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Podczas powiatowo-gminnych do-
żynek w Szadku trzynastu rolni-

ków (dwóch z gminy Zapolice, czterech 
z gminy Zduńska Wola oraz siedmiu 
z gminy i miasta Szadek) zostało od-
znaczonych odznakami „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Dekoracji nagrodzonych 
dokonała Maria Zwolińska, radca ge-
neralny Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz włodarze gmin.

Dożynki są doskonałą okazją 
do uhonorowania rolników z najbliż-
szego otoczenia, którzy zarówno wy-
nikami produkcyjnymi, osiąganymi 
w gospodarstwie, jak i postawą spo-
łeczną wyróżniają się w swoim środo-
wisku. Odznaki „Zasłużony dla rolnic-
twa” przyznawane są również ludziom 
związanym ze wsią i rolnictwem, któ-
rzy swoją wiedzą i zaangażowaniem 
przyczynili się do podniesienia pozio-
mu gospodarstw, i dla których sprawy 
wsi są istotne i ważne.

W gminie Zduńska Wola zostało 
odznaczonych czterech rolników:
Sylwester Jarczewski – prowadzi no-
woczesne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ponad 60 ha nastawione 
na produkcję mleka. W latach 1994-
2002 był radnym Rady Gminy Zduń-
ska Wola oraz członkiem Zarządu 
Gminy Zduńska Wola.
Wacław Maniewski – prowadzi no-
woczesne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 14 ha nastawione na pro-

dukcję roślinno-zwierzęcą. Od ponad 
12 lat pełni rolę sołtysa sołectwa
Kłady.
Antoni Suwald – prowadzi nowocze-
sne gospodarstwo rolne o powierzchni 
19 ha nastawione na produkcję roślin-
no-zwierzęcą. Od ponad 16 lat pełni 
rolę sołtysa sołectwa Gajewniki.
Sławomir Szrejter – prowadzi no-
woczesne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 13 ha nastawione na pro-
dukcję mleka. Od ponad 18 lat pełni 
rolę sołtysa sołectwa Wojsławice.

Wyróżnieni mieszkańcy naszej gmi-
ny trudnią się rolnictwem od 20 lat.

Dożynki w Szadku tradycyjnie połą-
czone są z Regionalnym Turniejem So-
łectw. 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 Wojsław-
skiej. Panie z obu KGW zaprezentowały 
tradycyjne oczepiny weselne.

Szanowni 
Mieszkańcy!

Nasza zdrowa gmina
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INFORMACJE

Zaczęła się złota polska jesień. 
Kończą się zbiory plonów. Rol-

nicy wykonują ostatnie prace polowe 
przed zimą. Zgodnie z naszą tradycją, 
zorganizowaliśmy uroczystości dożyn-
kowe. Rolnikom, działkowcom i prze-
twórcom rolnym dziękowaliśmy za ich 
pracę, mając świadomość, że żadna 
pora roku nie kończy trudu, który trwa 
od świtu do zmroku w każdy dzień ty-
godnia i przez cały rok.

Za ten trud pracy, za ten chleb po-
wszedni, który dostarczacie na nasze 
stoły, w imieniu mieszkańców naszej 
gminy przekazuję wszystkim rolnikom 
raz jeszcze najprostsze słowo – dzię-
kuję.

Z wyrazami szacunku
i podziękowania:

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

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

Projekt i opracowanie DTP:

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

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.plPISMO SAMORZĄDOWE GMINY ZDUŃSKA WOLA
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1sierpnia 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 Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy włączyły się w akcję upamięt-
nienia rocznicy wybuchu powstania. 

Godzina „W” była początkiem Po-
wstania Warszawskiego, największe-
go niepodległościowego zrywu Armii 
Krajowej i największej akcji zbrojnej 
podziemia w okupowanej przez hitle-
rowców Europie. Powstanie, rozpoczę-
te 1 sierpnia 1944 roku z rozkazu ko-
mendanta głównego AK gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora”, miało w zało-
żeniach trwać kilka dni. Zakończyło 
się kapitulacją po 63 dniach. 

211gmin z 6 województw: ma-
zowieckiego (57), łódzkiego 

(22), lubelskiego (48), świętokrzyskiego 
(48), podkarpackiego (28) i opolskiego 
(8) przystąpiło do pierwszego etapu II 
edycji konkursu „Zdrowa Gmina”. Za-
daniem samorządów lokalnych, w wal-
ce o 100 000 złotych, była promocja 
profi laktyki nowotworowej w kierun-
ku wykrywania raka piersi, raka szyjki 
macicy i raka jelita grubego.

Do 22 lipca 2011 r. gminy biorące 
udział w konkursie były zobowiąza-
ne do przesłania autorskich opisów 
projektów działań promujących profi -
laktykę nowotworową ze wskazaniem 
wykorzystania nagrody głównej. Każ-
dy z uczestników w swoim projekcie 

musiał opisać występujący na ich tere-
nie problem w kontekście społecznym 
oraz inne specyfi czne uwarunkowania, 
które miały wyjaśnić zaproponowane 
przez gminę działania. Jury oceniało 
kreatywność, adekwatność wydatko-
wania kwoty nagrody głównej i celo-
wość proponowanych działań.

