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Wpaździerniku br. w szkołach 
odbyły się wybory uzupełnia-

jące do Młodzieżowej Rady Gminy 
Zduńska Wola. Do składu dołączyli: 
Natalia Smażek, Aleksander Forusiń-
ski, Piotr Kopytek, Łukasz Suchański, 
Żaneta Pasternak, Magdalena Prze-
smycka oraz Karolina Bomba.

Nowo wybrani radni na sesji 
w dniu 22 listopada złożyli ślubo-
wanie, po czym przystąpili do wy-
boru przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego. W wyniku taj-
nego głosowania przewodniczącym 
została Żaneta Pasternak, natomiast 
jej zastępcą Tomasz Barton. Sekreta-
rzem pozostała Natalia Bednarek.

Obecnie skład MRG tworzą
(w kolejności na zdjęciu):

■ Maciej Kaczmarek, Szkoła Pod-
stawowa w Czechach
■ Adam Piekielny, Gminne Gimna-
zjum w Janiszewicach
■ Tomasz Barton, Gminne Gimna-
zjum w Czechach

■ Natalia Smażek, Gminne Gimna-
zjum w Czechach
■ Aleksander Forusiński, Gimna-
zjum w Wojsławicach
■ Piotr Kopytek, Gimnazjum w Woj-
sławicach

■ Oliwia Szubert, Gminne Gimna-
zjum w Janiszewicach
■ Łukasz Suchański, Szkoła Podsta-
wowa w Annopolu Starym
■ Żaneta Pasternak, Gminne Gim-
nazjum w Janiszewicach
■ Marta Nowicka, Gminne Gimna-
zjum w Czechach
■ Natalia Bednarek, Gminne Gim-
nazjum w Czechach
■ Gracjan Karasiński, Szkoła Pod-
stawowa w Krobanowie
■ Magdalena Przesmycka, Szkoła 
Podstawowa w Wojsławicach.

Nieobecni na posiedzeniu byli:
■ Karolina Bomba, Szkoła Podsta-
wowa w Izabelowie
■ Piotr Mataśka, Szkoła Podstawowa 
w Janiszewicach.

Tłumy dzieciaków ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy 

Zduńska Wola zapełniły salę gim-
nastyczną Szkoły Podstawowej w Ja-
niszewicach. 11 grudnia odbyła się 
tam coroczna impreza „Mikołajkowe 
cuda”. Dzieciakom magiczne sztucz-
ki pokazywał zduńskowolski iluzjo-
nista Mikołaj Kaczmarek. Szkołę od-
wiedził św. Mikołaj, który obdarował 
wszystkich słodkościami.

Młodzieżowa Rada w nowym składzie

Cuda z Mikołajem
i iluzjonistą

„Przyśniła się dzieciom Polska
czekana przez tyle lat,
do której modlił się ojciec,
za którą umierał dziad”.

Wprawdzie mamy już grudzień 
i świąteczna atmosfera powoli otacza 
wszystkich dokoła, jednak w Zespo-
le Szkół w Czechach brzmią jeszcze 
echa listopadowych tradycji niepod-
ległościowych. Młodzież wystawiła 
bowiem sztukę pt. „Obrona Lwowa”.

Przedstawienie zostało przygoto-
wane z okazji 95. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Jego te-
matem jest obrona Lwowa przez „Or-
lęta Lwowskie” w listopadzie 1918 
roku. Miasto znajdowało się wówczas 
w granicach II Rzeczypospolitej.

Przypominając pełne dramatyzmu 
wydarzenia tamtych dni, młodzi lu-
dzie pragnęli oddać hołd wszystkim 
obrońcom naszej Ojczyzny. Premiera 
odbyła się 13 listopada. Widowisko 
obejrzeli nauczyciele i uczniowie. 
Wszystkich zachwyciła gra aktorów- 
amatorów, śpiew chórów męskich 

i żeńskich, ukraiński taniec. Od-
twarzano też sceny walki zbrojnej. 
W scenografii umieszczono repliki 
broni oraz inne elementy udostępnio-
ne przez Stowarzyszenie Historyczne 
„Chrobry I” ze Zduńskiej Woli.

Występujący uczniowie klas pierw-
szych, drugich i trzecich gimnazjum 
oraz piątej i szóstej klasy szkoły pod-
stawowej zrozumieli, że „skromny” 
w zamyśle spektakl osiągnął w tym 

momencie dużą rangę. Historia 
„Orląt Lwowskich” stała się znów 
żywa.

Reżyserki spektaklu – Bożena Gą-
siorowska, Ewa Pędziwiatr, Justyna 
Gutowska – uważają, że o historii 
dzielnych Polaków młodzież ze szko-
ły w Czechach długo nie zapomni. 
Aktorzy w każdym razie nadal chcą 
grać i opowiadać o Orlętach.

tekst: zgspip w czechach

Obrońcy Lwowa
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Radosne spotkanie opłatkowe

Samorząd gminy Zduńska Wola, jak 
co roku, zorganizował Spotkanie Wi-
gilijne dla tych, którzy święta Bożego 
Narodzenia spędzą samotnie.

Spotkanie Wigilijne odbyło się 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pratkowie. W uroczystej Wigilii dla 
osób samotnych z terenu gminy Zduń-
ska Wola udział wzięło ok. 90 osób oraz 
zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą 
z udziałem ks. Janusza Gozdalika z pa-
rafii św. Katarzyny Dziewicy Męczen-
nicy w Korczewie. Odczytany został 
fragment Ewangelii o narodzeniu Pana 
Jezusa. Po krótkiej modlitwie wszyscy 
podzieli się opłatkiem, złożyli sobie ży-
czenia i śpiewali kolędy przy stole zasta-
wionym tradycyjnymi potrawami.

