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Szanowni
Mieszkańcy!

Z

aczęła się złota polska jesień.
Kończą się zbiory plonów. Rolnicy wykonują ostatnie prace polowe
przed zimą. Zgodnie z naszą tradycją,
zorganizowaliśmy uroczystości dożynkowe. Rolnikom, działkowcom i przetwórcom rolnym dziękowaliśmy za ich
pracę, mając świadomość, że żadna
pora roku nie kończy trudu, który trwa
od świtu do zmroku w każdy dzień tygodnia i przez cały rok.
Za ten trud pracy, za ten chleb powszedni, który dostarczacie na nasze
stoły, w imieniu mieszkańców naszej
gminy przekazuję wszystkim rolnikom
raz jeszcze najprostsze słowo – dziękuję.
Z wyrazami szacunku
i podziękowania:
Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Minuta zadumy
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sierpnia o godzinie 17.00 wybiła
godzina „W”. W wielu miastach
i gminach Polski zawyły syreny. Ten
sygnał przypominał nam o 67. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Również wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej
gminy włączyły się w akcję upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania.
Godzina „W” była początkiem Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii
Krajowej i największej akcji zbrojnej
podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Powstanie, rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku z rozkazu komendanta głównego AK gen. Tadeusza
Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni. Zakończyło
się kapitulacją po 63 dniach.

Zasłużeni – wyróżnieni
P

odczas powiatowo-gminnych dożynek w Szadku trzynastu rolników (dwóch z gminy Zapolice, czterech
z gminy Zduńska Wola oraz siedmiu
z gminy i miasta Szadek) zostało odznaczonych odznakami „Zasłużony dla
rolnictwa”. Dekoracji nagrodzonych
dokonała Maria Zwolińska, radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz włodarze gmin.
Dożynki są doskonałą okazją
do uhonorowania rolników z najbliższego otoczenia, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi, osiąganymi
w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane są również ludziom
związanym ze wsią i rolnictwem, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem
przyczynili się do podniesienia poziomu gospodarstw, i dla których sprawy
wsi są istotne i ważne.
W gminie Zduńska Wola zostało
odznaczonych czterech rolników:
Sylwester Jarczewski – prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 60 ha nastawione
na produkcję mleka. W latach 19942002 był radnym Rady Gminy Zduńska Wola oraz członkiem Zarządu
Gminy Zduńska Wola.
Wacław Maniewski – prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha nastawione na pro-

FOT. ARCHIWUM MGOK W SZADKU

dukcję roślinno-zwierzęcą. Od ponad
12 lat pełni rolę sołtysa sołectwa
Kłady.
Antoni Suwald – prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni
19 ha nastawione na produkcję roślinno-zwierzęcą. Od ponad 16 lat pełni
rolę sołtysa sołectwa Gajewniki.
Sławomir Szrejter – prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha nastawione na produkcję mleka. Od ponad 18 lat pełni
rolę sołtysa sołectwa Wojsławice.

Wyróżnieni mieszkańcy naszej gminy trudnią się rolnictwem od 20 lat.
Dożynki w Szadku tradycyjnie połączone są z Regionalnym Turniejem Sołectw. W tym roku odbyła się 4 edycja.
Aż 11 sołectw rywalizowało o miano
najlepszego w dziedzinie kulinarnej oraz
artystycznej. W tej drugiej wyróżnienie
przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich
z Tymienic wspieranemu przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Wólki Wojsławskiej. Panie z obu KGW zaprezentowały
tradycyjne oczepiny weselne.

Nasza zdrowa gmina
211

gmin z 6 województw: mazowieckiego (57), łódzkiego
(22), lubelskiego (48), świętokrzyskiego
(48), podkarpackiego (28) i opolskiego
(8) przystąpiło do pierwszego etapu II
edycji konkursu „Zdrowa Gmina”. Zadaniem samorządów lokalnych, w walce o 100 000 złotych, była promocja
proﬁlaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, raka szyjki
macicy i raka jelita grubego.
Do 22 lipca 2011 r. gminy biorące
udział w konkursie były zobowiązane do przesłania autorskich opisów
projektów działań promujących proﬁlaktykę nowotworową ze wskazaniem
wykorzystania nagrody głównej. Każdy z uczestników w swoim projekcie
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musiał opisać występujący na ich terenie problem w kontekście społecznym
oraz inne specyﬁczne uwarunkowania,
które miały wyjaśnić zaproponowane
przez gminę działania. Jury oceniało
kreatywność, adekwatność wydatkowania kwoty nagrody głównej i celowość proponowanych działań.
Do drugiego etapu zakwaliﬁkowało się 109 gmin. Na podstawie analizy statystyk zgłaszalności w gminach,
które nadesłały projekty programów,
jury konkursu określiło próg kwaliﬁkujący uczestników do ścisłego ﬁnału,
gdzie wyłoniono trójkę najlepszych.
Zwycięzcy otrzymali tytuł „Zdrowa
Gmina” oraz nagrody ﬁnansowe. 100
000 zł za I miejsce przypadło gminie

Wydawca: Urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30 98-220 Zduńska Wola,
tel. 823 41 20, 825 33 65
e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
www.ugzw.com.pl
Redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

Domanice, II miejsce i 50 000 zł – gminie Bierawa, a III miejsce i 25 000 zł
– gminie Krzywda. Przyznane kwoty
muszą być przeznaczone na realizację
działań opisanych w projektach.
Na stronie konkursu: www.konkurszdrowagmina.pl można było zapoznać się
z 12 projektami i zagłosować na najlepszy
z nich. Wśród zamieszczonych znalazł
się projekt przygotowany przez Karolinę Tłokińską przy współpracy z Izabelą Kazimierczak z WCZP w Łodzi.
Projekt gminy Szelków, który zdobył
największą liczbę głosów internautów,
otrzymał „Wyróżnienie Publiczności”.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do naszego sukcesu – tytułu laureata
konkursu – serdecznie dziękujemy.