Do drugiego etapu zakwalifi kowa-
ło się 109 gmin. Na podstawie anali-
zy statystyk zgłaszalności w gminach, 
które nadesłały projekty programów, 
jury konkursu określiło próg kwalifi -
kujący uczestników do ścisłego fi nału, 
gdzie wyłoniono trójkę najlepszych.

Zwycięzcy otrzymali tytuł „Zdrowa 
Gmina” oraz nagrody fi nansowe. 100 
000 zł za I miejsce przypadło gminie 

Domanice, II miejsce i 50 000 zł – gmi-
nie 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.konkursz-
drowagmina.pl można było zapoznać się 
z 12 projektami i zagłosować na najlepszy 
z nich. Wśród zamieszczonych znalazł 
się projekt przygotowany przez Karo-
linę Tłokińską przy współpracy z Iza-
belą 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.

Minuta zadumy

Zasłużeni – wyróżnieni

 FOT. ARCHIWUM MGOK W SZADKU
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DOŻYNKI GMINNE

Doceniliśmy rolniczy trud

W niedzielę 21 sierpnia wieńce do-
żynkowe, przygotowane przez sołectwa 
oraz koła gospodyń wiejskich, zostały 
przyniesione na plac w Ogrodziskach, 
miejsce tegoroczne Gminno-Para-
fi alnego Święta Plonów. W korowo-
dzie dożynkowym, za Orkiestra Dętą 
ze Spycimierza, szły poczty sztandaro-
we gminnych ochotniczych jednostek 
straży pożarnych, starostowie dożynek, 
władze gminy Zduńska Wola, sołtysi, 
członkinie KGW, członkowie rad so-
łeckich 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 spo-
wodowanych zmęczeniem i wypale-
niem zawodowym. Rolnik w codzien-
nym trudzie musi godzić obowiązek 
pracy z przykazaniem świętowania 
dnia świętego. Trud ten trwa nieprzer-
wanie 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 prze-
wodniczył ks. prałat Ryszard Kuchar-
ski, proboszcz parafi i p.w. św. M.M. 
Kolbe. Słowo Boże wygłosił ks. pra-
łat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki 
Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Zduńskiej Woli. Starostowie doży-
nek – Wiesława Ściegińska z Ogro-
dzisk oraz Sławomir Szrejter z Wojsła-
wic – złożyli na ołtarzu chleb, symbol 
pracy rolnika. Pozostałe dary w po-
staci: chlebów, owoców, kwiatów pol-
nych 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 tegorocz-
nego ziarna. Wójt, dziękując za chleb 
przyrzekł, iż będzie dzielić go sprawie-
dliwie, rozumnie i po gospodarsku.

– Chleb – produkt pracy rolnika – 
jest bogactwem, dającym poczucie bez-
pieczeństwa. Za ten chleb powinniśmy 
być wdzięczni naszym rolnikom – pod-
kreślał wójt Henryk Staniucha.

– Chciałbym życzyć wszystkim 
mieszkańcom wsi, aby opieka Matki 
Bożej i św. Maksymiliana zawsze to-
warzyszyła im w ciężkiej pracy, i aby 
owoce pracy ziemi były zawsze naj-
lepsze. Życzę wszystkim, aby chleba 
powszedniego nigdy nie zabrakło, 
a praca na roli była źródłem zadowo-
lenia – z takimi słowami zwrócił się 
do zgromadzonych Wojciech Rychlik, 
starosta powiatu zduńskowolskiego.

Uczestnicy dożynek oglądali występy 
Zespołu Pieśni i Tańca Seniorów „Zie-
mia Sędziejowicka”, Zespołu Hi Life 
oraz Międzynarodowego Zespołu Pie-
śni i Tańca Romów Romanca. W przer-
wie pomiędzy folkowymi pieśniami i lu-
dowymi przyśpiewkami swój program 
zaprezentowały delegacje sołectw oraz 
najmłodsi mieszkańcy gminy: Kry-
stian Maniewski i Adrian Kamas. Nie 
zawiodła również orkiestra dęta Ochot-
niczej 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 Edu-
kacji Przedszkolnej w ramach projektu: 
Objazdowe Przedszkole Pokazowe.

Szczególne słowa podziękowania 
za pomoc w przygotowaniu Gmin-
no-Parafi alnego Święta Plonów kie-
rujemy do: Jerzego Czarneckiego, 
prezesa Ludowego Banku Spółdziel-
czego w Zduńskiej Woli; Agnieszki 
i Bogusława Klimczaków, właścicieli 
P.P.H. Klimeko; Bogusława Walasika, 
właściciela zakładu mięsnego Pol-Mat; 
Andrzeja Knery; Zofi i i Pawła Kula-
wieckich oraz pracowników Urzędu 
Miasta w Uniejowie.

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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INFORMACJE

Plac wiejski w Wólce Wojsławskiej, 
który uroczyście otwarto w dniu 

16 lipca, powstał dzięki dofi nansowa-
niu, jakie sołectwo otrzymuje z Urzę-
du Gminy Zduńska Wola w ramach 
funduszu sołeckiego (od 2009 roku 
Wólka Wojsławska otrzymała blisko 
16.000 zł). Jednak sam wkład fi nanso-

wy nie wystarczyłby na przygotowanie 
tego terenu. Wspólny wysiłek miesz-
kańców 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 fi nansowo realizację 
całego przedsięwzięcia.

