu-
meracji porządkowej jest niezbędna 
i uzasadniona. 

Podczas najbliższego zebrania 
wiejskiego zostanie powołany ze-
spół ds. nazw ulic. Do zadań zespołu 

będzie należało m.in. wybranie pro-
pozycji nazw ulic oraz ustalenie ich 
przebiegu. Kolejnym etapem będzie 
przeprowadzenie konsultacji ze spo-
łecznością lokalną, podczas których 
mieszkańcy będą mieli możliwość 
wniesienia uwag do proponowanych 
nazw ulic i ich przebiegu. Przepro-
wadzenie konsultacji jest niezbędne 
do podjęcia uchwały.

Należy podkreślić, że nadanie na-
zwy drodze prywatnej może nastą-
pić po uzyskaniu pisemnej zgody jej 
wszystkich właścicieli. 

W dalszej kolejności Rada Gmi-
ny podejmie uchwałę o wprowadze-
niu nazw ulic. 

Po uprawomocnieniu się uchwa-
ły w  sprawie nadania nazw ulic 
w Korczewie każdy mieszkaniec, na 
swój wniosek, na podstawie otrzy-
manego zawiadomienia z urzędu, 
dokonuje zmian dokumentów, tj. 
dowodu osobistego i dokumentów 
rejestracyjnych samochodów. Wy-
miana dowodu osobistego dokony-
wana jest na wniosek mieszkańca 
i jest bezpłatna. W obecnie wyda-

wanych dowodach osobistych nie 
ma podanego adresu zamieszkania. 
Nie ma zatem konieczności jego 
wymiany przed upływem terminu 
jego ważności. Od 4 marca 2019 r. 
nie ma także konieczności wymia-
ny prawa jazdy z powodu zmiany 
adresu. Wprowadzenie nazw ulic 
nie wpływa też na konieczność wy-
miany paszportów. 

Właściciele nieruchomości za-
budowanych poniosą koszty wy-
konania nowych tabliczek z nume-
rem porządkowym nieruchomości, 
które są obowiązani umieścić w wi-
docznym miejscu. Mieszkańcy ob-
szaru, na którym dokonywane jest 
wprowadzenie nazw ulic, poniosą 
również koszty zmiany pieczątek 
firmowych bądź osobistych, wizy-
tówek, zmian banerów reklamowych 
i publikowanych reklam, zmian ad-
resowych w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej oraz w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

Gmina nie może rekompensować 
tych kosztów.

Informacja o procedurze nadawania nazw ulic 

Korczew z ulicami Tymczasowy PSZOK 
w Szadku
Informujemy, że 8 listopada 2019 r. urucho-
miony został tymczasowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miesz-
kańców gminy Zduńska Wola. Zlokalizowany 
jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Szadku (Starostwo Szadek 10). 

PSZOK czynny jest w każdy czwartek mie-
siąca, w godzinach 7.30-15.30.

Utworzenie tymczasowego PSZOK na tere-
nie gminy Szadek spowodowane było koniecz-
nością wydłużenia terminu realizacji projektu 
pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych dla gminy Zduńską 
Wola”. Pierwotnie budowa gminnego PSZOK 
– na zasadzie zaprojektuj i wybuduj – miała 
zakończyć się do 31 marca 2020 r. Jednakże ze 
względu na to, iż złożone oferty przetargowe 
w  znaczący sposób przekraczały zakładany 
budżet, realizację podzielono na samodzielne 
etapy i wydłużono termin realizacji.
W  punkcie przyjmowane są następujące 
frakcje odpadów: 
■ odpady wielkogabarytowe,
■ odpady budowlano-remontowe, rozbiórkowe,
■ przeterminowane leki,
■ zużyte baterie i akumulatory,
■ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
■ zużyte opony,
■ odpady zawierające substancje niebezpieczne.
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Rolnicy, sadownicy i  ogrodnicy z  gminy 
Zduńska Wola na tegoroczne dożynki przy-
gotowali 23 wieńce z kłosów i ziaren zbóż. 
Tymi symbolicznymi darami, przyniesiony-
mi 8 września na teren Szkoły Podstawowej 
w Wojsławicach, podziękowali za zebrane 
plony. 

Uroczystości rozpoczęły się ko-
rowodem dożynkowym w asyście 
pocztów sztandarowych związków 
i organizacji rolniczych oraz zapro-
szonych gości. Polową mszę świę-
tą celebrowało pięciu księży pod 
przewodnictwem ks. prałata Dariu-
sza Kalińskiego, kustosza Bazyliki 
Mniejszej w Zduńskiej Woli. Funk-
cję starostów tegorocznych dożynek 
pełnili: Monika Sowińska z Pratko-
wa oraz Paweł Paruch z Annopola 
Nowego. 

Część biesiadna rozpoczęła się od 
symbolicznego dzielenia chlebem. 

Ważnym akcentem uroczystości 
było wręczenie 12 rolnikom odzna-
czeń „Zasłużony dla rolnictwa”, któ-
re nadał Jan Krzysztof Ardanowski, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi na 
wniosek wójta Henryka Staniuchy. 
Odznaczenia otrzymali: Dominik 
Bejmert, Aneta i Arkadiusz Filipia-
kowie, Sebastian Gabryś, Krzysztof 
Kacała, Paweł Kamiński, Stanisław 
Kępniak, Krzysztof Kopciuch, Do-
rota i Rafał Maciejewscy oraz Mał-
gorzata i Marek Szewczykowie. 

Na scenie, jako pierwsza, pojawiła 
się kapela „Spod Dębu”. W biesia-
dzie nie zabrakło także występów 
zespołów cygańskich i  góralskich. 
W tym roku zaprezentował się ze-
spół „Dziani i  Gwiazdy Muzyki 
Cygańskiej”. Gwiazdą wieczoru był 
zespół „Baciary”. 

Wspólne gotowanie zupy gula-
szowej było jedną z licznych dożyn-
kowych atrakcji. Goście gminnego 
święta plonów mogli spróbować 
także lokalnych potraw, przygo-
towanych przez członkinie KGW. 
W tym roku swoje stoiska prezen-
towały Koła Gospodyń Wiejskich 
z: Izabelowa, Kładów – Dionizowa, 
Michałowa, Wojsławic oraz ze Zbo-
rowskich. Każde koło otrzymało 
bon o wartości 1.000 zł. 