Projekt i opracowanie DTP:

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

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

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

DOŻYNKI GMINNE
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Doceniliśmy rolniczy trud

– Chleb – produkt pracy rolnika –
jest bogactwem, dającym poczucie bezpieczeństwa. Za ten chleb powinniśmy
być wdzięczni naszym rolnikom – podkreślał wójt Henryk Staniucha.
– Chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom wsi, aby opieka Matki
Bożej i św. Maksymiliana zawsze towarzyszyła im w ciężkiej pracy, i aby
owoce pracy ziemi były zawsze najlepsze. Życzę wszystkim, aby chleba
powszedniego nigdy nie zabrakło,
a praca na roli była źródłem zadowolenia – z takimi słowami zwrócił się
do zgromadzonych Wojciech Rychlik,
starosta powiatu zduńskowolskiego.
Uczestnicy dożynek oglądali występy
Zespołu Pieśni i Tańca Seniorów „Ziemia Sędziejowicka”, Zespołu Hi Life
oraz Międzynarodowego Zespołu Pieśni i Tańca Romów Romanca. W przerwie pomiędzy folkowymi pieśniami i ludowymi przyśpiewkami swój program
zaprezentowały delegacje sołectw oraz
najmłodsi mieszkańcy gminy: Krystian Maniewski i Adrian Kamas. Nie
zawiodła również orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Spycimierza.
Na zakończenie wszyscy goście bawili
się wraz z zespołem muzycznym Live
Orchestra.
Dożynkowi goście mogli próbować
lokalnych potraw, przygotowanych
przez członkinie KGW z terenu gminy
Zduńska Wola. Najmłodsi uczestnicy
brali udział w zabawach oraz zajęciach
muzycznych, zorganizowanych przez
Regionalne Centrum Promocji Edukacji Przedszkolnej w ramach projektu:
Objazdowe Przedszkole Pokazowe.
Szczególne słowa podziękowania
za pomoc w przygotowaniu Gminno-Paraﬁalnego Święta Plonów kierujemy do: Jerzego Czarneckiego,
prezesa Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli; Agnieszki
i Bogusława Klimczaków, właścicieli
P.P.H. Klimeko; Bogusława Walasika,
właściciela zakładu mięsnego Pol-Mat;
Andrzeja Knery; Zoﬁi i Pawła Kulawieckich oraz pracowników Urzędu
Miasta w Uniejowie.

Zduńska Wola

W niedzielę 21 sierpnia wieńce dożynkowe, przygotowane przez sołectwa
oraz koła gospodyń wiejskich, zostały
przyniesione na plac w Ogrodziskach,
miejsce tegoroczne Gminno-Paraﬁalnego Święta Plonów. W korowodzie dożynkowym, za Orkiestra Dętą
ze Spycimierza, szły poczty sztandarowe gminnych ochotniczych jednostek
straży pożarnych, starostowie dożynek,
władze gminy Zduńska Wola, sołtysi,
członkinie KGW, członkowie rad sołeckich oraz zaproszeni goście.
– Jest czas ogromnego wysiłku i czas
zadumy. Jest czas zadumy nad trudem
codziennego dnia. A trud codzienny
rolnika jest wyjątkowy. Nie zna dni
wolnych od pracy, nie zna przerw spowodowanych zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. Rolnik w codziennym trudzie musi godzić obowiązek
pracy z przykazaniem świętowania
dnia świętego. Trud ten trwa nieprzerwanie przez cały rok. Dlatego też
w dniu dzisiejszym, między porannym
a wieczornym obowiązkiem obrządku,
w toku zbierania owoców pracy rolnika,
postanowiliśmy wspólnie podziękować
za tegoroczne zbiory oraz za trud pracy
– takimi słowami zebranych powitał
wójt Henryk Staniucha.
Mszy Świętej Dziękczynnej przewodniczył ks. prałat Ryszard Kucharski, proboszcz paraﬁi p.w. św. M.M.
Kolbe. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki
Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP
w Zduńskiej Woli. Starostowie dożynek – Wiesława Ściegińska z Ogrodzisk oraz Sławomir Szrejter z Wojsławic – złożyli na ołtarzu chleb, symbol
pracy rolnika. Pozostałe dary w postaci: chlebów, owoców, kwiatów polnych i wina złożyły delegacje sołectw:
Czechy, Paprotnia, Poręby, Marzynek
i Holendry. Podczas mszy poświęcono
25 dożynkowych wieńców.
Starostowie dożynek przekazali na
jego ręce bochen wypieczony z tegorocznego ziarna. Wójt, dziękując za chleb
przyrzekł, iż będzie dzielić go sprawiedliwie, rozumnie i po gospodarsku.
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Święto plonów jest okazją do zintegrowania
społeczności lokalnej i budowania jej tożsamości
poprzez kultywowanie i rozwój tradycji ludowej,
połączonej z elementami religii. Święto plonów
jest również okazją do podkreślenia znaczenia
pracy rolników – producentów żywności. To także
możliwość zwrócenia uwagi na bieżące problemy
rolnictwa. Ale nade wszystko dożynki pozostają
wyrazem radości z zakończenia żniw.
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15 głosów „za”
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Radni Rady Gminy Zduńska Wola
jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Taką decyzję
podjęli w czwartek 30 czerwca
podczas sesji absolutoryjnej.
Głosowanie rozpoczęło się
od zatwierdzenia sprawozdania
ﬁnansowego gminy Zduńska
Wola za 2010 rok. Budżet gminy wynosił po stronie dochodów – 23.842.729,00 zł i został
wykonany w 99,61 procentach.
Po stronie wydatków kwota
32.859.517,00 zł została zrealizowana w zadaniach własnych
w wysokości 94,41 procent.
Radni udzielając wójtowi absolutorium za 2010 rok, wyrazili
w ten sposób swoje uznanie dla
działań działań podejmowanych
w zakresie gospodarowania ﬁnansami gminy.
Komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, nie
stwierdziły przekroczeń w żadnym z działów. Nie stwierdzono
również uchybień merytorycznych
i formalnych, a budżet – zarówno
po stronie wydatkowej, jak i dochodowej – był wykonany w sposób właściwy.
Wójt Henryk Staniucha podkreślił, że realizacja podejmowanych
działań była możliwa nie tylko
dzięki dobrej współpracy z radą,
ale również dzięki zrozumieniu
i akceptacji dla tych działań przez
mieszkańców gminy. Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy
Zduńska Wola, podziękował wójtowi, życząc dalszych sukcesów.
Wynik głosowania, czyli 100
procent głosów „za”, zebrani przyjęli brawami. Wójt gminy Henryk
Staniucha podziękował radnym,
sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję, że obecna
kadencja będzie również bardzo
owocna.
– Cieszę się z udzielonego mi
zaufania, ale to, że ubiegłoroczny budżet udało się zrealizować
w tak dobry sposób, nie jest tylko
zasługą wójta, ale wielu innych
osób. W pierwszej kolejności
chcę podziękować Radzie Gminy,
wszystkim pracownikom urzędu,
jak również jednostkom gminnym.
W ubiegłym roku w gminie udało
się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, właśnie dzięki
dobrej współpracy – podsumował
Henryk Staniucha.

