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Chcę Państwu podziękować bardzo 
serdecznie za udział w wyborach sa-

morządowych w dniu 16 listopada 2014 
roku. To z jednej strony jest spełnienie 
obywatelskiego obowiązku, a z drugiej – 
nasz wpływ na decydowanie o nas samych. 
Dziękuję za zaufanie i wyróżnienie. Licz-
ba oddanych na mnie głosów jest zobo-
wiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej 
pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

W obliczu nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia nasuwa się refl eksja 
nad codziennym dniem i trudami, które 
musimy znosić. Doceniamy, jak ważnym 
jest kontakt z rodziną, z sąsiadami, z dru-
gim człowiekiem. Bez oparcia w naj-
bliższych, bez oparcia w innej osobie, 
codzienne życie byłoby zdecydowanie 
trudniejsze. Wyciszmy więc swoje emo-
cje, pokażmy więcej człowieczeństwa. 
Nauczmy się szanować siebie wzajem-
nie, nawet przy różnicy zdań.

Życzę Państwu, aby okres świąteczny 
był prawdziwym wytchnieniem od co-
dziennych obowiązków, aby był to czas 
spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, 
a Nowy 2015 Rok przyniósł wiele szczę-
ścia i spełnienia marzeń.

HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Radni Gminy Zduńska Wola spot-
kali się 30 października na ostatniej 
sesji VI kadencji. Podczas obrad 
podjęli decyzje dotyczące przyszło-
rocznych podatków i dokonali bi-
lansu czterech lat pracy.

Podsumowując kończącą się kaden-
cję wójt Henryk Staniucha stwierdził, 
że w gminie Zduńska Wola, podob-

nie jak w wielu innych samorządach, 
najwięcej pieniędzy zainwestowano 
w budowę i naprawę dróg. 

– Tylko w tym roku wyremonto-
waliśmy prawie 3,6 kilometra dróg. 
W sumie przez ostatnie cztery lata 
na inwestycje drogowe wydaliśmy 
z budżetu gminy około 7 milionów 
złotych – podkreślił wójt Staniucha. 
– Wybudowaliśmy 11 kilometrów 

sieci kanalizacyjnej oraz 117 przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Za 
bardzo ważne uznajemy także in-
westycje w infrastrukturę sportową.
W poprzedniej kadencji powstało 13 
placów zabaw oraz 2 boiska sportowe. 

W kadencji 2010-2014 Rada 
Gminy Zduńska Wola obradowała 
53 razy. Radni podjęli w tym czasie 
383 uchwały. 

Ostatnia sesja w kadencji 2010-2014Szanowni Mieszkańcy

21listopada obchodzony jest 
Dzień Pracownika Socjalne-

go. Pracownik socjalny to nie tylko 
nazwa wykonywanego zawodu. To 
przede wszystkim ogromne serce, 
pasja, życzliwość, chęć niesienia po-
mocy, ale także wielka odpowiedzial-
ność za podejmowane decyzje i los 
konkretnego człowieka. Aby spełniać 
się w tej pracy, potrzebne jest praw-
dziwe oddanie, głębokie przeświad-
czenie o potrzebie niesienia pomocy 
bliźniemu.

Pracownicy socjalni udzielają po-
mocy fi nansowej i rzeczowej, wspie-
rają podopiecznych psychicznie, do-
radzają, wskazują specjalistów. Na co 
dzień spotykają się z wieloma ludzki-
mi dramatami, ubóstwem, bezradno-
ścią, bezdomnością czy przemocą. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zduńskiej Woli zatrud-
nionych jest sześciu pracowników 
socjalnych, którzy pracują w terenie. 
Wspierają rodziny wieloproblemowe, 
wielodzietne, osoby niepełnospraw-
ne, w podeszłym wieku, uzależnione, 
bezdomne i zagrożone wykluczeniem 
społecznym.