W trakcie wieczerzy zgromadzeni 
mieszkańcy uczestniczyli w przedsta-
wieniu jasełkowym, przygotowanym 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Annopolu Starym.

Spotkanie Wigilijne organizowane jest 
z myślą o osobach samotnych lub znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Wigilijne potrawy, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Pratkowa, 
oraz oprawa artystyczna wieczerzy choć 
na chwilę pozwoliły zapomnieć o tro-
skach. Spotkanie Wigilijne dla wielu 
osób było jednym z radośniejszych wy-
darzeń w mijającym 2013 roku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali sym-
boliczne prezenty świąteczne, przygoto-
wane przez uczniów gminnych placówek 
oświatowych.



Uroczyste otwarcie nowego, wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Kroba-
nowie nastąpiło 26 października. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Henryk Staniucha, wójt 
gminy Zduńska Wola oraz Violetta 
Owczarek, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Krobanowie wraz z zapro-
szonymi gośćmi.

Na uroczystość dotarli zapro-
szeni goście: Witold Oleszczyk, 
wicestarosta zduńskowolski; Elż-
bieta Modrzejewska, dyrektor Wy-
działu Strategii i Kadr Kuratorium 
Oświaty w Łodzi; Janusz Sakiewa, 
przewodniczący Rady Gminy wraz 
z radnymi gminy Zduńska Wola; 
Andrzej Kuca, naczelnik Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego Komen-
dy Powiatowej Policji w Zduńskiej 
Woli, a także dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu gminy Zduń-
ska Wola.

Aby boisko służyło naszej spo-
łeczności jak najdłużej, ksiądz Sta-
nisław Dwornik, proboszcz Parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Zduńskiej Woli-Karszni-
ce poświecił nowo wybudowane 
boisko.

Podczas otwarcia obiektu wójt 
gminy nagrodził uczniów – repre-
zentantów gminy Zduńska Wola – 
za zajęcie wysokich miejsce w finale 
wojewódzkim IV Turnieju Orlika.

Przekazany uczniom oraz miesz-
kańcom obiekt to boisko wielofunk-
cyjne o nawierzchni poliuretanowej, 
o wymiarach 32 x 44 m, wydzielone 

ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz 
piłkochwytami o wysokości 6 m za-
montowanymi za bramkami.

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.
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Inwestycja obejmowała rozbudowę 
drogi o długości 991,09 m. Odno-

wiony odcinek łączy drogę powiato-
wą Zduńska Wola – Szadek z dro-
gą gminną w miejscowości Mostki. 
Nawierzchnię wykonano z tłucznia 
kamiennego o grubości 15 cm i o sze-
rokości 6 m, z obustronnymi pobo-
czami o szerokości 1 m.

Modernizacja miała na celu po-
prawę istniejącego systemu ko-
munikacyjnego, dogodny dojazd 
do gruntów rolnych oraz wyeli-
minowanie przejazdu przez wieś 
Mostki do pobliskich żwirowni 
i składowiska odpadów. Powstał 

nowy dojazd z pominięciem tere-
nu zabudowanego.

Inwestycję poprzedziły roboty 
związane z przygotowaniem doce-
lowego pasa drogowego, tj. wycinkę 
i karczowanie drzew, przestawienie 
kapliczki oraz niwelację terenu.

Wykonawcą robót była firma 
DROMAK sp. z o. o.

Koszty inwestycji opiewają na 
kwotę 191.500 zł, z czego 30 proc.
wartości inwestycji gmina otrzymała 
ze środków budżetu Województwa 
Łódzkiego w ramach zadania „Budo-
wy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych”.

Rozbudowa drogi gminnej w Mostkach

Nowe boisko w Krobanowie



Dla naszej gminy to był naprawdę dobry rok. Zmieniała się i piękniała gmi-
na. Pozyskaliśmy liczne zewnętrzne środki finansowe. Zrealizowane zostały 
zaplanowane inwestycje i imprezy plenerowe.

Oto lista najważniejszych zadań, zrealizowanych w roku 2013 na terenie 
naszej gminy.

Styczeń – budżet na cały rok
Radni Rady Gminy Zduńska Wola, na sesji w dniu 21 stycznia, jednogłośnie 
zatwierdzili plan dochodów i wydatków na 2013 rok.

Luty – energia po nowemu
Gmina Zduńska Wola po raz pierwszy ogłosiła przetarg na zakup energii 
elektrycznej. Rozdzielono tym samym zakup energii od jej dystrybucji. Taki 
podział powinien przynieść wymierne oszczędności.

Marzec – dotacje dla mieszkańców
Na przydomowe oczyszczalnie ścieków przyznano łącznie 29 dotacji na kwotę 
131.500 zł.

Kwiecień – zielone drzewka dla ekologii
VI Festyn Recyklingowy zgromadził tłumy mieszkańców przy Szkole Pod-
stawowej w Wojsławicach. W tym roku festyn połączony był z kampanią 
na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
Od kwietnia do lipca prowadzono intensywną kampanię informacyjną i zbie-
rano deklaracje.

Maj – będzie nowe boisko
W maju podpisano umowę, a w październiku oddano do użytku nowe wielo-
funkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Krobanowie. Inwestycja kosz-
towała 512.000 zł, z czego 312.000 zł gmina pozyskała w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Czerwiec – samochód dla OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Czechach otrzymała lekki samochód ratow-

niczo-gaśniczy z funkcją eko-czyściciel. Zakup był możliwy dzięki dota-
cji gminy Zduńska Wola, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych PR w Warszawie.

Lipiec – o śmieciach po nowemu
Od 1 lipca gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami, do każdego gospodarstwa 
trafiła ulotka informacyjna.

Sierpień – z myślą o najmłodszych
We wsiach Karsznice oraz Piaski oddano do użytku kolejne place zabaw. Oba 
obiekty wyposażone zostały w duże zestawy zabawowe wraz z elementami 
małej architektury.