Barwy i smaki regionu

VIII Jarmark Wojewódzki – Mixer
Regionalny Łódzkie 2011 odbywał
się w dniach 2-4 września w Łodzi.
Patronat nad imprezą objął marszałek
województwa łódzkiego – Witold
Stępień.
Impreza rozpoczęła się w foyer Teatru Wielkiego w Łodzi
otwarciem wystawy pt. „Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej”. Następnie na scenie teatru wystąpił Grzegorz Turnau
i Przyjaciele. Był to koncert specjalny z udziałem: Doroty
Miśkiewicz, Basi Gąsienicy Giewont, Stanisława Soyki,
Zbigniewa Zamachowskiego, Andrzeja Sikorowskiego
i Zbigniewa Wodeckiego.
Natomiast w sobotę i niedzielę, 3 i 4 września, tradycyjnie
na ulicy Piotrkowskiej odbyły się prezentacje regionalnych
wystawców w strefach: kulinarnej, turystyki i rekreacji, kultury i folkloru, sportu oraz unijnej. Organizatorzy przygoto-

wali dla uczestników wiele atrakcji, a wśród nich konkursy,
degustacje potraw regionalnych, występy zespołów folklorystycznych oraz prezentacje wystawców.
Wśród wystawców nie zbrakło także przedstawicielek
kół gospodyń wiejskich z gminy Zduńska Wola. W sobotę
reprezentowały nas panie z KGW Pratków wraz z Haliną
Malarczyk, która prezentowała robótki ręczne. W niedzielę
na naszym stoisku można było posmakować regionalnych
potraw, które przygotowały członkinie KGW w Tymienicach. W sobotę i niedzielę byli z nami również Agata
i Zenon Banasiowie, którzy sprzedawali owoce z własnego
gospodarstwa sadowniczego, pszczelarz Jan Drużbicki oraz
Barbara Dobrowolska, oferująca biżuterię artystyczną.
Kolejne edycje Jarmarku cieszą się coraz większym zainteresowaniem gości nie tylko z naszego województwa.
Zachęcamy również naszych mieszkańców do współpracy
nad budową wspólnej, regionalnej oferty kulinarnej i promocyjnej, która będzie zwiększała atrakcyjność naszej gminy.

Integracja równa się rekreacja
P

lac wiejski w Wólce Wojsławskiej,
który uroczyście otwarto w dniu
16 lipca, powstał dzięki doﬁnansowaniu, jakie sołectwo otrzymuje z Urzędu Gminy Zduńska Wola w ramach
funduszu sołeckiego (od 2009 roku
Wólka Wojsławska otrzymała blisko
16.000 zł). Jednak sam wkład ﬁnanso-

wy nie wystarczyłby na przygotowanie
tego terenu. Wspólny wysiłek mieszkańców spowodował, że plac wygląda
dzisiaj pięknie.
Przecięcia wstęgi dokonali Henryk
Staniucha, wójt Gminy Zduńska Wola;
ksiądz Janusz Gozdalik; Agnieszka
Pluskota, radna Rady Gminy Zduń-

ska Wola; Paweł Pluskota, sołtys wsi;
Urszula Walusińska, przedstawicielka
mieszkańców oraz Jan Wawrzyniak,
który wspomagał ﬁnansowo realizację
całego przedsięwzięcia.
Podczas tak ważnego dla społeczności Wółki wydarzenia, goście mieli
okazję spróbować przysmaków przygotowanych przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, a także
sprawdzić swoje możliwości w konkurencjach sportowych oraz potańczyć
przy muzyce DJ STEE.
– Plac wiejski jest waszym miejscem
odpoczynku i rekreacji. Dbajcie o nie
– prosił wójt Henryk Staniucha, dokonując otwarcia.
Na oddanym mieszkańcom terenie
znajduje się altanka, miejsce na organizowanie grilla lub ogniska, staw
– a wszystko to w otoczeniu zieleni.
Mieszkańcom Wólki Wojsławskiej
gratulujemy pomysłu oraz aktywności
podczas wspólnej pracy.

OSP
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Zjazd Gminny Związku OSP RP Gminy Zduńska Wola

Strażackie obrady i wybory
W niedzielę 26 czerwca 2011 r.
w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie spotkali się druhowie z całej gminy, by podsumować
dotychczasową działalność oraz wybrać nowy Zarząd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. W zjeździe uczestniczyło 43 delegatów, wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach ochotniczych
straży pożarnych.
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Staniucha, wójt
gminy Zduńska Wola; Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy;
bryg. Wiesław Kopytek, komendant
powiatowy PSP; Krzysztof Nowak,
przewodniczący Rady Powiatu; Joanna Jarosławska, naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu; Piotr

Mielczarek, prezes ZOP ZOSP RP
oraz Czesław Szewczyk, wiceprezes
ZOP ZOSP RP.
W imieniu ustępującego zarządu
sprawozdanie z działalności za okres
kadencji 2006-2010 złożył prezes Józef
Badziak. Wymienił w nim osiągnięcia
i sukcesy Związku, z czego najważniejsze to: wzbogacenie taboru samochodowego, poprawa stanu technicznego
strażnic, poprawa w zakresie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych
w sprzęt ratowniczy i środki ochrony
indywidualnej oraz sukcesy sportowe.
Podczas Zjazdu wybrano nowe
władze na kolejną 5-letnią kadencję
w składzie:
Sylwester Witczak – prezes, Czesław Ignaczak – wiceprezes, Sławomir Smażek – komendant gminny,
Wojciech Michalski – zastępca komendanta gminnego, Kazimierz Pila-

rek – skarbnik, Jacek Fajkowski – sekretarz, Henryk Staniucha – członek
prezydium; Józef Badziak, Tadeusz
Sadowski, Tadeusz Szewczyk, Szmyt
Roman, Jan Klimaszewski i Sławomir

Turski – członkowie. Komisja Rewizyjna: Zdzisław Jankowiak – przewodniczący, Mirosław Cyrul, Paweł
Urban, Jacek Malinowski i Wojciech
Rosiak – członkowie.

Jest pan najmłodszy wśród 14 prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Zduńska Wola. Ostatnio został pan wybrany prezesem Zarządu
Gminnego OSP. Czekają pana trudne
zadania?
– Przyznam szczerze, że niełatwe,
jeśli chce się osiągnąć sukces. Choć
mam już pewien bagaż doświadczeń,
ponieważ od 7 lat jestem prezesem
OSP Janiszewice, to nowa funkcja
jest dla mnie nie tylko nobilitacją, ale
przede wszystkim zadaniem, które
natychmiast wymagało przestawienia
toku myślenia w gradacji zadań strażackich. Teraz tak samo ważne są dla
mnie wszystkie OSP z terenu naszej
gminy. Trzeba zadbać o to, by następował zrównoważony rozwój OSP
na miarę potrzeb i ich indywidualnych możliwości. Chcę zacząć budowanie planu rozwoju naszych jednostek
od spotkań z każdym Zarządem OSP,
by porozmawiać o problemach, potrzebach i planach. Zarządzanie organizacją społeczną, a w tym przypadku pewną formą związku, wymaga budowania
partnerstwa oraz zwiększania integracji środowiska strażackiego. Właśnie

