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Górale remontują
korczewską świątynię



Z okazji Dnia Kobiet zapraszam wszystkie Mieszkanki Gminy Zduńska Wola na

 Festiwal Zdrowia
który odbędzie się w Gminnym Gimnazjum w Janiszewicach

w poniedziałek 8 marca 2010 roku
Hasłem spotkania będzie:

„Zdrowie – największym darem”
W programie przewidujemy:

■ prelekcje oraz pokazy z zakresu zdrowego odżywiania ■ badanie mammogra� czne,
badanie ciśnienia ■ konsultacje lekarzy: kardiologa, ginekologa, diabetologa i neurologa.

Na badania mammogra� czne zgłaszać się mogą kobiety w wieku 50-69 lat. 
Badania zostaną przeprowadzone w ambulansie medycznym (od godziny 10.00). 
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 43 825 33 74.
Pomiary ciśnienia wykonywane będą na bieżąco w budynku Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach.
Konsultacje lekarskie prowadzone będą od godziny 14.00 w salach lekcyjnych.

Współorganizatorem Festiwalu Zdrowia jest Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi

Honorowy patronat nad Festiwalem objęła Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki 

Serdecznie zapraszam do licznego udziału w obchodach Dnia Kobiet.
Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola
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INFORMACJE

Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego 
dróg we wsiach
Michałów 
i Krobanów
Inwestycja zostanie wykonana 
w roku 2010; jest współfi nan-
sowana w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011. Projekt 
obejmuje:
1. przebudowę ciągu komunika-
cyjnego dróg gminnych o łącznej 
długości 1.814 mb i powierzch-
ni jezdni ok. 12.015 m kw. wraz 
z odwodnieniem;
2. przebudowę przepustu na rzece 
Tymiance.
Dofi nansowaniem w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 ob-
jęta jest tylko przebudowa ciągu 
komunikacyjnego bez przepustu.
Termin realizacji zadania: maj–paź-
dziernik 2010.

Budowa
studni głębinowej 
w miejscowości
Zborowskie

Studnia będzie zaspokajała po-
trzeby stacji wodociągowej, za-
opatrującej w wodę miejscowości: 
Zborowskie i Laskowiec w gminie 
Zduńska Wola oraz Czartki i Mokre 
Zborowskie w gminie Sieradz.
Zakres prac do wykonania:
a) wykonanie studni głębinowej;
b) wykonanie pompowań spraw-
dzających;
c) wykonanie analiz fi zykoche-
micznych i bakteriologicznych 
wody surowej;
d) pomiary studni istniejącej z wy-
ciągnięciem pompy;
e) wykonanie kompletnej obudowy 
studziennej z tworzywa sztucz-
nego typu Lange lub podobnej 
z wyposażeniem i podłączeniem 
do istniejącej instalacji.
Inwestycja zostanie wykonana 
w terminie 60 dni od daty podpi-
sania umowy.

Więcej informacji pod adresem:
www.zdunskawola.bip.net.pl

Otrzymali Państwo właśnie pierw-
szy numer informatora gminnego:

„Nasza Gmina Zduńska Wola”.
Uwagi przekazywane przez miesz-

kańców wskazywały, że nie wszyscy 
wiedzą, co się dzieje „w gminie” lub 
„po drugiej stronie gminy”. Stąd wynik-
nęła moja decyzja o potrzebie publikacji 
biuletynu w postaci dwumiesięcznika.

Będzie on pełnił rolę przekaźnika 
wiedzy o działaniach inwestycyjnych, 
kulturalnych i gospodarczych. Chcemy 
zamieszczać w nim informacje o tym, 

co ciekawego dzieje się w poszczegól-
nych miejscowościach i sołectwach, 
w oświacie, w ochotniczych strażach 
pożarnych i innych organizacjach spo-
łecznych. Informator będzie pokazy-
wał zarówno sukcesy, jak i porażki, ale 
przede wszystkim będzie dawał możli-
wość zapoznania się z pracą samorzą-
dowców i urzędników, identyfi kowa-
nia i integrowania mieszkańców wokół 
spraw naszej gminy.

Oczekuję Państwa uwag o jakości 
publikacji, o doborze poruszanych pro-

blemów, jak również propozycji zmian 
i tematów. Mam nadzieję, że nasz biu-
letyn spotka się z Państwa przychyl-
nym przyjęciem.

Z wyrazami szacunku
Henryk Staniucha

wójt gminy Zduńska Wola

Szanowni Mieszkańcy!

Wydawca: Urząd Gminy w Zduńskiej Woli,
ul. Zielona , 98-220 Zduńska Wola,

tel. 823 41 20, 825 33 74
www.ugzw.com.pl

e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
Redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.plPISMO SAMORZĄDOWE GMINY ZDUŃSKA WOLA
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AKTUALNOŚCI

Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny 
Dziewicy Męczennicy w Korczewie w kwietniu 
2009 roku złożyła wniosek o dofi nansowanie 
remontu zabytkowego kościoła parafi alnego. 
Wszystkie prace konserwatorskie mają na celu za-
chowanie dziedzictwa kulturowego, jednocześnie 
powinny przyczynić się do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej miejscowości Korczew.

W dniu 2 września 2009 r. została podpisana 
umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego 
o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007‒2013. Umowa ta była 
uroczyście przekazana podczas Dożynek Powiato-
wo-Gminnych, 13 września 2009 roku.

W dniu 10 grudnia 2009 r. zawarto umowę z wy-
konawcą na przeprowadzenie konserwacji i remontu 
zabytkowego kościoła parafi alnego. Wybrano Firmę 
Budowlaną Józefa Paczki z Nowego Targu.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone nastę-
pujące prace w nawie i kruchcie bocznej kościoła:
■ wykonanie nowego fundamentu ścian wraz z izo-
lacją cokołu kamiennego,
■ naprawa konstrukcji drewnianej ścian z wymianą 
elementów zniszczonych,
■ wymiana deskowania zewnętrznego ścian,
■ naprawa konstrukcji więźby z wymianą pokrycia 

dachu na gont łupany,
■ wykonanie rynien i obróbek blacharskich z blachy 
miedzianej,
■ wykonanie impregnacji drewna.

Zaplanowano także remont wieży na sygnaturkę, 
a w tym:
■ naprawę konstrukcji drewnianej z wymianą ele-
mentów zniszczonych,
■ odtworzenie gzymsów i elementów ozdobnych wy-

stroju zewnętrznego,
■ wymianę deskowania konstrukcji,
■ okucie blachą miedzianą konstrukcji i elementów 
ozdobnych wieży,
■ renowację kuli i krzyża,
■ wykonanie impregnacji drewna.

Koszt realizacji robót budowlanych stanowi kwotę 
645.510,50 zł. Planowany termin zakończenia prac 
to maj 2010 roku.