Wrzesień – lepsza woda w Czechach
Rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie obiektu stacji uzdatniania 
wody w Czechach. Obiekt wymagał remontu oraz zmiany technologii. Zmo-
dernizowano instalacje wodno-kanalizacyjne i zasilanie elektryczne.

Październik – nowa droga gminna
W miejscowości Mostki rozbudowano odcinek drogi łączący drogę powiato-
wą Zduńska Wola – Szadek z drogą gminną. Inwestycję poprzedziły roboty 
związane z przygotowaniem docelowego pasa drogowego, tj. wycinkę i kar-
czowanie drzew, przestawienie kapliczki oraz niwelację terenu.

Listopad – droga w Korczewie
Dokonano odbioru technicznego drogi gminnej w miejscowości Korczew. 
Na odcinku 207 m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną.

Grudzień – kolejne inwestycje drogowe
Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gajewniki. W ra-
mach inwestycji na odcinku 327 m wykonano jezdnię o nawierzchni bitu-
micznej. Zakończono utwardzanie drogi gminnej w obrębie skrzyżowania 
z drogą gminną w miejscowości Mostki.
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Czas podsumowań i refleksji
Koniec roku to czas podsumowań i refleksji we wszystkich aspektach – rodzinnych i zawodowych, 
oceny dokonań i realizacji przyjętych planów.

Plac zabaw w Karsznicach



6 naszagmina grudzień 2013 PODSUMOWANIA 2013
Na co zwrócili Państwo uwagę w funkcjonowaniu naszej gminy w roku 2013?

Było wiele działań, które znalazły 
moją aprobatę. Cieszę się z inwe-
stycji, które już zakończono i z tych, 
które są w trakcie realizacji, bo to dla 
mieszkańców poszczególnych miej-
scowości oznacza spełnione oczeki-
wania.

Najbardziej ujmują mnie zawsze 
imprezy i uroczystości integrujące 
społeczność całej gminy. Jak wynika 
z moich obserwacji, zainteresowa-
nie nimi jest coraz większe i czynny 
w nich udział bierze dużo więcej osób 
niż do tej pory.

Kultywowanie tradycji ludowych 
stało się w naszej gminie trwałym 
elementem realizacji tego zadania. 
Po raz kolejny odbyły się dożynki, 
jako święto dziękczynienia Bogu 
za zebrane plony. Była to wyjątkowa 
możliwość spotkania i wspólnej za-
bawy oraz zaprezentowania kunsztu 
w wykonaniu wieńców dożynko-
wych. Niemniej wrażeń i dobrej zaba-
wy było podczas imprezy plenerowej 
„Noc Świętojańska” w Gajewnikach, 
organizowanej przez LGD „Podko-
wa”. Spotkaniem pełnym emocji 
i wzruszeń jest corocznie organizo-
wana Wigilia dla osób samotnych.

Pragnę również podkreślić, iż im-
ponująca jest liczba imprez, turnie-

jów i rozgrywek sportowych w róż-
nych kategoriach, które odbywają się 
na naszych pięknych, nowoczesnych 
boiskach i w salach gimnastycz-
nych.

Podzielam też wielką radość spo-
łeczności szkolnej i lokalnej z wybu-
dowania wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Szkole Podstawo-
wej w Krobanowie. I niech motto, 
które widniało na ścianie w sali gim-
nastycznej tej szkoły: „Sport to naj-
lepsza droga do pokonania granic…” 
(Jan Paweł II) będzie drogowskazem 
dla dalszego rozwoju sportu w naszej 
gminie.

Życzę wszystkim sukcesów i wszel-
kiej pomyślności.

O dobrym funkcjonowaniu naszej 
gminy, jako instytucji, świadczą: 
rytmiczna praca, systematyczna re-
alizacja sprawdzonych zadań oraz 
kreatywność w podejmowaniu no-
wych inicjatyw, zgodnie z obecnymi 
wymaganiami.

Dla mnie, pracownika oświaty, 
istotą są zadania realizowane na rzecz 
dzieci i młodzieży uczęszczających 
do placówek usytuowanych na terenie 
gminy Zduńska Wola.

Samorząd we współpracy z na-
uczycielami, uczniami i rodzicami 
podejmuje szereg działań aktywizu-
jących i rozwijających kompetencje 
młodych ludzi.

Do tych wartych szczególnego za-
akcentowania należą:
■ wybory i praca uczniów w Mło-
dzieżowej Radzie Gminy Zduńska 
Wola, które rozwijają m.in. inicjaty-
wę, odpowiedzialność, przywództwo 
i inne cechy charakteru;
■ realizacja projektu edukacyjnego 
dla klas I-III „Raz, dwa, trzy-rów-
nasz ty…”, który ma na celu wspie-
ranie uczniów z deficytami edukacyj-
nymi oraz wzmacnianie szczególnych 
uzdolnień dzieci;

■ organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży oraz szeregu za-
wodów i turniejów, m.in. „Spartakia-
da Przedszkolaka”, „Turniej o Puchar 
premiera Donalda Tuska” – w celu 
podniesienia kondycji zdrowotnej 
oraz motywowania młodego czło-
wieka do samodyscypliny i rozwoju;
■ docenianie wartości nauki w naszej 
gminie poprzez coroczne przyzna-
wanie szczególnie wyróżniającym się 
uczniom Nagrody Wójta, w tym po-
byt młodzieży polskiej i węgierskiej 
na wspólnych koloniach;
■ wyprzedzanie potrzeb cywilizacyj-
nych i wspieranie placówek oświato-
wych w kształtowaniu postaw pro-
zdrowotnych oraz proekologicznych 
w formie festynów i konkursów.