poprzez te dwa elementy będę się starał
sprawować tę społeczną funkcję.
Co zdaniem pana prezesa stanowi
priorytet na następne pięć lat dla rozwoju jednostek OSP?
– Jest kilka dziedzin rozwoju OSP
i kilka priorytetów dostosowanych
do nich. W sprawach ratowniczo-gaśniczych priorytetem jest doposażenie
jednostek, w tym w kilku OSP wymiana aut lekkich na nowsze. Jednostki
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do roku 2015
muszą posiadać urządzenia hydrauliczne do ratownictwa technicznego.
Wszystkie jednostki będziemy starali
się doposażyć w sprzęt, który w danym
miejscu gminy byłoby zasadne posiadać. Ponadto stawiamy na szkolenia
strażaków, w tym z zagadnień udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W sprawach infrastruktury technicznej

priorytetem ciągle pozostają remonty
strażnic. Nasza gmina, dzięki zaangażowaniu jej władz, jest naprawdę
wzorem w tej kwestii. W dziedzinie
społecznej priorytetem będzie dla mnie
integracja strażaków poprzez inicjowanie działań, w tym sportowych,
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pozostałych strażaków. Stawiam na udział młodzieży oraz kobiet
w OSP. Chciałbym, by było ich jak najwięcej i byśmy właściwie wykorzystali ich potencjał. Planuję szkolenia dla
członków funkcyjnych OSP z zakresu
zarządzania oraz planowania. Kluczem
do powodzenia i realizacji celów, jakie
sobie stawiamy, jest zaangażowanie
strażaków, które – poprzez działania
integracyjne – będę chciał maksymalnie zwiększyć. Bez chęci strażaków nic
się nie zrobi samemu. Ale uważam,
że to nam nie grozi.
A jak wygląda dziś przygotowanie
strażaków do służby?
– Najlepiej przygotowani do swojej
społecznej służby, w kontekście udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
są strażacy z jednostek włączonych
do KSRG. Mają najwięcej szkoleń, wyjazdów i są obyci w tych działaniach.
Tym bardziej nie wolno nam zapominać o strażakach z pozostałych 11
jednostek. KP PSP w Zduńskiej Woli
prowadzi szkolenia według potrzeb,

m. in. szeregowych (szkolenie podstawowe) dla strażaków ochotników. Takie szkolenia odbędą się jesienią. Dodatkowym elementem, pozwalającym
na doskonalenie, są gminne manewry.
Takie zawody, jakie odbyły się w roku
ubiegłym w Zborowskich, planowane
są także na rok przyszły. Podjęcie działań ratowniczych przeze mnie w wypadku w Rembieszowie oraz rozmowy
ze strażakami sprawiły, iż moim celem i marzeniem jest zorganizowanie
szkolenia dla członków OSP z zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z podejmowania właściwych decyzji, gdy udzielamy pomocy
uczestnikom wypadku drogowego.
Czego życzy pan swoim kolegom i sobie na początku nowej kadencji?
– Moim kolegom życzę szczęśliwych
powrotów z każdej akcji ratowniczogaśniczej, wielu sukcesów w życiu
prywatnym oraz w pracy społecznej
i wytrwałości w dążeniu do realizacji
celów oraz tego, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości byli dumni
ze swoich strażaków-ochotników. Sobie życzyłbym tego, co i moim wszystkim kolegom oraz rozsądnego dzielenia czasem pomiędzy rodzinę, pracę
zawodową i społeczną. No i spełnienia
kilku marzeń...
rozmawiała:
Karolina Tłokińska

Zduńska Wola

Rozmowa z Sylwestrem
Witczakiem, prezesem
Zarządu Gminnego OSP
w Zduńskiej Woli
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Bez chęci strażaków nie zrobi się nic
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Kropla wiedzy, ocean szko

Wojewódzka inauguracja roku
szkolnego 2011/2012 odbyła
się 1 września w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Wojsławicach. Uroczystości poprzedziła msza święta
w intencji uczniów i nauczycieli,
odprawiona w kościele p.w. Św.
Katarzyny Dziewicy Męczennicy
w Korczewie. Mszę koncelebrował przedstawiciel ordynariusza
włocławskiego – ksiądz prałat
Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki
Mniejszej w Zduńskiej Woli.

Podróżujcie pierwszą klasą
Gospodarzami uroczystości byli: Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki; Jan Kamiński, łódzki kurator
oświaty; Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska
Wola oraz Marek Guć, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach. Gośćmi inauguracji roku szkolnego
były władze samorządowe różnych szczebli na czele
z Dorotą Ryl, wicemarszałkiem województwa łódzkiego; Jerzym Barskim, zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą w MEN, a także
wojewódzcy i powiatowi komendanci policji i PSP
oraz wielu dostojnych gości, w tym nauczyciele i rodzice uczniów.

Zgromadzonych powitał Marek Guć, dyrektor
szkoły: – Dla społeczności Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Wojsławicach to szczególnie
uroczyste i historyczne rozpoczęcie roku szkolnego.
Mamy zaszczyt być dzisiaj gospodarzami Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/12. W swojej
blisko stuletniej historii Szkoła Podstawowa w Wojsławicach nie miała jeszcze nigdy okazji gościć tak
wielu znamienitych gości.
W swoim przemówieniu dyrektor podkreślał rolę
szkoły w wychowywaniu i nauczaniu młodego pokolenia: – Nasi nauczyciele starają się odkrywać i rozbudzać zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zachęcają

WOJSŁAWICACH
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olnych możliwości

Henryk Staniucha, jako współgospodarz uroczystości, w swoim wystąpieniu podkreślał wagę budowania pokolenia ludzi dobrze wykształconych i wrażliwych: – Chcemy, aby szkoła stała się drugim domem,

Najważniejszymi gośćmi byli jednak uczniowie,
w tym 22 pierwszoklasistów, dla których szkolne
koleżanki i koledzy wraz z przedszkolakami oraz
wychowankowie Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie” i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Zduńskiej Woli przygotowali różnorodny
program artystyczny.

W kamizelce bezpieczniej
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele ﬁrmy PaBmedia wraz z zaproszonymi gośćmi rozdali
wszystkim uczniom kamizelki. Jest to oddolna inicjatywa PaBmedia, która ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników
ruchu w ramach projektu bezpieczeństwa dzieci
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
– Projekt ten polega na kreowaniu świadomości
najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ich
opiekunów. Każdy element odblaskowy zwiększa ich
bezpieczeństwo w trakcie poruszania się po drodze
– mówiła Paulina Borkowska, koordynatorka akcji.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów
w zdobywaniu wiedzy.

