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Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czechach
dysponują już nowym lekkim
samochodem ratowniczogaśniczym. Zastąpi on
wysłużonego 30-letniego żuka

W Turnieju Orlika drużyna
piłkarska z Czech dotarła do
finału województwa
łódzkiego. Zajęła 7. miejsce
na 281 drużyn startujących
w roczniku 1999-2000

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Zduńska Wola
zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Nowego Roku
Henryk Staniucha

Janusz Sakiewa

wójt Gminy Zduńska Wola wraz z pracownikami

przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola wraz z radnymi
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Szanowni
Mieszkańcy
Gminy
Zduńska Wola

tej części każdego wydania
naszego informatora dzielę się
reﬂeksjami na temat problemów, z którymi na co dzień musimy się mierzyć.
Władza ustawodawcza i wykonawcza
nakłada na nas ciągle nowe zadania,
które – czy chcemy, czy nie – jako samorząd musimy realizować. I to właśnie
samorząd terytorialny jest identyﬁkowany z wszelkimi negatywnymi skutkami realizacji tych zadań. Mam na myśli
chociażby tzw. ustawę śmieciową.
Jednak w obliczu nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia najważniejszy wydaje się kontakt z rodziną,
z sąsiadem, z drugim człowiekiem. Reﬂeksja nad codziennym dniem i trudami, które musimy znosić, powinna nam
pokazać, że bez oparcia w najbliższych,
bez oparcia w innej osobie ten świat
byłby jeszcze trudniejszy.
Wyciszmy więc swoje negatywne
nastroje, pokażmy więcej człowieczeństwa, szanujmy się wzajemnie – nawet
przy różnicy zdań.
W tak doniosłej chwili życzę Państwu, aby okres świąteczny był prawdziwym wytchnieniem od codziennych
obowiązków, aby był to czas spędzony
w gronie rodziny i przyjaciół, a Nowy
2013 Rok przyniósł Państwu wiele
szczęścia i spełnienia marzeń.
Henryk Staniucha
Wójt Gminy Zduńska Wola

By wszyscy poczuli magię
Świąt Bożego Narodzenia

Zduńska Wola
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7 grudnia w strażnicy
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Piaskach
odbyło się
spotkanie opłatkowe,
przygotowane z myślą
o najstarszych
i samotnych
mieszkańcach gminy.
Wigilię rozpoczęliśmy odczytaniem
fragmentu ewangelii o narodzeniu
Pana Jezusa i modlitwą. Po niej wszyscy wzajemnie dzieli się opłatkiem,
składali sobie życzenia i śpiewali kolędy przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami.
Wigilijnej modlitwie przewodni-
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czył ks. Włodzimierz Konopczyński, proboszcz Paraﬁi pw. Św. Urszuli
w Strońsku przy udziale ks. kan. Janusza Gozdalika, proboszcza Paraﬁi pw.
Św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy
w Korczewie.
– Opłatkowe spotkanie zorganizowaliśmy po raz szósty. Wigilia w gronie stu osób, przygotowana w uroczystej, świątecznej oprawie budzi
wiele pozytywnych emocji. Najstarsi
i samotni są tutaj najważniejsi – mówił wójt Henryk Staniucha. – Pragnę
wszystkim zgromadzonym życzyć
dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa na Boże Narodzenie i nadchodzących rok 2013.
Przedświąteczne spotkanie uświetnił jasełkowy występ dzieci z Zespołu

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

i Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
Z naszego zaproszenia korzystają
zwykle osoby starsze, samotne lub takie, które z różnych względów same
Wigilii nie przygotowują. Jest to dla
nich okazja do spotkania w szerszym
gronie – w miłej, przedświątecznej atmosferze.
W organizację tegorocznego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób.
Wspierali nas: mieszkańcy sołectwa
Piaski wraz z Elżbietą Rosiak – sołtysem wsi oraz Jarosławem Andrzejewskim, radnym Gminy Zduńska Wola,
a także dyrekcja i uczniowie ZGSPiP
w Czechach oraz członkowie Młodzieżowej Rady Gminy.
Zdjęcia: Karolina Tłokińska

Projekt i opracowanie DTP:

Opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
REGIONY

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

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

OSP
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W rocznicę odzyskania
niepodległości
Zduńskowolscy samorządowcy, przedstawiciele organizacji, instytucji, stowarzyszeń i szkół z terenu
powiatu zduńskowolskiego
11 listopada uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 94. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę.
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Strażacki kapelan

Ksiądz
K
i d k
kanonik
ik JJanusz G
Gozdalik
d lik został Kapelanem Strażaków Powiatu
Zduńskowolskiego. Na tę funkcję powołał go metropolita włocławski, ks.
bp Wiesław Alojzy Mering na wniosek Komendanta Powiatowego PSP

Zduńskowolskie uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Bazylice Mniejszej p.w. WNMP.
Następnie złożono kwiaty
pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego.

w Zduńskiej Woli.
Ksiądz kanonik ma 57 lat. Posługę kapłańską pełni już 31 lat. W Korczewskiej paraﬁi pracuje od roku
2006. Jest to już jego trzecia paraﬁa,

Gminę Zduńska Wola
reprezentowały: delegacja
z Urzędu Gminy, reprezen-

tacje pocztów sztandarowych
placówek oświatowych oraz
jednostek ochotniczych stra-

ży pożarnych, w tym z OSP
w Czechach.
Zdjęcie: Martyna Szargała

w której pełni funkcję proboszcza.
Poprzedni kapelan – ks. prałat Andrzej Ciapciński – zmarł 19 lipca br.
po ciężkiej chorobie.
Duszpasterstwo strażaków jest

Ekoczyściciel na kołach

formą

duszpasterstwa

specjali-

stycznego, które obejmuje strażaków zawodowych oraz strażaków
ochotników.