W  programie przewidziano 
również atrakcje dla najmłodszych 

mieszkańców. Dzieci spędzały czas 
na zabawie z cyrkowcami z Akade-
mii Cyrkowej Edu-Art, w wesołym 
miasteczku lub na wspinaczce wy-
sokościowej. Mogły uczestniczyć 
także w  bezpłatnych warsztatach 
garncarskich. Najbardziej aktywni 
milusińscy otrzymali bilet wstępu 
dla dwóch osób do Parku Rozrywki 
„Dinopark” w Kołacinku. 

Biesiadę dożynkową zakończył 
pokaz sztucznych ogni. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy swoją pracą i hojnością 
przyczynili się do zorganizowania 

uroczystości. Dziękujemy: sołec-
twom – Annopole Nowe i  Prat-
ków, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Zborowskich, dyrekcji i  pra-
cownikom Szkoły Podstawowej 
w  Wojsławicach, funkcjonariu-
szom Komendy Powiatowej Poli-
cji w Zduńskiej Woli i Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zduńskiej 
Woli; Urszuli i Grzegorzowi Krę-
tom, Annie i Andrzejowi Knerom, 
Agnieszce i  Bogusławowi Klim-
czakom; Zarządowi Ludowego 
Banku Spółdzielczego w  Zduń-
skiej Woli; Powiatowemu Cen-

trum Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w Zduńskiej Woli; Agencji Studio 
Red oraz Studio Red Film; Toma-
szowi Wituckiemu; Przedsiębior-
stwu Sadowniczemu Paweł Paruch; 
Justynie i Damienowi Manittom; 
Joannie i Markowi Zakrzewskim; 
Firmie Fortuna Sp. z o.o. z Tymie-
nic; Markowi Łycyniakowi; Jolancie 
i Krzysztofowi Gajewczykom oraz 
Sylwii i Wiktorowi Gajewczykom; 
Zakładowi Mięsnemu Filipiak; Par-
kowi Rozrywki „Dinopark” w Koło-
cinkach, a także Firmie Transporto-
wej „Michał” Wojciech Michalski. 

Dożynki Gminne 2019
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Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskich 
odebrała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy 
GBA 3/16 Volvo FL 280 4×4 Bocar, który 
kosztował 760.000 zł.

Zakup wozu był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu m.in.: Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w  ramach Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego (348.000 zł), Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
w Łodzi (212.000 zł), Urzędu Gmi-
ny Zduńska Wola (200.000 zł).

Wóz strażacki z manualną skrzy-
nią biegów wyposażony jest m.in. 

w  sprzęt hydrauliczny, armatu-
rę pożarniczą, sprzęt ratowniczy 
i ochrony dróg oddechowych, agre-
gat prądotwórczy i pompy szlamo-
we, zbiornik na wodę o pojemności 
3.000 litrów oraz pojemnik 300-li-
trowy na środek pianotwórczy. 

W pojeździe zamontowano au-
topompę o wydajności 3600l/min 
przy ciśnieniu 8 bar. 

Nowy GBA zastąpił samochód 
marki Star GBA/2/20, który został 
nieodpłatnie przekazany do OSP 
w Polkowie.

Nowe Volvo dla OSP Zborowskie

Wwyniku rozstrzygnięcia kon-
kursu, organizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
pod hasłem: „Nasze ekologiczne 
pracownie”, Szkoła Podstawowa 
im. Juliana Tuwima w Izabelowie 
znalazła się w gronie 142 laureatów, 
otrzymując 49.649 zł dotacji na re-
alizację projektu „W zielone gramy”.

Projekt, przygotowany przez 
Iwonę Szmanię-Dzwonik, Erwinę 
Szewczyk-Frątczak oraz Krzysz-
tofa Głuszczaka, zakłada stworze-
nie i wyposażenie poza budynkiem 
szkoły punktu dydaktycznego, 
w którym możliwe będzie prowa-
dzenie zajęć i  bezpośrednich ob-
serwacji przyrody i działanie w jego 
otoczeniu. W tym celu na przezna-
czonym placu przeprowadzone zo-
staną prace porządkowe, polegające 
na usunięciu składowanego tam 
gruzu, wyrównaniu części terenu 
i nawiezieniu ziemi oraz wzmoc-
nieniu zboczy obniżeń. 

Planujemy wykorzystać natural-
ne walory nieużytku, na którym po-
wstanie punkt dydaktyczny. W ob-
niżeniu terenu usytuowana zostanie 
wiata, umożliwiająca obserwowanie 
przyrody wokół punktu o  każdej 
porze roku i w różnych warunkach 
pogodowych.

W punkcie „W zielone gramy” 

stworzone zostaną działy, które 
umożliwią wędrówkę przez różne 
siedliska i biocenozy. Powstanie tak-
że ścieżka sensoryczna podzielona 
na pięć stref: barw, zapachu, dotyku, 
dźwięku i smaku. Jej ideą jest po-
łączenie zabawy z nauką poprzez 
rozwój motoryki, równowagi oraz 
koordynacji ruchowej, pobudzenie 
rozwoju narządów zmysłów, obniże-
nie poziomu stresu, napięcia i agre-
sji, nauka samodzielności, poprawa 
pamięci, koncentracji i  budzenie 
kreatywności.

Rośliny będą stymulować zmy-
sły teksturą, zapachem, barwą, sma-
kiem oraz wydawanym dźwiękiem. 
Będzie to miejsce tworzenia przez 
dzieci samodzielnych konstrukcji do 
doświadczeń i ćwiczeń manualnych, 
z których korzystanie łączyć będzie 
edukację z terapią. Ścieżka przyjmie 
kształt ósemki, tak by można ją wie-
lokrotnie przemierzać. Jej podłoże 
utworzone zostanie w naprzemien-
nie ułożonych materiałów o różnej 
fakturze. W każdym z wewnętrz-
nych okręgów posadzone zostaną 
rośliny, tworzące kolejne strefy; za-
łożony zostanie także skalniak.