Górale remontują
korczewską świątynię

stroju zewnętrznego,

Umowę na wykonanie remontu kościoła podpisali: ks. Janusz Gozdalik

i przedsiębiorca Józef Paczka w obecności wójta Henryka Staniuchy

Podczas II wojny światowej kościół 
w Korczewie służył Niemcom jako 
magazyn zboża. Czy ten fakt miał 
wpływ na jego obecny stan?
– Paradoksalnie, chyba właśnie dzięki 
temu ocalał. Był Niemcom potrzebny. 
Nie ocalało natomiast ani wyposaże-
nie, ani wystrój wnętrza. Barokowe oł-
tarze zostały rozebrane i wywiezione 
do magazynów w Łodzi i w Kaliszu. 
I tam ślad po nich zaginął. Szkoda, 
bo były piękne i wartościowe...

Jaka jest historia korczewskiej świą-
tyni?
– Kościół został zbudowany z inicja-
tywy ks. Grzegorza Ptaszkowskiego 
w 1729 roku na miejscu starszej świą-
tyni. Wyremontowano go w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku, a w roku 
1931 roku był rozbudowany.
Skąd wyszła inicjatywa obecnej reno-
wacji Kościoła? Czy jest ona związana 
z faktem ogłoszenia naboru do kon-
kursu w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi?
– Jestem proboszczem parafi i w Kor-
czewie od czterech lat. Poznałem do-
brze obiekt naszego kościoła. Jego stan 
techniczny wskazywał pilną potrzebę 
remontu. Decyzja o rozpoczęciu prac 
zbiegła się z ogłoszeniem naboru 
do konkursu w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007‒2013.

Jaki jest wkład środków własnych pa-
rafi i w tym przedsięwzięciu?
– W I etapie odrestaurowano prezbi-
terium oraz zakrystię. Te prace sfi nan-
sowała parafi a. W II etapie 75 proc. 
środków udało się pozyskać z Unii 
Europejskiej, a 25 proc. to wkład 
własny parafi i. Koszt całej inwestycji 
to kwota około 650.000 zł. Dwa razy 
składaliśmy także wniosek o pozyska-
nie funduszy z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, ale – nie-
stety – dwa razy otrzymaliśmy decyzję 
odmowną.
Jaki jest odzew parafi an w związku 
z prowadzoną inwestycją?
– Od początku obserwuję ich duże 
zaangażowanie. To jest bardzo pozy-
tywne...
Czy może Ksiądz bliżej opisać zakres 
obecnie wykonywanych prac?
– W tym etapie robót wzmocniono 
konstrukcję kościoła oraz odnowiono 

elewację zewnętrzną. Obecnie odna-
wiana jest wieżyczka, nawa główna 
kościoła oraz boczna kaplica. Wymie-
niane są fundamenty oraz podwalina. 
Prace obejmują również remont więźby 
dachowej, położenie gontu na dachu, 
przykrycie wieżyczki blachą miedzia-
ną, docieplenie ścian wełną mineral-
ną. W ostatnim etapie prac przewi-
dziano konserwację stolarki okiennej 
i drzwiowej, ułożenie desek podłogo-
wych oraz wykonanie nowych schodów 
zewnętrznych.
Kościół w Polsce ma swój niebagatel-
ny udział w dziedzictwie kulturowym 
wsi. Czy widziałby Ksiądz Proboszcz 
szansę na wzrost zainteresowania tu-
rystyką sakralną poprzez utworzenie 
turystycznego szlaku, łączącego ko-
ścioły z powiatu zduńskowolskiego?
– Bardzo dobra myśl. Służę pomocą 
w realizacji takiego projektu.

: Karolina Tłokińska

Z pomocą Unii

Rozmowa
z ks. Januszem
Gozdalikiem,
proboszczem Parafi i
p.w. Św. Katarzyny 
w Korczewie
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Nauczyciele podnoszą 
zawodowe kwalifi kacje

Posiedzenie Komisji Egzaminacyj-
nej dla nauczycieli, ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela miano-
wanego, odbyło się 18 października 2009 
roku. Komisję powołał wójt gminy Zduń-
ska Wola – Henryk Staniucha.

Do egzaminu przystąpiły dwie na-
uczycielki: Daniela Sierant, pracująca 
w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach oraz Nina Krzy-
żańska z Zespołu Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. 
Obie nauczycielki otrzymały oceny po-
zytywne, co wiązało się z uzyskaniem 
tytułu nauczyciela mianowanego.

Uroczyste wręczenie aktów odbyło 
się w siedzibie urzędu 7 stycznia 2010 
roku.

Obecnie we wszystkich placówkach 
oświatowych na terenie gminy jest za-
trudnionych 36 nauczycieli posiadających 
stopień nauczyciela mianowanego.

W roku szkolnym 2009/2010 pięcio-
ro nauczycieli kontraktowych planuje 
przystąpić do egzaminu, który pozwala 
uzyskać stopień nauczyciela mianowa-
nego. Zainteresowanie podnoszeniem 
kwalifi kacji zawodowych oznacza sys-
tematyczny wzrost poziomu nauczania 
w naszych szkołach.

tytułu nauczyciela mianowanego.

się w siedzibie urzędu 7 stycznia 2010 
roku.

oświatowych na terenie gminy jest za-
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stopień nauczyciela mianowanego.
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przystąpić do egzaminu, który pozwala 
uzyskać stopień nauczyciela mianowa-
nego. Zainteresowanie podnoszeniem 
kwalifi kacji zawodowych oznacza sys-
tematyczny wzrost poziomu nauczania 

o awans na stopień nauczyciela miano-
wanego, odbyło się 18 października 2009 
roku. Komisję powołał wójt gminy Zduń-
ska Wola – Henryk Staniucha.

uczycielki: Daniela Sierant, pracująca 
w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach oraz Nina Krzy-
żańska z Zespołu Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. 
Obie nauczycielki otrzymały oceny po-

Nina Krzyżańska odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanego

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Daniela Sierant odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanego z rąk wójta

Henryka Staniuchy FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Zapewnienie bezpieczeństwa po-
żarowego mieszkańcom to jeden 

z priorytetów działania władz gmi-
ny Zduńska Wola. Jego wymiernym 
przykładem jest włączenie Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Zborow-
skie, jako trzeciej w gminie, do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Z tej okazji 22 stycznia 2010 roku 
w siedzibie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej W Zduńskiej 
Woli odbyło się uroczyste spotkanie. 
Decyzję o włączeniu jednostki OSP 
Zborowskie podpisał nadbrygadier 
Wiesław Leśniakiewicz, komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości udział wzięli: Hen-
ryk Staniucha – wójt Gminy Zduńska 
Wola; Janusz Sakiewa – przewodni-
czący Rady Gminy; Wojciech Rychlik 
– starosta powiatu zduńskowolskiego; 
Janusz Kochelski – przewodniczący 
Rady Powiatu; st. bryg. mgr inż. An-
drzej Witkowski – łódzki komendant 

wojewódzki PSP i jego zastępca – mł. 
bryg. mgr inż. Paweł Stępień oraz mł. 
bryg. mgr inż. Wiesław Kopytek – ko-
mendant powiatowy PSP i jego zastęp-
ca – st. kpt. inż. Adam Kubiak; a także 
st. asp. Leszek Błaszczyk – dowódca 
JRG; Piotr Mielczarek – prezes Za-

rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP; Józef Badziak – prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP i Jan 
Kopytek – prezes fi rmy „Wola”.

