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Szanowni
Mieszkańcy

Na przełomie lata i jesieni koń-
czymy zbiory płodów rolnych. 

Jest to czas dożynek, które są jedną 
z najpiękniejszych polskich tradycji. 
Przypominają wszystkim, że to wła-
śnie dzięki ciężkiej pracy rolnika 
na stoły w naszych domach codzien-
nie trafia chleb.

Drodzy rolnicy, sadownicy, hodow-
cy, pszczelarze, przetwórcy rolni!

Rok poprzedni i rok 2013 były dla 
Was niełatwe. Długa zima, wiosen-
ne opady i upalne lato utrudniały lub 
niweczyły Waszą pracę.

W imieniu mieszkańców gminy, 
radnych, pracowników urzędu i wła-
snym dziękuję za dary Waszych rąk, 
za owoce Waszej pracy. Składam 
słowa najwyższego uznania za Wasz 
trud, z którego wszyscy korzystamy.

Dziękuję za otrzymany z rąk 
starostów dożynek bochen chleba 
z tegorocznych zbiorów. Życzę, aby 
dożynkowy chleb stał się symbolem 
pomyślności wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Zobowiązuję się 
dzielić go sprawiedliwie i tak, aby 
wystarczyło go dla wszystkich.

Życzę Wam, aby zawsze były do-
bre czasy dla rolnictwa, abyście ko-
rzystali z nowych możliwości i szans. 
Wam oraz Waszym rodzinom prze-
kazuję także życzenia zdrowia i po-
myślności. Niech Opatrzność Boża 
czuwa nad Wami.

Dla podkreślenia wielkości Wa-
szych zasług posłużę się słowami 
Jana Pawła II: „Oddaję hołd spra-
cowanym rękom polskiego rolnika. 
Tym rękom, które z trudnej ciężkiej 
ziemi wydobywały chleb dla kraju, 
a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić”.

Henryk Staniucha 
wójt gminy Zduńska Wola

Mixer Regionalny Łódzkie 2013, 
który odbył się w dniach 7-8 wrze-
śnia br., to impreza o charakterze 
wystawienniczo-kulturalnym. Jej 
miejscem były tereny wokół hali 
Atlas Arena.

W Łodzi prezentowały się jed-
nostki samorządu terytorialnego wo-
jewództwa łódzkiego. W tym roku 
w Mikserze udział wzięło ponad 60 
wystawców z całego regionu, w tym 
gmina Zduńska Wola.

W miasteczku wystawienniczym 
można było spróbować sił w carvin-
gu, dowiedzieć się jak produkowana 
jest majolika, wziąć udział w licznych 
konkursach, pokazach i warsztatach. 
Odwiedzającym zaprezentowały się 
również instytucje kulturalne, uczel-
nie oraz zaproszone województwa.

Mixer Regionalny Łódzkie 2013 
to także wyjątkowa uczta muzyczna. 
Publiczność zgromadzona w Atlas 
Arenie bawiła się znakomicie. Pierw-
szego dnia wystąpili m.in.: Riversi-
de, Lao Che, Kim Nowak, Łąki 
Łan, Kamp!, Little White Lies oraz 
Iza Lach. W niedzielę przyszedł czas 

na odpoczynek przy dźwiękach ge-
nialnego „Projektu Grechuta”. Gru-
pa i towarzyszący jej goście – Renata 
Przemyk, Małgorzata Ostrowska, 
Martyna Jakubowicz, Krzysztof Kil-
jański, Piotr Cugowski i Łukasz Lach 
– zaprezentowali oryginalne aranżacje 
utworów Marka Grechuty.

Poznajemy łódzkie
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Zakończył się odbiór tech-
niczny nowo wybudowanego  
boiska przy Szkole Podstawo-

wej w Krobanowie. Obiekt sportowy 
będzie ogólnodostępny, służąc m.in. 
uczniom szkoły podstawowej oraz 
społeczności lokalnej Krobanowa 
i okolicznych miejscowości.

W ramach inwestycji wykona-
ne zostało boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej o wy-
miarach 32x44 m, ogrodzone siatką 
o wysokości 4 m, uzupełnione o pił-
kochwyty (o wysokości 6 m), zamon-
towane za bramkami. Boisko zostało 
wyposażone również w sprzęt sporto-

wy: 4 zestawy do koszykówki, bramki 
do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki 
i tenisa ziemnego (słupki, siatki).

Inwestycja kosztowała 512.000 zł, 
z czego 312.000 zł gmina pozyskała 
w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nowe boisko w Krobanowie

Lepsza woda
dla mieszkańców

Kto się cieszy
z placu zabaw?

WUrzędzie Gminy Zduńska 
Wola 3 września podpisano 

umowę z przedsiębiorstwem PHU 
JAN-POL s.c. na wykonanie zada-
nia pn.: „Przebudowa obiektu Stacji 
Uzdatniania Wody w Czechach”.

Celem operacji (koszt 696.404 
zł) jest uporządkowanie gospodar-
ki wodnej poprzez modernizację 
ujęcia oraz stacji uzdatniania wody 
w tej miejscowości. Prace będą 

skoncentrowane na remoncie i prze-
budowie technologii w istniejącym 
budynku stacji uzdatniania wody. 
Zmodernizowane zostaną instala-
cje wodno-kanalizacyjne, zasilanie 
elektryczne, wybudowany zostanie 
nowy zbiornik odżelaziacza. Mo-
dernizacja dotyczyć będzie również 
remontu samego budynku.

Remont ma zapewnić poprawę ja-
kości dostarczanej wody.

Wsierpniu oddano kolejne pla-
ce zabaw. Tym razem cieszą 

się z nich najmłodsi mieszkańcy wsi 
Piaski i Karsznice.

Oba wydzielone tereny wyposa-
żone są w duże zestawy zabawowe 
ze zjeżdżalnią, huśtawką wahadłową 
podwójną, huśtawką wagową oraz 
2 bujaki sprężynowe. Urządzenia te 
wykonane są z drewna i części me-
talowych oraz tworzyw sztucznych. 

Na placu zabaw znajdują się także 
elementy małej architektury – ławka, 
kosz na śmieci i tablica informacyjna.

Budowa placów zabaw była współ-
finansowana z dotacji w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Całość inwestycji to kwota 111 
tys. zł, z czego wysokość dofinanso-
wania wyniosła prawie 73 tys. zł.