Ekologiczne pracownie w Izabelowie

Pięknie w zielone gramy

Na zdjęciu (od lewej): wójt Henryk Staniucha, poseł  Piotr Polak oraz Wojciech Michalski, radny i prezes 
OSP Zborowskie na tle nowego strażackiego Volvo Bocar

Wsołectwie Biały Ług odbyło 
się przedświąteczne spotka-

nie seniorów. Taka uroczystość zo-
stała zorganizowana po raz drugi, 
wszystko za sprawą działającego 
w tej miejscowości Koła Gospodyń, 
Rady Sołeckiej i radnego – sołtysa.

Sołecki Dzień Seniora odbył się 
23 listopada br., organizatorzy uzna-
li, że najlepszym momentem na to 
wydarzenie będzie właśnie okres 
przedświąteczny.

Jest to kolejny rok, gdy w okresie  
Świąt Bożego Narodzenia spotkało 
się liczne grono „dojrzałych miesz-
kańców”, aby spędzić kilka chwil 
w towarzystwie rówieśników, zna-
jomych i przyjaciół. 

„Magia Świąt Bożego Narodze-
nia” na dobre zagościła w naszym 
sołectwie. Podczas spotkania odbyły 
się warsztaty florystyczne (organiza-

torzy zapewnili wszystkie potrzebne 
materiały i narzędzia). Prowadzące 
zajęcia florystki pokazały techni-
ki, dzięki którym uczestnicy mogli 
wykonać tradycyjne polskie stroiki 
bożonarodzeniowe. 

W spotkaniu uczestniczyli także 
goście, m.in. Ewa Padzik, sekretarz 
gminy Zduńska oraz ks. Mieczysław 
Malinowski, którzy złożyli życzenia 
i skierowali wiele ciepłych słów do 
naszych seniorów. Nie obyło się tak-
że bez biesiadowania przy słodkim 
poczęstunku przygotowanym przez 
organizatorów.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom spotkania za włożoną 
pracę, poświęcony czas, miłą atmos-
ferę i wiele cennych pomysłów na 
przyszłość.

TEKST I FOTO: ARCHIWUM 
SOŁECTWA BIAŁY ŁUG

Sołeckie spotkanie seniorów
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Dobiegła końca budowa dwuletniej in-
westycji gminnej z  zakresu gospodarki 
ściekowej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami 
na działkach w  miejscowości Ogrodzisko 
i Czechy. 

Celem projektu jest ochrona śro-
dowiska naturalnego i uporządko-
wanie gospodarki ściekowej w aglo-
meracji Zduńska Wola, na terenie 
gminy Zduńska Wola, poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
i  podłączenie do sieci kolejnych 
mieszkańców gminy.

Dzięki tej inwestycji ograniczone 
będzie przedostawanie się do wód 
powierzchniowych i podziemnych 
niedostatecznie oczyszczonych ście- 
ków. Inwestycja przyczyni się także 
do ochrony zasobów wodnych nie 
tylko gminy, ale również powiatu 
zduńskowolskiego i województwa 
łódzkiego; przyczyni się do ochrony 
zlewni rzeki Warty – dorzecza Odry 
oraz zachowania stanu ekologiczne-
go wód Bałtyku.

ZAKRES INWESTYCJI 
OBEJMOWAŁ ROZBUDOWĘ SIECI 
KANALIZACYJNEJ, W TYM: 
■ przebudowę istniejącej infrastruk-
tury telekomunikacyjnej o  dług. 
385,09 mb;
■ budowę kanału grawitacyjnego 
średnicy Ø 200 o długości 2132,50 
mb;
■ budowę kanału tłocznego średnicy 
Ø 90 o długości 608,42 mb;
■ wykonanie odejść bocznych śred-
nicy Ø 160 o długości 1 097 ,34 mb 
– 108 szt.;
■ wykonanie 2 przepompowni ście-
ków P1; 
■ wykonanie separatora tłuszczów 
i  skrobi dla świetlicy wiejskiej 
w Ogrodzisku.

Wykonawcą robót było Konsor-
cjum firm, w skład którego wcho-
dzą: Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych KAN-MIX Andrzej 
Jedyk z siedzibą w Sieradzu (lider 
Konsorcjum) oraz KANWOD Wie-
sław Tarczyński z Węglewa (partner 
Konsorcjum).

Inwestycja opiewała na kwotę 
4.975.860 złotych.

Projekt został zrealizowany w ra-
mach działania 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
oś priorytetowa II „Ochrona śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 przy udziale pożyczki na 
zabezpieczenie wkładu własnego 
z WFOŚiGW w Łodzi.

Aktualnie trwają procedury odda-
nia obiektu do użytkowania i przeka-
zania sieci do eksploatacji. Mieszkań-
cy swoje domy będą mogli przyłączać 
do sieci od połowy grudnia.

 
CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY MÓC 
WŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI?
W przypadkach, gdy odejście jest 
zakończone na terenie nierucho-
mości, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Przed przystąpieniem do robót, 
polegających na wykonaniu instalacji 
kanalizacyjnej na zewnątrz budyn-
ku mieszkalnego, należy zgłosić za-
miar wykonania robót budowlanych 
w MPWiK w Zduńskiej Woli (druk 
na stronie internetowej MPWiK.)

2. Przed zasypaniem wykopu na-
leży zgłosić w MPWiK w Zduń-
skiej Woli odbiór prac. Na podsta-
wie zgłoszenia pracownicy spółki 
odbierają roboty, sporządzając z tej 
czynności protokół (koszt tej czyn-
ności 69,31 zł). Podczas odbioru 
spisywane są stany wodomierzy. 
Należy pamiętać, że jeżeli właści-
ciele posesji korzystają z wody, np. 
do podlewania trawników czy do 
pojenia zwierząt gospodarskich, to 
wskazane jest założenie podlicz-
nika na wodę do tych celów (na 
koszt właściciela nieruchomości; 
koszt podlicznika wraz z zamon-
towaniem ok. 100 zł). Ilość ście-
ków wyliczona jest na podstawie 
wskazania wodomierza głównego 
pomniejszonego o wskazanie pod-
licznika (jeżeli taki jest).
3. W kolejnym etapie należy zło-
żyć w MPWiK w Zduńskiej Woli 
wniosek o zawarcie umowy na od-
prowadzanie ścieków (druk na stro-
nie internetowej MPWiK)
4. Umowę należy zawrzeć ze spółką 
w ciągu 14 dni od daty dokonania 
odbioru technicznego instalacji.