Trudno wymienić jedno działanie, 
które podobało mi się najbardziej. 
Na pewno mieszkańcy wsi Korczew 
są wdzięczni za utwardzenie drogi 
przy cmentarzu. Bardzo ważnym 
wydarzeniem były dożynki, których 
parafia była współorganizatorem. 
Była to uroczystość starannie zapla-
nowana, podczas której każdy znalazł 
coś dla siebie. Uważam, że wszystkie 
podejmowane przez władze gminy 
inwestycje i przedsięwzięcia są tra-
fione, bo skierowane na poprawę wa-
runków życia mieszkańców. Podej-
mowane są także tematy ekologiczne, 
w postaci organizowanego Festynu 
Recyklingowego. Oczywiście ktoś 

powie, że można zrobić więcej, ale 
ja uważam, że i tak dużo się dzieje 
na terenie gminy.

Marianna Wiesława Ciupa,
radna Rady Gminy Zduńska Wola 

Anna Stoparczyk,
dyrektor ZGSPiP w Czechach 

Ks. kan. Janusz Gozdalik,
proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy
w Korczewie
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Na terenie naszej gminy najbardziej 
podoba mi się inwestowanie w rozwój 
szkolnictwa, które trwa już od kilku 
lat. Cieszy fakt, że młodzież i malu-
chy mają dobrze wyposażone szkoły 
i przedszkola. Dużym plusem jest 
stawianie na rozwój sportu i nowe 
boiska oraz place zabaw. Organizo-
wane są cyklicznie turnieje, w których 
chęć zwycięstwa mobilizuje do czyn-
nego uprawiania sportu i zostawienia 
komputera i telewizji na drugim pla-
nie. Ważnym elementem są gminne 
imprezy plenerowe – m.in. festyn re-
cyklingowy czy dożynki gminne.

Korzystając z okazji chciałabym 

życzyć wszystkim mieszkańcom: 
Niech te radosne Święta będą dla 
Was szczęśliwe, nich przyniosą mi-
łość, wiarę i nadzieję oraz dużo do-
brego w Nowym 2014 Roku.

W mijającym roku w funkcjonowa-
niu gminy podobały mi się Dożynki 
Powiatowo-Gminne, zorganizowane 
w Wojsławicach. Mieszkańcy, przy 
okazji podziękowania za plony, do-
brze się bawili, słuchali muzyki kapel 
podwórkowych, a także oglądali po-
kazy sztucznych ogni. Drugim wy-
darzeniem był Festyn Recyklingowy, 
zorganizowany również w Wojsławi-
cach. Jest to bardzo dobra inicjatywa 
edukacyjna, organizowana z myślą 
o ochronie środowiska.

W roku 2013 było wiele wyda-
rzeń, które zasługują na szczegól-
ne uznanie. Dla mnie, jako straża-
ka, ważne jest pozyskanie nowych 
wozów strażackich, m.in. dla OSP 
w Czechach, które przyczyniają się 
do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy. Cieszy mnie 
również fakt dużego zaangażowa-
nia strażaków w przedsięwzięcia 
kulturalno-sportowe, organizo-
wane przez władze gminy, m.in. 
udział w corocznych dożynkach 
i festynach recyklingowych. Ważną 
inicjatywą strażacką są również za-
wody strażackie, w których udział 

bierze coraz więcej drużyn mło-
dzieżowych i żeńskich. 

2013 to rok wielu wydarzeń kultu-
ralnych i kulinarnych, w których 
my, jako KGW Pratków, brałyśmy 
aktywnie udział. Aktywnie włączy-
łyśmy się w organizację Dożynek 
Powiatowo-Gminnych oraz Nocy 
Świętojańskiej w Gajewnikach. Re-
prezentowałyśmy naszą gminę w Ło-
dzi podczas IV edycji Smaków Ziemi 
Łódzkiej. Zorganizowałyśmy waka-
cyjne warsztaty kulinarne dla dzieci. 
Są to mobilizujące przedsięwzięcia. 
Dzięki nim same poznałyśmy wiele 
nowych smaków, wypróbowałyśmy 
co najmniej kilka nowych przepisów, 
pozostając jednak wiernymi potra-

wom, które przyrządzamy według 
znanych od pokoleń receptur.

Ubiegły rok obfitował w wiele 
ciekawych wydarzeń, w któ-
rych udział braliśmy również 
my, Młodzieżowa Rada Gmi-
ny. Najbardziej oczywiście po-
doba nam się coroczna Wigilia 
dla osób samotnych. Jest to na-
prawdę wspaniałe wydarzenie. 
Mamy nadzieję, że w tym roku 
je powtórzymy.

Krystyna Smażek,
sołtys wsi Gajewniki Kolonia

Paweł Sadowski,
radny Rady Gminy Zduńska Wola

Wojciech Michalski ,
radny Rady Gminy Zduńska Wola, prezes OSP w Zborowskich

Joanna Klimaszewska,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pratkowie

Żaneta Pasternak i Oliwia Szubert,
członkinie Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola
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Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej 
oświaty, obchodzonym w rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z ini-
cjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 
października 1773 roku. Przypadający 14 paź-
dziernika Dzień Edukacji Narodowej to święto 
nie tylko nauczycieli, ale innych osób, które życie 
zawodowe związały z oświatą.

Uroczystości gminne Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyły się 14 października w Zespole 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach. Zanim odbyło się wręczenie na-
gród, Anna Stoparczyk, dyrektor Zespołu Szkół 
w Czechach zaprosiła zgromadzonych do obej-
rzenia występów artystycznych, przygotowanych 
przez uczniów. W tej części spotkania odbyła 
się prelekcja na temat roli nauczyciela w historii 
polskiej oświaty.

Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola 
wręczył nagrody Wójta Gminy następującym na-
uczycielom oraz dyrektorom gminnych placówek 
oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
– Barbara Ostropolska – dyrektor szkoły,
– Elżbieta Stanisławska – nauczyciel.
2. Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
– Anna Stoparczyk – dyrektor szkoły,
– Agnieszka Besser-Krysiak – nauczyciel,
– Ewa Wojtasik – wicedyrektor, nauczyciel,

– Beata Skrzypczyńska – nauczyciel,
– Bogumiła Kwiecień – nauczyciel,
– Tomasz Mielczarek – wicedyrektor, nauczyciel.
3. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Iza-
belowie
– Krzysztof Głuszczak – dyrektor szkoły,
– Edyta Brzenczek-Buda – nauczyciel.
4. Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
– Paweł Nyklewicz – dyrektor szkoły,
– Agata Cieślak – wicedyrektor, nauczyciel,
– Elżbieta Urbaniak-Kacała – nauczyciel,
– Renata Walocha – nauczyciel,
– Anita Mamos – nauczyciel.

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrow-
skiego w Krobanowie
– Violetta Owczarek – dyrektor szkoły,
– Lilla Leder – nauczyciel.
6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Wojsławicach
– Marek Guć – dyrektor szkoły,
– Joanna Klimczak – nauczyciel.
7. Gminne Przedszkole w Ochraniewie
– Mariola Suwald – dyrektor przedszkola,
– Emilia Pietrzak – nauczyciel.
8. Gminne Przedszkole w Tymienicach
– Agnieszka Glińska – dyrektor przedszkola,
– Joanna Olejnik – nauczyciel.

Świętowali w szkołach

Dzień Języków Obcych, zor-
ganizowany w Zespole Gim-

nazjum i Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Jani-
szewicach, dał wszystkim uczniom 
wspaniałą okazję do wykazania się 
lingwistycznymi umiejętnościa-
mi. Nauczyciele, przygotowujący 
szkolną imprezę podkreślają, że Eu-
ropejski Dzień Języków Obcych – 
to święto europejskiej różnorodności 
językowej oraz okazja do podkreśle-
nia korzyści płynących z nauki języ-
ków. A przecież zdolność posługi-
wania się różnymi językami otwiera 
szerokie możliwości.

W szkole w Janiszewicach ucznio-
wie mają możliwość nauki języka 
angielskiego i rosyjskiego już od naj-

młodszych klas, dlatego też mogli 
zaprezentować swoje umiejętności, 
śpiewając piosenki i recytując frag-
menty rosyjskich baśni. Wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali zabra-
ni na wirtualną wycieczkę po Lon-
dynie. Dodatkową niespodzianką 
była piosenka w języku francuskim: 
„Sur le Pont d’Avignon” – zaśpie-
wana przez Michalinę Bartczak, 
uczennicę klasy V.

Obchody „święta języków” to ko-
lejna doskonała okazja, by uaktyw-
nić uczniów, którzy zawsze chętnie 
i z wielkim zaangażowaniem biorą 
udział w różnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez szkołę.

tekst i zdjęcie:
zgisp w janiszewicach

Uczmy się języków obcych!
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Program edukacji ekonomicznej 
„Na Własne Konto” jest skiero-

wany do uczniów gimnazjów z gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego 
pomysłodawcą i głównym wykonaw-
cą jest Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. W ramach programu 
uczniowie będą uczestniczyć w do-
datkowych zajęciach z przedsiębior-
czości i ekonomii.

W trakcie jednego tygodnia ferii 
zimowych, uczestnicy programu – 
poprzez zabawę i gry edukacyjne – 
poznają podstawowe pojęcia i narzę-
dzia ekonomiczne, które w założeniu 
umożliwią im lepszy start w dorosłe 
życie.

W II semestrze uczniowie wyko-
rzystają zdobytą wiedzę w praktyce, 
przygotowując pracę konkursową 
– młodzieżową gazetkę ekonomicz-
ną, adresowaną do społeczności lo-
kalnej.

Autorzy najlepszych prac zosta-
ną zaproszeni na finał konkursu 
do Warszawy, gdzie będą rywalizo-
wać o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto” jest 
realizowany we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej 
oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Ra-
taja. Do programu zakwalifikowało 
się 160 gmin z całej Polski, w tym 14 
z województwa łódzkiego.

W zajęciach uczestniczyć będzie 
20 gimnazjalistów z Gminnego 
Gimnazjum w Janiszewicach.

Cele programu
„Na Własne Konto”:
■ poszerzanie wiedzy ekonomicznej 
uczniów,
■ kształtowanie podstaw przedsię-
biorczości,
■ przekazanie umiejętności świa-
domego planowania własnej ścieżki 
zawodowej,
■ zmniejszenie dysproporcji w znajo-
mości narzędzi finansowych pomię-
dzy młodzieżą miejską a młodzieżą 
pochodzącą z terenów wiejskich.

Na własne konto 
– w Janiszewicach

Dwie kolejne nauczycielki – Anna 
Rzeźnik oraz Ewelina Klimczak 
uzyskały status nauczyciela miano-
wanego. 11 grudnia odebrały akty 
nadania stopnia awansu zawodo-
wego z rąk wójta gminy Zduńska 
Wola.

– Gratuluję awansu. Uzyskanie go 
świadczy o ogromnym doświadcze-
niu i wiedzy, potwierdzonej zdanym 
egzaminem – gratulował nauczyciel-
kom wójt Henryk Staniucha. – Mam 
nadzieję, że nie poprzestaniecie na 
tym stopniu rozwoju zawodowego 
i za kilka lat będziecie nauczycielami 
dyplomowanymi. Tego wam życzę, 
podobnie jak satysfakcji z niełatwej 
przecież pracy.

Uzyskanie mianowania poprze-
dził staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. 
W tym czasie nauczycielki współpra-
cowały ze swoimi opiekunami stażu, 
doskonaliły umiejętności i kompleto-

wały dokumentację potwierdzającą 
ich aktywność zawodową, po czym 
złożyły dyrektorom swoich szkół 
sprawozdanie, na podstawie którego 
przełożony wystawił im opinię na te-
mat dorobku zawodowego.