W
JAN-POL s.c. na wykonanie zada-

W imieniu Urzędu Gminy umowę podpisał Henryk Staniucha, firmę JAn-POL reprezentował 

Jan Więckowski

Teatr dla 
najmłodszych

Internetowy Teatr dla szkół to ko-
lejna inicjatywa Telewizji Pol-

skiej, której ideą jest umożliwienie 
jak najszerszego dostępu do wy-
darzeń kulturalnych na wysokim 
poziomie. Akcja skierowana jest 
do uczniów małych miejscowości 
z zamiarem urozmaicenia szkolnych 
zajęć, a także zaszczepienia na trwa-
łe w młodych odbiorcach zamiłowa-
nia do sztuki.

12 września uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej w Krobano-
wie oglądali interaktywną bajkę 
o charakterze muzyczno-teatral-
nym pt. „Jaś i Małgosia”, wg tek-
stu Jana Brzechwy i w reżyserii 
Roberta Skolimowskiego. Znana 
historia rodzeństwa wprowadziła 
dzieci w żywy świat instrumentów 
i różnorodnych dźwięków poprzez 
przekształcenie się Jasia w… trąbę, 
a Małgosi we flet.

Ania Kusińska,
SP w Krobanowie
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Gospodarka odpadami po nowemu

Spostrzeżenia i uwagi zweryfikowane
Za nami dwa miesiące 
funkcjonowania nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami. Mamy pierwsze 
spostrzeżenia, jak przyjęte 
założenia sprawdzają się 
w rzeczywistych warunkach.

W pierwszych miesiącach dla firmy obsługującej 
gminę największą trudność stanowiły:
■ nieznajomość terenu, co skutkowało brakiem 
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
położonych w oddaleniu od drogi publicznej,
■ niedotrzymywanie terminów harmonogramu 
odbioru odpadów,
■ zbyt duża różnorodność poszczególnych ro-
dzajów odpadów oraz brak przewidywania ich 
ilości przy pierwszej zbiórce wielkogabarytowej 
zorganizowanej we wrześniu, co przy zacho-
waniu wstępnej segregacji niektórych odpadów 
spowodowało konieczność organizowania wielo-
krotnych przejazdów i wydłużyło czas realizacji 
zbiórki.

Inne utrudnienia to: brak lub mało widoczne ta-
bliczki z numerami porządkowymi, błędy w wysta-
wieniu właściwych odpadów, niewystawienie ich 
przed posesję na czas odbioru, który rozpoczyna 
się od godziny 6.00.

W przypadku nieprawidłowości wielokrotnie 
interweniowaliśmy. Analizowaliśmy rejestratory 
GPS w zakresie trasy i czasu przejazdu. Pracowni-
cy urzędu gminy niejednokrotnie kontrolnie jechali 
za samochodami zbierającymi odpady lub przed 
nimi, szczególnie w rejonach, gdzie było wiele 

uwag ze strony mieszkańców. Skargi mieszkań-
ców oraz nasze spostrzeżenia i uwagi omawialiśmy 
z kierownictwem firmy Remondis. Za uchybienia 
w realizacji umowy naliczyliśmy kary.

Teraz świadczenie usługi jest coraz sprawniejsze. 
Wszyscy jeszcze uczymy się segregacji odpadów 
i nowych zasad ich odbioru.

Dla poprawienia sprawności i prawidłowości 
odbierania śmieci warto stosować się do kilku 
zasad:
■ poprawić czytelność i widoczność numeru po-
sesji,
■ wystawiać odpady we właściwych pojemni-
kach lub workach; jeżeli istnieje niebezpieczeń-
stwo rozszarpania worków, odpady segregowane 
(z wyjątkiem szkła) można gromadzić w pojemni-
kach z włożonym do środka workiem niebieskim. 
Pojemnik taki powinien być oznakowany napi-
sem „Tworzywa sztuczne” lub oklejony dostępną 
w urzędzie gminy nalepką o tej treści,
■ wystawić pojemnik w dniu wskazanym w har-
monogramie i w odpowiednim czasie, gdyż odbiór 
odpadów rozpoczyna się od godziny 6.00,
■ wystawić pojemniki przy drodze publicznej lub 
w sposób uzgodniony indywidualnie z firmą wy-
wozową,
■ wystawiać tylko te grupy odpadów, które są zbie-
rane danego dnia.

Przypominam, że dodatkowe worki na odpady 
zbierane selektywnie można pobrać w Urzędzie 
Gminy w Zduńskiej Woli w pokoju nr 5, u sołty-
sów i w oddziale firmy Remondis przy ul. Zielo-
nogórskiej 14/16.

Odbiór odpadów remontowych powinien być 
zgłaszany do firmy Remondis, pod numerem te-
lefonu: 43 823 37 32. Zgłaszając, należy określić 
ilość i rodzaj odpadów. W ciągu 3 tygodni firma 
wywozowa skontaktuje się i ustali termin odbio-
ru, a następnie podstawi na posesję dostosowane 
do potrzeb pojemniki.

W sytuacji, gdy pojemniki zostały wystawione 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i w odpo-
wiednim terminie, a mimo to nie zostały odebrane, 
należy zgłosić reklamację w firmie Remondis pod 
numerem telefonu: 43 823 37 32. W przypadku 
uznania reklamacji, firma będzie zobligowana 
do odbioru odpadów indywidualnie w ciągu 3 dni 
roboczych. W przypadku braku reakcji ze strony 
firmy, proszę zgłosić reklamację do Urzędu Gminy 
Zduńska Wola, Wydział Infrastruktury, pod nu-
mer telefonu: 43 825 33 67. Jeżeli niezrealizowana 
usługa wynika z błędu mieszkańca, wówczas od-
pady będą zabrane w następnym terminie odbioru 
danego asortymentu.

Informacje i ogłoszenia o zbiórkach odpadów 
są przekazywane w formie kurend, ogłoszeń za-
mieszczanych na tablicach ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej urzędu pod adresem: www.ugzw.
com.pl.

Proszę o przekazywanie kurend i informacji 
między sąsiadami.

Jestem przekonany, że odzyskując materiały 
wtórne możemy oszczędzić przyrodę i surowce 
dla naszych dzieci i wnuków. Dajmy im szansę 
na lepsze życie. Razem niewielkim wysiłkiem mo-
żemy to uczynić.

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

reMONDIS przeprasza
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zduńska Wola

Pragnę serdecznie przeprosić za wszelkie niedogodności i utrudnienia powstałe
przy wdrożeniu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Zduńska Wola.