Dzięki różnorodności działań, 
które realizują, mogą pomagać ro-
dzinom kompleksowo, w różnych 
sprawach. Oferują porady psycho-
loga w Punkcie Konsultacyjnym 
dla Ofi ar Przemocy, współpracują 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i z Ze-
społem Interdyscyplinarnym do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 
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Pracownicy socjalni mają swoje święto

Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od lewej stoją:  Anna Malinowska, 

Marzena Pawłowska, Justyna Bartosik, Małgorzata Kuźnik, Agnieszka Furmańczyk.

Od lewej siedzą: Aleksandra Pawlicka (kierownik) i Katarzyna Grzanka FOT. ARCHIWUM GOPS
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Radość wigilijnego wieczoru
Ponad sto osób zasiadło do Gminnej 
Wigilii, która zorganizowana została 
w Świetlicy Wiejskiej w Ogrodziskach. 
Mieszkańcy, łamiąc się opłatkiem, 
składali sobie życzenia. Czekało też 
na nich sporo przedświątecznych nie-
spodzianek.

Od kilku lat, w ten szczególny czas, 
dziesiątki mieszkańców gminy spotykają 
się przy wigilijnym stole, aby wspólnie 
połamać się opłatkiem. Są wśród nich 
osoby samotne, chore i niepełnospraw-
ne. O tych mieszkańcach nie zapominają 
władze gminy i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwsza 
Gminna Wigilia odbyła się w 2008 r.

Tegoroczne spotkanie przy wigilijnym 
stole poprzedziła wspólna modlitwa, 
którą poprowadził ks. kanonik Janusz 
Gozdalik. Uczestnicy Wigilii obejrzeli 
Jasełka, w których uczniowie z ZGSPiP 
w Czechach zaprezentowali historię na-
rodzenia Jezusa. Program został przy-
gotowany pod kierunkiem nauczycielek 
Beaty Skrzypczyńskiej, Bożeny Gąsio-
rowskiej i Mirosławy Walczak. 

Po części artystycznej do wigilijnego 
stołu wspólnie z mieszkańcami gminy 
zasiedli jej włodarze z wójtem Henry-
kiem Staniuchą i Januszem Sakiewą, 
przewodniczącym Rady Gminy. 

– Po raz siódmy miałem okazję spot-
kać się w tak wyjątkowych okoliczno-
ściach z mieszkańcami gminy – mówił 
wójt Henryk Staniucha. – To bardzo 
ważne zobaczyć, że tak licznie pojawia-
ją się na naszej Gminnej Wigilii. To była 
dobra okazja, by połamać się wspólnie 
opłatkiem oraz życzyć wszystkim nie 
tylko dobrych i pięknych Świąt, ale 
również szczęśliwego Nowego Roku, 
wielu łask i radości, jak również miłości 
i wzajemnego szacunku.

Włodarz gminy życzył wszystkim, aby 
takie radosne chwile towarzyszyły im na 
co dzień, aby budowali wspólnotę odpo-
wiedzialności za losy gminy i aby wszyst-
kie działania były podejmowane w duchu 
wzajemnego szacunku i dobra.

Na wigilijnym stole znalazły się zna-
komite tradycyjne potrawy m.in.: zupa 
grzybowa, ryba, kapusta z grochem, pie-
rogi z kapustą i grzybami, kompot z su-
szonych owoców i mnóstwo słodkości. 

Wszyscy uczestnicy Wigilii zostali 
obdarowani prezentami, przygotowa-
nymi przez uczniów gminnych placó-
wek oświaty.
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Ochrona środowiska

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest ochrona środowiska. Dzięki dotacjom 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi demontuje się, transportuje i unieszkodliwia wyroby zawierające 
azbest. W roku 2014 zrealizowano 40 takich zgłoszeń. 