Podczas tak ważnego dla społecz-
ności Wółki wydarzenia, goście mieli 
okazję spróbować przysmaków przy-
gotowanych przez panie z miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
sprawdzić swoje możliwości w konku-
rencjach sportowych oraz potańczyć 
przy muzyce DJ STEE.

– Plac wiejski jest waszym miejscem 
odpoczynku i rekreacji. Dbajcie o nie 
– prosił wójt Henryk Staniucha, doko-
nując otwarcia.

Na oddanym mieszkańcom terenie 
znajduje się altanka, miejsce na or-
ganizowanie grilla lub ogniska, staw
– a wszystko to w otoczeniu zieleni.

Mieszkańcom Wólki Wojsławskiej 
gratulujemy pomysłu oraz aktywności 
podczas wspólnej pracy.

Integracja równa się rekreacja

15 głosów „za”
Radni Rady Gminy Zduńska Wola 

jednogłośnie udzielili wójtowi ab-

solutorium z wykonania ubiegło-

rocznego budżetu. Taką decyzję 

podjęli w czwartek 30 czerwca 

podczas sesji absolutoryjnej.

Głosowanie rozpoczęło się 

od zatwierdzenia sprawozdania 

fi nansowego gminy Zduńska 

Wola za 2010 rok. Budżet gmi-

ny wynosił po stronie docho-

dów – 23.842.729,00 zł i został 

wykonany w 99,61 procentach. 

Po stronie wydatków kwota 

32.859.517,00 zł została zreali-

zowana w zadaniach własnych 

w wysokości 94,41 procent.

Radni udzielając wójtowi ab-

solutorium za 2010 rok, wyrazili 

w ten sposób swoje uznanie dla 

działań działań podejmowanych 

w zakresie gospodarowania fi nan-

sami gminy.

Komisja rewizyjna, jak i Regio-

nalna Izba Obrachunkowa, nie 

stwierdziły przekroczeń w żad-

nym z działów. Nie stwierdzono 

również uchybień merytorycznych 

i formalnych, a budżet – zarówno 

po stronie wydatkowej, jak i do-

chodowej – był wykonany w spo-

sób właściwy.

Wójt Henryk Staniucha podkre-

ślił, 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 Sakie-

wa, przewodniczący Rady Gminy 

Zduńska Wola, podziękował wój-

towi, życząc dalszych sukcesów.

Wynik głosowania, czyli 100 

procent głosów „za”, zebrani przy-

jęli brawami. Wójt gminy Henryk 

Staniucha podziękował radnym, 

sołtysom i pracownikom urzę-

du za dotychczasową współpra-

cę i wyraził nadzieję, że obecna 

kadencja będzie również bardzo 

owocna.

– Cieszę się z udzielonego mi

zaufania, ale to, że ubiegłorocz-

ny 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 zapla-

nowane inwestycje, właśnie dzięki 

dobrej współpracy – podsumował 

Henryk Staniucha.

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 Łódz-
kiej”. 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, kul-
tury i folkloru, sportu oraz unijnej. Organizatorzy przygoto-

wali dla uczestników wiele atrakcji, a wśród nich konkursy, 
degustacje potraw regionalnych, występy zespołów folklo-
rystycznych 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 Tymie-
nicach. 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 za-
interesowaniem gości nie tylko z naszego województwa. 
Zachęcamy również naszych mieszkańców do współpracy 
nad budową wspólnej, regionalnej oferty kulinarnej i promo-
cyjnej, która będzie zwiększała atrakcyjność naszej gminy.

Barwy i smaki regionu
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OSP
Zjazd Gminny Związku OSP RP Gminy Zduńska Wola

Strażackie obrady i wybory
W niedzielę 26 czerwca 2011 r. 
w strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Korczewie spotkali się dru-
howie z całej gminy, by podsumować 
dotychczasową działalność oraz wy-
brać nowy Zarząd Gminnego Od-
działu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. W zjeździe uczestni-
czyło 43 delegatów, wybranych pod-
czas zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych w jednostkach ochotniczych 
straży pożarnych.

W zjeździe uczestniczyli zapro-
szeni goście: Henryk Staniucha, wójt 
gminy Zduńska Wola; Janusz Sakie-
wa, przewodniczący Rady Gminy; 
bryg. Wiesław Kopytek, komendant 
powiatowy PSP; Krzysztof Nowak, 
przewodniczący Rady Powiatu; Joan-
na 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 najważniej-
sze to: wzbogacenie taboru samocho-
dowego, poprawa stanu technicznego 
strażnic, poprawa w zakresie wyposa-
żenia 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, Cze-
sław Ignaczak – wiceprezes, Sławo-
mir Smażek – komendant gminny, 
Wojciech Michalski – zastępca ko-
mendanta gminnego, Kazimierz Pila-

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

Turski – członkowie. Komisja Rewi-
zyjna: Zdzisław Jankowiak – prze-
wodniczący, Mirosław Cyrul, Paweł 
Urban, Jacek Malinowski i Wojciech 
Rosiak – członkowie.