Jestem przekonany, że dzięki Państwa przychylności i dzięki wspólnym staraniom
sposób realizacji usługi sprosta stojącym przed nami wyzwaniom i Państwa oczekiwaniom.

Cel, który mamy osiągnąć jest wymagający:
ograniczyć poziom składowania oraz wdrożyć efektywny odzysk i recykling.

Krzysztof Sęczkowski
Z-ca Dyrektora REMONDIS Sp. z o.o. o/Zduńska Wola
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Polsko-węgierskie wędrowanie
Grupa 17 uczniów z terenu na-
szej gminy oraz grupa 15 dzieci 
z zaprzyjaźnionego miasta part-
nerskiego Lőrinci od 27 lipca do 
4 sierpnia uczestniczyła w integracyj-
nych koloniach polsko-węgierskich 
w Zakopanem. Wyjazd uczniów był 
nagrodą wójta za osiągnięcie wyso-
kich wyników w nauce.

Podczas kolonii młodzież pozna-
wała uroki Tatr i Małopolski. Zor-
ganizowano dla nich m.in. wyciecz-
kę nad Morskie Oko i do Krakowa, 
na Kasprowy Wierch i na Gubałówkę. 
Dla uczniów przewidziano atrakcje 
w Zakopanem: spacer po Krupów-
kach – reprezentacyjnej ulicy miasta; 
zwiedzanie najstarszego drewnianego 
kościoła, zwanego „Starym Kościo-
łem”, a także kościoła na Krzeptów-
kach, kapliczki Gąsieniców i Cmen-
tarza Zasłużonych „Na Pęksowym 
Brzyzku”. Nie zabrakło wyprawy pod 
jeden z najbardziej znanych obiektów 
sportowych w naszym kraju – skocz-
nię narciarską Wielka Krokiew im. 
Stanisława Marusarza. Na zakoń-
czenie polsko-węgierskiego spotkania 
zorganizowano największą atrakcję 
– spływ przełomem Dunajca.

Oprócz zwiedzania atrakcji regio-
nu, był też czas na wspólne gry i za-
bawy, ognisko i dyskotekę.

jeden z najbardziej znanych obiektów 

Tradycją wymiany polsko-węgier-
skiej jest uczestnictwo delegacji 

węgierskiej w naszych gminnych do-
żynkach. Dlatego w tym roku dele-
gacja zawitała do Zduńskiej Woli 13 
września. W sobotę nasi goście zwie-
dzali Gołuchów oraz Kalisz, jedno 
z najstarszych miast Wielkopolski. 
W Gołuchowie podziwiali Zamek 
Czartoryskich-Działyńskich, Ośro-
dek Kultury Leśnej oraz Pokazową 
Zagrodę Żubrów i Danieli. W Ka-
liszu zwiedzili Bazylikę Wniebo-
wzięcia NMP – Sanktuarium Św. 
Józefa, Starówkę i Aleję Wolności 
oraz Ratusz Miejski. W niedzielę 
natomiast uczestniczyli w Powiato-
wo-Gminnych dożynkach (relacja 
na stronach 6-7).

W trakcie 6-letniej współpracy, 

która trwa od 14 grudnia 2007 roku, 
zrealizowano wiele projektów, głów-
nie edukacyjnych. Intencją zawartej 
umowy jest rozwijanie współdziała-

nia na płaszczyźnie doświadczeń sa-
morządowych i wymiany młodzieży 
oraz wspólne realizowanie projektów 
finansowanych ze środków Unii Eu-

ropejskiej. Wszystkie podejmowane 
działania mają na celu rozwój obu 
społeczności pod względem gospo-
darczym, oświatowym i kultural-
nym.

Oba samorządy przyjęły następujące 
formy współdziałania:
■ wymiana dzieci: organizacja wspól- 
nych kolonii na terenie Polski i na 
Węgrzech;
■ współpraca w obszarach regiona-
lizmu i rozwoju kultury: obustronne 
wizyty zespołów ludowych, przed-
stawicieli kultury, artystów);
■ współpraca w obszarze edukacji: 
wymiana doświadczeń, projekty re-
alizowane wspólnie przez szkoły;
■ budowanie kontaktów biznesowych 
i wzajemne rozpoznanie rynków.

Owoce wzajemnej współpracy
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Dożynki to jedna 
z najpiękniejszych 
polskich tradycji. 
Przypomina, 
że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika chleb 
trafia codziennie 
na stoły w naszych 
domach. W tym roku 
Dożynki Powiatowo-
Gminne odbyły 
się 15 września 
na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego 
Wojsławicach.

Rolę gospodarzy święta plonów 
sprawowali: Henryk Staniucha, wójt 
gminy Zduńska Wola oraz Wojciech 
Rychlik, starosta zduńskowolski. 
Msza święta, koncelebrowana przez 
proboszczów z terenu powiatu pod 
przewodnictwem ks. kan. Janusza 
Gozdalika, była sprawowana w in-
tencji rolników i ludzi pracujących 
na roli.

Dorota Kornacka z Annopola No-
wego i Krzysztof Kopciuch z Woj-
sławic, starostowie dożynek, złożyli 
na ołtarzu chleb wypieczony z tego-
rocznego ziarna. Delegacje sołeckie 
z całego powiatu przyniosły w darze 
dożynkowe wieńce.

– Ten dzień to czas na radość 
i krótkie wytchnienie w ciągu nie-
kończącej się waszej ciężkiej pracy. 
Składam wam słowa najwyższego 
uznania – powiedział wójt Henryk 
Staniucha do zebranych na uroczy-
stości rolników, sadowników, ho-

dowców, pszczelarzy i przetwórców 
rolnych.

Część obrzędowa dożynek, która 
odbywała się przy Szkole Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza, rozpo-
częła się od prezentacji wieńców z 31 
sołectw: Wojsławice, Górna Wola, 
Prusinowice, Sikucin, Branica, Ma-
rzynek, Pstrokonie, Paprotnia, Swę-
dzieniejewice, Strońsko, Zapolice, 
Annopole Nowe, Annopole Stare, 
Czechy, Kłady, Gajewniki, Izabe-
lów, Krobanów, Korczew, Micha-
łów, Mostki, Ogrodzisko, Opiesin, 
Ochraniew, Piaski, Pratków, Rębie-
skie, Wólka Wojsławska, Wymysłów, 
Zamłynie, Zborowskie.