Po raz piąty dotowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
W bieżącym roku powstało ich 58 na łączną kwotę (w formie dotacji) 261.000 
zł. Po raz siódmy zorganizowany został Festyn Recyklingowy, podczas któ-
rego mieszkańcy, jako nagrodę za segregację śmieci mogli otrzymać sadzonki 
roślin jednorocznych, drzew, krzewów lub róż.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku z każdym miesiącem popra-
wialiśmy model świadczenia usług komunalnych w obszarze gospodarowa-
nia odpadami. Włączyliśmy się w projekt „Razem dla ekologii”, w ramach 
którego podnosiliśmy świadomość proekologiczną mieszkańców poprzez 
przeprowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnych. 

Wśród inwestycji należy wymienić zmodernizowanie obiektu Stacji Uzdat-
niania Wody w Czechach. Z końcem roku rozpoczęła się także budowa ka-
nalizacji we wsi Maciejów oraz budowa wodociągu we wsi Karolew. 

Ochrona zdrowia

Każdego roku w budżecie gminy wyodrębniane są środki na działania pro-
zdrowotne. W tym roku po raz czwarty – pod patronatem Wojewody Łódz-

kiego Jolanty Chełmińskiej oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Centrum 
Zdrowia Publicznego – zorganizowaliśmy Festiwal Zdrowia. Podczas tego 
wydarzenia rozpoczęliśmy kampanię „Pudełko życia”. Rozdajemy nieodpłat-
nie mieszkańcom pojemniki, do których mogą wkładać dokumenty, dotyczące 
historii chorób oraz inne dokumenty, które mogą ułatwić pracę ratownikom 
medycznym w nagłej sytuacji. 

Wraz z ZOZ Centrum Stomatologii rozpoczęliśmy program profi laktyki 
próchnicy wśród dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Kontynuowaliśmy program 
badań profi laktycznych dla kobiet: USG piersi oraz mammografi i. Przeka-
zaliśmy także dotację w wysokości 24.000 zł dla Zduńskowolskiego Szpitala 
Powiatowego Sp. z o.o. na zakup aparatu RTG. 

Sportowe inicjatywy

Sport to zdrowie, dlatego władze gminy stawiają na upowszechnianie sportu. 
Zachęcaliśmy do aktywności ruchowej ludzi w każdym wieku – od dzieci, 
przez młodzież, po seniorów. Na wsparcie rozwoju sportu gmina Zduńska 
Wola przeznaczyła w mijającym roku 82.500 zł oraz 37.500 zł na dotacje dla 
klubów sportowych. 

W ramach inicjatyw sportowych organizowane były liczne turnieje i spar-
takiady sportowe na szczeblu gminnym w różnych dyscyplinach. Najwięk-
sze z nich to: V Halowy Turniej Piłki Nożnej, VI Sołecki Turniej Piłki 
Nożnej i Piłki Siatkowej Plażowej oraz Turniej Mikołajkowy. Włączyli-
śmy się w ogólnopolskie akcje sportowe, m.in.: Skrzydlewska Cup, Polska 
Biega oraz Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Byliśmy 
gospodarzami wojewódzkich zmagań turnieju Orlikowej Ligi Mistrzów 
w skoku wzwyż. 

Inwestycje drogowe
W budżecie gminy na rok 2014 na remonty dróg przeznaczono kwotę w wy-
sokości 1.200.000 zł. W październiku zakończyły się odbiory wszystkich 
rozpoczętych inwestycji. W ramach prac w Czechach, Korczewie, Tymieni-
cach, Henrykowie, Janiszewicach i Suchoczasach wykonano lub poprawiono 
stan prawie 3,6 km dróg. 

W miejscowości Michałów w październiku zakończono rozbudowę drogi 
gminnej od strony drogi krajowej nr 14. Zadanie zamknęło się kwotą 317.301 zł.
Na tę inwestycję gmina Zduńska Wola otrzymała dofi nansowanie w wy-

Gospodarnie, mądrze, zdrowo  z perspektywami na jutro
W roku 2014 w gminie Zduńska Wola zakończono sporo inwestycji, dzięki którym życie mieszkańców 
stało się łatwiejsze. Przebudowano wiele odcinków dróg, rozbudowano lub wyremontowano gminne 
budynki, wykonano liczne prace, które będą służyły lokalnej społeczności.
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sokości: 155.900 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz 39.397 zł z budżetu powiatu zduńskowolskiego – partnera 
inwestycji. 