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Szkoła – drugim domem

do którego powraca się myślami, który powiązany
z młodością daje cudowne wspomnienia, ale który
też daje wiedzę i bagaż doświadczeń, ułatwiających
odważne wejście w dorosłe życie.
Głos zabrała również Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki, zwracając się do nauczycieli: – Szkoła jest miejscem wychowania i nauczania, a robią
to nauczyciele, którzy czynią to dla nas wszystkich.
To wam powierzamy nasz największy skarb – dzieci.
Życzę wam, abyście zawsze potraﬁli znaleźć drogę
dla każdego dziecka, zapracowali na jego zaufanie
i nigdy go nie stracili.
Do nauczycieli i dzieci przemówił także łódzki
kurator oświaty Jan Kamiński: – Jestem niezwykle rad, że we wszystkich szkołach województwa
– mimo nawałnic, które latem przeszły przez nasz
region – odbywa się rozpoczęcie nowego roku nauki. Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako „Rok szkoły
z pasją”, a szkoła z pasją, to taka, w której nauczyciel wychowuje, ma czas dla ucznia, a dyrektor jest
liderem. Życzę dobrego, spokojnego roku, pełnego
sukcesów wychowawczych i edukacyjnych.

Zduńska Wola

ich do tego, by zmierzając do celu, nie zajmowali miejsc
w „wagonach sypialnych”, lecz podróżowali pierwszą,
najlepszą i najprzyjemniejszą klasą, mając pewność,
że osiągną wtedy wszystkie swoje cele, szczęśliwie
dotrą do stacji końcowej tej podróży. Isaac Newton
powiedział: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego
nie wiemy, to cały ocean”. Starajmy się razem jak najbardziej zmniejszyć rozmiary tego oceanu.
Jako historyk dyrektor Guć przywołał datę 1 września: – Nie zapominamy również o tym, że pierwszy
dzień września w polskiej historii to data szczególna. Powracamy pamięcią do wydarzeń sprzed 72 lat,
kiedy rówieśnicy naszych uczniów, zamiast zasiąść
w szkolnych ławach, stawali w szeregach obrońców
Ojczyzny. Pamięć o bohaterach tamtych dni, ich
męstwo i odwaga, niech będą dla nas wszystkich
wzorem w sumiennej nauce i pracy.
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A my się nie nudziliśmy

FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE

W ramach akcji „Wędrujące Artystyczne Lato
2011”, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, w
5 miejscowościach na terenie naszej gminy zorganizowano stanice. Cztery z nich zlokalizowano w
szkołach podstawowych: w Krobanowie, Izabelowie, Annopolu Starym i Wojsławicach; w Gajewnikach korzystano z budynku OSP.
W całym projekcie uczestniczyła również gmina
Zapolice oraz miasto Zduńska Wola. Łącznie w ak-

cji brało udział 547 dzieci i młodzieży ze środowisk
wiejskich oraz ze Zduńskiej Woli. Z terenu naszej
gminy było to ponad 100 uczestników.
Podczas akcji prowadzono zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne i rytmiczno-ruchowe. Były warsztaty z dziedzictwa kulturowego, polskiej tradycji,
zdobnictwa regionalnego, piosenek i tańców ludowych. Nie zabrakło pieszych wędrówek, wyjazdów
na basen oraz zajęć strzeleckich w siedzibie Klubu
„Sokół”.
Dzieci z naszej gminy wzięły udział w wyciecz-

kach autokarowych do Tomaszowa Mazowieckiego, Spały i Załęcza Wielkiego. Zwiedziły tam m.in.
Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła”
oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. W Załęczu Wielkim uczestnicy wycieczki brali udział w II
Dziecięcym Jarmarku Regionalnym.
Celem zajęć było stworzenie dzieciom ze wsi
warunków do ciekawego i aktywnego spędzania
wolnego czasu, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw oraz poznanie najbliższej okolicy.

Zadbajmy o słuch najmłodszych Nowy styl życia certyﬁkowany

Zduńska Wola
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W

okresie polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej
badania przesiewowe słuchu u dzieci
w wieku szkolnym stanowią integralną część priorytetu z obszaru zdrowia.
Działania prowadzone w tym czasie
zmierzają do podpisania konkluzji Rady
Europy, zalecającej przeprowadzenie takich badań u wszystkich dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym.
W ramach aktualnego programu
planuje się w Polsce wykonanie badań
u ponad 110.000 dzieci, uczniów klas
pierwszych z ok. 7.100 szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich, a także 15.000 dzieci starszych,
które zostaną wskazane przez nauczycieli.
Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu planowana jest w placówkach oświatowych
naszej gminy od września do grudnia
2011 roku. W ramach programu będą

wykonywane audiometryczne badania
przesiewowe słuchu u dzieci, których
rodzice lub opiekunowie wyrażą na nie
zgodę. Badania są bezpieczne, nieuciążliwe dla dziecka i są powszechnie
stosowane w praktyce klinicznej.
Omawiany program stanowi kontynuację badań, realizowanych w latach 2008 i 2010, i będzie ﬁnansowany ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” przy znacznym
wsparciu merytorycznym, ﬁnansowym
i kadrowym Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Badania z lat ubiegłych wykazały
u co 5 dziecka różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Pamiętajmy, że wiele
zaburzeń słuchu, wykrytych we wczesnej fazie, może być skutecznie i szybko
wyleczonych.

S

zkoła Podstawowa w Krobanowie
26 września otrzymała „Certyﬁkat wstąpienia do wojewódzkiej sieci
szkół i przedszkoli promujących zdrowie”.
Wręczenie certyﬁkatu, który odebrali: dyrektor szkoły Violetta Owczarek i koordynator programu „Chcę być
zdrów – wybieram ruch” – Małgorzata
Głuszczyńska, odbyło się w auli Politechniki Łódzkiej.

Program był realizowany w latach
2008-2011. Głównym jego celem było
propagowanie zdrowego stylu życia.
Dla uczestników organizowano wyjazdy dzieci na basen, lodowisko oraz
ściankę wspinaczkową. Organizowane
były również wycieczki i rajdy rowerowe oraz spotkania ze sportowcami.
Przy szkole powstał i nadal prężnie
działa klub „ Igon”, który propaguje
technikę nordic walking.

Zdrowo, bo owocowo

P

rogram „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I –
III szkół podstawowych. Uczestniczą
w nim wszystkie szkoły podstawowe
z terenu gminy Zduńska Wola. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych
dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w
ich codziennej diecie oraz propago-

wanie zdrowego odżywiania poprzez
działania edukacyjne. Każde dziecko
uczestniczące w programie otrzymuje
jednorazowo porcję, która składa się z
jednego produkty warzywnego i jednego owocowego.
Program ﬁnansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (75 proc.) oraz ze środków
z budżetu krajowego (25 proc.).

SPORT

naszaGMINA wrzesień 2011

Orliki o puchar premiera
Ruszył II Turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Rozgrywki dziecięcych drużyn potrwają
do 7 października. W gminie Zduńska Wola zostały przeprowadzone
w dniach 12-14 września br.