W podziękowaniu za trud włożony 
w przygotowanie wieńców dożynko-
wych delegacje obdarowane zostały 
koszami, które wypełniły regionalne 
produkty. W tradycyjnym dzieleniu 
symbolicznego bochna chleba brał 
udział m.in. gość gminy Zduńska 
Wola – Zoltan Vig, burmistrz miasta 
partnerskiego Lőrinci. Chleb, pokro-
jony przez wójta Staniuchę, burmi-
strza Viga i starostę Rychlika, trafił 
do rąk uczestników dożynek.

Szczególnym momentem było 
wręczenie odznak „Zasłużony dla 
rolnictwa”, przyznanych przez Sta-
nisława Kalembę, ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi. Otrzymali je rol-

nicy z gminy Zduńska Wola: Zenon 
i Agata Banasiowie z Ochraniewa, 
Dariusz Maniewski ze Zborowskich, 
Józefa Klamrzyńska z Czechów, Ewa 
i Sylwester Mataśkowie z Tymienic, 
Piotr Płócienniczak i Sławomir Tom-
czyk z Gajewnik, Józef Sadowski 
z Korczewa i Paweł Sadowski z Woj-
sławic oraz rolnicy z gminy Zapolice: 
Jarosław Urbaniak z Jelna i Witold 
Kozłowicz z Ptaszkowic. Rolnicy 
z gminy Szadek: Zygmunty Szafarz, 
Stanisław Bilski i Tomasz Śniadow-
ski, zostali uhonorowani odznakami 
1 września podczas Dożynek Gmin-
nych w Szadku.

W trakcie biesiady dożynkowej 

W podziękowaniu za rolniczy trud
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W podziękowaniu za rolniczy trud Zasłużeni – odznaczeni
Dożynki są doskonałą okazją 

do nagrodzenia rolników, któ-
rzy wynikami produkcyjnymi osiąga-
nymi w gospodarstwie, jak i postawą 
społeczną wyróżniają się w swoim 
środowisku. Odznaki „Zasłużony 
dla rolnictwa” przyznawane są rów-
nież osobom związanym ze wsią 
i rolnictwem, którzy swoją wiedzą 
i zaangażowaniem przyczyniają się 
do podniesienia poziomu gospo-
darstw. W gminie Zduńska Wola, 
na wniosek wójta Henryka Staniuchy, 
odznaczono rolników, którzy włożyli 
wiele pracy w rozwój rolnictwa w gmi-
nie. Wśród laureatów są również oso-
by, które działają na rzecz gospodar-
czej promocji regionu.

Podczas Powiatowo-Gminnych 
Dożynek 2013 dziewięciu rolników 
z terenu gminy Zduńska Wola zo-
stało uhonorowanych odznakami 
„Zasłużony dla rolnictwa”, przyzna-
wanych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Odznaką „Zasłużony 
dla rolnictwa” zostali 
uhonorowani:

Zenon Banaś – od ponad 20 lat pro-
wadzi nowoczesne gospodarstwo 
sadownicze o powierzchni 1,8 ha, 
nastawione na produkcję owoców 
pestkowych – brzoskwiń i moreli.

Dariusz Maniewski – od ponad 20 
lat prowadzi nowoczesne gospodar-
stwo rolne o powierzchni 8 ha nasta-
wione na produkcję drobiu. W latach 
2002-2006 pełnił funkcję radnego 
gminy Zduńska Wola.

Józefa Klamrzyńska – od urodzenia 
związana ze wsią, czynnie uczestni-

czyła w działalności kółka rolniczego. 
Zaangażowana w działania na rzecz 
młodzieży wiejskiej. W latach 1998-
2006 pełniła funkcję radnej gminy 
Zduńska Wola. Od 14 lat jest sołty-
sem wsi Czechy.

Ewa Mataśka – od ponad 20 lat pro-
wadzi wraz z mężem nowoczesne go-
spodarstwo rolne o powierzchni 30 
ha, nastawione na produkcję bydła 
mlecznego. W latach 2007-2011 peł-
niła funkcję sołtysa wsi Tymienice. 
Zaangażowana w działania Koła Go-
spodyń Wiejskich w Tymienicach.

Sylwester Mataśka – od ponad 20 lat 
prowadził wraz z żoną nowoczesne 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
30 ha, nastawione na produkcję bydła 
mlecznego.

Piotr Płucienniczak – od ponad 20 
lat prowadzi nowoczesne gospodar-
stwo rolne o powierzchni 30 ha, na-
stawione na produkcję roślinną.

Józef Sadowski – od ponad 20 lat 
prowadzi nowoczesne gospodarstwo 
rolne o powierzchni 11 ha, nastawio-
ne na produkcję bydła mlecznego.

Paweł Sadowski – od ponad 20 lat 
prowadzi nowoczesne gospodarstwo 
rolne o powierzchni 12 ha, nastawio-
ne na produkcję trzody chlewnej. 
Od 11 lat jest radnym gminy Zduń-
ska Wola.

Sławomir Tomczyk – od ponad 20 lat 
prowadzi nowoczesne gospodarstwo 
rolne o powierzchni 10 ha, nastawio-
ne na produkcję trzody chlewnej.

wystąpili uczestnicy zajęć w placów-
kach kultury w Szadku, Zapolicach 
i Zduńskiej Woli. Wielkim zain-
teresowaniem dożynkowych gości 
cieszyły się konkursy: sportowy, ubi-
jania masła i nauki… czardasza.

Podczas imprezy odwiedzano 
dożynkowe stoiska kół gospodyń 
wiejskich. Podziwiano wyroby rę-
kodzielnicze i z uznaniem próbo-
wano wyśmienitych potraw kuchni 
wiejskiej.

Wieczorem zagrała kapela po-
dwórkowa „Fakiry” z Piotrkowa 
Trybunalskiego i Zespół „Ukrainian 
Folk”. Święto Plonów 2013 zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni. 

Starostowie Dożynek

Dorota Kornacka jest rodowitą miesz-

kanką Annopola Nowego. Wraz z mę-

żem Włodzimierzem, który przybył 

z gminy Warta, prowadzi gospodarstwo 

rolne o powierzchni pow. 50 ha. Pani 

Dorota ma 3 synów: 16–letniego Artu-

ra, 19-letniego Rafała i 20-letniego Bar-

tosza – ucznia Technikum Rolniczego 

w Wojsławicach, który jest przewodni-

czącym Związku Młodzieży Wiejskiej 

w Annopolu Nowym.