W miejscowości Opiesin przebudowano drogę wewnętrzną o długości 
700 m, łączącą wieś z ulicą Torową. Wartość inwestycji wyniosła – 216.768 
zł, w tym dofi nansowanie w wysokości 28.000 zł ze środków budżetu wo-
jewództwa łódzkiego.

Na terenie wsi: Ochraniew, Wymysłów i Gajewniki oraz Annopole Nowe 
wykonywane są przebudowy dróg powiatowych. Inwestycje są realizowane 
przez Starostwo w Zduńskiej Woli przy fi nansowym wsparciu naszej gminy 
w łącznej wysokości 450.000 zł.

Pielęgnowanie tradycji
nauką patriotyzmu

Pielęgnowanie tradycji uczy młodzież patriotyzmu i szacunku do symboli. 
Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji wsi polskiej jest ważne, abyśmy 
pamiętali o naszej kulturze i o naszym dziedzictwie narodowym. Stąd liczne 
imprezy z udziałem uczniów naszych szkół.

W kwietniu wraz z członkami rodzin Katyńskich oddaliśmy hołd pomor-
dowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. W Czechach mieszkańcy złożyli 
kwiaty przy pomniku poległych w latach 1919-1921 oraz 1939-1945.

We wrześniu spotkaliśmy się, by podziękować za szczęśliwie zebrane plony. 
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyła delegacja z miasta partner-
skiego Lőrinci. Tradycją stało się wspólne gotowanie gulaszu oraz konkurs 
ubijania masła.

A w grudniu, jak co roku, spotkaliśmy się na Gminnej Wigilii dla osób 
samotnych. Tym razem w Ogrodziskach, o czym piszemy na stronie 3.

Inwestycja w oświatę
– inwestycją w młodzież

W roku 2014 na oświatę przeznaczono kwotę ponad 15.500.000 zł, chcąc 
stworzyć młodzieży jak najlepsze warunki do nauki. Wszystkie inicjatywy 
podejmowane w szkołach wyłaniają uczniów, którzy zdobywają wysokie lo-
katy w przedmiotowych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Także dyrektorzy swoim zaangażowaniem pozyskują środki 
na rozwój zainteresowań młodzieży. Przykładem może być tu ZGSPiP w Cze-
chach (współpraca z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), ZGiSP w Ja-
niszewicach (projekt „Na własne konto”), Szkoła Podstawowa w Krobanowie 
(projekt „Moja wymarzona ekopracownia”). Doceniamy zaangażowanie i wy-
trwałość uczniów. W nagrodę najlepsi z nich otrzymali na zakończenie roku 
szkolnego nagrody Wójta Gminy Zduńska Wola, a gimnazjaliści wyjechali 
w czasie wakacji na obóz wraz z kolegami z miasta partnerskiego Lőrinci. 

Współdziałanie z OSP

Wspieranie statutowej działalności ochotniczych straży pożarnych przekłada 
się na poziom ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy. Wiąże się 
ono głównie z przeznaczaniem środków fi nansowych na zakupy i bieżącą 
konserwację sprzętu czy na remonty budynków strażnic oraz na przeszkolenie 
i wyposażenie strażaków, a także na zakupy samochodów pożarniczych. Na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy byliśmy świadkami modernizacji strażnicy 
w Michałowie, Polkowie, Rębieskich, Zamłyniu i Piaskach; doposażenia 
w sprzęt specjalistyczny jednostek OSP, działających w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym; doposażenia jednostki OSP w Gajewnikach w sa-
mochód pożarniczy. Na działalność OSP przeznaczono 275.000 zł.
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Wybory samorządowe 
odbyły się 16 listopada 2014 
roku. Zgodnie z Kodeksem 
Wyborczym druga tura jest 
organizowana w wyborach 
wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta w sytuacji, gdy żaden 
z kandydatów nie uzyska 
więcej niż połowy ważnie 
oddanych głosów. 