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

Jest pan najmłodszy wśród 14 preze-
sów Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Zduńska Wola. Ostatnio zo-
stał 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 stra-
żackich. Teraz tak samo ważne są dla 
mnie wszystkie OSP z terenu naszej 
gminy. Trzeba zadbać o to, by nastę-
pował zrównoważony rozwój OSP 
na miarę potrzeb i ich indywidual-
nych możliwości. Chcę zacząć budo-
wanie planu rozwoju naszych jednostek 
od spotkań z każdym Zarządem OSP, 
by porozmawiać o problemach, potrze-
bach i planach. Zarządzanie organiza-
cją społeczną, a w tym przypadku pew-
ną formą związku, wymaga budowania 
partnerstwa oraz zwiększania integra-
cji 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 roz-
woju jednostek OSP?

– Jest kilka dziedzin rozwoju OSP 
i kilka priorytetów dostosowanych 
do nich. W sprawach ratowniczo-ga-
śniczych priorytetem jest doposażenie 
jednostek, w tym w kilku OSP wymia-
na aut lekkich na nowsze. Jednostki 
włączone do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego do roku 2015 
muszą posiadać urządzenia hydrau-
liczne do ratownictwa technicznego. 
Wszystkie jednostki będziemy starali 
się doposażyć w sprzęt, który w danym 
miejscu gminy byłoby zasadne posia-
dać. Ponadto stawiamy na szkolenia 
strażaków, w tym z zagadnień udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej.
W sprawach infrastruktury technicznej 

priorytetem ciągle pozostają remonty 
strażnic. Nasza gmina, dzięki zaan-
gażowaniu jej władz, jest naprawdę 
wzorem w tej kwestii. W dziedzinie 
społecznej priorytetem będzie dla mnie 
integracja strażaków poprzez inicjo-
wanie działań, w tym sportowych, 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych oraz pozostałych strażaków. Sta-
wiam na udział młodzieży oraz kobiet 
w OSP. Chciałbym, by było ich jak naj-
więcej i byśmy właściwie wykorzysta-
li 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 maksymal-
nie 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, wy-
jazdów i są obyci w tych działaniach. 
Tym bardziej nie wolno nam zapo-
minać o strażakach z pozostałych 11 
jednostek. KP PSP w Zduńskiej Woli 
prowadzi szkolenia według potrzeb,

m. in. szeregowych (szkolenie podsta-
wowe) dla strażaków ochotników. Ta-
kie szkolenia odbędą się jesienią. Do-
datkowym elementem, pozwalającym 
na doskonalenie, są gminne manewry. 
Takie zawody, jakie odbyły się w roku 
ubiegłym w Zborowskich, planowane 
są także na rok przyszły. Podjęcie dzia-
łań ratowniczych przeze mnie w wy-
padku w Rembieszowie oraz rozmowy 
ze strażakami sprawiły, iż moim ce-
lem i marzeniem jest zorganizowanie 
szkolenia dla członków OSP z zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz z podejmowania właści-
wych decyzji, gdy udzielamy pomocy 
uczestnikom wypadku drogowego.
Czego życzy pan swoim kolegom i so-
bie na początku nowej kadencji?

– Moim kolegom życzę szczęśliwych 
powrotów z każdej akcji ratowniczo-
gaśniczej, wielu sukcesów w życiu 
prywatnym oraz w pracy społecznej 
i wytrwałości w dążeniu do realizacji 
celów oraz tego, aby mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości byli dumni 
ze swoich strażaków-ochotników. So-
bie życzyłbym tego, co i moim wszyst-
kim kolegom oraz rozsądnego dziele-
nia czasem pomiędzy rodzinę, pracę 
zawodową i społeczną. No i spełnienia 
kilku marzeń...

rozmawiała:
Karolina Tłokińska 
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Kropla wiedzy, ocean szko

Podróżujcie pierwszą klasą
Gospodarzami uroczystości byli: Jolanta Chełmiń-
ska, 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 łódz-
kiego; Jerzym Barskim, zastępcą dyrektora Depar-
tamentu Współpracy z Zagranicą w MEN, a także 
wojewódzcy i powiatowi komendanci policji i PSP 
oraz wielu dostojnych gości, w tym nauczyciele i ro-
dzice 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 Wojewódz-
kiej Inauguracji Roku Szkolnego 2011/12. W swojej 
blisko stuletniej historii Szkoła Podstawowa w Woj-
sławicach nie miała jeszcze nigdy okazji gościć tak 
wielu znamienitych gości. 

W swoim przemówieniu dyrektor podkreślał rolę 
szkoły w wychowywaniu i nauczaniu młodego poko-
lenia: – Nasi nauczyciele starają się odkrywać i rozbu-
dzać zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zachęcają 

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

olnych możliwości

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 naj-
bardziej zmniejszyć rozmiary tego oceanu.

Jako historyk dyrektor Guć przywołał datę 1 wrze-
śnia: – Nie zapominamy również o tym, że pierwszy 
dzień września w polskiej historii to data szczegól-
na. 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.