Uroczystość rozpoczęła się od wrę-
czenia Wojciechowi Michalskiemu, 
prezesowi OSP Zborowskie, aktu 

włączenia jednostki OSP Zborowskie 
do KSRG przez komendanta woje-
wódzkiego st. bryg. mgr. inż. Andrze-
ja Witkowskiego. Zaproszeni goście
i sympatycy jednostki OSP Zborow-
skie złożyli strażakom-ochotnikom 
gratulacje i życzenia dalszych sukce-
sów; podziękowali im także za trud, 
ofi arność i poświęcenie w ratowaniu 
życia i mienia ludzkiego oraz zapew-
nianie bezpieczeństwa pożarowego 
gminnej społeczności.

Drużyna OSP Zborowskie liczy 
30 druhów. Na wyposażeniu jed-
nostki znajdują się dwa średnie sa-
mochody pożarnicze marki Jelcz 022
oraz Jelcz 005. Drużyna posiada sprzęt 
ratownictwa technicznego oraz sprzęt 
ratownictwa medycznego. By spełnić 
wysokie wymagania jednostek działa-
jących w KSRG, strażacy wybudowali 
garaż o powierzchni 100 m kw., a także 
przeszli dwumiesięczny kurs ratownic-
twa medycznego.

OSP Zborowskie w krajowym systemie
włączenia jednostki OSP Zborowskie 

wódzkiego st. bryg. mgr. inż. Andrze-
ja Witkowskiego. Zaproszeni goście
i sympatycy jednostki OSP Zborow-

gratulacje i życzenia dalszych sukce-

życia i mienia ludzkiego oraz zapew-

gminnej społeczności.

Z okazji 85-lecia OSP w Zborowskich otrzymała nowy sztandar FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Nauczyciele podnoszą 
zawodowe kwalifi kacje

Nina Krzyżańska odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanegoNina Krzyżańska odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanego

Daniela Sierant odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanego z rąk wójtaDaniela Sierant odbiera akt z tytułem nauczyciela mianowanego z rąk wójta

Henryka Staniuchy 

Gdzie wioski
tętnią życiem?
Koła Gospodyń Wiejskich powstały z inicjatywy 
mieszkających w gminie Zduńska Wola kobiet; ist-
niały na tym terenie od ponad 130 lat. W latach 
1960-1990 funkcjonowało 31 kół, które skupiały 
prawie tysiąc mieszkanek. Koła posiadały własne 
wypożyczalnie naczyń, magle elektryczne, niezbęd-
ny w gospodarstwach sprzęt kuchenny (np. szat-
kownice do kapusty).

Zmiany ustrojowe i gospodarka wolnorynkowa 
przyczyniły się do stopniowego zaniku działalno-
ści kół. Na terenie naszej gminy przetrwały jedy-
nie 4 takie organizacje kobiece: KGW Ogrodzisko, 
KGW Zborowskie, KGW Wojsławice oraz KGW 
Zamłynie.

Historia lubi zatoczyć koło. Przyszedł taki mo-
ment, kiedy kobiety postanowiły reaktywować 
KGW. Dzięki sprzyjającej atmosferze oraz wielu 
osobom i instytucjom wspierającym ich pracę, 
członkinie kół czują się bardziej zmotywowane 
do dalszego działania. A są to kobiety w różnym 
wieku, co daje możliwość dzielenia się doświad-
czeniami i wieloma umiejętnościami, przydatnymi 
w codziennym życiu.

Za główny cel działania panie z KGW obrały 
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Ak-
tywnie uczestniczą w programach związanych 
z tematyką kobiecą, np. w warsztatach z zakresu 
bukieciarstwa czy cateringu. Co roku biorą udział 
w gminnych dożynkach.

Warto przy tym podkreślić, że tam gdzie działa-
ją koła gospodyń, tam nasze wioski tętnią pełnią 
życia.
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Jasełka to zdrobnienie od mało zna-
nego wyrazu jasła, który oznaczał 

drabiniasty żłób w kształcie litery 
V do karmienia bydła. Obie formy 
wywodzą się z od prasłowiańskiego 
czasownika jesti (jeść). Nazwa jaseł-
ka w XIV wieku oznaczała żłóbek, 
w którym narodził się Pan Jezus. 
Później zaczęła określać także szop-

kę i fi gurki, przedstawiające narodze-
nie Chrystusa, stawiane w kościele 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz widowisko sceniczne lub kukieł-
kowe, mające za treść narodzenie Pana 
Jezusa.

Jasełka są nieodłączną częścią tra-
dycji bożonarodzeniowych, kulty-
wowanych w naszych przedszkolach 

i szkołach. W tym roku mogliśmy 
oglądać widowiska prezentowane 
w dwóch przedszkolach: w Ochra-
niewie i Tymienicach oraz w Zespole 
Szkół w Czechach.

W przygotowaniu jasełek pomagały 
dzieciom wychowawczynie, kateche-
ci oraz rodzice. Zgodnie z tradycją, 
wśród występujących postaci pojawili 

się: Maryja, Józef, pastuszkowie i trzej 
Królowie; nie zabrakło także gwiazdki, 
aniołów i zwierząt.

Małym aktorom należy się pochwała 
za pokonanie tremy, wczucie się w role, 
a przede wszystkim za umiejętność 
działania w zespole, co pozwoliło 
na wspólne stworzenie bardzo efek-
townych widowisk.

Jasełka na przedszkolnej scenie

Gminne Przedszkole w Ochraniewie FOT. ARCHIWUM Gminne Przedszkole w Tymienicach FOT. ARCHIWUM Zespół Szkół w Czechach FOT. ARCHIWUM

21 stycznia świętowaliśmy Dzień 
Babci, a 22 stycznia – Dzień Dziad-
ka. To właśnie rodzicom naszych 
rodziców zawdzięczamy tak wiele 
– przede wszystkim przekazywanie 
zasad moralnych i tradycji oraz po-
czucia, że jesteśmy kochani miłością 
bezgraniczną i szczerą.