Ogrodzisko i Gajewniki najlepsze

III

Turniej Sołecki o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola odbył
się 10 lipca w miejscowości Rębieskie.
Zawody rozgrywane były w dwóch
kategoriach: piłce nożnej i plażowej
piłce siatkowej. Najlepszymi wśród
drużyn piłkarskich okazali się zawodnicy Ogrodzisk, pokonując po rzutach
karnych reprezentację Wojsławic 3:2.
W plażowej piłce siatkowej zwyciężyli
siatkarze z Gajewnik, którzy zwyciężyli z drużyną z Ochraniewa 2:1.
W zmaganiach wzięło udział 12
drużyn piłkarskich oraz 8 siatkarskich.
Mecze były rozgrywane systemem pucharowym. Dla wszystkich uczestników
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rębieskich przygotowały pyszną kiełbasę
i kaszankę z grilla. Na zakończenie turnieju organizatorzy wręczyli zawodnikom puchary i dyplomy.
Klasyﬁkacja drużyn piłkarskich:
1. Ogrodzisko 2. Wojsławice 3. Izabelów 4. Ochraniew

odbędzie się w Warszawie, gdzie 7
października w hali Torwar rozegrane
zostaną mecze ﬁnałowe.
Każda drużyna otrzymała już pamiątkowe dyplomy, medale i puchary.
Każdy z uczestników otrzymał okazjonalną koszulkę od organizatora, wodę
i słodką niespodziankę.
Wręczenia pucharów i dyplomów
dokonała Anna Stoparczyk, dyrektor
ZGSPiP w Czechach. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników
imprezy czuwała obsługa medyczna
z Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli.

Razem budujemy
sportowy sukces
G

Klasyﬁkacja plażowej piłki siatkowej:
1. Gajewniki 2. Ochraniew 3. Ogrodzisko 4. Ostrówek
Najlepszym strzelcem w Turnieju Piłki Nożnej drużyn amatorskich
został Jarosław Sadowski z drużyny
Wojsławic. Najlepszym bramkarzem
w Turnieju Piłki Nożnej drużyn amatorskich został Piotr Karpiński z drużyny Izabelowa Małego. Najlepszym
zawodnikiem w Turnieju Piłki Siatkowej drużyn amatorskich został Wiktor
Płócienniczak z drużyny Gajewnik.

mina Zduńska Wola jest uczestnikiem projektu „Budujemy
Sportową Polskę” prowadzonego przez
Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Program ma przekonać społeczeństwo, że niezbędnym elementem
rozwoju sportu i kultury ﬁzycznej jest
powszechny dostęp do nowoczesnej
infrastruktury sportowej.
„Budujemy Sportową Polskę” to autorski projekt, realizowany przez Polski
Klub Infrastruktury Sportowej. Jego
celem jest promowanie w Polsce i w
Europie tych powiatów, miast i gmin
oraz ich starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy wspierają
rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują
obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy,
aktywny, bezpieczny styl życia, a w ten

sposób tworzą otwarte i nowoczesne
społeczeństwo europejskie.
Program „Budujemy Sportową Polskę” ma na celu nie tylko promocję
tworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, ale także
szeroko rozumianej kultury ﬁzycznej,
w tym sportu amatorskiego i wyczynowego. Program ma charakter ciągły i
będzie kontynuowany, stanowiąc jedną
z głównych aktywności Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Program „Budujemy Sportową Polskę” wspierany jest przez ﬁrmy, będące członkami Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, które w swojej
działalności zwracają szczególną uwagę na społeczny aspekt rozwoju infrastruktury sportowej.
Źródło:
http://www.sportowapolska.eu/
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lizacji wojewódzkiej reprezentowali
nas: w roczniku 2000-2001 drużyna
ZGSPiP w Czechach, w roczniku
1998-1999 (chłopcy) drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach, natomiast w tym samym roczniku (kategoria dziewczęta) reprezentacja ZGiSP
w Janiszewicach.
Triumfatorzy eliminacji wojewódzkich, w tym drużyna dziewcząt z Janiszewic, zakwaliﬁkowali się do ﬁnałów wojewódzkich (26.09 – 1.10), które
wyłonią uczestników ﬁnału ogólnopolskiego.
Decydująca faza turnieju z udziałem 64 drużyn w czterech kategoriach

Srebrna Maja
W dniach 22-24 lipca 2011 roku
w Płocku odbyły się ﬁnałowe zawody lekkoatletyczne w ramach
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Podczas trzydniowych
zmagań najlepszych polskich juniorów młodszych o tytuły mistrzów
Polski walczyło ponad 800 lekkoatletów w 42 konkurencjach.
Gminę Zduńska Wola reprezentowała Maja Nyks, wychowanka
MUKS Park. Maja zajęła II miejsce, uzyskując wynik w rzucie
młotem – 56,26 m, poprawiając
o 3 metry swój rekord życiowy.
Uzyskany wynik kwaliﬁkuje naszą zawodniczkę na V miejscu na
światowych listach w kategorii junior młodszy.
Maję Nyks pokonała tylko wicemistrzyni świata – Malwina Kopron z Wisły Puławy, która uzyskała wynik o 40 cm lepszy od
zawodniczki Parku. Trenerem Mai
Nyks jest Tomasz Szewczyk.

Zduńska Wola

Rozgrywki toczyły się pomiędzy drużynami z rocznika 2000-2001 (chłopcy)
oraz 1998-1999 (chłopcy i dziewczęta).
Do turnieju przystąpiło 17 drużyn (170
uczestników) reprezentujących szkoły
z terenu naszej gminy. Druga edycja
ogólnopolskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera rozpoczęła się 2 września
na „Orliku” w Sulejówku. Do tegorocznej edycji zgłosiła się rekordowa liczba
– blisko 150 tysięcy – dziewcząt i chłopców z 15 tysięcy drużyn.
Turniej rozgrywany jest w dwóch
kategoriach wiekowych: 10-11 oraz
12-13 lat, zarówno wśród dziewcząt jak
i chłopców. W tegorocznej edycji zaplanowano również pilotażowy turniej
w kategorii wiekowej 7-8 lat z udziałem 100 zespołów, reprezentujących te
ośrodki, które uczestniczyły w programie Akademia Orlika.
Turniej tradycyjnie rozpoczął się eliminacjami gminnymi. W dniach 2-16
września 15 tysięcy drużyn na 1.109
Orlikach walczyło o awans do eliminacji wojewódzkich, które odbyły się
w dniach 19-24 września. W rywa-
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Stawiamy na młodzież

I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 18 września
2011 r. na boisku w Zborowskich. Ich organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Zduńskiej Woli, a gospodarzem zawodów jednostka OSP w Zborowskich.
W zawodach udział wzięli zwycięzcy zawodów
szczebla gminnego z poszczególnych gmin powiatu
zduńskowolskiego. Startowało 12 drużyn OSP (5
drużyn męskich – grupa A, 3 drużyny żeńskie i 3
młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców).
Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
■ sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami
■ ćwiczenie bojowe.