Po przejęciu gospodarstwa od rodzi-

ców pani Doroty, Kornaccy rozpoczęli 

inwestycje, kupując maszyny rolnicze 

i dostosowując hodowlę do wymogów 

UE. Korzystali z programów pomoco-

wych dla rolników. Gospodarstwo pań-

stwa Kornackich, jedno z większych 

na terenie sołectwa, wyspecjalizowane 

jest w produkcji bydła mięsnego i trzo-

dy chlewnej.

Krzysztof Kopciuch urodził się w Woj-

sławicach. Kontynuuje tradycję rodzinną 

i otrzymane o rodziców gospodarstwo 

prowadzi wraz z żoną Angeliką. Państwo 

Kopciuchowie mają 2 synów: 9-letniego 

Adriana i 2–letniego Wiktora.

Gospodarstwo pana Krzysztofa, 

o powierzchni 40 ha, wyspecjalizowa-

ne jest w produkcji bydła mlecznego. 

Współpracuje z jedną z największych 

i najbardziej wymagających pod kątem 

jakości mleka – OSM w Łowiczu.

Gospodarze prowadzą również upra-

wę zbóż oraz kukurydzy. Mimo że po-

siadają już pełen park maszynowy, ich 

gospodarstwo cały czas się rozwija, 

będąc wizytówką i promocją wsi.
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Uroczyste wręczenie aktów nada-
nia stopnia awansu zawodowe-

go nauczyciela mianowanego z gminy 
Zduńska Wola odbyło się 26 sierp-
nia. Otrzymali je nauczyciele ze szkół 
prowadzonych przez gminę, którzy 
pomyślnie zdali egzamin przed ko-
misją egzaminacyjną.

Akt nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego 
otrzymały:
1. Justyna Smolnik – nauczyciel ję-
zyka angielskiego w Zespole Gim-
nazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. 
J. Twardowskiego w Janiszewicach.
2. Agnieszka Cichowicz – nauczyciel 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie 
w Zespole Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Jana Twardowskie-
go w Janiszewicach.

3. Monika Banaś-Winiarska – na-
uczyciel matematyki w Zespole 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Jani-
szewicach.
4. Iwona Andrzejewska – nauczyciel 
fizyki, matematyki i świetlicy Zespo-
le Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Jani-
szewicach.
5. Aneta Sitek-Rutkowska – nauczy-
ciel plastyki w Zespole Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Janiszewicach.
6. Iwona Kołodziejczyk – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej w Zespole 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Jani-
szewicach.
7. Magdalena Jarczak – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej w Annopolu Starym.
8. Agnieszka Besser-Krysiak – na-
uczyciel wychowania przedszkolnego 
w Zespole Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Czechach.
9. Justyna Kubiak – nauczyciel historii 
w Zespole Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Czechach.

Wszystkim wymienionym nauczy-
cielkom, z okazji awansu zawodowe-
go, gratulacje złożył wójt Henryk 
Staniucha, który powiedział: – Ży-
czę paniom satysfakcji z pracy w za-
szczytnym zawodzie nauczyciela, 
a także dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej.

Nauczycielskie awanse

Rozmowa z Krzysztofem 
Głuszczakiem, dyrektorem 
Szkoły Podstawowej 
im. Juliana Tuwima w Izabelowie

W szeregach kadry nauczycielskiej jest pan od wie-
lu lat. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jakie były 
początki pana zawodowej kariery?

– Po ukończeniu studiów na Politechnice Łódz-
kiej na wydziale Chemii Spożywczej związałem 
się ze Zduńską Wolą, skąd pochodzi moja żona. 
Pracę w Szkole Podstawowej w Izabelowie roz-
począłem 1 września 1990 roku, jako nauczyciel 
chemii. Wybór pracy w oświacie nie był spowo-
dowany tradycjami rodzinnymi, ale chęcią pracy 
z młodzieżą, z którą zawsze miałem bardzo dobry 
kontakt. Przez 15 lat byłem opiekunem samorządu 
uczniowskiego. Organizowałem dzieciom różnego 
rodzaju wyjazdy i dyskoteki, organizowałem za-
wody i rozgrywki sportowe, jeździłem na zielone 
szkoły. Po latach pracy w jednej placówce postano-
wiłem spróbować zarządzania. Jestem dobrej my-
śli, a czas pokaże, czy podjąłem słuszną decyzję.
Szkoła to nie tylko budynek, ale również zespół 
ludzi, z którymi dyrektor powinien współpraco-
wać. Czy dla Pana będzie to łatwe zadanie?

– Szkoła, to żywy organizm, który potrzebuje 
spójnego działania wielu „organów”. Nie może być 
szkoły bez dzieci, rodziców, nauczycieli i obsługi 
i oczywiście budynku. W czasie mojej pracy ten 
obiekt przechodził modernizacje i rozbudowy. 
Kadra pedagogiczna również ulegała zmianom, 
związanym z zatrudnianiem nowych nauczycieli 

oraz zdobywaniem awansu zawodowego. Sądzę, 
że po tylu latach pracy pedagogicznej znam bar-
dzo dobrze swoje grono pedagogiczne. Poparcie, 
jakie otrzymałem za strony nauczycieli i rodziców, 
to dobry prognostyk owocnej pracy na przyszłość. 
Mam nadzieję, że uda mi się przyciągnąć rodziców 
i że będą oni kolejnym ogniwem dobrze funkcjo-
nującej placówki oświatowej.
Co ceni pan najbardziej w pracy pedagoga?

– Nasza praca jest coraz trudniejsza i wymaga 
coraz więcej cierpliwości (o biurokratyzacji zawodu 
nie wspominając). Tylko dobrze wykształcony, krea- 
tywny i elastyczny w działaniu nauczyciel zdobę-
dzie uznanie i szacunek uczniów i ich rodziców.
Czy może opowiedzieć pan o swojej wizji funk-
cjonowania szkoły w najbliższej perspektywie?