Te święta obchodzone są szcze-
gólnie uroczyście w przedszkolach. 
I nie ma się czemu dziwić. Przecież 
to właśnie z babciami i dziadkami 
spędzamy i spędzaliśmy najmilsze 
chwile. Oni zawsze mają dla nas 

czas, cierpliwość i wyrozumiałość, 
także wtedy, gdy zastępują pracującą 
mamę i tatę.

A dlaczego tak kochamy nasze 
babcie i naszych dziadków? Bo jak 
twierdzą niektórzy – rodzice są po to, 
by wymagać i wychowywać, a dziad-
kowie są od tego, żeby... rozpieszczać. 
W nieformalnym kodeksie dziadków 
w pierwszym punkcie zapisano wła-
śnie rozpieszczanie wnucząt.

Wnuczęta odwdzięczają się swoim 
babciom i dziadkom szczerą miłością. 
Chętnie i spontanicznie występują dla 
nich podczas różnych uroczystości. 

Moja Babcia i mój Dziadziuś

Dzień Babci i Dziadka w Gminnym Przedszkolu w Ochraniewie FOT. ARCHIWUM

Dzień Babci i Dziadka w Gminnym Przedszkolu Czechach FOT. ARCHIWUM Dzień Babci i Dziadka w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach FOT. ARCHIWUM
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Plon niesiemy, plon...
Obrzędy dożynkowe, związane z zakończeniem 
żniw, od wieków wpisane są w tradycję polskiej wsi. 
Święto Plonów stanowi ukoronowanie całoroczne-
go trudu i ciężkiej pracy rolników, jest także dzięk-
czynieniem za zebrane plony. Ubiegłoroczne uro-
czystości odbyły się 13 września w Wojsławicach.

Uroczystości zainaugurowała polowa msza święta 
dziękczynna, którą odprawiono na placu przy Zespole 
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go. Głównym celebransem był ks. Janusz Gozdalik, 
proboszcz Parafi i p.w. Św. Katarzyny w Korczewie. 
Słowo Boże wygłosił kustosz Bazyliki Mniejszej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduń-
skiej Woli – ks. kanonik dr Dariusz Kaliński.

Podniosły charakter miała procesja z darami, w któ-
rej do ołtarza przyniesiono komunikanty, wino mszal-
ne oraz tegoroczne dary żniwne: chleb, owoce i warzy-
wa. Po zakończonej mszy świętej korowód dożynkowy, 
w asyście orkiestry dętej oraz pocztów sztandarowych 
ochotniczych straży pożarnych, przemaszerował na te-
ren przy szkole podstawowej, gdzie na specjalnie przy-
gotowanym miejscu przy scenie ustawiono 25 pięknych 
wieńców dożynkowych. Przedstawiały one szeroką 
gamę symboli i znaków eucharystycznych, papieskich 
i rolniczych, nawiązujących do tradycji chrześcijańskiej 
i kultury wsi naszego regionu.

Po prezentacji wieńców dokonano uroczystego 
przekazania wozu strażackiego dla jednostki OSP 

w Janiszewicach. W imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego wóz przekazała Maria Kaczorowska, 
dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Samochód, który otrzymali strażacy, został zaku-
piony w ramach projektu „Wsparcie systemu ratow-
niczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współ-
fi nansowanego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego.

Parafi i Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny 
w Korczewie przekazano umowę, która dotyczyła 
remontu kościoła poprzez naprawę fundamentów 
i ścian, konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia 
dachowego na gonty. Projekt jest współfi nansowany 
w 75 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Część artystyczną urozmaiciły występy: orkiestry 
dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zduńskiej 
Woli, zespołu „Górzanie”, Zespołu Pieśni i Tańca 
„Zduńskowolanie” oraz zespołu „Medium”.

Dożynki były także okazją do podsumowania 
gminnego konkursu, współfi nansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, pt.: „Piękna Gmina”. 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch 

kategoriach: „Dom zgodny z naturą” oraz „Eko-
zagroda”.

W kategorii pierwszej przyznano:
■ I miejsce – Ewa Michalska z Wojsławic;
■ II miejsce – Mirosława Małolepsza z Ogrodzisk;
■ III miejsce – Anna Barton z Tymienic
■ IV miejsce – Henryk Jankowski z Opiesina;
■ V miejsce – Elżbieta Naskręt z Michałowa;
■ VI miejsce – Mirosław Ciupa z Mostek.
W kategorii drugiej przyznano:
■ I miejsce – Józef Sadowski z Korczewa;
■ II miejsce – Krzysztof Różański z Korczewa;
■ III miejsce – Małgorzata Szewczyk z Andrzejowa;
■ IV miejsce – Sławomir Szrejter z Wojsławic;
■ V miejsce – Zdzisław Rzepka z Zamłynia;
■ VI miejsce – Karol Kopciuch z Suchoczas.

Dożynki to szczególna uroczystość dla mieszkań-
ców naszego regionu. Spotkanie z muzyką, folklo-
rem i rzemiosłem to radosne chwile, których nigdy 
dosyć. Dają one odprężenie po ciężkiej pracy na roli, 
a przede wszystkim są możliwością do wspólnej zaba-
wy i radosnej integracji mieszkańców gminy. Dożyn-
kowi goście mogli podziwiać również okolicznościo-
we wystawy rękodzieła artystycznego, przygotowane 
przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Zduńska Wola oraz twórców ludowych – Tomasza 
Gołębiowskiego i Władysława Pacewicza.

Na zdjęciach powyżej: 1 – Dożynkowy chleb dzielili starosta powiatowy Wojciech Rychlik i wójt Henryk Staniucha w obecności Agaty Biernat, miss województwa łódzkiego
2 – Koncelebransi uroczystej mszy świętej odebrali kosz z darami 3 – Starostowie Dożynek 2009 – Agnieszka Pluskota z Wólki Wojsławskiej i Krzysztof Kacała z Wojsławic
4 – Nie ma prawdziwych dożynek bez ludowych prezentacji  FOT. 1, 2, 3 ŁUKASZ NIEWIADOMSKI, FOT. 4 ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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Plac zabaw
Muszkieterów
12 września przy Gminnym Przedszkolu 
w Tymienicach dokonano uroczystego przekazania 
dzieciom Placu Zabaw Muszkieterów. Przedstawienie, 
gry, zabawy i konkursy z nagrodami to atrakcje 
dla najmłodszych, które zostały przygotowane 
przez organizatorów. Obiekt ufundowali wraz 
z Fundacją Muszkieterów właściciele sklepu 
Intermarché – państwo Anna i Paweł Bulscy 
oraz właścicielka Bricomarché w Zduńskiej 
Woli – pani Françoise Breton-Baluka.

w Tymienicach dokonano uroczystego przekazania 
dzieciom Placu Zabaw Muszkieterów. Przedstawienie, 
gry, zabawy i konkursy z nagrodami to atrakcje 
dla najmłodszych, które zostały przygotowane 

z Fundacją Muszkieterów właściciele sklepu 

oraz właścicielka Bricomarché w Zduńskiej 
Woli – pani Françoise Breton-Baluka.

w Tymienicach dokonano uroczystego przekazania 
dzieciom Placu Zabaw Muszkieterów. Przedstawienie, 

Przedszkolaki
w krainie
sztuki
W 2008 roku Gmina Zduńska Wola, 
jako pierwsza w naszym powiecie, 
znalazła się w gronie 18 samorządów 
z województwa łódzkiego, które 
otrzymały dofi nansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Priorytetu IX 
działania 9.5 „Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Działanie 9.5 skierowane było do
mieszkańców gmin wiejskich i wiej-
sko-miejskich oraz miast liczących 
do 25 tysięcy mieszkańców. Warun-
kiem udziału w konkursie była inicja-
tywa oddolna. I tak stało się w naszej 
gminie.