5. Po zrealizowaniu robót należy 
przeprowadzić powykonawczą in-
wentaryzację geodezyjną. Czynność 
tę realizuje geodeta na zlecenie wła-
ściciela posesji.

Jeśli w  celu podłączenia się do 
sieci należy wykonać odcinek wy-
kraczający poza działkę, powyższe 
procedury musi poprzedzać wy-
konanie projektu technicznego na 
podstawie warunków wydanych 
przez MPWiK w Zduńskiej Woli. 
Zamiar wykonania takich prac po-
winien być zgłoszony w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowe-
go w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 
10 bądź w MPWiK w Zduńskiej 
Woli sp. z o.o., ul. Królewska 15. 

Należy pamiętać, że – zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
ze zm.) – podłączenie budynku do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej jest 
obowiązkiem właściciela. Z jego re-
alizacji zwalnia posiadanie przydo-
mowej oczyszczalni ścieków.

Wieś Ogrodzisko z kanalizacją
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Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Czechy-Ogrodzisko
Długość drogi 2,7 km 
Inwestycja zrealizowana została według projektu budowlanego, w którym 
prace podzielone zostały na trzy etapy:
Etap I – o długości około 1150 m – od granicy gminy we wsi Ogrodzisko 
do skrzyżowania w kierunku wsi Czechy. 
W ramach prac wykonano: nową podbudowę jezdni, którą poszerzono 
do 5,5 m; nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik z kostki betonowej, 
rów odwadniający pas drogowy oraz wyniesione przejście dla pieszych. 
Przebudowane zostały również istniejące zjazdy do posesji.
Etap II – o długości około 760 m – od skrzyżowania we wsi Ogrodzisko 
do skrzyżowania we wsi Czechy przy tzw. Krzewince.
W ramach przebudowy drogi odmulono istniejący rów odwadniający pas 
drogowy, za którym wykonano ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej. 
Wykonane zostały również wyniesione przejścia dla pieszych. 
Etap III – o długości około 850 m od skrzyżowania w miejscowości 
Czechy – z drogą do wsi Ogrodzisko – do skrzyżowania dróg gminnych 
w kierunku drogi wojewódzkiej Zduńska Wola – Sieradz.
Na tym odcinku, w celu poprawienia bezpieczeństwa warunków jazdy, 
wykonano: przebudowę istniejącego skrzyżowania, nową podbudowę 
oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m z poszerzeniami na 
łukach; chodnik, rów odwadniający pas drogowy oraz wyniesione przej-
ścia dla pieszych.
W ramach inwestycji na każdym z etapów wykonane zostało nowe ozna-
kowanie pionowe i poziome.
Inwestycja zrealizowana została przez Firmę Usługowo-Handlową 
MARTOM Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli. 
Całkowita wartość zadania: 5 578 043,21 zł brutto.
Kwota dofinansowania: 2 747 594 zł w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych na lata 2019-2028.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Tymienice
Długość drogi 533 m 
W ramach inwestycji na drodze posiadającej nawierzchnię z kruszywa 
wykonano jezdnię z masy bitumicznej o grubości 10 cm i szerokości 
3,5 m oraz pobocza z kruszywa. Wyregulowane zostały również zjazdy. 
Wartość wykonanych robót: 212 422,70 zł brutto.
Inwestycję wykonała firma DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26B. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojsławice
Długość drogi – 417 m 
W ramach inwestycji na istniejącej nawierzchni gruntowej wykonano 
podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, na której ułożono 
warstwę masy bitumicznej o grubości 5 cm. Szerokość jezdni wynosi 3,5 m 
oraz 5,0 m przy połączeniu z drogą powiatową. Nowa droga posiada 
obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o szerokości 0,75 m.
Inwestycję wykonała firma DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26B.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchoczasy – Mostki 
Długość drogi 944 m 
W ramach inwestycji na istniejącej nawierzchni bitumicznej, będącej w bar-
dzo złym stanie technicznym, wykonano: nakładkę z masy bitumicznej 
o zmiennej szerokości od 3,8 do 5m, pobocza o szerokości 75 cm z kamie-
nia stabilizowanego mechanicznie oraz dwie mijanki o długościach 25 m.
Wartość wykonanych robót: 371 426,79 zł brutto. 
Inwestycję wykonała firma DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26B. 

W roku 2019 wybudowaliśmy prawie 5 km dróg
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Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt 
Henryk Staniucha uhonorował dyrekto-
rów szkół, nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi gminnych placówek 
oświatowych nagrodami za szczególne 
osiągnięcia, kreatywność oraz pasję w na-
uczaniu i podejmowanie nowych wyzwań 
w dziedzinie edukacji oraz zaangażowanie 
w realizację powierzonych zadań. Uroczy-
ste spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu 
Gminy Zduńska Wola.

Wójt życzył zgromadzonym na-
uczycielom satysfakcji z wykonywa-
nej pracy, samorealizacji i pomyśl-
ności w życiu osobistym. Henryk 
Staniucha powiedział między inny-
mi: – Zawód nauczyciela wymaga 
wielkiej odpowiedzialności i życio-
wej mądrości. Bez zaangażowanych 
i twórczych nauczycieli, wykorzy-
stujących różnorodne metody pracy 
z uczniami, nie ma szkoły atrakcyj-
nej i pobudzającej uczniów do roz-
woju. Przekazujecie wiedzę, ale też 
wychowujecie. W dużej mierze od 
was zależy, jaką drogą w przyszłość 
podążą wychowankowie, jakimi 
ludźmi się staną, jak pokierują lo-
sami Polski. W dniu waszego świę-
ta, w imieniu mieszkańców gminy 
i własnym, życzę wam pełnej satys-
fakcji z wykonywanej, jakże ważnej 
i odpowiedzialnej pracy. Niech wasz 
trud będzie przekuwany na lepszą 
przyszłość kolejnych pokoleń Po-
laków, na jeszcze lepszą przyszłość 
Polski. Życzę wam, aby zawsze były 
dobre czasy dla oświaty.