– Zdaję sobie sprawę, że zarządzanie szkołą nie 
jest łatwym zadaniem, ale wierzę, że moja koncep-
cja pracy na stanowisku kierowniczym oraz pew-
ne udoskonalenia w poszczególnych obszarach 
przyniosą pozytywne rezultaty. Myślę o dalszym 
rozwoju naszej placówki; stworzeniu lepszego wi-

zerunku szkoły, ciągłego podnoszenia poziomu 
nauczania, rozbudowy infrastruktury, no i oczywi-
ście – o coraz większej liczbie uczniów. Zdaję sobie 
sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie 
ma szans powodzenia, a przede wszystkim możli-
wości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przy-
jęta przez współpracowników. Uważam jednak, 
że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmo-
bilizować grono pedagogiczne oraz pracowników 
obsługi do twórczej, zespołowej i odpowiedzialnej 
pracy. Ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji 
priorytetowych zadań szkoły są rodzice, których 
będę zapraszał do współdziałania na zasadach 
partnerstwa i pełnego zrozumienia. 
Praca dyrektora to również współpraca z samo-
rządem gminnym. Czego na tym polu oczekuje 
pan od władz gminy?

– Gmina, jako organ prowadzący, ma teraz 
ogromne wyzwanie, żeby sprostać wszystkim 
wymaganiom stawianym oświacie. Mam na-
dzieję, że w najbliższych latach, tak jak dotych-
czas, władze gminy będą inwestowały w oświatę, 
co przyczyni się do rozwoju naszego środowiska 
lokalnego. 
Co uważa pan za swój największy sukces życiowy? 
Nie zawężam tego pytania tylko do pracy zawo-
dowej…

– Mój sukces życiowy, to wspaniała rodzina 
na czele z żoną, córką i synem. Szkoda tylko, 
że jestem już w takim wieku, gdy moje dzieci wy-
jeżdżają na studia do dużych miast akademickich. 
Mam wątpliwości, czy ich dalsze życie będzie na-
dal związane ze Zduńską Wolą.

Szkoła to żywy organizm
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Lokomotywa 
Pana Tuwima

Do jedynego w swoim rodzaju happe-

ningu doszło w piątek, 13 września, 

na ulicach Zduńskiej Woli. W ramach 

obchodów Roku Juliana Tuwima kil-

ka szkół (w tym Zespół Gimnazjum 

i Szkoły Podstawowej w Janiszewi-

cach) włączyło się w organizację im-

prezy edukacyjno-ekologicznej.

Wszyscy uczestnicy zabawy zajęli 

swoje miejsca w korowodzie i wyru-

szyli „tuwimowską lokomotywą” uli-

cami miasta, by po drodze wysłuchać 

recytacji wierszy w wykonaniu przed-

stawicieli starostwa, miasta i gminy. 

Specjalny pociąg zatrzymywał się 

w kilku miejscach, gdzie odczytywane 

były wiersze Juliana Tuwima. Podczas 

jednego z przystanków uczestnicy mo-

gli wysłuchać recytacji w wykonaniu 

wójta Henryka Staniuchy.

Zwieńczeniem korowodu był pik-

nik ekologiczny na terenie Publiczne-

go Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli, 

podczas którego odbyły się występy 

artystyczne w wykonaniu uczniów. 

Symbolicznym momentem uroczy-

stości było jej zakończenie dokładnie 

o 13.00 – w godzinę urodzin Juliana 

Tuwima.

tekst i zdjęcia:

ZGiSP w Janiszewicach

Kilka dni podczas minionych wa-
kacji dzieci z gminy Zduńska 

Wola spędzały na wspólnej zabawie 
w ramach Wędrującego Artystycz-
nego Lata. Ta akcja Powiatowego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
odbywała się pod hasłem „Kolorowe 
wakacje”.

Na terenie naszej gminy stanice 
umiejscowione były w Gajewnikach, 
Annopolu Starym, Krobanowie i Ja-
niszewicach. Stanice organizowano 
w szkołach i strażnicach OSP.

Ponad 150 dzieci i młodzieży z na-
szej gminy skorzystało z oferty Wę-
drującego Artystycznego Lata.

Było ciekawie i wesoło – tak 
uczestnicy i organizatorzy WAL oce-
niają to, co podczas wakacji działo się 
w 4 stanicach. W tym roku nowością 
były zajęcia pod hasłem ,,Przygoda 
z folklorem”. Podobnie, jak w po-
przedniej edycji, odbywały się także 
zajęcia rekreacyjne i wycieczki.

Kolorowe wakacje

Dla ponad 1,5 tysiąca uczniów 
z gminy Zduńska Wola 2 września 
ponowie zabrzmiał szkolny dzwo-
nek. W szkołach naszej gminy 24 
sześciolatków rozpoczęło naukę 
w klasach pierwszych (SP w Cze-
chach – 12; SP w Annopolu Sta-
rym – 7; SP w Janiszewicach – 3; 
SP w Krobanowie – 2).

Dyrektorzy placówek oświato-
wych wraz z władzami gminy do-
kładają wszelkich starań, aby za-
gwarantować uczniom jak najlepsze 
warunki do nauki, odpowiadającej 
na nowe wyzwania edukacyjno-cy-
wilizacyjne. 

Od kilku lat Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej nadaje charakte-

rystyczne hasła, zwracając uwagę 
na kwestie, które w danym roku 
powinny być priorytetem.

Rok szkolny 2008/2009 był „Ro-
kiem przedszkolaka”; 2009/2010 
– „Rokiem historii najnowszej”; 
2010/2011 – „Rokiem odkrywania 
talentów”; 2011/2012 – „Rokiem 
szkoły z pasją”, 2012/2013 – „Rokiem 
bezpiecznej szkoły”, a 2013/2014 bę-
dzie – „Rokiem szkoły w ruchu”.

Minister edukacji wybór moty-
wuje tym, że aktywność fizyczna 
uczniów sprzyja koncentracji i za-
pamiętywaniu, wpływa na ich stan 
zdrowia i samopoczucie. Krystyna 
Szumilas podkreśliła, że każdy ro-
dzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział 
w zawodach i rywalizacji kształ-
tuje charakter i wytrwałość, uczy 
współdziałania w zespole i wyrabia 
nawyk dbania o własne zdrowie.

Życzymy naszym uczniom, aby 
„Rok szkoły w ruchu”, który po-
trwa do 27 czerwca, pomógł im od-
kryć nowe możliwości i zaszczepił 
w nich zainteresowanie aktywno-
ścią fizyczną.

Szkoła 2013/2014 – w ruchu
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Postawili na FOLLK
Oś 4 LEDER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 zakłada realizację projektów 
współpracy przez lokalne grupy 
działania. Projekt taki może mieć 
wymiar regionalny bądź międzyna-
rodowy. Zakłada, że jego partnerzy 
podejmą się realizacji wspólnych 
przedsięwzięć zgodnie ze strategia-
mi rozwoju przygotowanymi dla ich 
obszarów.