Wybory samorządowe 
do rady powiatu 
Radni wybierani są bezpośrednio spośród zgło-
szonych kandydatów. Przy podziale mandatów 
bierze się pod uwagę listy kandydatów tych ko-
mitetów wyborczych, na których oddano co naj-
mniej 5 procent ważnych głosów w skali całego 
powiatu. W Radzie Powiatu Zduńskowolskiego 
gminę Zduńska Wola reprezentują: Marcin Ła-
będzki (PSL), Paweł Mataśka (PiS) oraz Wojciech 
Rychlik (PO). 

Wybory samorządowe 
do sejmiku województwa 
Radnych do sejmików samorządowych wybiera się 
w okręgach wielomandatowych. W tej kadencji re-
prezentantami naszego regionu są: Witold Stępień 
i Dorota Ryl (PO), Wiesław Stasiak, Andrzej Cho-
wis i Elżbieta Nawrocka (PSL), Piotr Adamczyk, 
Krzysztof Ciebiada i Iwona Koperska (PiS). 

Wyborcze zmiany
Tegoroczne wybory samorządowe różniły się jed-

Rada Gminy Zduńska Wola w kadencji 2014-2018

Jacek 
Kozłowski 
– okręg nr 13 

(Janiszewice, Beniaminów, Maciejów, Karolew, Opiesin)

Członek Komisji Społeczno-Oświatowej

Wykształcenie: średnie

Żonaty, troje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III

Zainteresowania: sport, turystyka, muzyka 

rozrywkowa, historia Polski

Sławomir 
Turski 
– okręg nr 11 

(Pratków, Rębieskie, 

Rębieskie Kolonia)

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Wykształcenie: zawodowe

Żonaty

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: III

Zainteresowania: sport, muzyka, turystyka

Rafał 
Świniarski 
– okręg nr 6 

(Annopole Nowe, 

Tymienice, Wiktorów)

Członek Komisji Rewizyjnej

Wykształcenie: średnie

Żonaty, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Zainteresowania: sport, muzyka, 

sprawy społeczno-polityczne

Jacek 
Malinowski 
– okręg 10 

(Annopole Stare, Zamłynie, 

Zborowskie, Laskowiec)

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Wykształcenie: średnie techniczne

Żonaty, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Zainteresowania: działalność społeczna, 

historia, militaria

Janusz 
Sakiewa
– okręg nr 1 

(Czechy – nr od 89 do 245)

Wykształcenie: średnie

Żonaty, troje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: V

Zainteresowania: sport, oświata

Katarzyna 
Kowalczyk 
– okręg nr 2 

(Polków, Poręby)

Członek Komisji Społeczno-Oświatowej

Wykształcenie: wyższe

Mężatka, dwoje dzieci 

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Zainteresowania: sport, muzyka, szkolnictwo, 

praca społeczna na rzecz mieszkańców gminy

skład rady Gminy zduńska wola w kadencji 2014-2018 

wiceprzewodniczący rady Gminy

przewodniczący rady Gminy
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Katarzyna 
Kurzawa 
– okręg 14 

(Ochraniew, Suchoczasy)

Członek Komisji Społeczno-Oświatowej

Wykształcenie: średnie techniczne

Mężatka, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Zainteresowania: historia, sport, 

sprawy społeczne, polityka

Sylwester 
Witczak 
– okręg nr 12 (Gajewniki, 

Gajewniki Kolonia, Kłady, Dio-

nizów, Mostki, Wymysłów)