Projekt pt.: „Przedszkolaki w Kra-
inie Sztuki” powstał w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Razem łatwiej”, 
które działa na terenie gminy Zduńska 
Wola. Zajęcia dodatkowe były reali-
zowane przez rok – począwszy od 1 
września 2008 roku – we wszystkich 
placówkach: Gminnym Przedszkolu 
w Czechach, Gminnym Przedszkolu 
w Ochraniewie i Gminnym Przed-
szkolu w Tymienicach. Benefi cjentami 
tego projektu było 100 przedszkolaków 
objętych zajęciami w dwóch obszarach: 
„Na deskach małej i dużej sceny” oraz 
„Akademia tańca”. Spotkania prowa-
dzili nauczyciele placówek przedszkol-

nych oraz profesjonalni instruktorzy.
Zajęcia pozwoliły dzieciom wyra-

żać emocje, rozwijać zainteresowania 
teatralno-muzyczne poprzez zabawę, 
zwiększać wiedzę na temat dostępnych 
dóbr kultury, rozwijać zdolności arty-
styczne. Podsumowaniem rocznych 
dodatkowych zajęć w przedszkolach 
były konkursy międzyprzedszkol-
ne: „Konkurs Piosenki i Tańca” oraz 
„Przegląd Teatralny”.

Ta szeroka propozycja zajęć przed-
szkolnych, kierowana do najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy, jak i ich 
rodziców, spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem, co miało przełoże-
nie na zapisy dzieci do gminnych przed-
szkoli na rok szkolny 2008/2009.

Wraz ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców zmalała dostępność 
do edukacji na poziomie przedszkol-
nym, gdyż gmina nie posiadała wy-
starczającej liczby miejsc. Konieczne 
stało się podjęcie działań w tym za-
kresie. W dniu 30 grudnia 2008 r. wójt 
gminy Zduńska Wola podpisał umowę 
z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Bu-
dowlanym Sp. z o. o. z siedzibą w Sie-
radzu na rozbudowę części budynku 
Zespołu Gimnazjum Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Czechach o po-
mieszczenia przedszkolne.

W nowo wybudowanym budyn-
ku przedszkola łączna powierzchnia 

użytkowa wynosi około 460 m kw. 
W jego skład wchodzą przedsionek, 
hol z szatnią, sale lekcyjne, sanitaria-
ty dla dzieci oraz ogólnodostępne dla 
rodziców i osób niepełnosprawnych, 
a także pomieszczenia socjalne dla 
pracowników przedszkola. Placów-
ka posiada również nowy plac zabaw 
przystosowany do zajęć ruchowych 
naszych milusińskich.

Przedszkole zapewnia opiekę dla 65 
dzieci, w tym: 20 dzieci w wieku 3‒4 
lat, 20 dzieci w wieku 5 lat oraz 25 sze-
ściolatków.

Spotkanie dzieci z aktorami Teatru Narwal z Białegostoku FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Spektakl teatralny pt.: „Opowieść o Aladynie” w GP w Ochraniewie FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Zajęcia taneczne w GP w Ochraniewie

 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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„Schetynówki” w naszej gminie

Zakończyła się przebudowa cią-
gu komunikacyjnego dróg gmin-
nych we wsiach Opiesin, Janiszewi-
ce, Maciejów, Beniaminów, który 
w gminie Zduńska Wola jest reali-
zowany w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008‒2011.

Projekt obejmował przebudowę 
jednego ciągu komunikacyjnego 
dróg gminnych o łącznej długo-
ści 4.851 mb i powierzchni jezdni 
ok. 24.255 m kw. wraz z odwodnie-

niem. Koszty realizowanego zadania 
to 3.201.133 zł.

Źródła fi nansowania:
■ budżet państwa 1.600.567 zł,
■ budżet Gminy Zduńska Wola 
1.560.566 zł,
■ partner Powiat Zduńskowolski 
20.000 zł
oraz darowizny przekazane przez:
■ fi rmę Fabelo Krzysztof Pietrzak, 
Opiesin 60, w wysokości 10.000 zł,
■ fi rmę Filati Mirosław Kubiak, Opie-
sin 60, w wysokości 10.000 zł.

Zakres działań ujętych w projekcie:
■ przebudowa pasa jezdni dróg gmin-
nych o łącznej długości 4.851 mb i po-
wierzchni jezdni ok. 24.255 m kw.,
■ wyznaczenie 4 miejsc na przystanki 
autobusowe,
■ wybudowanie łącznie 272 zjazdów 
do nieruchomości,
■ wykonanie odwodnienia pasa drogo-
wego poprzez nadanie jednostronnego 
spadku poprzecznego,
■ oczyszczenie, przebudowa i wyko-
nanie nowych przepustów,
■ wybudowanie jednostronnego chod-

nika na drodze nr 1 o długości 2.035 
mb i na drodze nr 6 o długości 1.631 
mb z kostki brukowej szarej o łącznej 
długości 3.966 m,
■ poszerzenie jezdni dróg do jednako-
wej normatywnej szerokości 5 m,
■ nadanie jezdni dróg nr 1 i 6 jed-
nostronnego spadku poprzecznego 
o wartości 2 proc. dla chodnika i jezd-
ni i 7 proc. dla pobocza,
■ nadanie jezdni dróg nr 2 i 3 dwu-
stronnego profi lu poprzecznego dasz-
kowego o spadku dla jezdni wynoszą-
cego 2 proc. i 8 proc. dla pobocza.

Nowa droga Janiszewice-Opiesin została wybudowana także dzięki darowiznom przedsiębiorców z Opiesina FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINYNowa droga Janiszewice-Opiesin została wybudowana także dzięki darowiznom przedsiębiorców z Opiesina Nowa droga Janiszewice-Opiesin została wybudowana także dzięki darowiznom przedsiębiorców z Opiesina 

Wplanach budowy kompleksu 
sportowego na terenie Zespo-

łu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w miejscowości Czechy, 
realizowanego w ramach programu 
„Moje Boisko-Orlik 2012”, zakładano 
zakończenie prac w roku 2009.