■■■
OSP Czechy powstała w 1955 roku.
W swoich szeregach zrzesza 42 członków czynnych. Większość strażaków
ochotników legitymuje się przeszkoleniem i pełną gotowością do akcji

ratowniczych. Strażacy prowadzą
swoją społeczną działalność w murowanej strażnicy, w której znajduje
się sala widowiskowa z zapleczem
oraz garaż. Od 1986 roku jednostka jest zmotoryzowana. Dotychczas
posiadała jedynie 30-letni, wysłużony samochód marki Żuk. Na wyposażeniu jednostki znajduje się także
pełne umundurowanie strażackie,
2 motopompy, węże pożarnicze
i wiele innego sprzętu niezbędnego
do działań strażackich.

Ratowali dobytek
w Gajewnikach

Podczas
P
d
wichury
i h
uszkodzony
k d
zostałł
dach, który ranił dwie osoby oraz
konia...
Tak w skrócie wyglądał scenariusz
strażackich manewrów, które 24 października zorganizowano w Stajni Gajewniki. Pozorowana akcja ratownicza
trwała 50 minut. Oprócz zawodowych
strażaków w ćwiczeniach brały udział
cztery jednostki OSP (w tym OSP Janiszewice), policja, służby medyczne
i weterynaryjne. Ochotnicza Straż Pożarna ze Zborowskich zabezpieczała
w tym czasie Komendę PSP w Zduńskiej Woli.
Archiwum KP PSP w Zduńskiej Woli
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Zakup samochodu był możliwy
dzięki doﬁnansowaniu: WFOŚiGW
w Łodzi (59.760 zł); Zarządu Głównego ZOSP RP (50.000 zł); Gminy
Zduńska Wola (39.000 zł) oraz wkładowi własnemu OSP w Czechach.

Zduńska Wola

chotnicza Straż Pożarna w Czechach wzbogaciła się o nowy
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Zastąpi on wysłużonego 30-letniego
żuka.
Samochód jest bogato wyposażony.
Posiada m.in. zbiornik wody z pompą szybkiego natarcia, a także zestaw
„ekoczyściciel”, który umożliwia usuwanie i neutralizację substancji oleistych i ropopochodnych. Pojazd dysponuje także masztem oświetleniowym
wraz z agregatem prądotwórczym
oraz wciągarką, pompą pływającą,
piłą do drewna, sygnalizacją świetlną
i dźwiękową oraz systemem łączności
radiowej.
– Nowy pojazd podniesie bezpieczeństwo strażaków, biorących udział
w działaniach ratowniczych oraz osób
podróżujących drogą krajową nr 12
(14). Pozwoli na spełnienie norm
ekologicznych i wpłynie na ochronę
środowiska poprzez szybsze usuwanie
skutków wypadków drogowych i innych klęsk. Ten pojazd zapewni także
zmniejszenie emisji spalin i zużycia
wody podczas akcji, dzięki zastosowaniu nowoczesnej linii szybkiego natarcia, co bardzo korzystnie wpływa
na ochronę środowiska naturalnego
– argumentuje Włodzimierz Ignaczak, prezes OSP Czechy.

O
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Utalentowane gospodynie
Spotkanie kół gospodyń wiejskich z terenu działania LGD „Podkowa” zorganizowano po raz trzeci. Tegoroczna edycja odbyła się 24 października
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.
Z roku na rok członkinie kół coraz liczniej przybywają na spotkania, które działacze z LGD starają
się coraz ciekawiej urozmaicać.
Trzecie spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca wydarzeń, jakie miały miejsce
w ciągu roku, a w których panie z kół gospodyń
wiejskich licznie uczestniczyły. Nie zabrakło zdjęć
i opowieści. A było co wspominać! Wspólnie braliśmy przecież udział w targach, dożynkach, warsztatach i wyjeździe studyjnym…
Po podsumowaniu roku 2012 przyszedł czas
na snucie planów na rok następny. Mamy pomysły
na udział w wielu wydarzeniach i ciekawych imprezach, do czego serdecznie zapraszamy gospodynie
z naszego obszaru.
Na spotkaniu obecna była Katarzyna Polanowska, reprezentująca Instytut Nowych Technologii
w Łodzi. Poinformowała zgromadzone panie o możliwościach, jakie stowarzyszeniom daje uczestnictwo
w projekcie „Trzeci sektor – siłą społeczeństwa oby-

watelskiego”.
W następnej części spotkania przygotowaliśmy dla
pań niespodziankę w postaci warsztatów decoupage.
Zajęcia poprowadziła plastyczka – Judyta Michalska.
Technika decoupage polega na zdobieniu różnych
przedmiotów wycinankami serwetek bądź papieru
oraz farbami. Prace były niezwykle barwne, a sama
technika bardzo spodobała się uczestniczkom warsz-

tatów, które prześcigały się w pomysłach na upiększanie przyniesionych z domu słoików, butelek, pudełek czy talerzy. Jesteśmy pewni, że niejedna z pań
odkryła w sobie nowy talent.
Spotkanie zakończył poczęstunek, który przygotowało Stowarzyszenie Kobiet Szadkowic i Ogrodzimia „KOS”.
tekst i zdjcie: Paulina Stańczyk

Zduńska Wola
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Leader wspiera naszych lokalnych liderów
U
tworzenie w roku 2008 Lokalnej
Grupy Działania „Podkowa” i jej
działalność są dowodem na to, że dla
dobra wspólnego warto pogodzić interesy kilku różnych środowisk. W skład
LGD wchodzą: gmina i miasto Szadek,
gmina Zduńska Wola i gmina Zapolice.
Tylko działając razem można pozyskać
unijne dotacje dla lokalnych projektów
z osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Początki LGD
nie były łatwe, ale po ponad czterech
latach wiadomo, że warto było podjąć
to trudne wyzwanie. W tym czasie doﬁnansowano 18 wniosków z naszego terenu, a kolejnych 9 jest w trakcie oceny.

Rozmowa
z Pawłem Mataśką,
prezesem Lokalnej Grupy
Działania „Podkowa”
7 lutego 2008 roku odbyło się pierwsze
spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. Przyjęty został wówczas statut stowarzyszenia oraz
wybrano jego władze. Jest pan pierwszym i jak na razie jedynym prezesem.
Co się wydarzyło od tego czasu?
– Każdego roku LGD ogłasza nabory
wniosków o przyznanie pomocy ﬁnansowej, m.in. dla stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, gmin i kościołów.