Szkoła – drugim domem
Henryk Staniucha, jako współgospodarz uroczysto-
ści, w swoim wystąpieniu podkreślał wagę budowa-
nia pokolenia ludzi dobrze wykształconych i wrażli-
wych: – Chcemy, aby szkoła stała się 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, woje-
woda łódzki, zwracając się do nauczycieli: – Szko-
ła 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 potrafi li 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 niezwy-
kle rad, że we wszystkich szkołach województwa 
– mimo nawałnic, które latem przeszły przez nasz 
region – odbywa się rozpoczęcie nowego roku nau-
ki. Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako „Rok szkoły 
z pasją”, a szkoła z pasją, to taka, w której nauczy-
ciel wychowuje, ma czas dla ucznia, a dyrektor jest 
liderem. Życzę dobrego, spokojnego roku, pełnego 
sukcesów wychowawczych i edukacyjnych.

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

W kamizelce bezpieczniej
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele fi r-
my PaBmedia wraz z zaproszonymi gośćmi rozdali 
wszystkim uczniom kamizelki. Jest to oddolna ini-
cjatywa PaBmedia, która ma przyczynić się do po-
prawy 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.
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OŚWIATA

Zadbajmy o słuch najmłodszych

Wokresie polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej 

badania przesiewowe słuchu u dzieci 
w wieku szkolnym stanowią integral-
ną część priorytetu z obszaru zdrowia. 
Działania prowadzone w tym czasie 
zmierzają do podpisania konkluzji Rady 
Europy, zalecającej przeprowadzenie ta-
kich 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 podsta-
wowych położonych na terenach wiej-
skich, a także 15.000 dzieci starszych, 
które zostaną wskazane przez nauczy-
cieli.

Realizacja bezpłatnych i dobrowol-
nych badań przesiewowych słuchu pla-
nowana 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, nie-
uciążliwe dla dziecka i są powszechnie 
stosowane w praktyce klinicznej.

Omawiany program stanowi kon-
tynuację badań, realizowanych w la-
tach 2008 i 2010, i będzie fi nansowa-
ny ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Nie-
słyszących i Niedosłyszących „Czło-
wiek-Człowiekowi” przy znacznym 
wsparciu merytorycznym, fi nansowym 
i kadrowym Instytutu Fizjologii i Pa-
tologii Słuchu w Warszawie.

Badania z lat ubiegłych wykazały 
u co 5 dziecka różnego rodzaju zabu-
rzenia słuchu. Pamiętajmy, że wiele 
zaburzeń słuchu, wykrytych we wcze-
snej fazie, może być skutecznie i szybko 
wyleczonych.

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 zorga-
nizowano stanice. Cztery z nich zlokalizowano w 
szkołach podstawowych: w Krobanowie, Izabelo-
wie, Annopolu Starym i Wojsławicach; w Gajew-
nikach 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, ta-
neczne, wokalne i rytmiczno-ruchowe. Były warsz-
taty z dziedzictwa kulturowego, polskiej tradycji, 
zdobnictwa regionalnego, piosenek i tańców ludo-
wych. 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 Mazowieckie-
go, Spały i Załęcza Wielkiego. Zwiedziły tam m.in. 
Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła” 
oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. W Załę-
czu 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 na-
wyków i postaw oraz poznanie najbliższej oko-
licy. 

A my się nie nudziliśmy

Zdrowo, bo owocowo

Nowy styl życia certyfi kowany

Program „Owoce w szkole” skie-
rowany jest do uczniów klas I – 

III szkół podstawowych. Uczestniczą 
w nim wszystkie szkoły podstawowe 
z terenu gminy Zduńska Wola. Ce-
lem programu jest długotermino-
wa zmiana nawyków żywieniowych 
dzieci i młodzieży poprzez zwięk-
szenie 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 jed-
nego owocowego.

Program fi nansowany jest ze środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej (75 proc.) oraz ze środków
z budżetu krajowego (25 proc.). 

Szkoła Podstawowa w Krobanowie 
26 września otrzymała „Certyfi -

kat wstąpienia do wojewódzkiej sieci 
szkół i przedszkoli promujących zdro-
wie”. 

Wręczenie certyfi katu, który ode-
brali: dyrektor szkoły Violetta Owcza-
rek i koordynator programu „Chcę być 
zdrów – wybieram ruch” – Małgorzata 
Głuszczyńska, odbyło się w auli Poli-
techniki Łódzkiej.

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

 FOT. ARCHIWUM SP W IZABELOWIE
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SPORT

Razem budujemy
sportowy sukces

Gmina Zduńska Wola jest uczest-
nikiem projektu  „Budujemy 

Sportową Polskę” prowadzonego przez 
Polski Klub Infrastruktury Sporto-
wej. Program ma przekonać społe-
czeństwo, że niezbędnym elementem 
rozwoju sportu i kultury fi zycznej jest 
powszechny dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury sportowej.

 „Budujemy Sportową Polskę” to au-
torski 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, bur-
mistrzów i wójtów, którzy wspierają 
rozwój sportu dzieci i młodzieży, któ-
rzy rozumieją znaczenie bezpieczeń-
stwa uprawiania sportu, którzy budują 
obiekty sportowe myśląc o niepełno-
sprawnych, którzy promują zdrowy, 
aktywny, bezpieczny styl życia, a w ten 

sposób tworzą otwarte i nowoczesne 
społeczeństwo europejskie.