WYRÓŻNIONYCH ZOSTAŁO 29 OSÓB. 
WŚRÓD NICH ZNALEŹLI SIĘ:
■ Zespół Szkoły Podstawowej 
i  Przedszkola im. Jana Pawła II 

w Czechach: dyrektor Anna Sto-
parczyk, wicedyrektorzy Tomasz 
Mielczarek i  Ewa Wojtasik oraz 
nauczyciele: Ewa Pędziwiatr, Anna 
Sowała-Rembielak, Agnieszka Bes-
ser-Krysiak i Beata Skrzypczyńska, 
a także Renata Sagan, główny księ-
gowy i Barbara Jakubowiak, pra-
cownik obsługi.
■ Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jana Twardowskiego w Janisze-
wicach: dyrektor Paweł Nykle-
wicz oraz nauczyciele – Bożena 
Witkowska, Agnieszka Pośpiech 
i Przemysław Kaniewski oraz Ma-

rzena Budzyńska-Górecka, peda-
gog szkolny.
■ Szkoła Podstawowa w Annopolu 
Starym: dyrektor Karina Sędkow-
ska i Anna Rzeźnik, nauczyciel. 
■ Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Dąbrowskiego w Krobanowie: 
dyrektor Violetta Owczarek i wice-
dyrektor Lilla Leder oraz nauczycie-
le – Sylwia Marcinkowska i Anna 
Kusińska. 
■ Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Wojsławicach: dy-
rektor Marek Guć oraz nauczyciele 
– Paulina Fiks i Ewelina Klimczak.

Odpowiedzialność i pasjaeTwinning
Agnieszka Besser-Krysiak, nauczycielka Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, 
w  dniach 24-26 października uczestniczyła 
w  międzynarodowej konferencji eTwinning. 
Spotkanie organizowane rokrocznie, tym razem 
odbyło się w  Cannes we Francji pod hasłem 
„Where Education Meets Democracy”.

eTwinning to wspólnota Szkół w Europie, 
która od 2005 roku pomaga około 700. 000 
nauczycieli i milionom uczniów we współpra-
cy w europejskich projektach, wykorzystując 
ich różnice kulturowe i wdrażając zalążki eu-
ropejskiego obywatelstwa.

Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształ-
towaniu świata i jego obywateli. Dlatego też 
na konferencji starano się odpowiedzieć na 
pytania: W  jakim społeczeństwie będą żyły 
nasze dzieci jutro? Jak mogą w pełni uczest-
niczyć w społeczeństwie przyszłości?

Podczas dorocznej konferencji ponad 500 
nauczycieli z całej Europy badało, w jaki sposób 
eTwinning może przyczynić się do: wspiera-
nia kultury demokratycznego uczestnictwa 
w szkołach; rozwijania wartości, postaw, umie-
jętności, wiedzy i  krytycznego zrozumienia 
uczniów, które pozwolą im aktywnie uczestni-
czyć w  życiu demokratycznym; poszukiwania 
sposobów wspierania nauczycieli, aby mogli 
pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi 
i odpowiedzialnymi obywatelami.

Sesje plenarne, działania w sieci i pięćdzie-
siąt różnych warsztatów stało się okazją do 
dzielenia się najlepszymi praktykami, odkry-
wania nowych sposobów nauczania i inspiro-
wania się w ramach społeczności eTwinning.

Agnieszka Besser-Krysiak miała okazję 
uczestniczyć w nowatorskich warsztatach i na-
wiązać współpracę z nauczycielami z Europy.

Kolejni mianowani
Trzy nauczycielki z  placówek oświatowych 
z  terenu gminy Zduńska Wola pozytywnie 
ukończyły postępowanie egzaminacyjne 
związane z  uzyskiwaniem stopni awansu 
zawodowego. Z rąk wójta Henryka Staniuchy 
otrzymały 27 sierpnia akty nadania kolejnego 
stopnia awansu zawodowego – nauczyciela 
mianowanego.

Agnieszka Pluta pracuje w Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janisze-
wicach na stanowisku nauczyciela religii.

Paulina Fiks pracuje w  Szkole Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach 
na stanowisku nauczyciela języka angielskie-
go, informatyki i logopedy.

Natomiast Wioleta Parchociuk-Tomczyk 
pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego w Krobanowie jako nauczy-
ciel wychowania przedszkolnego i logopeda.

Tegoroczni ósmoklasiści po raz 
pierwszy w  historii pisali eg-

zamin po szkole podstawowej. 
W kwietniu przez kolejne trzy dni 
zmagali się z językiem polskim, ma-
tematyką i językiem angielskim. 

Wyniki absolwentów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Henryka Dą-
browskiego w Krobanowie przeszły 

nasze najśmielsze oczekiwania. Ze 
wszystkich przedmiotów wypadli 
powyżej średniej krajowej, woje-
wódzkiej, powiatu i gminy. 

Wynik ten pozwolił naszym ab-
solwentom zająć pierwsze miejsce 
nie tylko w gminie Zduńska Wola, 
ale także w powiecie zduńskowol-
skim.

MIEJSCE NA PODIUM 
ZAJĘŁY:
■ Szkoła Podstawowa im. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego w Krobanowie
■ Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Janiszewicach
■ Zespół Szkoły Podstawowej 
i  Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Czechach.

Nasi ósmoklasiści najlepsi w powiecie!
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Droga do marzeń

W tym roku odbywa się druga edycja warszta-
tów „Droga do marzeń”. Projekt ten stworzyły 
absolwentki szkoły w  Janiszewicach: Paula 
Wlazło, architektka wnętrz; Joanna Aleksan-
drowicz, aktorka i  wokalistka oraz Jola Bryl, 
projektantka mody. Wójt Henryk Staniucha po-
nownie objął projekt honorowym patronatem. 

Tegoroczna edycja odbywa się w  szkole 
w Czechach. Pierwsze spotkanie z młodzieżą 
odbyło się 12 listopada. Cykl warsztatów bę-
dzie realizowany w połowie grudnia, a ich ce-
lem jest, by pasją i energią zarazić młodszych 
kolegów. 

Warsztaty składają się z  zajęć z  zakresu 
architektury, projektowania ubioru, sztuki ak-
torskiej. To także czas na lepsze poznanie siebie, 
ćwiczenia w  pokonywaniu własnych słabości, 
wyznaczanie celów i planowanie drogi samo-
realizacji. 