Na początku naszej działalności stworzyliśmy dokument o nazwie Lokalna
Strategia Rozwoju, w którym założyliśmy dwa główne cele naszej działalności: poprawę jakości życia mieszkańców
obszaru LGD oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizację mieszkańców. Wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia zmierzają do ich realizacji.
Lokalne grupy działania mogą pozyskać kilka milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, atrakcyjności turystycznej gmin
– członków LGD. Jak to się przekłada na kwoty do wykorzystania przez
poszczególne gminy, które wchodzą
w skład LGD „Podkowa”?
– Gminy są największym beneﬁcjentem, który pozyskuje środki za pośrednictwem LGD w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie
„Małych projektów”. Gmina Zduńska

W otrzymała wsparcie m.in. na buWola
ddowę ogólnodostępnych placów zabaw,
wydanie folderu promocyjnego i leksyw
kkonu sołectw. Gmina Zapolice ubiegała
ssię o pomoc w zakresie doﬁnansowania
pprzebudowy świetlicy wiejskiej w miejsscowości Swędzieniejewice. Za pomocą
śśrodków unijnych odnowiła także park
w Strońsku. Gmina Szadek postawiła
na poprawę infrastruktury. Złożone
n
wnioski dotyczyły np. budowy placu
w
sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo czy doposażenia
świetlic wiejskich w Przatowie Dolnym i Krokocicach.
Rozumiem, że powstanie Stowarzyszenia zostało zainicjowane po to,
aby połączyć siły różnych podmiotów
w celu realizowania wspólnych projektów np. w obszarze kultury czy pielęgnowania tradycji?
– Stowarzyszenie nie tylko prowadzi
nabory wniosków o przyznanie pomocy,
ale również rozwija działalność kulturalną. Należałoby tu wspomnieć chociażby o współorganizacji dożynek w każdej
z gmin członkowskich oraz corocznej
organizacji Nocy Świętojańskiej, która
jest dobrym przykładem podtrzymywania tradycji regionalnych.
A w jaki sposób aktywizuje się i zachęca do współpracy lokalną społeczność?

– Działania, poprzez które realizujemy ten cel, to organizacja warsztatów, szkoleń i wyjazdów. W tego typu
przedsięwzięciach najliczniej uczestniczą członkinie KGW z naszego obszaru.
To właśnie wraz z nimi LGD reprezentuje gminę na różnego rodzaju imprezach o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Razem byliśmy m.in. na targach
Agrotravel w Kielcach czy na targach
Na Styku Kultur w Łodzi.
Jak pan ocenia mijający rok w świetle
działań LGD „Podkowa”?
– Organizowaliśmy różne imprezy,
uczestniczyliśmy w dożynkach, przeprowadziliśmy warsztaty artystyczne
dla KGW. Myślę, że mijający rok obﬁtował w wiele sukcesów, jakie udało
się osiągnąć dzięki naszej działalności.
Jakie przedsięwzięcia zostały zaplanowane na nadchodzący 2013 rok?
– Rok 2013 zapowiada kolejne nabory wniosków. W planie mamy ponadto
realizację projektu współpracy z innymi lokalnymi grupami działania, który
będzie polegał na organizacji dużego
wydarzenia kulturalnego pokazującego
bogate dziedzictwo naszego regionu.
Prace nad jego organizacją już trwają.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała:
Karolina Tłokińska

OŚWIATA
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Nowocześnie z komputerem
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”,
będzie realizowany w naszej gminie w dwóch placówkach: w Szkole Podstawowej w Janiszewicach
oraz w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla
planowanego wieloletniego programu rządowego, którego zadaniem jest rozwijanie kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także
do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów oraz nauczycieli, a także przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez
całe życie.
Zamówione sprzęty i pomoce naukowe będą
wykorzystywane na lekcjach w klasach IV-VI oraz
na zajęciach w kołach przedmiotowych. Z pomocy
dydaktycznych będą korzystali także uczniowie klas
I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach.
Wszyscy nauczyciele przeszli już dwa szkolenia.
Podczas pierwszego krótko zapoznali się z głównymi założeniami programu. Udostępniono im także
pomoce, jakie w ramach programu otrzymały szkoły.
Podczas drugiego szkolenia jego uczestnicy opracowali kodeks TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej). Przypomniano im także wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz o obowiązującym
jej uczestników prawie autorskim.
Wszystkie urządzenia i pomoce, zamówione do realizacji zadań programu, są już w obu szkołach.

Lista sprzętu objętego doﬁnansowaniem:
1. Przenośne komputery dla nauczycieli (2+5)
2. Przenośny komputer dla uczniów (24+27)
3. Urządzenia wielofunkcyjne
4. Drukarki
5. Skanery
6. Tablice interaktywne z systemem mocowania
7. Urządzenia i oprogramowania do przeprowadzania wideokonferencji
8. Systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi
9. Projektory krótkoogniskowe
10. Głośniki

11. Kontrolery WLAN do zarządzania szkolną
siecią bezprzewodową
12. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej
13. Routery z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań
14. Projektory multimedialne
15. Wizualizery
16. Ekrany na statywach
17. Szafki do przechowywania przenośnych komputerów z funkcją ładowania baterii.
SP w Janiszewicach i SP w Wojsławicach
Zdjęcie: Archiwum SP w Janiszewicach

SP w Czechach

I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych
uczniów oraz ich możliwości psychoﬁzycznych. Zajęciami objętych zostanie
łącznie 155 uczniów z klas I-III.
W ramach zadań projektowych
prowadzone będą dodatkowe zajęcia
dla dzieci ze specyﬁcznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym

SP w Janiszewicach

także zagrożonych dysleksją; dla
dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Dzięki udziałowi w projekcie,
uczniowie zyskają okazję do wspierania
ich indywidualnego rozwoju, a szkoły wzbogacą się o nowe pomoce edukacyjne, które będą wykorzystywane
w pracy dydaktycznej także po zakończeniu działań projektowych.
Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach

SP w Wojsławicach

Zduńska Wola

szystkie szkoły podstawowe
z gminy Zduńska Wola przystąpiły w bieżącym roku szkolnym
do programu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III”, realizując projekt
pn. „Raz, dwa, trzy – równasz ty! ”.
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas

W
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Czas podsumowań
Jaki był mijający rok? Odpowiedzi będą zróżnicowane… Dla jednych 2012 był pełnym nadziei i radości,
dla innych czasem niepokoju i rozczarowań. Razem cieszyliśmy się z sukcesów naszych uczniów
i sportowców. Byliśmy dumni z kolejnych zrealizowanych inwestycji. Wspieraliśmy panie z KGW podczas
wielu wyjazdów promujących gminę. Służyliśmy pomocą strażakom ochotnikom w realizowaniu ważnych
dla nich wydarzeń i inwestycji. Odnotowywaliśmy najważniejsze z nich na łamach kwartalnika „Nasza Gmina
Zduńska Wola”. Poniżej przedstawiamy wydarzenia, wybrane z kalendarza 2012, które – według nas
– warte są przypomnienia.

Styczeń
Pamiętać i pomagać

■ Aż 28 spotkań było koniecznych, aby wyłonić
zwycięzców III Turnieju Halowego Piłki Nożnej
Seniorów, który odbył się w Wojsławicach. Najlepszym strzelcem został Rafał Sowała, a najlepszym
bramkarzem – Marcin Kaczmarek.
■ Gospodynie z terenu gminy spędziły wieczór ostatkowy w strażnicy w Korczewie, przygotowując tradycyjne łakocie. Tydzień później regionalne specjały
prezentowało KGW z Pratkowa podczas XVIII Targów „Na styku kultur” w Łodzi.

Marzec
Biała sobota dla zdrowia
■ 11 instytucji włączyło się w propagowanie założeń

Zduńska Wola
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Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro. Zebrane
pieniądze przekazano na leczenie Klaudii ze Zduńskiej Woli.
■ 21 i 22 stycznia obchodziliśmy w naszych placówkach przedszkolnych Dzień Babci i Dziadka.
■ 3 szkoły podstawowe przystąpiły do próbnego testu, przygotowanego przez wydawnictwo
Operon. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed oﬁcjalnym, kwietniowym
egzaminem.

Luty
Wiedzę zdobywali
w Zakopanem
■ 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach uczestniczyło w tygodniowym obozie językowym w Zakopanem, zorganizowanym w ramach realizowanego w szkole projektu „Mocni
sobą”.

braliśmy ponad 130 ton materiałów szkodliwych dla
środowiska.
■ Podczas V Festynu Recyklingowego pojęto nowe
przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Rozpoczęliśmy m.in. kampanię informacyjną w zakresie
wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami.
■ 130 szóstoklasistów z 6 szkół podstawowych przystąpiło do pierwszego w swoim życiu egzaminu,
sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Maj
Julian Tuwim patronuje
w Izabelowie
■ Udział lekarzy specjalistów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych współorganizatorów Festiwalu zaowocował wykonaniem ponad
1000 różnych badań. W tym dniu dzieci miały okazję wcielić się w role… lekarzy swoich ulubionych
przytulanek.
■ Wojewoda łódzki i łódzki kurator oświaty wręczyli
nagrody 6 uczniom z Zespołu Szkół w Czechach.
Byli to laureaci konkursów wojewódzkich i stypendyści Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania
Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Wyróżnienia
otrzymali także nauczyciele pracujący z uzdolnionymi uczniami.

Kwiecień
Ekologia
na pierwszym miejscu
■ Nieodpłatna zbiórka odpadów azbestowych zakończyła się kolejnym sukcesem. W czasie akcji ze-

■ Szkole Podstawowej w Izabelowie nadano imię
Juliana Tuwima. Placówka otrzymała także sztandar. Prace nad wyborem patrona, rozpoczęte w roku
szkolnym 2007/2008, zakończyły się 12 maja niezapomnianą uroczystością.
■ Rok 2012 poświęcony był Januszowi Korczakowi. W tym roku przypadła m.in. 70 rocznica jego
śmierci. Ten rok to wielka lekcja tolerancji adresowana do dzieci i dorosłych.
■ Po raz czwarty gmina włączyła się do Europejskie-

ROK 2012?
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■ 1 października uroczyście oddano do użytku nowe

go Tygodnia Sportu, organizowanego przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich. W ramach akcji
odbyło się u nas wiele imprez sportowych. W kilku, m.in. zorganizowanych w Janiszewicach i Izabelowie, uczestniczył Artur Partyka.

Czerwiec
Lokalne smaki i wianki
uczestniczyło w korowodzie dożynkowym. Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Wojsławice. Po Mszy Świętej i dzieleniu chleba mieszkańcy
i zaproszeni goście uczestniczyli w konkursach sportowych i rekreacyjnych.
■ Ochotnicza Straż Pożarna w Annopolu Nowym
z okazji swojego 50-lecia otrzymała sztandar.

■ Ochotnicza Straż Pożarna w Czechach wzbogaciła

■ Henryk Staniucha i Zoltan Vig uroczyście za-

Sierpień
Węgierskie biesiadowanie
■ Na początku sierpnia delegacja gminy z dwudniową
wizytą gościła w Lőrinci, gdzie świętowano 20. rocznicy nadania praw miejskich miastu partnerskiemu.
■ 21 wieńców dożynkowych oraz delegacji sołectw

inaugurowali rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole
Szkół w Czechach.
■ Szkoła Podstawowa w Wojsławicach oraz Szkoła
Podstawowa w Janiszewicach zostały wytypowane
do pilotażowego rządowego programu „Cyfrowa
Szkoła”.
■ Mixer Regionalny, czyli 9. Jarmark Wojewódzki
to znakomita promocja regionu. W tym roku naszą
gminę reprezentowali: PPH Klimeko, KGW z Pratkowa i Tymienic, Przedsiębiorstwo Sadownicze Agaty i Zenona Banasiów oraz państwo Dobrowolscy.
■ Zakończono remont ulicy Kosynierów we wsi
Karsznice.
■ Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi:
Janiszewice-Ochraniew-Wymysłów.

się o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
■ Podczas listopadowej sesji nagrodzono mieszkańców gminy, którzy włączyli się czynnie w kształtowanie systemu gospodarki odpadami w gminie
Zduńska Wola. I nagrodę (telewizor 21’ LCD)
w ogłoszonym konkursie wygrała Zoﬁa Misztal
z Rębieskich.
■ 15 listopada odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady
Gminy (na zdjęciu).
■ Zakończono przebudowę drogi w Ochraniewie.