Program „Budujemy Sportową Pol-
skę” ma na celu nie tylko promocję 
tworzenia nowoczesnej infrastruktu-
ry sportowej i rekreacyjnej, ale także 
szeroko rozumianej kultury fi zycznej, 
w tym sportu amatorskiego i wyczyno-
wego. Program ma charakter ciągły i 
będzie kontynuowany, stanowiąc jedną 
z głównych aktywności Polskiego Klu-
bu Infrastruktury Sportowej.

Program „Budujemy Sportową Pol-
skę” wspierany jest przez fi rmy, będą-
ce członkami Polskiego Klubu Infra-
struktury Sportowej, które w swojej 
działalności zwracają szczególną uwa-
gę na społeczny aspekt rozwoju infra-
struktury sportowej. 

Źródło:
http://www.sportowapolska.eu/

Srebrna Maja
W dniach 22-24 lipca 2011 roku 

w Płocku odbyły się fi nałowe za-

wody lekkoatletyczne w ramach 

XVII Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży. Podczas trzydniowych 

zmagań najlepszych polskich junio-

rów młodszych o tytuły mistrzów 

Polski walczyło ponad 800 lekko-

atletów w 42 konkurencjach.

Gminę Zduńska Wola reprezen-

towała Maja Nyks, wychowanka 

MUKS Park. Maja zajęła II miej-

sce, uzyskując wynik w rzucie 

młotem – 56,26 m, poprawiając 

o 3 metry swój rekord życiowy. 

Uzyskany wynik kwalifi kuje na-

szą zawodniczkę na V miejscu na 

światowych listach w kategorii ju-

nior młodszy.

Maję Nyks pokonała tylko wi-

cemistrzyni świata – Malwina Ko-

pron z Wisły Puławy, która uzy-

skała wynik o 40 cm lepszy od 

zawodniczki Parku. Trenerem Mai 

Nyks jest Tomasz Szewczyk.

Ruszył II Turniej Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska. Roz-
grywki dziecięcych drużyn potrwają 
do 7 października. W gminie Zduń-
ska Wola zostały przeprowadzone 
w dniach 12-14 września br.

Rozgrywki toczyły się pomiędzy dru-
żynami 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 Pu-
char Premiera rozpoczęła się 2 września 
na „Orliku” w Sulejówku. Do tegorocz-
nej edycji zgłosiła się rekordowa liczba 
– blisko 150 tysięcy – dziewcząt i chłop-
ców 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 za-
planowano również pilotażowy turniej 
w kategorii wiekowej 7-8 lat z udzia-
łem 100 zespołów, reprezentujących te 
ośrodki, które uczestniczyły w progra-
mie Akademia Orlika.

Turniej tradycyjnie rozpoczął się eli-
minacjami gminnymi. W dniach 2-16 
września 15 tysięcy drużyn na 1.109 
Orlikach walczyło o awans do elimi-
nacji wojewódzkich, które odbyły się 
w dniach 19-24 września. W rywa-

lizacji wojewódzkiej reprezentowali 
nas: w roczniku 2000-2001 drużyna 
ZGSPiP w Czechach, w roczniku 
1998-1999 (chłopcy) drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Wojsławicach, nato-
miast w tym samym roczniku (katego-
ria dziewczęta) reprezentacja ZGiSP 
w Janiszewicach.

Triumfatorzy eliminacji wojewódz-
kich, w tym drużyna dziewcząt z Ja-
niszewic, zakwalifi kowali się do fi na-
łów wojewódzkich (26.09 – 1.10), które 
wyłonią uczestników fi nału ogólnopol-
skiego.

Decydująca faza turnieju z udzia-
łem 64 drużyn w czterech kategoriach 

odbędzie się w Warszawie, gdzie 7 
października w hali Torwar rozegrane 
zostaną mecze fi nałowe.

Każda drużyna otrzymała już pa-
miątkowe dyplomy, medale i puchary. 
Każdy z uczestników otrzymał okazjo-
nalną koszulkę od organizatora, wodę 
i słodką niespodziankę.

Wręczenia pucharów i dyplomów 
dokonała Anna Stoparczyk, dyrektor 
ZGSPiP w Czechach. Nad bezpie-
czeństwem i zdrowiem uczestników 
imprezy czuwała obsługa medyczna 
z Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Zduńskiej Woli.

Orliki o puchar premiera

Ogrodzisko i Gajewniki najlepsze

IIITurniej Sołecki o Puchar Wój-
ta 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 zawod-
nicy Ogrodzisk, pokonując po rzutach 
karnych reprezentację Wojsławic 3:2. 
W plażowej piłce siatkowej zwyciężyli 
siatkarze z Gajewnik, którzy zwycięży-
li z drużyną z Ochraniewa 2:1.

W zmaganiach wzięło udział 12 
drużyn piłkarskich oraz 8 siatkarskich. 
Mecze były rozgrywane systemem pu-
charowym. Dla wszystkich uczestników 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rę-
bieskich przygotowały pyszną kiełbasę 
i kaszankę z grilla. Na zakończenie tur-
nieju organizatorzy wręczyli zawodni-
kom puchary i dyplomy.