Zduńska Wola
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Medal dla wójta
Wójt Henryk Staniucha odznaczony został przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP złotym medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”.
Medal, ustanowiony, 18 września 1959 roku, nadawany jest
za wyróżniającą się działalność
na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje
(w tym OSP, jej członkowie oraz
działacze Związku OSP RP).
Osoba wyróżniona otrzymuje
medal i legitymację, potwierdzającą jego nadanie. Przy nadawaniu
medalu zachowuje się kolejność
w stopniach. Warunkiem przyznania medalu klasy wyższej jest
posiadanie medalu klasy niższej
przez co najmniej 4 lata.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

■ II miejsce MDP Zamłynie – 92,54 pkt;
■ III miejsce MDP Beleń – 92,64 pkt.

Grupa A – klasyﬁkacja generalna
■ I miejsce OSP Rembieszów – 89,10 pkt;
■ II miejsce OSP Szadek – 91,29 pkt;
■ III miejsce OSP Choszczewo – 95,38 pkt;
■ IV miejsce OSP Zborowskie – 95,53pkt;
V miejsce OSP Paprotnia – 101,16 pkt.

W grupie MDP dziewcząt startowały dwie drużyny. MDP Beleń uzyskała wynik 116,08 pkt. Poza
konkursem wystartowała drużyna MDP Zborowskie.
Zawodnicy najlepszych drużyn z rąk Doroty Ryl,
wicemarszałka województwa łódzkiego oraz Henryka Staniuchy, wójta gminy Zduńska Wola otrzymali
dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
Urząd Gminy Zduńska Wola, Urząd Gminy Zapolice, Urząd Gminy i Miasta Szadek oraz Miasto
Zduńska Wola. Pozostali uczestnicy uhonorowani
zostali upominkami, ufundowanymi przez Automark Sp. z o.o.

Poza konkursem zaprezentowała się drużyna
z OSP Zduńska Wola.
W grupie C jedyną startującą drużyną była OSP
Annopole Nowe, która uzyskała wynik 101,58 pkt.
Grupa MDP chłopców:
■ I miejsce MDP Janiszewice – 86,97 pkt;

Oddawanie krwi powinno wejść nam w krew

C

oraz więcej młodych ludzi decyduje się, by zostać
krwiodawcą. Są w pełni świadomi, że ich to nic nie
kosztuje, a komuś może uratować życie.
Wakacje to czas, kiedy – ze względu na urlopy i wyjazdy – krwi oddaje się mniej. Tymczasem wypadków w tym
okresie jest najwięcej. Akcję „Gorąca krew” i „Przeszczep
to życie” 31 lipca zorganizowały wspólnie: Zarząd Gminny ZOSP RP, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy
Zduńska Wola.
Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, który zatrzymał się przed strażnicą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach, odwiedziły
23 osoby. Krew mogło oddać 16 uczestników akcji; siedem
osób zrobiło to po raz pierwszy w życiu. Podczas akcji zebrano ponad 7 litrów krwi.
– Krew może oddać każdy, kto ukończył 18 lat, a nie
skończył jeszcze 60 roku życia – mówi Aleksandra Woźniak, pielęgniarka i koordynatorka akcji. – Każdorazowo
pobieramy 450 mililitrów krwi, która może być oddawana
nie częściej, niż co 8 tygodni. Dla mężczyzn jest to norma
6 razy w roku, dla kobiet 4 razy. Pobieranie krwi jest bezpieczne, a jej ubytek szybko się regeneruje.

FOT. ARCHIWUM OSP JANISZEWICE

W akcję czynnie włączyli się druhowie strażacy z terenu
gminy Zduńska Wola.
– Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w ratowaniu życia
innych – tak akcję podsumowali wszyscy jej uczestnicy.

WARTO WIEDZIEĆ
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Petent pyta – urzędnik odpowiada

Kradzież wody – kto za to płaci?

Co jest podstawą ustalania taryﬁkatora wody i ścieków?
– Ceny wody i ścieków są określane w taryfach,
ustalanych na rok od daty zatwierdzenia. Obejmują
one eksploatację i utrzymanie sieci, uzdatnianie wody,
oczyszczanie ścieków oraz przesył.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje dwojaki
sposób regulowania należności za wodę i ścieki: poprzez stawkę opłaty abonamentowej lub jednostkową
stawkę za wodę i ścieki.
Przedsiębiorstwa wodociągowe określają taryfy dwojako. Pierwszy sposób to zastosowanie wyłącznie cen jednostkowych, drugi obejmuje określenie należnej opłaty poprzez stawkę abonamentu
oraz opłatę jednostkową zależną od zużycia wody,
czy ścieków. Nie każde przedsiębiorstwo określa stawkę abonamentową. Stawka opłaty abonamentowej – to kwota określona za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz
za usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostar-

Czy w taryfę wliczony jest koszt strat związanych
z kradzieżą wody?
– Dla przedsiębiorstwa wodociągowego realne
koszty, które są ujmowane w cenie wody i ścieków,
stanowi pokrycie strat związanych z kradzieżą wody
czy niekontrolowanym wprowadzaniem ścieków.
Kradzież wody ma konsekwencje dla wszystkich
odbiorców usług wodociągowych, czyli ma znaczenie dla portfela każdego mieszkańca. Koszty
związane z przygotowaniem wody – bez względu
na to czy jest ona sprzedana, czy nie – wliczane
są do taryfy. Im więcej wody będzie skradzione,
tym wyższa staje się cena ponoszona przez uczciwych odbiorców, którzy płacą za świadczone usługi. Wniosek z tego jest prosty – warto informować
przedsiębiorstwo, że ktoś nielegalnie pobiera wodę
z wodociągu lub wprowadza ścieki do kanalizacji.
Jeżeli tego nie robimy, po prostu sponsorujemy nieuczciwych sąsiadów, płacąc za kradzioną wodę czy
ścieki z własnej kieszeni, a dodatkowo narażamy się
na gorszą jakość świadczonych usług, np. na niższe
ciśnienie wody w sieci. Iw końcu – jeżeli ktoś nie
płaci za wodę, nie ma potrzeby jej oszczędzania,
więc im więcej osób nielegalnie korzysta z sieci,

tym zużycie wody rośnie, a ciśnienie spada. Warto
zgłosić kradzież do właściwego eksploatatora sieci.
Pracownicy sprawdzą i, jeżeli zgłoszenie się potwierdzi, zlikwidują nielegalne przyłącze.
Czy istnieją kary dla złodziei wody?
– Nielegalne pobieranie wody czy wprowadzanie
ścieków to kradzież. Istnieją kary dla nieuczciwego właściciela. Eksploatator sieci ma prawo żądać
zwrotu kosztów za świadczone usługi, wyliczanego według norm zużycia wody, więc w ilościach
większych niż te faktycznie zużywane w gospodarstwach domowych. Złodziejowi grozi także kara
grzywny w wysokości do 5.000 zł za kradzież wody
i do 10.000 zł za nielegalne wprowadzanie ścieków
do kanalizacji, ale również tzw. nawiązki na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym
nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń
wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Łatwo policzyć, że jeżeli w momencie kontroli
w gospodarstwie okaże się, że gospodarz manipulował przy wodomierzu może się liczyć z solidną karą,
na którą składa się: nawiązka za okres od ostatniej
wymiany wodomierza, maksymalnie za 5 lat oraz
kara grzywny 5.000 zł oraz uregulowanie należności
za dany okres.