Grudzień
Świąteczny nadszedł czas

Październik
Wokół szkoły
■ Mikołaj z workiem niespodzianek przybył na Turniej Mikołajkowy, który odbył się w Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Turniej przyciągnął
najmłodszych mieszkańców gminy ze wszystkich
placówek oświatowych.
■ 7 grudnia połamaliśmy się opłatkiem z osobami samotnymi z terenu naszej gminy. W tym roku
we wspólnej Wigilii, która odbyła się w sołectwie
Piaski, uczestniczyło prawie 100 osób.
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Lipiec
Walczyły sołectwa

sku w Rębieskich. Zmagania odbywały się w dwóch
kategoriach sportowych. Pierwsze miejsce w meczu
piłki nożnej zajęła drużyna z Wojsławic. Zwycięstwo w meczu piłki siatkowej przypadło drużynie
z Ochraniewa.
■ Po raz kolejny najlepsi uczniowie szkół gimnazjalnych w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce wyjechali na letni wypoczynek. W tym roku
spędzili 9 dni z węgierskimi przyjaciółmi w Szilvasvarad.

Listopad
Z ekologią za pan brat

Wrzesień
Rozpoczęcie roku

tali lato! Noc Kupały zorganizowała Lokalna Grupa
Działania „Podkowa”.
■ Podczas sesji absolutoryjnej wójt gminy otrzymał
jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu
za rok 2011.
■ Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsi
Czechy.

■ 13 drużyn 1 lipca walczyło o Puchar Wójta na boi-

wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej
w Annopolu Starym.
■ W szkołach rozpoczynają się programy edukacyjne m.in.: „Raz, dwa, trzy – równasz ty” i „Cyfrowa
szkoła”.
■ Pierwszoklasiści wszystkich szkół podstawowych
przez symboliczne pasowanie ołówkiem zostają przyjęci do braci uczniowskiej.
■ Drużyna chłopców ze Szkoły w Czechach (rocznik
1999-2000) dotarła do ﬁnałów wojewódzkich w nieoﬁcjalnych mistrzostwach Polski, czyli w Turnieju
Orlika o puchar Donalda Tuska.

Zduńska Wola

■ W stajni w Gajewnikach mieszkańcy gminy powi-
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Śniadanie
daje moc

Pamiętają o swoim Patronie
Święto patrona to jeden z najważniejszych dni dla szkolnych społeczności.
W Zespole Szkół w Czechach dzień,
w którym wszyscy oddają hołd wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II,
przypada 16 października.

7 listopada w Zespole Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach przeprowadzono akcję w ramach programu „Śniadanie daje moc”.
Dzięki temu posiłkowi dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują
się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień,
dlatego też uczniowie naszej szkoły,
podczas godziny do dyspozycji wychowawcy, przygotowywali zdrowe

Szkolne świętowanie rozpoczęła
uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu zaprezentowano montaż
słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II
– Papież Rodziny”, przygotowany
pod kierunkiem nauczycieli: Grażyny Marczewskiej i Bożeny Gąsiorowskiej. Młodzi artyści przedstawili
program złożony z utworów poetyckich mówiących o patronie szkoły,
jego rodzinie oraz twórczość Karola
Wojtyły. Scenograﬁę tworzyły portrety patrona oraz prace dzieci o rodzinie, wykonane pod kierunkiem

Barbary Chwiałkowskiej i Mirosławy Walczak. Przeprowadzono także
zbiórkę pieniędzy na budowę nowej

szkoły w Togo w Afryce, która należy
do Rodziny Szkół Jana Pawła II.
tekst i zdjcie: ZGSPiP Czechy

i pełnowartościowe posiłki, po czym
zasiedli do śniadań klasowych. Zajęcia zaangażowały wszystkich uczniów
do aktywnego udziału w akcji (przyno-

Dwa konkursy z policjantami

sili składniki, komponowali sałatki, kanapki, desery owocowe), uczyły pracy
w grupie i odpowiedzialności.
Najmłodszym pomagali rodzice,
opiekunowie i nauczyciele. Starsi
uczniowie sami przygotowywali posiłki. Dobra zabawa towarzyszyła
wszystkim. Dzieci miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także
z odkrywania nowych smaków.
Tekst i zdjęcie: Archiwum
ZGiSP w Janiszewicach

Zdrowo,
bo owocowo

owiatowy Konkurs Sprawności
Fizycznej oraz Konkurs Wiedzy
o Bezpieczeństwie rozegrano 12 września w Zespole Szkół w Czechach. To
już VII edycja „Policyjnej Akademii
Bezpieczeństwa”. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji
w Zduńskiej Woli.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas drugich z 11 szkół podstawowych powiatu zduńskowolskiego.
Konkurs składał się z 2 części: teoretycznej (test wiedzy o bezpieczeństwie)
oraz praktycznej (pokonanie sprawnościowego toru przeszkód).