Budowa kompleksu sportowego
miała polegać na:
a) budowie boiska piłkarskiego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej o pow. 
1.860 m kw.,
b) budowie boiska wielofunkcyjnego 
do koszykówki i piłki siatkowej o pow. 
613,11 m kw.,
c) przebudowie budynku pomieszczeń 
szkoły podstawowej na obiekt sanitar-
no-szatniowy o powierzchni użytko-
wej ok. 90 m kw. z zachowaniem funk-
cji użytkowej,
d) budowie oświetlenia kompleksu,
e) budowie bieżni o nawierzchni tar-
tanowej o długości 80 m (do biegu 

na 60 m) z 4 pasami – każdy o szero-
kości 1,25 m,
f) przebudowie istniejącego układu ko-
munikacji wewnętrznej wraz z budową 
parkingu dla 20 samochodów.

Koszt całej inwestycji to 1.400.000 zł, 
przy czym wkład poszczególnych bene-
fi cjentów kształtował się następująco:
■ Urząd Marszałkowski w Łodzi
– 333.334 zł,

■ Ministerstwo Sportu i Turystyki
– 333.000 zł,
■ Gmina Zduńska Wola – 733.333 zł.

Inwestycja została zawieszona 
w związku z naruszeniem przez wy-
konawcę terminów realizacji poszcze-
gólnych etapów.

Brak zakończenia budowy z fakturo-
waniem do 15 grudnia 2009 r. spowo-
dował utratę dofi nansowania w łącznej 
kwocie 666.334 zł, przyznanego przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz 
Ministra Sportu i Turystyki w ramach 
II edycji programu „Moje boisko – Or-
lik 2012”.

Aktualnie trwają czynności rozlicze-
niowe budowy. Gmina Zduńska Wola 
ma możliwość ponownego wystąpienia 
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
i Ministerstwa Sportu w Warszawie 
z wnioskiem o dofi nansowanie inwe-
stycji w tej samej wysokości, jak w roku 
2009.

Orlik nie przyleciał...
– 333.000 zł,

w związku z naruszeniem przez wy-
konawcę terminów realizacji poszcze-
gólnych etapów.

waniem do 15 grudnia 2009 r. spowo-

kwocie 666.334 zł, przyznanego przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz 
Ministra Sportu i Turystyki w ramach 
II edycji programu „Moje boisko – Or-
lik 2012”.

Mali sportowcy z Czechów czekają na boisko z prawdziwego zdarzenia FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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II Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zduń-
ska Wola został rozegrany 6 grudnia 
2009 roku. Na miejsce piłkarskich 
zmagań wybrano Szkołę Podstawo-
wą w Wojsławicach. Organizatorami 
turnieju były: Urząd Gminy Zduńska 
Wola, Miejsko-Gminny Klub Spor-
towy „Pogoń Ekolog” i Szkoła Pod-
stawowa w Wojsławicach.

W rywalizacji uczestniczyło 5 dru-
żyn ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Zduńska Wola, reprezentu-
jących: SP Izabelów, SP Czechy, SP 
Janiszewice, SP Wojsławice i SP Kro-
banów.

Mecz o III miejsce rozegrały mię-
dzy sobą drużyny SP Izabelów – SP 
Wojsławice (wynik: 1:6) i tym samym 
przypadło ono drużynie z Wojsławic, 
IV natomiast drużynie z Izabelowa.

Najbardziej pasjonującą rozgrywką 
jest zwykle fi nał turnieju. I tak było 
w tym przypadku. W fi nale spotkały 
się drużyny ze SP w Krobanowie i SP 
w Czechach. Lepsi okazali się zawod-
nicy ze SP w Czechach, pokonując 
przeciwnika 2:0.

Turniej udowodnił, że dobrych spor-
towych emocji wśród młodych zawod-
ników nie brakuje, zwłaszcza w takim 
dniu, kiedy Święty Mikołaj częstuje 
wszystkich uczestników turnieju owo-
cami i pączkami.

Podczas turnieju rozegrano dwa 
konkursy celności do małej bramki: 
dla zawodników oraz dla kibiców. 
W pierwszej kategorii najlepszym 
okazał się Michał Włodarczyk (SP 

Janiszewice). Wśród kibiców rywa-
lizacja była bardzo zacięta. Wszyscy 
kibicowali... Świętemu Mikołajowi, 
od którego lepszym okazał się Michał 
Karasiński, tata jednego z zawodni-
ków.

Wśród uczestników turnieju wyło-
niono również króla strzelców. Został 
nim Tymoteusz Karasiński ze Szko-
ły Podstawowej w Krobanowie. Naj-
lepszym bramkarzem był natomiast 
Krzysztof Urbaniak ze Szkoły Podsta-
wowej w Izabelowie. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe statuetki, a wyróż-
nienie Dominika Serafi ńska ze Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach – jedyna 
zawodniczka w turnieju.

Na zakończenie zawodów wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale oraz dy-
plomy ufundowane przez organizato-
rów. Najlepszym drużynom puchary 
wręczali: Henryk Staniucha, wójt gmi-
ny Zduńska Wola; Janusz Sakiewa, 
przewodniczący Rady Gminy Zduń-

ska Wola; gość honorowy – Łukasz 
Masłowski (piłkarz Widzewa Łódź); 
Jarosław Szewczyk, prezes KS Pogoń-
Ekolog; Marek Guć, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Wojsławicach oraz 
Anna Stoparczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół w Czechach.

Turniej ze Świętym Mikołajem

Nawet Święty Mikołaj potra�  strzelać gole!

Jabłka od św. Mikołaja mają niepowtarzalny smak

Nawet Święty Mikołaj potra�  strzelać gole!

Czy taka „fotka” ze słynnym Łukaszem Masłowskim, to przepustka do przyszłej sławy?Czy taka „fotka” ze słynnym Łukaszem Masłowskim, to przepustka do przyszłej sławy?

Nawet Święty Mikołaj potra�  strzelać gole!

Jabłka od św. Mikołaja mają niepowtarzalny smak

Nawet Święty Mikołaj potra�  strzelać gole!