Procedurę awansu zwieńczył eg-
zamin przed komisją, powołaną 
na wniosek nauczyciela przez wójta 
gminy Zduńska Wola.

Stopień nauczyciela mianowane-
go w gminie Zduńska Wola każde-
go roku uzyskuje kilku pedagogów. 
W tym roku do tego grona dołączyły: 
Anna Rzeźnik, nauczyciel nauczania 
początkowego w Szkole Podstawowej 
w Annopolu Starym oraz Ewelina 
Klimczak, nauczyciel wychowania 
fizycznego i przyrody w Szkole Pod-
stawowej w Wojsławicach.

Mianowani z dyplomem

Wpunktach przedszkolnych 
w Wojsławicach i Krobano-

wie 6 i 27 listopada odbyły się uro-
czystości z okazji piątych urodzin pla-
cówek. Przedszkolaki przygotowały 
przedstawienia dla zaproszonych go-
ści. Punkty przedszkolne na terenie 
gminy powstały z inicjatywy władz 
samorządowych oraz Fundacji Fa-
milijny Poznań.

Fundacja powstała we wrześniu 
2001 roku, jako organizacja poza-
rządowa, działająca na rzecz intere-
su publicznego. Priorytetem stała się 
reakcja na samodzielnie zdiagnozo-
wany w 2004 roku problem niskiego 
upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej, który wynika z warunków 
ekonomicznych rodzin z dziećmi 
oraz braku dostępnej oferty w miej-
scu ich zamieszkania.

Zdając sobie sprawę, jak ważny jest 
ten okres życia w rozwoju każdego 
dziecka, Fundacja uruchomiła uni-
katową w skali kraju sieć ośrodków 
przedszkolnych, które zapewniają 
bezpłatną, pięciogodzinną opiekę 
nad dziećmi. Wciąż rosnąca liczba 
podopiecznych Fundacji Familijny 
Poznań utwierdza w przekonaniu, iż 

potrzebne są kolejne placówki tego 
typu. Fundacja utworzyła 230 placó-
wek przedszkolnych na terenie sze-
ściu województw, pozyskując na ten 
cel ponad 20 mln złotych ze środków 
zewnętrznych. Obecnie prowadzi 68 
placówek, kierujących swoją ofertę 
do najmłodszych.

Na terenie naszej gminy 48 pod-
opiecznych może korzystać z 10-
godzinnej opieki. Pierwsze pięć go-
dzin opłaca organ prowadzący – gmina 
Zduńska Wola. Kolejne pięć, podczas 
których zajęcia prowadzi Fundacja 
także finansuje samorząd, ale w formie 
dotacji dla placówki niepublicznej.

– Do Punktu Przedszkolnego 
w Krobanowie uczęszczają dzieci 
w wieku od 3 do 4 lat. Przedszko-
laki poszerzają swoją wiedzę, do-
skonalą czynności samoobsługowe 
i uczą się życia w grupie rówieśniczej. 
Dzieci uczestniczą też w imprezach 
okolicznościowych organizowanych 
w szkole i w przedszkolu (np. „Spot-
kania z muzyką”, mikołajki, zabawa 
choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Mamy, Dzień Dziecka, spo-
tkania z przedstawicielami różnych 
zawodów) – mówi Violetta Owcza-
rek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krobanowie.

Piąte urodziny punktów przedszkolnych

Anna Rzeźnik (z lewej) z Barbarą Ostropolską, dyrektor SP w Annopolu Starym
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W drodze 
po zdrowie

„W drodze po zdrowie” – to zadanie 

publiczne, którego realizatorem była 

Ochotnicza Straż Pożarna w Janisze-

wicach. Strażacy uzyskali dofinanso-

wanie w kwocie 2.178 zł z budżetu 

samorządu na działania związane 

z promocją i ochroną zdrowia w gminie 

Zduńska Wola w 2013 roku. Całkowi-

ta wartość zadania to ponad 2.900 zł. 

Różnicę stanowi wkład finansowy oraz 

wolontariat OSP Janiszewice.

Celem zadania „W drodze po zdro-

wie” był wzrost wiedzy oraz umiejęt-

ności z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w dwudzie-

stoosobowej grupie młodzieży w wie-

ku 12-18 lat, która należy do Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Janiszewicach. 

Kolejny cel to spowodowanie zainte-

resowania wśród mieszkańców gminy 

Zduńska Wola aktywnym wypoczyn-

kiem jako zdrowej formy spędzania 

wolnego czasu.

Pierwszą część zadania, dotyczącą 

ochrony zdrowia, osiągnięto poprzez 

przeprowadzenie szkolenia teoretycz-

nego i praktycznego w łącznej liczbie 

24 godzin. Prowadzącym szkolenie 

był ratownik medyczny Mariusz Ko-

walczyk.

Druga część zadania została osią-

gnięta poprzez organizowanie w 6 róż-

nych częściach gminy tj. Janiszewice, 

Annopole Nowe, Wojsławice, Polków, 

Czechy i Gajewniki treningów nordic 

walking w łącznej liczbie 12 godzin. 

Zajęcia, w których udział brała stała 

grupa młodzieży oraz chętni miesz-

kańcy gminy, prowadził instruktor 

Przemysław Kaniewski. Dla młodzie-

ży zakupiono 20 kompletów kijków 

do nordic walking.

Pomysłodawcą oraz koordynato-

rem zadania był piszący ten artykuł 

– Sylwester Witczak, prezes OSP Ja-

niszewice.

FOT.: ARChIWUM OSP JAnISZEWICE

Przekazanie dwóch samochodów 
strażackich dla jednostki OSP 

Zborowskie odbyło się 4 paździer-
nika na placu Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zduńskiej Woli.