P

Tydzień owoców w przedszkolu w Czechach, który tradycyjnie odbywa się
w październiku, upłynął pod hasłem

Zduńska Wola
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„Zdrowo, bo owocowo”. Dzieci po raz
kolejny przekonały się, że owoce
są bardzo ważne w diecie każdego

Laureaci konkursów:
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 6 w Zduńskiej Woli

■ III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Czechach.
W inauguracji konkursów uczestniczyli m.in.: Andrzej Brodzki, wiceprezydent Zduńskiej Woli; Antoni Wujda,
zastępca wójta gminy Zduńska Wola;
młodszy inspektor Zbigniew Polek, zastępca komendanta Powiatowej Policji.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał
nagrodę oraz pamiątkowy dyplom.
Wójt gminy Zduńska Wola ufundował
nagrodę specjalną dla najlepszej placówki oświatowej. Otrzymała ją Szkoła Podstawowa w Czechach.
Archiwum ZGSPiP w Czechach
Zdjęcia: Archiwum KPP w Zduńskiej Woli

przedszkolaka, poznawały walory
smakowe i wartość odżywczą owoców,
zarówno spożywanych codziennie, jak
i tych bardziej egzotycznych.
Maluchy przygotowały wspaniałe
„jabłuszkowe ludki”, a starszaki wyciskały soki z owoców i wykonywały
różnorodne owocowe kompozycje.
Wszystkie te działania były przeprowadzane w ramach programów Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia
Zdrowia Przedszkolaka oraz Akademia
Super Przedszkolaka, realizowanych
w przedszkolu.
Archiwum GP w Czechach

Edukacja... na czterech łapach
e wrześniu i w październiku policjanci z KPP
w Zduńskiej Woli przeprowadzili spotkania
eedukacyjne z uczniami szkół i przedszkoli z terenu
ggminy. W niektórych placówkach uczestniczył także
ppolicyjny pies ze swoim opiekunem – asp. Krzysztoffem Kraszewskim. Dzięki tej wizycie dzieci dowieddziały się jak bezpiecznie zachowywać się w obecności
cczworonoga. St. asp. Jarosław Dzierżawski oraz asp.
Dariusz Kucharski mówili uczniom o tym, jak poD
winna wyglądać bezpieczna droga do szkoły oraz jak
w
bbezpiecznie zachowywać się w domu i poza nim.

W

Zdjęcie: Archiwum KPP w Zduńskiej Woli
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Nauczycielskie świętowanie

Uczcili Dzień
Sybiraka

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej wypadał w niedzielę, dlatego świętowanie w placówkach oświatowych
odbywało się w piątek lub w poniedziałek. Z tej okazji zorganizowano apele.
Nauczyciele otrzymali od uczniów
kwiaty, a od swoich przełożonych nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Światowy Dzień Sybiraka od ośmiu
Ś

9

lat obchodzony jest 17 września. Te-

– Święto Edukacji to okazja do nagrodzenia nauczycieli i podziękowań
za ich trud włożony w wychowanie
młodzieży. Nagrodzeni zostali prawie wszyscy nauczyciele. Doceniono
głównie tych, którzy w ostatnim czasie wyróżnili się swoją pracą i osiągnęli wysokie wyniki na płaszczyźnie
dydaktycznej – mówi Anna ChwiołkaPiekarz z Referatu Oświaty i Płac UG
w Zduńskiej Woli.
Przypadający 14 października Dzień
Edukacji Narodowej obchodzony jest
w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego
w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

go dnia w 1939 roku, na mocy tajnego

Zdjęcia: Archiwum ZGiSP w Janiszewicach

wie kl. Ia pod okiem Anety Sitek-

protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, ZSRR napadł na Polskę.
Każdego roku Sybiracy z całego
świata spotykają się w symbolicznym miejscu – pod pomnikiem Golgoty
Wschodu, znajdującym się na terenie
Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku.
Kolejnym miejscem obchodów jest
Szymbark, gdzie znajduje się jedyne
w swoim rodzaju muzeum poświęcone
Sybirakom.
W Zespole Szkół w Janiszewicach
w tym roku po raz pierwszy obchodzono tę uroczystość. Scenariuszem
i przygotowaniem uczniów kl. IIIa
gimnazjum zajęła się Agnieszka Pluta; dekoracje przygotowali ucznioRutkowskiej.

SP w Janiszewicach

SP w Krobanowie

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata”, koordynowana i organizowana przez Fundację
Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie
Świata – Polska”.
Hasłem akcji, nawiązującym do ludowej wyliczanki, fundacja zachęcała
do reﬂeksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Akcja ta odbywa się Polsce już
po raz 19.
Prawie 1000 dzieciaków z naszych
szkół i przedszkoli wyruszyło tego
dnia w teren. Efektem ich pracy było ponad 90 worków wypełnionych
śmieciami.
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a uczniów klas pierwszych uroczyście pasowano
129 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu
gminy.
Te ważne dla dzieci uroczystości odbywały
g
ssię w poszczególnych placówkach w okresie od 15
ppaździernika do 7 listopada.
– Witamy was w nowej szkole. Na pewno wam się
ttutaj spodoba. Zapewniamy, że spotkacie tu wielu
miłych kolegów, którzy będą Wam pomagać – tam
kkimi słowami zwróciła się do pierwszoklasistów
Violetta Owczarek, dyrektor SP w Krobanowie.
V
– W naszej szkole jest wiele ciekawych sal. Na pewno miło spędzicie czas w bibliotece, gdzie będzien
ccie mogli czytać dużo ciekawych, naukowych i zabbawnych książek, a nawet odrabiać lekcje. W sali
iinformatycznej będziecie pracować sam na sam
z komputerem – zachęcała najmłodszych uczniów
ppani dyrektor.
Oprócz gratulacji wychowawców i licznie zgromadzonych gości, każdy pierwszak otrzymał legim
ttymację szkolną.
Wychowawcami pierwszych klas zostali: Hanna
Słobodzian (SP w Krobanowie); Iwona Lewandowsska (SP w Annopolu Starym); Edyta Brzęczek-Buda
(SP w Izabelowie); Renata Weber (SP w Wojsławicach); Bogusława Damas i Ewa Kikowska (SP
w
w Czechach); Tomasz Kozłowski (SP w Janiszewicach).
w

N

Kocham, lubię,
szanuję…
nie śmiecę

Zduńska Wola

Na początek życzymy wam:
samych piątek!