Na zakończenie turnieju: puchary, medale, nagrody i pamiątkowa fotogra� a wszystkich zawodników Z
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Młodzieżowa Rada Gminy Zduńska Wola
W dniu 9 listopada 2009 roku odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola w kadencji 2009/2010. Młodzieżowi Radni zostali wybrani 23 paździer-
nika 2009 r. po kampanii wyborczej prowadzonej na terenie szkół, których są uczniami. Młodzi wyborcy obdarzyli zaufaniem 15 osób:
Dawid Budka – Gminne Gimnazjum w Czechach, Katarzyna Dobrowolska – Szkoła Podstawowa w Izabelowie, Martyna Floriańczyk – Publiczne Gimnazjum w Woj-
sławicach, Agnieszka Kaczmarek – Gminne Gimnazjum w Czechach, Ewelina Kanty – Gminne Gimnazjum w Janiszewicach, Kamila Kawczyńska – Gminne Gimna-
zjum w Czechach, Paulina Kurowska – Szkoła Podstawowa w Czechach, Artur Kurzawa – Szkoła Podstawowa w Janiszewicach, Marcin Mróz – Szkoła Podstawowa 
w Wojsławicach, Aleksandra Pietrowska – Szkoła Podstawowa w Krobanowie, Weronika Rychlik – Publiczne Gimnazjum w Wojsławicach, Maja Staniucha – Gminne 
Gimnazjum w Czechach, Mateusz Suchański – Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym, Edyta Tomczyk – Gminne Gimnazjum w Janiszewicach, Anna Wlazło – Gmin-
ne Gimnazjum w Janiszewicach.
Nowo wybrani radni na inauguracyjnej sesji złożyli ślubowanie, a spośród swojego grona wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Mło-
dzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola została – Agnieszka Kaczmarek, jej zastępcą – Maja Staniucha,
sekretarzem wybrano Annę Wlazło.
Młodym radnym życzymy samych owocnych sesji oraz podejmowania trafnych decyzji.

Pracownicy Urzędu Gminy Zduńska Wola, zgod-
nie z gminną tradycją, przygotowali dla osób 

samotnych spotkanie wigilijne, które odbyło się 15 
grudnia 2009 roku w Zespole Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Takie spot-
kania to zwykle efekt pracy i zaangażowania także 
sołtysów oraz radnych. To właśnie dzięki nim spo-
tkanie mogło się odbyć po raz trzeci.

Na zaproszenie odpowiedziało 52 samotnych 
mieszkańców naszej gminy. Podczas Wigilii nie mo-
gło zabraknąć akcentów religijnych i artystycznych. 
Przygotowany dla zebranych opłatek poświęcił i mo-
dlił się wraz z zebranymi ksiądz kanonik dr Dariusz 
Kaliński. Jego ciepłe słowa i modlitwa spowodowały, 
że wszyscy poczuli atmosferę świąt.

Ogromnym zaangażowaniem w przygotowania 

wykazali się radni z Młodzieżowej Rady Gminy. 
Zorganizowali wiele atrakcji dla zaproszonych go-
ści, w tym między innymi:
■ uczniowie z Zespołu Szkół w Czechach – wysta-
wili Jasełka,
■ uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie – 
przygotowali stroiki świąteczne,
■ uczniowie z Zespołu Szkół w Janiszewicach – zro-
bili prezenty,
■ uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Krobanowa 
oraz Annopola Starego – upiekli ciasta,
■ uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach 
oraz Publicznego Gimnazjum w Wojsławicach – przy-
gotowali kartki z życzeniami i opłatek.

Wigilijnemu poczęstunkowi, przygotowanemu 
przez panie kucharki z Zespołu Szkół w Czechach 
(zupa grzybowa, ryba oraz kapusta z grochem), towa-
rzyszyły melodie polskich kolęd. Jak zwykle atrakcją 
okazał się św. Mikołaj, od którego na zakończenie 
uroczystości zaproszeni mieszkańcy gminy otrzymali 
świąteczne podarki.

W wymiarze symbolicznym ten wigilijny stół 
i uroczyste spotkanie stały się przejawem solidar-
ności naszej lokalnej społeczności – mieszkańców 
Gminy Zduńska Wola.

Wigilijne, gminne spotkanie

bili prezenty,
■ 
oraz Annopola Starego – upiekli ciasta,
■ 
oraz Publicznego Gimnazjum w Wojsławicach – przy-
gotowali kartki z życzeniami i opłatek.

przez panie kucharki z Zespołu Szkół w Czechach 
(zupa grzybowa, ryba oraz kapusta z grochem), towa-
rzyszyły melodie polskich kolęd. Jak zwykle atrakcją 
okazał się św. Mikołaj, od którego na zakończenie 
uroczystości zaproszeni mieszkańcy gminy otrzymali 
świąteczne podarki.

i uroczyste spotkanie stały się przejawem solidar-
ności naszej lokalnej społeczności – mieszkańców 
Gminy Zduńska Wola.Jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Czechach FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINYZ
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Petent pyta – urzędnik odpowiada

Jak zameldować noworodka?
Dziecko należy zarejestrować w Urzędzie Stanu 

Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziec-
ka. Dziecko meldowane jest z urzędu pod adresem 
wskazanym w akcie urodzenia. Nie ma więc ko-
nieczności zgłaszania się do Urzędu Gminy Zduńska 
Wola, celem zameldowania noworodka.

Jak nadać numer PESEL dla noworodka?
Rodzice dziecka nie składają żadnych dokumen-

tów w celu nadania numeru PESEL dla noworodka. 
Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL występuje 
Urząd Gminy Zduńska Wola do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Numer PESEL od-
biera się w pokoju nr 6 UG w Zduńskiej Woli.

Kiedy dowód osobisty podlega unieważnieniu?
Dowód osobisty podlega unieważnieniu w nastę-

pujących przypadkach:

1) po upływie 3 miesięcy od daty zmiany da-
nych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym 
(np. zmiana adresu zameldowania, zmiana nazwi-
ska), w przypadku niezłożenia przez posiadacza 
dowodu wniosku o jego wymianę;

2) z dniem zawiadomienia o jego utracie, znisz-
czeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią 
znalezionego dowodu osobistego;

3) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez 
jego posiadacza;

4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego 
w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, 
o których mowa w pkt. 2 i 5;

5) z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
6) z dniem zgonu jego posiadacza.
W przypadku obywateli polskich, którzy zgłosili po-

byt za granicą, unieważnienie dowodu osobistego z po-
wodu zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie 
osobistym, następuje po upływie 4 miesięcy – licząc 
od daty zmiany – w przypadku niezłożenia przez posia-
dacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

Jak należy postąpić w przypadku utraty dowodu 
osobistego?

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obo-
wiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy 

organ gminy (lub właściwą ze względu na miejsce po-
bytu polską placówkę konsularną). Organy te wydają 
zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne 
do czasu wydania nowego dokumentu. Osoba, która 
utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić 
niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do urzę-
du właściwego dla miejsca pobytu stałego.

UWAGA: W razie znalezienia własnego dowo-
du osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy 
niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten 
dokument.

Ile kosztuje wystawienie dowodu osobistego po raz 
pierwszy lub jego wymiana ze względu na zmianę 
danych lub jego utratę?

Od 1 stycznia 2010 roku wystawienie dowodu oso-
bistego, w każdym przypadku, jest bezpłatne.