Główna idea 
projektów współpracy
W projekcie pn.: „Folklorystyczny 
Obszar Lokalno Ludowych Konfron-
tacji” – akronim FOLLK – współpra-
cę podjęło pięć lokalnych grup działa-
nia z terenu województwa łódzkiego. 
LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina 
bez barier”, LGD „Kraina Wielkiego 
Łuku Warty”, LGD „Szlakiem sie-
radzkiej E-ski”, LGD „Ziemia Wie-
luńska” oraz LGD „Podkowa”, jako 
pole do współpracy LGD wyznaczyły 
zachowanie i promocję dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego.

Ustalanie ostatecznego kształtu 
projektu zaczęło się już w ubiegłym 
roku. Za główny cel współpracy or-
ganizatorzy przyjęli: „Podniesienie 
atrakcyjności obszarów partnerskich 
LGD, jako miejsc kultywowania lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego, 
poprzez organizację i uczestnictwo 
w wydarzeniu kulturalno-integra-
cyjnym”.

Konfrontacje
Punktem kulminacyjnym projektu 
współpracy była organizacja festi-
walu wieńczącego wspólne starania. 
Kulturalno-muzyczne konfrontacje 
odbyły się 11 sierpnia 2013 r. w Osja-
kowie.

Na teren przy przystani kajako-
wej przyjechało 17 zespołów folklo-
rystycznych, kapel podwórkowych 
i orkiestr. Koła gospodyń wiejskich 
i stowarzyszenia regionu przygoto-
wały 30 pięknie udekorowanych sto-
isk, na których oferowały smaczne 
potrawy regionalne. Całość prowa-
dziły ludowe gawędziarki: Jadwiga 
Freus i Karolina Gruchot-Krysiak, 
które – niczym profesjonalny kabaret 
– zabawiały uczestników konfronta-
cji rozmowami i żartami.

Patronat honorowy nad imprezą 
objął Witold Stępień, marszałek wo-
jewództwa łódzkiego.

Obszar LGD „Podkowa” w Osja-
kowie reprezentowały:
■ Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzi-
mia i Szadkowic „KOS” z potrawą 
szadkowski mielony;
■ Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-
skich „Paprotki”, częstujące pieroga-
mi z kapustą i pieczarką;
■ Stowarzyszenie Kobiet z Przatowa 
i Dziadkowic przygotowało kluski pa-
rowe z sosem i przatowską kapustą;
■ Koło Gospodyń Wiejskich w Si-
kucinie zaprezentowało sikuciński 
barszczyk czerwony z pasztecikami 
babci Halinki.

Towarzyszył im Zespół Wokalny 

Seniorów „Wrzos” oraz Kapela Po-
dwórkowa „Szadkowiacy”.

Relacja z kulinarno- muzycznych 
konfrontacji zawarta została w filmie 
oraz w folderze promującym wszyst-
kich uczestników projektu z nadzieją, 
że nasze dziedzictwo będzie źródłem 
inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Podsumowanie
Wspólną realizację projektu zakoń-
czyła konferencja podsumowująca 
działania. Podsumowanie projektu 
odbyło się 18 września w Zapolicach. 
W konferencji udział wzięli przed-
stawiciele wszystkich pięciu partne-
rów oraz zaproszeni goście, wśród 
których byli m.in.: Henryk Sta-
niucha, wójt gminy Zduńska Wola 

oraz Tomasz Woźniak, wójt gminy 
Wróblew. Podczas spotkania przy-
pomniano  ideę projektu, a także za-
prezentowano szerszemu gronu od-
biorców film oraz foldery promujące 
festiwal. Konferencja była ostatnim 
zadaniem w ramach projektu.

Realizacja projektu współpracy 
„Folklorystyczny Obszar Lokalno 
Ludowych Konfrontacji” współfi-
nansowana była ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia-
łanie 421 „Wdrażanie projektów 
współpracy” objęte PROW na lata 
2007-2013.

tekst i zdjęcia:
Paulina Stańczyk
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Sportowe zmagania strażakówSrebro dla Mai Nyks

Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze odbyły się 30 

czerwca w miejscowości Zamły-
nie. W zawodach udział wzięło 
21 drużyn pożarniczych, w tym: 
13 drużyn seniorów w grupie A, 6 
drużyn w grupie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz 2 dru-
żyny dziewczęce w grupie C.

Zawody rozpoczęły się zbiór-
ką pododdziałów, podczas której 
komendant gminny OSP Sławo-
mir Smażek złożył na ręce wójta 
gminy Zduńska Wola Henryka 
Staniuchy meldunek o gotowości 
drużyn OSP i MDP do Gmin-
nych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych.

Spotkanie drużyn było oka-
zją do sprawdzenia wyszkole-
nia pożarniczego, niezbędnego 
w przygotowaniu do działań ra-
towniczych, zaangażowania stra-
żaków poszczególnych jednostek 
oraz sprawności sprzętu, jakim 
dysponują. Poziom rywalizacji 
wszystkich drużyn był wysoki, 
a różnice czasowe niewielkie.

Końcowa klasyfikacja zawo-
dów obejmowała czasy uzyskane 
w konkurencji sztafet oraz w ćwi-
czeniu bojowym, uwzględniające 

przy tym punkty karne otrzyma-
ne za niezgodne z regulaminem 
wykonanie poszczególnych kon- 
kurencji.

Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwała komi-
sja sędziowska powołana przez 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zduńskiej Woli.

Organizatorem zawodów był 
Zarząd Gminny Związku Ochot- 
niczych Straży Pożarnych RP, 
oraz wójt gminy Zduńska Wola, 
a gospodarzem Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zamłyniu.

Wszystkie drużyny uczest-

niczące w zawodach otrzymały 
nagrody pieniężne.

Klasyfikacja
zawodów:
Grupa A
1 miejsce – OSP Zborowskie
2 miejsce – OSP Janiszewice
3 miejsce – OSP Zamłynie
Grupa MDP – chłopcy
1 miejsce – OSP Wojsławice
2 miejsce – OSP Zamłynie
3 miejsce – OSP Janiszewice
Grupa C
OSP Annopole Nowe
Grupa C – MDP
OSP Janiszewice.