Tekst i zdjęcie:
Archiwum ZGiSP w Janiszewicach
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Remonty, modernizacje i naprawy w 2012 r.
Koniec roku budżetowego to czas rozliczeń inwestycji. Realizowane one
były na całym terenie naszej gminy.
Najważniejszym i największym zadaniem była budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla wsi: Janiszewice-Ochraniew-Wymysłów. Zgodnie z planem,
z uwagi na jej rozmiar ﬁnansowy, trwała
trzy lata i kosztowała prawie 6,5 mln zł,
z czego doﬁnansowanie z PROW wyniosło 2.473.572,35 zł.

Inne inwestycje 2012 r.
to między innymi:

■ Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi
Czechy (zadanie F)
W ramach inwestycji wykonano
1 km sieci kanalizacyjnej.
■ Remont drogi dojazdowej ul. Kosynierów w Karsznicach
Remont polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej o długości 390 mb
z obustronnym umocnieniem poboczy.

■

Remont poboczy ul. Kościuszki
w Karsznicach
Zakres robót obejmował remont poboczy na długości 2 km destruktem asfaltowym o szerokości 75 cm i grubości
warstwy 8 cm.
■ Przebudowa drogi dojazdowej
w Ochraniewie
Wykonano utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego płytami typu jomb oraz
kostką betonową o długości 220 mb.
■ Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego w Annopolu Starym
Boisko o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 32x44m, z ogrodzeniem
o wysokości 4 m oraz piłkochwytami
o wys. 6m zamontowanymi za bramkami. Do budowy uzyskano doﬁnansowanie z PROW – 80% kosztów kwaliﬁkowanych, tj. 320.000 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego
na terenie gminy wykonano szereg
prac za prawie 400.000 zł. Między innymi postawiono wiaty przystankowe,

wybudowano place zabaw, wykonano
ogrzewanie budynków, wyczyszczono przydrożne rowy i wiele innych –
zgodnie z uchwałami rad sołeckich.

W trosce o środowisko
akończono budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice-Ochraniew-Wymysłów, którą zrealizowano z doﬁnansowaniem
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. Koszty inwestycji wyniosły
6.385307,48 zł, z czego doﬁnansowanie ze środków PROW wyniosło
2.473572,35 zł
Celem zadania była poprawa infrastruktury technicznej na obszarach
terenów zwartej zabudowy gminy
Zduńska Wola. Jego realizacja ma się
przyczynić do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców wsi Ochraniew,
Wymysłów i Janiszewice, ochrony wód
podskórnych i ziemi, likwidacji zanieczyszczeń pochodzących z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych
zlokalizowanych na tym terenie.
Inwestycję wykonywała ﬁrma
Müsing Sp z o.o. ze Szczecina, natomiast nadzór inwestorski sprawowała
ﬁrma PHU ORTUS Janusz Fengler
z Sieradza. Budowa, zgodnie z planem,
trwała niespełna 3 lata. W tym czasie
wykonano: sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 6.009 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną 1.406 mb, odcinki przyłączy kanalizacyjnych od sieci

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

p
posesji
do nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
Czynności związane z budową przyłłącza kanalizacyjnego dzielą się na dwa
etapy: Pierwszym etapem jest uzyskanie zgody na realizację przyłącza.
Na taką zgodę składa się:
N
■ uzyskanie warunków technicznych
na wykonanie przyłącza, wydawanych
pprzez MPWiK,
■ wykonanie dokumentacji
projektowej,
p
■ zgłoszenie zamiaru wykonania robbót. (Wszystkie te sprawy można zrealizować w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W
w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 15).
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Zduńska Wola

Na realizowane inwestycje gmina
otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej
w ramach PROW, w łącznej wysokości
2.793.573,35 zł.

do granic posesji (171 szt.) o łącznej
długości 1.908 mb oraz 4 pompownie
ścieków.

Już od grudnia mieszkańcy wsi: Janiszewice, Ochraniew i Wymysłów
mają możliwość podłączenia swoich

Kolejnym etapem zadania będzie
w
wykonanie
robót w terenie i zgłoszenie do odbioru przed zasypaniem wykopu do MPWiK w Zduńskiej Woli,
w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac.
Czynnością, która ﬁnalizuje procedurę, jest podpisanie umowy na odbiór
ścieków z nieruchomości, jaką zawierra właściciel z MPWiK Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli. Przedsiębiorstwo
tto, w imieniu gminy, zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnych, podłączonych do miejskiej oczyszczalni
ścieków w Tymienicach.

SPORT
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Turniej o Puchar Premiera
Już po raz trzeci, w okresie od 1 września do 13 października br., na terenie naszego kraju odbywał się
Turniej ORLIKA o puchar Premiera Donalda Tuska. Jest to największa impreza piłkarska skierowana do dzieci i młodzieży. W zmaganiach wzięło
udział 16.089 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 i 12-13 lat; w sumie ponad 150 tysięcy
zawodniczek i zawodników. W pierwszym etapie
rozgrywek rozegrano 3.442 turniejów na 1.219 boiskach Orlik w 16 województwach, w tym na kompleksie Orlik w Czechach.

Zagrali na Orlikach
Eliminacje gminne III Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska odbywały się w dniach 11,
13 i 14 września na terenie kompleksu Orlik w Czechach. Ich organizatorem był wójt Gminy Zduńska
Wola.
Rozgrywki toczyły się pomiędzy drużynami
z rocznika 2001- 2002 (chłopcy) oraz 1999 -2000
(chłopcy i dziewczęta). Do turnieju przystąpiło 170
zawodników z 17 drużyn, reprezentujących szkoły
z terenu gminy Zduńska Wola.
W roczniku 2001-2002 zwyciężyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach. W grupie
chłopców (rocznik 1999-2000) najlepszą okazała się
drużyna gospodarzy, czyli reprezentacja Zespołu
Szkół w Czechach. Identyczna sytuacja miała miejsce w kategorii dziewcząt – zwyciężyła reprezentacja
Zespołu Szkół w Czechach.

Eliminacje wojewódzkie
na Orliku w Czechach
Zwycięskie drużyny awansowały do eliminacji wo-

jewódzkich. Gospodarzem eliminacji wojewódzkich
rocznika 2001-2002 chłopców ponownie było boisko
Orlik w Czechach. Etap eliminacji wojewódzkich
z powodzeniem przeszli jedynie chłopcy z Zespołu
Szkół w Czechach.
Kolejnym etapem były półﬁnały wojewódzkie,
które wyłoniły ﬁnalistów województwa łódzkiego.
Chłopcy stanęli na wysokości zadania i przebrnęli
przez ten trudny turniej.