Zbiórka folii z sukcesem
W

wyniku wiosennej zbiórki folii po sianokiszonce, folii po kiszonce i worków po nawozach sztucznych w 17 gospodarstwach na terenie naszej gminy zebrano 3.388 kilogramów tych odpadów.
Zbiórka ta była drugą akcją w gminie Zduńska Wola.
Jak widać po ilości odpadów, cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników.
Z doświadczeń organizatorów, zdobytych
po pierwszej edycji akcji, owocnym okazała się zmiana formy pozyskiwania odpadów. Zrezygnowano
ze zbiórki w wyznaczonych punktach, a zdecydowano się na odbiór bezpośrednio u rolników, którzy
zgłaszali taką potrzebę.

Znaczne ilości folii agrarnej nie mogły być przez
nich wrzucane do pojemników na odpady. Nie nadawały się również do spalenia. Zbiórka w gospodarstwach rolnych okazała się traﬁonym pomysłem,
pozwala bowiem przygotować odpady w dogodnym
czasie i ilościach.
Uczestnicy akcji, przekazujący zużyte folie,
otrzymują dokument potwierdzający odbiór odpadu i poddanie go recyklingowi. Takim zaświadczeniem rolnicy mogą się okazać w razie kontroli
np. z ARiMR.
W przypadku dużego zainteresowania, akcja zostanie powtórzona w najbliższym czasie.

Zebrane odpady będą poddane odzyskowi,
a w miarę możliwości folie mogą być przetworzone
na granulat, który jest stosowany do produkcji nowych materiałów foliowych.
Władze gminy Zduńska Wola, w imieniu własnym
oraz PHU SOMASZ s.c., pragną podziękować rolnikom oraz sołtysom z naszej gminy za aktywny udział
w zbiórce folii agrarnej.
Rolników, którzy chcieliby oddać zużyte folie
agrarne, prosimy o kontakt z Agnieszką PuławskąWlazło z Urzędu Gminy Zduńska Wola (dane kontaktowe w informacji powyżej).

nasza gmina www.ugzw.com.pl

Większość terenów o zwartej zabudowie zaopatruje gospodarstwa w wodę z sieci wodociągowej.
Za jakość wody, ciągłości jej dostaw i utrzymanie
sieci w dobrym stanie technicznym odpowiadają właściciele wodociągów albo ich eksploatatorzy. To do nich w pierwszej kolejności dzwonimy
w chwili, gdy wody w kranie zaczyna brakować.
Ale czy wiemy, na jakiej zasadzie działają takie
przedsiębiorstwa, a także jak ustalane są ceny wody
i ścieków? Na ogół mamy małą świadomość zasad
działania tych przedsiębiorstw.

czonej wody albo ilość odprowadzonych ścieków.
Stawka opłaty abonamentowej może być zatem ustalana na podstawie trzech rodzajów kosztów: utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych, jednostki usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz rozliczenia należności za wodę czy ścieki w roku obowiązywania
taryfy. Te koszty są stałe, ustalone ściśle na podstawie
obowiązujących przepisów.
Pozostałe koszty, związane z eksploatacją i utrzymaniem sieci, oczyszczaniem ścieków czy uzdatniania
wody czy też przesyłu wody lub ścieków, są uwzględniane w jednostkowej stawce. Do tej grupy kosztów
zalicza się m.in.: koszty energii niezbędnej do pracy
urządzeń, koszty napraw, koszty strat i pokrycia niezapłaconych należności. I tutaj odnajdujemy już analogię do budżetu domowego – im mniejsze wydatki,
tym mniejsze koszty utrzymania domu.

Zduńska Wola

Agnieszka
Puławska-Wlazło,
inspektor
pok. nr 5,
tel. 43 825 33 67
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WAKACJE 2011

Tylko słońca brakowało

Zduńska Wola
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Dziewięć dni wakacji
(od 27 lipca do 3 sierpnia)
spędzili wspólnie
w Bieszczadach
uczniowie z naszej
gminy i ich koledzy
z Węgier.
Kierownikiem obozu
był Paweł Nyklewicz,
a opiekunkami
Magdalena Ratajczyk
i Daniela Sierant.
To był kolejny międzynarodowy
wyjazd, z którego skorzystać mogli
najlepsi gimnazjaliści z naszej gminy.
W tym roku taką nagrodą wyróżniono 2 uczniów i 6 uczennic z Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach oraz
4 uczniów i 8 uczennic z Gminnego Gimnazjum w Czechach.
Z Węgier do Polski przyjechało
14 dzieci z dwójką opiekunów.
Z naszymi kolonistami spotkali się
w miejscowości Berezka.
Program obﬁtował w liczne atrakcje turystyczne, wędrówki po okolicy, zajęcia integracyjne w formie
gier i zabaw oraz na basenie, a także
zawody sportowe.
W Lesku młodzież zwiedziła
cmentarz żydowski, zamek i galerię
sztuki; w Ustrzykach Dolnych – Muzeum Przyrodnicze BPN, a w Krośnie – Muzeum Lamp Naftowych.
W Polańczyku statek zabrał wszystkich uczestników w rejs po Solinie,
dzięki czemu mogli zobaczyć najpiękniejsze zakątki zalewu. Jeden
dzień spędzili w Sanoku, zwiedzając
Muzeum Budownictwa Ludowego;
kolejny w Solinie i nad Zbiornikiem
Solińskim, gdzie podziwiali piękne
krajobrazy i mogli obserwować pracę
elektrowni „od wnętrza”.
Bardzo ciekawa była piesza wyprawa do Komańczy, w trakcie której
uczestnicy obozu, pod opieką przewodnika górskiego, pokonali zabłocone bieszczadzkie połoniny pieszo
i w samochodzie terenowym. Będąc
w Bieszczadach, nie można pominąć Łańcuta. W programie przewidziano zwiedzanie zamku, Muzeum
Parowozów, stajni i ogrodów zamkowych.
Pobyt w Bieszczadach – podsumowany. Teraz wszyscy czekają na kolejne międzynarodowe spotkanie – tym
razem na Węgrzech.
FOT. ARCHIWUM ZGiSP W JANISZEWICACH