Bryg. Wiesław Kopytek, komen-
dant powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Zduńskiej Woli akt 
przekazania samochodu operacyjne-

go Opel Agila wręczył Henrykowi 
Staniucha, wójtowi gminy Zduńska 
Wola. Akt przekazania samochodu 
ratowniczo-rozpoznawczego Kia 
Sportage odebrał Antoni Wujda, 
zastępca wójta. Kluczyki od samo-
chodów włodarze gminy przekazali 
druhowi Wojciechowi Michalskie-
mu, prezesowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej Zborowskie.

– Samochody uzupełnią wypo-
sażenie jednostki, przyczyniając się 
do jeszcze bardziej sprawnego działa-
nia i niesienia pomocy poszkodowa-
nym – podsumowuje druh Wojciech 
Michalski.

OSP Zborowskie działa w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym, uczestnicząc w wielorakich 
działaniach ratowniczych.

Opel i Kia dla OSP Zborowskie

Warsztaty rękodzieła, tradycyjne 
specjały, wspomnienia oraz plany 
– tak w skrócie można podsumować 
coroczne spotkanie kół gospodyń 
wiejskich, zorganizowane 4 grud-
nia w Zapolicach przez Lokalną 
Grupę Działania „Podkowa”.

Spotkanie rozpoczęło podsu-
mowanie współpracy w mijającym 
roku, kiedy to koła gospodyń wiej-
skich miały okazję prezentować 
swoją działalność podczas targów 
„Na styku kultur” w Łodzi i „Agrot-
ravel” w Kielcach, na warsztatach 
„Smaki Ziemi Łódzkiej” oraz 
w ramach projektu współpracy 
„FOLLK” w Osjakowie. Wspól-
nym przedsięwzięciem była po-
nadto „Noc Świętojańska”.

Plany na rok kolejny są równie am-
bitne. Ich realizacja wymaga – jak 
zawsze – pomocy i zaangażowania 
gospodyń z naszego regionu.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na warsztaty, podczas których za-
inaugurowaliśmy sezon bożonaro-

dzeniowy. Głównym tematem było 
wykonanie bombki 3D. Zajęcia prze-
prowadziła pani Żoletta Barańska – 
plastyczka z GOKiS w Zapolicach. 
Prowadząca najpierw zaznajomiła 
panie z historią takiej ozdoby cho-
inkowej, a następnie, krok po kroku, 
pokazała sposób jej wykonania. Go-
spodynie były zachwycone, a efek-
ty ich pracy przeszły najśmielsze 
oczekiwania. Każda pani wróciła 

do domu z gotową bombką, która 
na pewno będzie zachwycać gości 
przy wigilijnym stole.

Wszystkim członkiniom Kół 
Gospodyń Wiejskich z regionu ser-
decznie dziękujemy za dotychczaso-
wą współpracę. Życzymy wesołych 
świąt oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku!

tekst i zdjęcie:
Paulina Stańczyk

Grudniowe podsumowanie 
roku
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Otwarte mistrzostwa gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym odbyły 
się 25 października. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Woj-

sławicach spotkali się reprezentanci siedmiu szkół podstawowych oraz pięciu 
szkół gimnazjalnych (20 dziewcząt i 22 chłopców).

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe
dziewczęta
■ I miejsce – Aniela Szewczyk, SP w Wojsławicach
■ II miejsce – Iga Sienkiewicz, SP w Annopolu Starym
■ III miejsce – Aleksandra Ignaczak, SP w Prusinowicach
chłopcy
■ I miejsce – Patryk Fraszczyński, SP w Izabelowie
■ II miejsce – Kacper Rumpel, SP w Wojsławicach
■ III miejsce – Adam Warecki, ZPGiSP w Szadku.
Gimnazjum
dziewczęta
■ I miejsce – Anna Marczak, ZPGiSP w Szadku
■ II miejsce – Monika Chudowska, ZPGiSP w Szadku
■ III miejsce – Aleksandra Michalska, ZGiSP w Janiszewicach
chłopcy
■ I miejsce – Tomasz Kozłowicz, ZPGiSP w Szadku
■ II miejsce – Dawid Majda, ZPGiSP w Szadku
■ III miejsce – Dawid Raj, ZGiSP w Janiszewicach.

Drużynowe
Szkoły Podstawowe
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym.
Gimnazjum
■ I miejsce – ZPGiSP w Szadku
■ II miejsce – ZGiSP w Janiszewicach
■ III miejsce – Gimnazjum w Prusinowicach.

Za zajęcie miejsca I-III w rozgrywkach indywidualnych w każdej kategorii 
wiekowej wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy. W klasyfikacji drużynowej 
najlepsze szkoły – podstawowa i gimnazjum – otrzymały puchary.

Na zakończenie rozgrywek Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych 
w Wojsławicach wręczyło 4 bony upominkowe o wartości 50 zł każdy dla 
wyróżniających się zawodników.

Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom, serdecznie gratulujemy.
Organizatorami rozgrywek były: Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach 

oraz Szkoła Podstawowa w Wojsławicach przy wsparciu finansowym gminy 
Zduńska Wola.

Najlepsi tenisiści

Pierwszy stopień czyli 
eliminacje gminne
IV Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska to ogólnopolski pro-
jekt. Organizatorem turnieju, na zle-
cenie Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, był Szkolny Związek Sportowy. 
W dniach 16, 17 i 18 września 2013 r. 
na terenie kompleksu boisk ORLIK 
w Czechach, Wójt Gminy Zduńska 
Wola zorganizował eliminacje gmin-
ne IV Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska. W roczniku 
2002-2003 i 2000-2001 zwycięży-
ły drużyny reprezentujące Gminę 
Zduńska Wola. W turnieju dziew-
cząt najlepszą drużyna okazała się 
drużyna gospodarzy, czyli Zespołu 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Czechach.