Na tej stronie „Naszej Gminy” znajdziecie Państwo odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania z zakresu: gospodarka gruntami, 
prowadzenie działalności gospodarczej, ewidencji ludności, 
ochrona środowiska oraz infrastruktura techniczna.
Mamy nadzieję, że nasza rubryka stanie się dla Czytelników 
cennym źródłem informacji.

Radni Gminy Zduńska Wola uchwa-
lili budżet na rok 2010 podczas sesji, 
która odbyła się 14 stycznia br. Bu-
dżet, w którym założono wydatki w 
kwocie ok. 33 mln złotych, przewidu-
je w podstawowych planach przezna-
czenie 12 mln zł na inwestycje.

Przebudowane zostaną drogi gmin-
ne na odcinkach: Wojsławice – Wólka 
Wojsławska; Biały Ług – Michałów; 
Michałów – Krobanów. Zakładamy 
uzyskanie dofi nansowania w kwocie 
2. 000 000 zł, w tym: 1.600 000 zł 
z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych ( „Schetynówki”) 
oraz 400.000 zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Urzędu Marszał-
kowskiego w Łodzi.

Gmina dofi nansuje remonty dróg 
powiatowych. A będą to: droga Ty-

mienice-Izabelów-Annopole Nowe 
(1 mln złotych) oraz droga Wojsławi-
ce-Kromolin (250.000 zł). W ramach 
inwestycji niewygasającej przebudowa-

na będzie droga Suchoczasy-Karolew. 
Urząd Gminy Zduńska Wola jest rów-
nież partnerem powiatu zduńskowol-
skiego w projekcie „Północ-Południe”, 

na który w tegorocznym budżecie zare-
zerwowano 600.000 zł. W roku 2010 
przewidziano wybudowanie na terenie 
gminy łącznie 16 kilometrów dróg.

W budżecie zarezerwowano także 
środki na budowę kanalizacji dla wsi: 
Janiszewice-Ochraniew-Wymysłów. 
Zmodernizowana zostanie kanali-
zacja w Krobanowie. Jest to na razie 
początek inwestycji kanalizacyjnych, 
które kontynuowane będą w kolejnych 
latach, dzięki uzyskaniu 4 milionów zł 
dofi nansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Pozostała kwota budżetu przezna-
czona jest na wydatki bieżące, z czego 
66 procent stanowią wydatki na oświa-
tę. Zakładają one od 1 września sied-
mioprocentową podwyżkę płac dla 
nauczycieli. Wydatki na administrację 
przewidziano na poziomie roku 2009.

Budżet gminy Zduńska Wola w roku 2010 

Przede wszystkim oświata i nowe drogi
zerwowano 600.000 zł. W roku 2010 
przewidziano wybudowanie na terenie 
gminy łącznie 16 kilometrów dróg.

Janiszewice-Ochraniew-Wymysłów. 

zacja w Krobanowie. Jest to na razie 
początek inwestycji kanalizacyjnych, 
które kontynuowane będą w kolejnych 
latach, dzięki uzyskaniu 4 milionów zł 

Sesja budżetowa Rady Gminy Zduńska Wola odbyła się 14 stycznia br. FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY

Joanna Makowska,
inspektor
ds. ewidencji
ludności
pokój nr 6,
tel. 43 825 33 68
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Finał zimowych zmagań młodzików
Zakończył się cykl zimowych turniejów 
młodzików (chłopcy rocznik 98 i młodsi) 
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. 
Finały odbyły się 31 stycznia w Wojsławi-
cach.

Organizatorami turnieju były: Urząd 
Gminy Zduńska Wola, Szkoła Podstawo-
wa w Wojsławicach, Miejsko-Gminny Klub 
Sportowy Pogoń-Ekolog, Klub Sportowy 
Warta Sieradz oraz MULKS Łask. Do zma-
gań sportowych przystąpiło 10 drużyn z tere-
nu Gminy i Miasta Zduńska Wola, Sieradza 
i Łasku.

Ostatni turniej wygrał MULKS Łask, 
który w fi nale, po serii rzutów karnych, poko-
nał Pogoń Ekolog I Zduńska Wola. Trzecia 
lokata przypadła Warcie Sieradz, zaś czwarta 
Pogoni Ekolog II.

Po zakończeniu czwartego turnieju doko-
nano podsumowania całego cyklu. Najwię-
cej powodów do zadowolenia mieli piłkarze 
Warty I Sieradz, którzy z sumą 52 punktów 
uplasowali się na pierwszym miejscu.

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
■ Warta I Sieradz 52 punkty
■ Pogoń Ekolog II (1999) 40 punktów
■ MULKS Łask 35 punktów
■ Pogoń Ekolog I (1999) 34 punkty
■ Warta II Sieradz 21 punkty
■ Pogoń Ekolog I (2000) 19 punktów
■ Reprezentacja Gminy  15 punktów
■ Pogoń Ekolog II (2000) 13 punktów
■ MULKS II Łask   6 punktów
■ Pogoń Ekolog III (2000)   3 punkty

Najlepszym strzelcem rozgrywek okazał 
się Jakub Łuczak z Pogoni Ekolog (26 goli), 
zaś najlepszym bramkarzem uznano Filipa 
Madalińskiego z MULKS Łask. Podczas 
ostatniego turnieju rozegrano konkurs sla-
lomu, w którym najlepszy był Adrian Fili-
piak z Reprezentacji Gminy Zduńska Wola. 
Drugie miejsce przypadło Jackowi Majdzie, 
zaś trzecie – Kacprowi Galowiczowi (obaj 
z Łasku).

Najlepsi zawodnicy
poszczególnych drużyn:

Adam Kałuziński (Warta I Sieradz), Adam 
Jakubowski (Warta II Sieradz), Adrian Fili-
piak (Reprezentacja Gminy Zduńska Wola), 
Jacek Majda (MULKS I), Artur Stawinoga 
(MULKS II), Jakub Łuczak (Pogoń Eko-
log I 1999), Adrian Rosiak (Pogoń Ekolog 
II 1999), Mikołaj Cholewka (Pogoń Ekolog 
I 2000), Jakub Basior (Pogoń Ekolog II 2000), 
Szymon Student (Pogoń Ekolog III 2000).

Na zakończenie turnieju wszystkie dru-
żyny otrzymały medale oraz pamiątkowe 
puchary.

Na zdjęciach powyżej: 1 – Reprezentacja  Gminy Zduńska Wola, 2 – Dekoracja najlepszych zawodników,
3 – Zwycięzcy turnieju – drużyna Warty Sieradz, 4 – Pogoń-Ekolog, 5 – MULKS Łask, 6 i 7 – Drużyny Pogoni-Ekolog 
 FOT. ARCHIWUM URZĘDU GMINY
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