Awans do ﬁnału wojewódzkiego
Zespół, który prowadzi Artur Górzawski, w nagrodę pojechał do Łodzi na ﬁnał wojewódzki. Pomimo

Nowe boisko w Annopolu Starym

dzielnej postawy, naszym chłopakom nie udało się
wyjść z grupy. Młodzi zawodnicy z gminy Zduńska
Wola zajęli ostatecznie wysokie – 7. miejsce na 324
drużyny startujące w województwie łódzkim!
Za pomoc w organizacji turnieju na etapie eliminacji gminnych i eliminacji wojewódzkich serdecznie
dziękujemy Arturowi Górzawskiemu.

Skład drużyny:
Witold Opieczyński, Mateusz Zientalak, Mateusz
Suchański, Mateusz Łukasiewicz, Adrian Kamas,
Patryk Piątkowski, Dominik Włodarczyk, Patryk
Wójcik, Adrian Staniucha, Łukasz Grabowski.

Mistrzowie
celuloidowej piłeczki
twarte Mistrzostwa gminy Zduńska Wola
w tenisie stołowym odbyły się 26 października
w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wojssławicach. Zawodnicy startowali w kategorii szkół
ppodstawowych i gimnazjum.
Organizatorami rozgrywek były Ludowy Klub
Sportowy w Wojsławicach oraz Szkoła Podstawowa
S
w Wojsławicach przy wsparciu ﬁnansowym gminy
Zduńska Wola.
Z
W mistrzostwach uczestniczyli reprezentancci z siedmiu szkół podstawowych oraz pięciu szkół
ggimnazjalnych. W mistrzostwach wzięły udział 22
dziewczyny i 23 chłopców. W kategorii szkół podstawowych I miejsce przypadło: Aleksandrze Michalskiej
(ZGiSP w Janiszewicach) oraz Adamowi Woźniakowi (SP w Prusinowicach). W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli: Anna Marczak (ZPGiSP
w Szadku) oraz Tomasz Kozłowicz (ZPGiSP w Szadku). Drużynowo zwyciężyły: Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach oraz ZPGiSP w Szadku. Wszystkim
uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom – serdecznie
gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

wane obiekt. Przekazano uczniom i mieszkańcom
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
o wymiarach 32x44 m, z wydzielonym ogrodzeniem
o wysokości 4 m oraz piłkochwytami o wysokości
6 m, zamontowanymi za bramkami. Z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi, którzy zgodnie
przyznali, że teraz będą mieli gdzie spędzać każdą
wolną chwilę. Koszty inwestycji wyniosły 540.000 zł,
z czego doﬁnansowanie z PROW to 80 proc. kosztów kwaliﬁkowanych, czyli 320.000 zł.

Zduńska Wola

dniu 1 października nastąpiło uroczyste
otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Annopolu
Starym. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał
wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha wraz
z zaproszonymi gośćmi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Aby boisko służyło naszej
społeczności jak najdłużej, ksiądz Janusz Gozdalik, proboszcz Paraﬁi pw. Św. Katarzyny Dziewicy
Męczennicy w Korczewie, poświecił nowo wybudo-

W
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Św. Mikołaj też gra w piłkę!
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Młodzików klas I-III o Puchar
Wójta Gminy Zduńska Wola
odbył się 6 grudnia 2012 r.
w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Wojsławicach.
Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, reprezentujących szkoły z terenu naszej gminy. Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W Wielkim Finale zmierzyli się zwycięzcy
grup. Po bardzo emocjonującym spotkaniu zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie,
pokonując reprezentację Szkoły Podstawowej w Wojsławicach 4:1.

Zduńska Wola
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Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
1. SP w Izabelowie
2. SP w Wojsławicach
3. SP w Krobanowie
4. SP w Czechach
5. SP w Janiszewicach
6. SP w Annopolu Starym.
W trakcie turnieju zorganizowano także dwa konkursy sprawnościowe. Pierwszy z nich slalom z piłką
między pachołkami – wygrał reprezentant szkoły
w Izabelowie: Łukasz Włodarczyk. Konkurs „strzały na małą bramkę” wygrał Dominik Fraszczyński,
również reprezentant zwycięskiej drużyny.
Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamil
Świniarski ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie,
który strzelił swoim rywalom 6 bramek! Najlepszym
bramkarzem mikołajkowego turnieju został Mateusz
Sawicki, zawodnik reprezentujący Szkołę Podstawową w Janiszewicach. Przyznano również nagrodę
dla najmłodszego zawodnika turnieju, którym był
Adrian Daniel z drużyny Wojsławic. Nagrodą dla
niego był… plakat Widzewa Łódź z autografami
zawodników.
Sportową atmosferę pomogli stworzyć tego dnia
mali kibice z Wojsławic, którzy swym dopingiem
zagrzewali piłkarzy do gry.
Wszystkie drużyny, kibice oraz opiekunowie otrzymali od św. Mikołaja i Śnieżynek słodkie pyszności
w postaci cukierków i lizaków.
Uroczystego wręczenia dyplomów, pucharów,
medali i nagród dokonał wójt Henryk Staniucha.
Nagrody i prezenty zostały zakupione przez Urząd
Gminy Zduńska Wola.
Nad obsługą sędziowską wszystkich meczów czuwał Jarosław Grenda; pomoc medyczną zapewnił
Mariusz Kowalczyk. Za udział w przygotowaniu turnieju dziękujemy również Arturowi Górzawskiemu
oraz Młodzieżowej Radzie Gminy.
Turniejowi towarzyszyła świąteczna atmosfera
i świetna zabawa, co potwierdzili mali uczestnicy,
wyrażając okrzykami chęć uczestniczenia w kolejnym turnieju za rok.
Wszystkim uczestnikom sportowej i kibicowskiej
rywalizacji serdecznie gratulujemy!