Klasyfi kacja drużyn piłkarskich: 
1. Ogrodzisko 2. Wojsławice 3. Iza-
belów 4. Ochraniew

Klasyfi kacja plażowej piłki siatkowej:
1. Gajewniki 2. Ochraniew 3. Ogro-
dzisko 4. Ostrówek

Najlepszym strzelcem w Turnie-
ju Piłki Nożnej drużyn amatorskich 
został Jarosław Sadowski z drużyny 
Wojsławic. Najlepszym bramkarzem 
w Turnieju Piłki Nożnej drużyn ama-
torskich został Piotr Karpiński z dru-
żyny Izabelowa Małego. Najlepszym 
zawodnikiem w Turnieju Piłki Siatko-
wej drużyn amatorskich został Wiktor 
Płócienniczak z drużyny Gajewnik.
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OSP

Coraz 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 wyjaz-

dy – krwi oddaje się mniej. Tymczasem wypadków w tym 
okresie jest najwięcej. Akcję „Gorąca krew” i „Przeszczep 
to życie” 31 lipca zorganizowały wspólnie: Zarząd Gmin-
ny 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 ze-
brano ponad 7 litrów krwi.

– Krew może oddać każdy, kto ukończył 18 lat, a nie 
skończył jeszcze 60 roku życia – mówi Aleksandra Woź-
niak, 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 bez-
pieczne, a jej ubytek szybko się regeneruje.

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.

Oddawanie krwi powinno wejść nam w krewMedal dla wójta
Wójt Henryk Staniucha odzna-

czony został przez Prezydium Za-

rządu Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP złotym medalem „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa”.

Medal, ustanowiony, 18 wrze-

śnia 1959 roku, nadawany jest 

za wyróżniającą się działalność 

na rzecz ochrony przeciwpożaro-

wej. Medalem mogą być odznaczo-

ne osoby, instytucje i organizacje 

(w tym OSP, jej członkowie oraz 

działacze Związku OSP RP).

Osoba wyróżniona otrzymuje 

medal i legitymację, potwierdza-

jącą jego nadanie. Przy nadawaniu 

medalu zachowuje się kolejność 

w stopniach. Warunkiem przy-

znania medalu klasy wyższej jest 

posiadanie medalu klasy niższej 

przez co najmniej 4 lata.

I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych odbyły się 18 września 
2011 r. na boisku w Zborowskich. Ich organizato-
rem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Zduńskiej Woli, a gospodarzem zawo-
dów 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 kon-
kurencjach:
■ sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami
■ ćwiczenie bojowe.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych gru-
pach przedstawia się następująco:

Grupa A – klasyfi kacja 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.

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;

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

W grupie MDP dziewcząt startowały dwie dru-
żyny. MDP Beleń uzyskała wynik 116,08 pkt. Poza 
konkursem wystartowała drużyna MDP Zborow-
skie.

Zawodnicy najlepszych drużyn z rąk Doroty Ryl, 
wicemarszałka województwa łódzkiego oraz Henry-
ka Staniuchy, wójta gminy Zduńska Wola otrzymali 
dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, 
Urząd Gminy Zduńska Wola, Urząd Gminy Za-
police, Urząd Gminy i Miasta Szadek oraz Miasto 
Zduńska Wola. Pozostali uczestnicy uhonorowani 
zostali upominkami, ufundowanymi przez Auto-
mark Sp. z o.o.

Stawiamy na młodzież

 FOT. ARCHIWUM OSP JANISZEWICE
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WARTO WIEDZIEĆ

Większość terenów o zwartej zabudowie zaopa-
truje gospodarstwa w wodę z sieci wodociągowej. 
Za jakość wody, ciągłości jej dostaw i utrzymanie 
sieci w dobrym stanie technicznym odpowiada-
ją właściciele wodociągów albo ich eksploatato-
rzy. 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.

Co jest podstawą ustalania taryfi katora wody i ście-
ków?

– 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 zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków przewiduje dwojaki 
sposób regulowania należności za wodę i ścieki: po-
przez stawkę opłaty abonamentowej lub jednostkową 
stawkę za wodę i ścieki.

Przedsiębiorstwa wodociągowe określają tary-
fy dwojako. Pierwszy sposób to zastosowanie wy-
łącznie cen jednostkowych, drugi obejmuje okre-
ślenie należnej opłaty poprzez stawkę abonamentu 
oraz opłatę jednostkową zależną od zużycia wody, 
czy ścieków. Nie każde przedsiębiorstwo okre-
śla stawkę abonamentową. Stawka opłaty abo-
namentowej – to kwota określona za utrzymanie 
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wo-
dociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych oraz 
za usługę odczytu wodomierza lub urządzenia po-
miarowego i rozliczenia należności za ilość dostar-

czonej wody albo ilość odprowadzonych ścieków.
Stawka opłaty abonamentowej może być zatem usta-
lana na podstawie trzech rodzajów kosztów: utrzy-
mania w gotowości urządzeń wodociągowych lub 
kanalizacyjnych, jednostki usługi odczytu wodomie-
rza lub urządzenia pomiarowego oraz rozliczenia na-
leżności za wodę czy ścieki w roku obowiązywania 
taryfy. Te koszty są stałe, ustalone ściśle na podstawie 
obowiązujących przepisów.