Autorki projektu powtarzają: – W  nas, 
młodych, jest wielki potencjał. Trzeba być zde-
terminowanym, pracowitym, mieć cel, myśleć 
pozytywnie, otaczać się ambitnymi i dobrymi 
ludźmi – wtedy nasze marzenia stają się rze-
czywistością. My w  to wierzymy i  osiągamy 
swoje małe sukcesy. I tak może każdy z nas. 

Matematyczny 
Świat Gier i Zabaw
W  Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w  Janiszewicach w  okresie od 
1.10.2019 do 31.03.2020 roku realizowany 
jest projekt matematyczny, współfinansowa-
ny ze środków mFundacji. Celem projektu jest 
wzrost kompetencji matematycznych, anali-
tycznego i  strategicznego myślenia; rozwija-
nie zainteresowań matematycznych i  uzdol-
nień uczniów oraz motywowanie uczniów do 
aktywnego poznania rzeczywistości, uczenia 
się i komunikowania.

Odbiorcami projektu edukacyjnego jest 
130 uczniów z klas II, III, IV i V. 

Na realizację projektu szkoła pozyskała 
dofinansowanie w  kwocie 6.600 zł z  mFun-
dacji oraz 2.005,37 zł z Gminy Zduńska Wola. 
Koordynatorkami projektu są: Monika Banaś-
-Winiarska oraz Aneta Sitek-Rutkowska. 

Kolejny sukces w Ogólnopolskim 
Konkursie SKO dla szkół i na-

uczycieli (za rok szkolny 2018/2019) 
odniosła Szkolna Kasa Oszczęd-
ności, działająca w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Czechach. 

Opiekunowie SKO – Agnieszka 
Besser-Krysiak i Jarosław Szewczyk 

– w dowód uznania za ponadprze-
ciętne działania w zakresie edukacji 
ekonomicznej oraz upowszechnia-
nie praktycznych aspektów oszczę-
dzania wśród uczniów nagrodzeni 
zostali srebrnymi odznakami. Wy-
różnienia wręczyli: Małgorzata Ko-
coń, dyrektor Biura Młodego Klien-
ta w Banku PKO BP i Jan Emeryk 

Rościszewski, wiceprezes zarządu 
Banku PKO BP.

Nagrodzona została również 
szkoła w Czechach, która otrzymała 
nagrodę II stopnia i 2000 zł. 

Uroczysta gala, podsumowująca 
konkurs, odbyła się 18 października 
w auli Wydziału Fizyki Politechniki 
Warszawskiej.

Srebrni opiekunowie SKO w Czechach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Woj-
sławicach pod kierunkiem Sylwii Kałudy, 
nauczycielki plastyki, realizowali projekt 
edukacyjny „Sztuka blisko nas”. Projekt 
miał na celu rozbudzenie wrażliwości na 
sztukę, zapoznanie z  obrazami wielkich 
malarzy i ich sylwetkami oraz zapamięta-
nie jak największej liczby dzieł malarskich.

Projekt przebiegał w kilku etapach. 
Pierwszy to przeglądanie albumów, 
oglądanie filmów edukacyjnych 
o konkretnych dziełach i malarzach, 
przybliżających ich życie i twórczość. 
Kolejnym etapem była próba nama-
lowania kopii dowolnego dzieła.

Powstałe prace zawisły na szkol-
nym korytarzu jako pierwsza wysta-
wa. Następny etap, który polegał na 
wcieleniu się w role postaci ze słyn-

nych obrazów, wywołał w uczniach, 
a także ich rodzicach dużo pozy-
tywnych reakcji. Efekty pracy w for-

mie wystawy można było oglądać 
na korytarzach Urzędu Gminy oraz 
w zduńskowolskim Ratuszu.

Sztuka blisko Wojsławic

Dzięki pomocy rządowej kolejne 
szkoły z naszej gminy otrzy-

mały finansowe wsparcie. Wójt 
Henryk Staniucha podpisał umo-
wy w ramach następujących pro-
gramów:

„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – dotacją zostały ob-
jęte Szkoła Podstawowa w Izabelo-
wie oraz Szkoła Podstawowa w Ja-
niszewicach. Celem programu jest 
zakupienie nowości wydawniczych 
niebędących podręcznikami. Bio-
rąc udział w tym programie szkoła 
w Izabelowie będzie mogła powięk-
szyć swój księgozbiór o pozycje za 
kwotę 5.000 złotych (4.000 stanowi 

dotacja. natomiast 1.000 zł to wkład 
własny gminy). Szkoła w Janisze-
wicach wzbogaci się o księgozbiór 
wartości 15.000 złotych (z  czego 
12.000 zł stanowi dotacja, a 3.000 
to wkład własny).

„Posiłek w szkole i w domu” – 
w tym roku dotacja na doposażenie 
i poprawę standardu funkcjonującej 
stołówki została udzielona Szkole 
Podstawowej w Krobanowie. Kwota 
dotacji w wysokości 64.000 złotych 
oraz wkład własny gminy, wyno-
szący 16.000 złotych, pozwolą na 
przeprowadzenie prac remontowych 
stołówki oraz zakupienie niezbęd-
nego wyposażenia. 

Gmina Zduńska Wola znalazła 
się na liście jednostek samorządu 
terytorialnego, których wnioski 
o zwiększenie kwot części oświato-
wej subwencji ogólnej na rok 2019 
z rezerwy zostały pozytywnie roz-
patrzone.

W związku z tym Szkoła Pod-
stawowa w Wojsławicach otrzyma 
środki finansowe na wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne niezbęd-
ne do realizacji podstawy progra-
mowej z przedmiotów przyrodni-
czych.

Wszystkie wymienione progra-
my zostaną zrealizowane do końca 
2019 roku.

Rządowa pomoc oświatowa

Więcej książek i nowoczesna stołówka

 FOT. IWONA MAGALA

 FOT. SYLWIA KAŁUDA
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Dla upamiętnienia życia i dorobku spor-
towego Waldemara Rudzkiego zawodnicy 
i zawodniczki ze szkół podstawowych ro-
zegrali V Memoriał im. Waldemara Rudz-
kiego w tenisie stołowym o Puchar Wójta 
Gminy Zduńska Wola. Turniej odbył się 
4 listopada w SP w Wojsławicach. Rywaliza-
cję rozegrano w dwóch kategoriach – klasy 
IV-VI oraz klasy VII-VIII.