Drugi stopień, czyli 
eliminacje wojewódzkie

Zwycięskie drużyny awansowały 
do eliminacji wojewódzkich. Prze-
brnęły przez nie drużyny chłopców. 
Z rozgrywkami pożegnała się dru-
żyna dziewcząt.

Kolejnym etapem były półfinały 
wojewódzkie rozgrywane w Łodzi. 

Obie drużyny, reprezentujące Gmi-
nę Zduńska Wola, przeszły ten etap 
i awansowały do Finału Wojewódz-
kiego rozgrywek.

Stopień trzeci, czyli finał
Finał Wojewódzki rozgrywek Or-

lika, odbył się w dniu 3 września 
na obiekcie ChKS-u w Łodzi. Na fi-
nał zjechało po 8 najlepszych dru-
żyn w poszczególnych kategoriach 
wiekowych z całego województwa, 
w tym drużyna chłopców młodszych 
i starszych reprezentujące naszą gmi-
nę. Poziom finału był bardzo wysoki, 
każda z przyjezdnych drużyn chciała 
wygrać i pojechać na finał ogólno-
polski do Warszawy. Nasi młodzi 
piłkarze spisali się bardzo dobrze 
zajmując odpowiednio IV miejsce 
chłopcy starsi i V miejsce chłopcy 
młodsi. Do podium brakowało na-
prawdę niewiele.

Za udział w finałach wojewódzkich 
każdy z chłopców otrzymał komplet-
ny strój do gry w piłkę nożną oraz 
pamiątkowy dyplom. Wójt Henryk 
Staniucha uroczyście podziękował 
zawodnikom podczas otwarcia boi-
ska w Krobanowie.

Kopali na orlikach…
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Mikołajkowe rozgrywki w Wojsławicach
IV Mikołajkowy Turniej piłki 
nożnej młodzików o Puchar Wój-
ta Gminy Zduńska Wola odbył się 
5 grudnia w sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Wojsławi-
cach. Turniej, jak co roku, cieszył 
się dużym powodzeniem.

Do rywalizacji przystąpiło 6 dru-
żyn, reprezentujących szkoły z terenu 
gminy Zduńska Wola. Rozgrywki to-
czyły się w dwóch grupach – systemem 
„każdy z każdym”. O pierwsze miejsce 
w turnieju walczyły najlepsze drużyny 
z dwóch grup: reprezentującej Szkołę 
Podstawową w Izabelowie oraz Szkołę 
Podstawową w Czechach.

Po bardzo wyrównanym i zaciętym 
spotkaniu w regulaminowym czasie 
gry padł wynik 1:1. O wygranej prze-
sądziły dopiero rzuty karne. Te lepiej 
wykonywała drużyna z Izabelowa, 
wygrywając 2:1, i to ona zdobyła Pu-
char Wójta Gminy Zduńska Wola 
oraz tytuł Mistrza Mikołajkowego 
Turnieju. Trzecie miejsce przypadło 
drużynie gospodarzy – Szkole Pod-
stawowej w Wojsławicach.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – SP w Izabelowie
II miejsce – SP w Czechach
III miejsce – SP w Wojsławicach
IV miejsce – SP w Janiszewicach
V miejsce – SP w Annopolu Starym
VI miejsce – SP w Krobanowie

W trakcie turnieju zorganizowano 
także dwa konkursy sprawnościowe. 
Pierwszy z nich – slalom z piłką mię-
dzy pachołkami – wygrał reprezen-
tant Szkoły Podstawowej w Janisze-
wicach – Adam Kajszczak, natomiast 
drugi konkurs – strzały na małą 
bramkę – po zaciętym boju wygrał 
Patryk Kowasz ze Szkoły Podstawo-
wej w Czechach.

Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał się także Adam Kajszczak 
ze Szkoły Podstawowej w Janisze-
wicach, który strzelił swoim rywalom 
8 bramek!

Najlepszym bramkarzem Miko-
łajkowego Turnieju został Nikodem 
Piątkowski – zawodnik reprezentują-
cy Szkołę Podstawową w Czechach.

Przyznano również nagrodę spe-
cjalną dla najlepszej zawodniczki tur-
nieju, którą została Patrycja Sowiń-
ska z drużyny z Annopola Starego.

3 PYTANIA DO TreNerA ArTUrA GórZAWSKIeGO

To już czwarta edycja Mikołajko-
wego Turnieju piłki nożnej. Pięk-
nie rozwinąła się nam ta sportowa 
impreza!

– W tym roku po raz kolejny 
dzieciaki zachwyciły mnie swoim 
zaangażowaniem i wręcz profe-
sjonalnym podejściem to turnieju. 
Mogę powiedzieć, że turniej ma co-
raz większą rangę. Już od pierw-
szych treningów (wrzesień) naj-
młodsi ciężko i systematycznie 
pracują, by na turnieju wypaść jak 
najlepiej. Wiadomo, że zawody 
w tym wieku to głównie zabawa. 
Muszę jednak przyznać, że umie-

jętności są coraz wyższe, z czego 
jestem bardzo dumny.
Czy wśród tych młodych zawodni-
ków można doszukać się „piłkar-
skich perełek”?

– Pamiętajmy, że to tylko dzie-
ci, które bardzo różnie się rozwijają 
i na to, czy obecny adept – adeptka pił-
ki nożnej osiągnie najwyższy poziom 
trzeba jeszcze poczekać. Ale muszę 
przyznać, że co roku zauważamy dużą 
grupę dzieci, mających predyspozycje 
do bycia dobrymi piłkarzami.
Po raz trzeci wygrała drużyna re-
prezentująca Szkołę Podstawową 
w Izabelowie. Jak pan ocenia ich 
przygotowanie?

– Trzy razy z rzędu wygrana w Tur-
nieju Mikołajkowym to duży wyczyn 
zawodników z SP w Izabelowie. 
Za to należą się im ogromne brawa!