Pozostałe koszty, związane z eksploatacją i utrzy-
maniem sieci, oczyszczaniem ścieków czy uzdatniania 
wody czy też przesyłu wody lub ścieków, są uwzględ-
niane w jednostkowej stawce. Do tej grupy kosztów 
zalicza się m.in.: koszty energii niezbędnej do pracy 
urządzeń, koszty napraw, koszty strat i pokrycia nie-
zapłaconych należności. I tutaj odnajdujemy już ana-
logię do budżetu domowego – im mniejsze wydatki, 
tym mniejsze koszty utrzymania domu.

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 zna-
czenie 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 uczci-
wych odbiorców, którzy płacą za świadczone usłu-
gi. 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 nie-
uczciwych 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 po-
twierdzi, zlikwidują nielegalne przyłącze.

Czy istnieją kary dla złodziei wody?
– Nielegalne pobieranie wody czy wprowadzanie 

ścieków to kradzież. Istnieją kary dla nieuczciwe-
go właściciela. Eksploatator sieci ma prawo żądać 
zwrotu kosztów za świadczone usługi, wyliczane-
go według norm zużycia wody, więc w ilościach 
większych niż te faktycznie zużywane w gospodar-
stwach 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 urzą-
dzeń kanalizacyjnych.

Łatwo policzyć, że jeżeli w momencie kontroli 
w gospodarstwie okaże się, że gospodarz manipulo-
wał 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.

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

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Kradzież wody – kto za to płaci?

Zbiórka folii z sukcesem
Wwyniku wiosennej zbiórki folii po sianoki-

szonce, folii po kiszonce i worków po nawo-
zach sztucznych w 17 gospodarstwach na terenie na-
szej gminy zebrano 3.388 kilogramów tych odpadów. 
Zbiórka ta była drugą akcją w gminie Zduńska Wola. 
Jak widać po ilości odpadów, cieszyła się dużym za-
interesowaniem rolników.

Z doświadczeń organizatorów, zdobytych 
po pierwszej edycji akcji, owocnym okazała się zmia-
na formy pozyskiwania odpadów. Zrezygnowano 
ze zbiórki w wyznaczonych punktach, a zdecydo-
wano 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 nada-
wały się również do spalenia. Zbiórka w gospodar-
stwach rolnych okazała się trafi onym pomysłem, 
pozwala bowiem przygotować odpady w dogodnym 
czasie i ilościach.

Uczestnicy akcji, przekazujący zużyte folie, 
otrzymują dokument potwierdzający odbiór odpa-
du i poddanie go recyklingowi. Takim zaświad-
czeniem rolnicy mogą się okazać w razie kontroli 
np. z ARiMR.

W przypadku dużego zainteresowania, akcja zo-
stanie powtórzona w najbliższym czasie.

Zebrane odpady będą poddane odzyskowi, 
a w miarę możliwości folie mogą być przetworzone 
na granulat, który jest stosowany do produkcji no-
wych materiałów foliowych.

Władze gminy Zduńska Wola, w imieniu własnym 
oraz PHU SOMASZ s.c., pragną podziękować rolni-
kom oraz sołtysom z naszej gminy za aktywny udział 
w zbiórce folii agrarnej.

Rolników, którzy chcieliby oddać zużyte folie 
agrarne, prosimy o kontakt z Agnieszką Puławską-
Wlazło z Urzędu Gminy Zduńska Wola (dane kon-
taktowe w informacji powyżej).
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WAKACJE 2011

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 wyróżnio-
no 2 uczniów i 6 uczennic z Gminne-
go Gimnazjum w Janiszewicach oraz 
4 uczniów i 8 uczennic z Gminne-
go Gimnazjum w Czechach.

Z Węgier do Polski przyjechało
14 dzieci z dwójką opiekunów. 
Z naszymi kolonistami spotkali się 
w miejscowości Berezka.

Program obfi tował w liczne atrak-
cje turystyczne, wędrówki po oko-
licy, 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 – Mu-
zeum Przyrodnicze BPN, a w Kro-
śnie – Muzeum Lamp Naftowych. 
W Polańczyku statek zabrał wszyst-
kich uczestników w rejs po Solinie, 
dzięki czemu mogli zobaczyć naj-
piękniejsze 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 wy-
prawa do Komańczy, w trakcie której 
uczestnicy obozu, pod opieką prze-
wodnika górskiego, pokonali zabło-
cone bieszczadzkie połoniny pieszo 
i w samochodzie terenowym. Będąc 
w Bieszczadach, nie można pomi-
nąć Łańcuta. W programie przewi-
dziano zwiedzanie zamku, Muzeum 
Parowozów, stajni i ogrodów zam-
kowych.

Pobyt w Bieszczadach – podsumo-
wany. Teraz wszyscy czekają na kolej-
ne międzynarodowe spotkanie – tym 
razem na Węgrzech.

Tylko słońca brakowało

 FOT. ARCHIWUM ZGiSP W JANISZEWICACH