KATEGORIA – KLASY IV-VI
■ Dziewczęta
1. miejsce – Nikola Piasecka
2. miejsce – Zofia Kikowska
3. miejsce – Maria Krawczyk
■ Chłopcy
1. miejsce – Piotr Ciepłuch
2. miejsce – Piotr Kaczmarek
3. miejsce – Marcel Karasiński

KATEGORIA – KLASY VII-VIII
■ Dziewczęta
1. miejsce – Zuzanna Sadowska
2. miejsce – Zuzanna Pawlak
3. miejsce – Patrycja Sadowska
■ Chłopcy
1. miejsce – Olaf Wiśniewski
2. miejsce – Kacper Woźniak
3. miejsce – Łukasz Pluskota

RYWALIZACJA DRUŻYNOWA
1. miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Wojsławicach
2. miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Janiszewicach
3. miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Annopolu Starym.

 
Podejmując się organizacji roz-

grywek, chcieliśmy przede wszyst-
kim przypomnieć, że przed laty 
w wiejskiej szkole w Wojsławicach 
pracował wielki pasjonat tenisa sto-

łowego – Waldemar Rudzki. Był 
wieloletnim nauczycielem Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Wojsławicach, 
bardzo skromnym i  pracowitym 
człowiekiem. Był sympatykiem 
sportu, organizatorem wielu imprez 
sportowych na terenie gminy Zduń-
ska Wola, zasłużonym działaczem 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludo-
wych Zespołów Sportowych. Za 
szczególne zaangażowanie w pracy 
zawodowej i społecznej został od-

znaczony złotą, srebrną oraz brązo-
wą odznaką LZS. 

Za pomoc w organizacji turnieju 
składamy podziękowania: sędziom 
turnieju – Jarosławowi Bombie oraz 
Jackowi Kubisowi – za merytoryczne 
wsparcie i poprowadzenie rozgry-
wek, Markowi Guciowi, dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Wojsławi-
cach za udostępnienie obiektu oraz 
Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół 
Szkół Rolniczych za wsparcie i sfi-
nansowanie zakupu nagród. 

V Memoriał im. Waldemara Rudzkiego w tenisie stołowym 

Puchar Wójta dla Annopola

Projekt pn. „Bezpiecznie rowerem przez gmi-
nę Zduńska Wola” otrzymał dofinansowa-

nie w ramach rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2018-2020”. 

Podczas konferencji, która odbyła się 4 grudnia 
w Gajewnikach, omówiono wszystkie działania 
podejmowane w ramach projekt ubyły to: zorga-
nizowany w październiku rajd rowerowy, zajęcia 
przeprowadzone przez policjantów wśród dzieci 
i młodzieży z wykorzystaniem zakupionych ze-
stawów edukacyjnych, konkurs plastyczny „Bez-
pieczny rowerzysta” dla uczniów gminnych placó-
wek oświatowych i przedszkoli oraz utworzenie 
trzech samoobsługowych stacji naprawczych.

Konferencja była uroczystym podsumowaniem 
projektu. Wójt Henryk Staniucha oraz młod-
szy inspektor mgr Jarosław Tokarski, zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej 

Woli wręczyli laureatom konkursu plastycznego 
nagrody:

KATEGORIA WIEKOWA – PRZEDSZKOLAKI
I miejsce – Fabian Bomba, lat 6, 
II miejsce – Magdalena Kornatka, lat 6, 
III miejsce – Gabriela Pawlikowska, lat 6.
Kategoria wiekowa – uczniowie klas 0-III
I miejsce – Amelia Wdowiak, lat 7, 
II miejsce – Liliana Frycze. lat 9, 
III miejsce – Magdalena Kluska, lat 5; Nikodem 
Szmidtka, lat 8.

KATEGORIA WIEKOWA – UCZNIOWIE KLAS IV-VI 
I miejsce – Kalina Pilarska, lat 10, 
II miejsce – Wiktoria Janiszewska, lat 12, 
III miejsce – Oliwia Huderek, lat 10; Łucja Woź-
nicka, lat 12.
KATEGORIA WIEKOWA – UCZNIOWIE KLAS VII-VIII
I miejsce – Oliwia Staniucha, lat 13. 

II miejsce – Krystian Michalski, lat 13,
III miejsce – nagrody nie przyznano.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także pre-
lekcji przygotowanej przez sierżant sztabową 
Kamilę Sowińską, która omówiła różne aspekty 
dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów na dro-
dze, w tym konieczność używania elementów 
odblaskowych. Pani sierżant przekazała także 
informacje na temat funkcjonowania Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny Zduńska Wola. 

Wójt Henryk Staniucha przedstawił działania 
podejmowane przez samorząd w celu poprawy 
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.

Na projekt „Bezpiecznie rowerem przez Gmi-
nę Zduńska Wola” otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 49.529 zł w ramach rządowego programu 
koordynowanego przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Rowerem bezpiecznie przez gminę
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W  trzecią niedzielę września odbyła się 
czwarta edycja biegu „5 mil po gminie 
Zduńska Wola”, organizowanego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w  Janiszewi-
cach w  ramach zadania publicznego  
wspierającego i upowszechniającego kultu-
rę fizyczną wśród mieszkańców. 

Dzięki finansowaniu z budżetu 
gminy, przy dużym wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców, uczestnicy 
biegu mogli cieszyć się z bogatych 
pakietów startowych. Bieg został 
objęty patronatem honorowym Pre-
zesa Zarządu Głównego ZOSP RP 
druha Waldemara Pawlaka. 

Na starcie pojawiło się w  tym 
roku blisko 200 uczestników w bie-
gach dla dzieci oraz biegu na 5 mil. 
Jego trasa, jak w latach ubiegłych, 
prowadziła przez miejscowości: Ja-
niszewice, Maciejów, Opiesin, Ka-
rolew i wracała ponownie przez Ja-
niszewice i Maciejów pod budynek 
OSP w Janiszewicach. 

W  zabezpieczeniu trasy biegu 
poza policją pomagała grupa mo-
tocyklowa APC Moto Pasja, OSP 
Annopole Nowe, OSP Czechy 
i OSP Gajewniki. 

Po zakończeniu biegu dzieci 
mogły skorzystać z zabaw na dmu-
chanym zamku. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano posiłek 
regeneracyjny. 