Mieszkanka naszej gminy – Maja Nyks – zdo-
była srebrny medal Mistrzostw Polski Ju-

niorów w rzucie młotem. To już piaty medal w jej 
karierze sportowej.

Nasza młociarka zajęła w Krakowie druga loka-
tę, posyłając młot na odległość 54,88 m. To najlep-
szy wynik Mai w tym sezonie. Uzyskany rezultat 
jest potwierdzeniem jej ciężkiej pracy i talentu. Re-
zultat, który osiągnęła w Krakowie, jest zbliżony 
do jej rekordu życiowego, który wynosi 56,26 m.

W Krakowie złoty medal był niestety poza zasię-
giem. Konkurentka Mai, Malwina Kopron z AZS 
Poznań, rzuciła młotem na odległość 65,09 m.

Bardzo dobry występ naszej mieszkanki w Mi-
strzostwach Polski Juniorów pozwala jej na utrzy-
manie miejsca w kadrze narodowej juniorów.

Serdecznie gratulujemy Mai i życzymy jej wie-
lu sportowych sukcesów na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej.

V Turniej Sołecki piłki nożnej 
i siatkówki plażowej o Puchar Wój-
ta Gminy Zduńska Wola odbył się 
7 lipca na boisku sportowym w miej-
scowości Rębieskie.

Turniej był okazją do zaprezento-
wania mieszkańcom gminy zmoder-
nizowanej płyty boiska sportowego 
oraz przekazania nagrody za wyniki 
sportowe i zaangażowanie w propa-
gowanie sportu. Traktor do koszenia 
trawy przyjął gospodarz obiektu pre-
zes Ludowego Zespołu Sportowego 
Rębieskie – Sławomir Turski.

Imprezę zorganizowano z inicjaty-
wy sołectwa Rębieskie, prezesa Sła-
womira Turskiego oraz wójta gminy 
Zduńska Wola Henryka Staniuchy. 

Sukces poprzednich czterech 
edycji turnieju miał odzwierciedle-
nie w dużej liczbie zgłoszeń. W za-
wodach wzięło udział 12 drużyn 

w rozgrywkach piłki nożnej oraz 5 
drużyn w rozgrywkach siatkówki 
plażowej.

Mecze piłkarskie rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” w dwóch 

grupach. Do ścisłego finału przeszły 
cztery drużyny, które zmierzyły się 
w walce o miejsce I i III.

Najlepszym strzelcem w rozgryw-
kach piłki nożnej został Sylwester 

Ziętala (4 bramki) ze zwycięskiej 
drużyny Dream Team, natomiast 
najlepszym bramkarzem Władysław 
Kręt, również reprezentant tego ze-
społu.

Mecze siatkówki plażowej toczyły 
się systemem „każdy z każdym” w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców. W fan-
tastycznych warunkach pogodowych 
oraz w miłej atmosferze w katego-
rii dziewcząt zwyciężyła drużyna 
z Gajewnik, II miejsce przypadło 
zespołowi Lady. W kategorii chłop-
ców I miejsce zdobyła reprezentacja 
męska z Gajewnik, II miejsce repre-
zentacja OSP Janiszewice, natomiast 
na najniższym stopniu podium stanę-
ła drużyna z Czech.

Najlepszą zawodniczką w roz-
grywkach piłki siatkowej została 
Urszula Płócienniczak z Gajewnik, 
a najlepszym zawodnikiem Piotr Je-
ska, reprezentant Gajewnik.

Puchary dla Dream Team i Gajewnik
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Walczyli na Orlikach o Puchar Premiera
Gminne eliminacje IV Turnieju Orlika o Pu-

char Premiera Donalda Tuska, zorganizowa-
ne przez wójta gminy Zduńska Wola, odbywały się 
od 16 do 18 września. Miejscem zmagań młodych 
piłkarzy był kompleks boisk Orlik w Czechach.

Rozgrywki toczyły się pomiędzy drużynami 
z rocznika 2002-2003 (chłopcy) oraz 2000-2001 
(chłopcy i dziewczęta). Chętnych do udziału w tur-
nieju nie brakowało – ogółem przystąpiło 19 drużyn, 
łącznie 190 zawodników i zawodniczek reprezentu-
jących szkoły z terenu gminy Zduńska Wola.

W roczniku 2002-2003 zwyciężyła drużyna 
reprezentująca gminę Zduńska Wola. W rocz-
niku 2000-2001 (chłopcy) najlepszym był także 
zespół gminny. W turnieju dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła drużyna gospodarzy, czyli Zespołu 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach.

Patronat nad imprezą objął Henryk Staniucha, 
wójt gminy Zduńska Wola.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i pu-
chary, a każdy uczestnik okazjonalną koszulkę.

Zwycięskie zespoły awansowały do eliminacji 
wojewódzkich.

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda 
Tuska to projekt ogólnopolski. Organizatorem tur-
nieju, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
jest Szkolny Związek Sportowy. Celem IV Turnie-
ju Orlika jest promowanie wśród dzieci sportowej 
aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lo-
kalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego 
organizowania różnorodnych działań sportowych 
na obiektach wybudowanych w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”.

Reprezentacja gminy Zduńska Wola
rocznik 2000-2001:
Witold Opieczyński, Jakub Ciesielski, Aleksy Mat-
czak, Bartłomiej Klimczak, Tomasz Przesmycki, 
Tymoteusz Karasiński, Patryk Piątkowski, Patryk 
Wójcik, Adrian Fraszczyński.
Reprezentacja gminy Zduńska Wola
rocznik 2002-2003 (chłopcy):
Krzysztof Urbaniak, Łukasz Włodarczyk, Seba-
stian Przesmycki, Kamil Lis, Nikodem Fabiański, 
Bartłomiej Hebel, Hubert Śmiglewski, Bartłomiej 
Jędrzejak, Wiktor Strzeszewski, Gracjan Kara-
siński.
Skład drużyny dziewcząt z ZGSPiP w Czechach
rocznik 2000-2001:
Milena Opalińska, Daria Mączka, Wiktoria 
Klimczak, Milena Staniucha, Marta Kulda, Zo-
fia Kulda, Wiktoria Walasik, Justyna Parońska, 
Marta Grzelak, Katarzyna Kowasz.

Szczególne podziękowania pragniemy prze-
kazać Arturowi Górzawskiemu, który podjął się 
trenowania i przygotowania chłopców dwóch re-
prezentacji gminy Zduńska Wola.

tekst i zdjęcia: Dawid Antczak