Już teraz serdecznie zapraszamy 

do udziału w przyszłorocznej piątej 
edycji biegu, która odbędzie się 20 
września 2020 roku. 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
■ Open mężczyźni 
1. Sylwester Rębacz
2. Adam Łukasiewicz 
3. Patryk Kościelski
Open kobiety
1. Anna Zalewska
2. Anna Zientala
3. Marta Pawlik
■ Mieszkańcy gminy Zduńska Wola
1. Robert Kołodziejski

2. Michał Kamiński
3. Radosław Grabiasz
■ Mieszkanki gminy Zduńska Wola
1. Agata Jeżak
2. Ewelina Ślęzak
3. Anna Mroziewska
■ Najszybszy strażak
1. Damian Mikołajczyk
Najszybsza strażaczka
1. Agata Kosecka
■ Klasyfikacja drużynowa:
1. BBL Zduńska Wola
2. OSP Janiszewice
www.biegajzosp.pl
3. HerktTeam.

Pięć mil biegania

Mało kto wie, że pluszowy miś 
to zabawka z niezwykłą histo-

rią. Wszystko zaczęło się od Teo-
dora Roosvelta, prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który w 1902 roku 
wybrał się z przyjaciółmi na polowa-
nie. Podczas wyprawy postrzelono 
małego niedźwiadka. Prezydent na-
kazał jego uwolnienie, a całą histo-
rię zilustrowano komiksem w wa-
szyngtońskiej prasie.

Jednym z czytelników gazety był 
pewien producent zabawek, który 
zainspirował się tym wydarzeniem 
i stworzył nową zabawkę dla dzieci, 
właśnie w formie pluszowego misia. 
Nazwał go Teddy Bear, co było na-

wiązaniem do imienia ówczesnego 
prezydenta USA.

Dzisiaj w każdym sklepie z za-
bawkami możemy natknąć się na 
pluszowe misiaki. Często są one 
bohaterami powieści, bajek, filmów 
i piosenek. Nie można wyobrazić 
sobie świata bez uroczego, łagod-
nego misia. Jest on patronem wielu 
przedszkoli i żłobków w Polsce i na 
świecie.

21 listopada dzieci z przedszko-
li z  terenu gminy Zduńska Wola 
uczestniczyły w obchodach Gmin-
nego Dnia Pluszowego Misia. Spo-
tkanie odbyło się w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Cze-

chach. Przedszkolaki chętnie brały 
udział w  „misiowych” konkuren-
cjach.

Gminny Dzień Pluszowego Misia 
został zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzie-

ciom i Młodzieży „Razem Łatwiej” 
ze środków gminy Zduńska Wola. 
Dziękujemy Annie Stoparczyk, dy-
rektor Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Czechach, za pomoc 
w organizacji wydarzenia.

Dzień Pluszowego Misia

I tenisowa runda
26 październik oraz 23 listopada w sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Woj-
sławicach odbyły się dwie rundy Grand Prix 
Gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym o 
Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. Frekwen-
cja na zawodach była wysoka. Kibice oraz 
zawodnicy nie mogli narzekać na poziom roz-
grywek, który z roku na rok jest coraz wyższy.

Już teraz zapraszamy na kolejne rundy, 
które odbędą się 14 grudnia br. oraz 11 stycz-
nia i 15 lutego 2020 r. 

Mikołajowe cuda
5 grudnia 2019 roku w  Szkole Podstawowej 
w  Krobanowie odbyły się XVII Mikołajkowe 
Cuda. W  sali gimnastycznej zrobiło się czer-
wono od mikołajkowych czapek, czerwonych 
sweterków, bluz i bluzeczek. 

Dzieci z  entuzjazmem powitały czarodzie-
ja Mikołaja, który zaprezentował magiczne 
sztuczki. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. 
Gromkimi brawami nagrodzono również tan-
cerki ze Studia Tańca Arabesque, prowadzo-
nego przez Anetę Barton. Szkołę z Krobanowa 
reprezentowały dwie uczennice: Weronika Jakś 
(kl. Vb) oraz Oliwia Marszałek (kl. VI), które wy-
konanymi piosenkami wprowadziły wszystkich 
zebranych w świąteczny klimat. Na koniec zja-
wił się święty Mikołaj z czekoladowym prezen-
tem dla każdego dziecka. 

Mikołajkowe Cuda to inicjatywa zapocząt-
kowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultu-
ry Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli.

Patronat nad tą imprezą od lat sprawuje 
wójt gminy Zduńska Wola.

ANNA KUSIŃSKA

 FOT. ARCHIWUM OSP JANISZEWICE
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Ochotnicza Straż Pożarna w Pratkowie 14 
września świętowała 100-lecie istnienia. 
W tym dniu odbyły się uroczystości związa-
ne z jubileuszem oraz piknik rodzinny. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
przemarszu jednostek OSP z terenu 
gminy Zduńska Wola oraz zaprzy-
jaźnionych jednostek. O godzinie 
14.00 odprawiona została polowa 
msza święta w intencji strażaków. 

Mszę odprawił ks. kan. Janusz Goz-
dalik.

Po tej części uroczystości przed-
stawiono gościom historię jednostki. 
Kolejnym punktem programu było 
wręczenie odznaczenia przyznane-
go przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ochot-
nicza Straż Pożarnej w Pratkowie 
została uhonorowana „Złotym Zna-

kiem Związku” w uznaniu zasług za 
wieloletnią i ofiarną działalność na 
rzecz lokalnej społeczności.

Podczas jubileuszowego spotka-
nia dokonano odsłonięcia i poświę-
cenia obelisku wraz z pamiątkową 
tablicą.

W  uznaniu zasług za pracę 
społeczną, wieloletnie poświęce-
nie na rzecz społeczności lokalnej 
i  ochrony przeciwpożarowej Za-

rząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pratkowie wyróżnił druhów: Eu-
geniusza Bednarskiego, Mariana 
Mazurkiewicza, Józefa Klimczaka, 
Józefa Kolbę i Czesława Ignaczaka.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę podczas rodzinne-
go pikniku. Dzieci mogły skorzystać 
z licznych atrakcji, zabaw i konkur-
sów, natomiast dorosłym przygrywał 
do tańca zespół „Prestiż”.

Strażacki jubileusz w Pratkowie