Członek Komisji Społeczno-Oświatowej

Wykształcenie: wyższe

Żonaty, jedno dziecko

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Zainteresowania: ochrona przeciwpożarowa, 

ratownictwo medyczne, sport

Elżbieta 
Szewczyk- 
-Kaczmarek 
– okręg nr 15 

(Czechy – nr od 1 do 88, 

pozostałe począwszy od 246, ul. Leśna)

Członek Komisji Rewizyjnej

Wykształcenie: średnie

Mężatka, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Zainteresowania: muzyka poważna, sport, literatura

Andrzej 
Pokora 
– okręg nr 8 

(Karsznice, Michałów, 

Ostrówek)

Członek Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska

Wykształcenie: zawodowe

Żonaty

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Zainteresowania: sport, turystyka

Krzysztof 
Jonczyk 
– okręg nr 9 

(Biały, Ług, Henryków, 

Krobanów, Krobanówek)

Członek Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska

Wykształcenie: średnie

Żonaty, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Zainteresowania: sport, socjologia, rolnictwo

Paweł 
Sadowski 
– okręg nr 7 

(Wojsławice)

Członek Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska

Wykształcenie: średnie

Żonaty, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: IV

Jarosław 
Andrzejewski 
– okręg nr 3 

(Ogrodzisko, Piaski)

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Wykształcenie: średnie

Żonaty, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II

Zainteresowania: sport, historia, OSP

Małgorzata 
Piekarska 
– okręg nr 4 

(Izabelów, Izabelów Mały, 

Andrzejów)

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

Wykształcenie: wyższe

Mężatka

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: I

Zainteresowania: księgowość, finanse, 

socjologia, sport

Katarzyna 
Przesmycka 
– okręg nr 5 

(Korczew, 

Wólka Wojsławska)

Członek Komisji Rewizyjnej

Wykształcenie: średnie

Mężatka, dwoje dzieci

Kadencja w Radzie Gminy Zduńska Wola: II 

Zainteresowania: muzyka, dobra książka, 

praca na rzecz mieszkańców Gminy 

skład rady Gminy zduńska wola w kadencji 2014-2018 

nak od poprzednich z kilku powodów. Wybory 
do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) 
odbywały się w jednomandatowych okręgach 
wyborczych – w każdym okręgu do zdobycia był 
jeden mandat dla kandydata z największą liczbą 
głosów.

Ponadto po raz pierwszy w wyborach samorzą-
dowych obowiązywały tzw. kwoty. Na poszczegól-
nych listach wyborczych liczba kobiet i mężczyzn 
nie mogła być mniejsza niż 35 procent wszystkich 
kandydatów. 

Po raz pierwszy w VII kadencji
W dniu 1 grudnia 2014 r. w Zespole Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła 
II w Czechach odbyła się I sesja VII kadencji Rady 
Gminy Zduńska Wola. Podczas sesji wszyscy radni 
złożyli ślubowanie. Z rąk Leszka Styczyńskiego, 
przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Zduńskiej Woli, otrzymali zaświadczenia o uzy-
skaniu mandatu.

Na przewodniczącego Rady zgłoszono tyl-
ko jednego kandydata – Janusza Sakiewę, który 

w wyniku głosowania tajnego został jednogłośnie 
wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego 
Rady Gminy Zduńska Wola. 

Na wiceprzewodniczącego zgłoszono 2 kandy-
datów: Jacka Kozłowskiego i Andrzeja Pokorę. 
W głosowaniu tajnym, wynikiem 13 do 2, na wi-
ceprzewodniczącego RG Zduńska Wola wybrano 
Jacka Kozłowskiego. 

Na I sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska 
Wola ślubowanie złożył także Henryk Staniucha, 
który po raz trzeci objął stanowisko wójta. 
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Uroczystości gminne Dnia Edukacji Narodowej 
odbyły się 15 października w Zespole Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. Za-
nim nastąpiło wręczenie nagród, Paweł Nykle-
wicz, dyrektor Zespołu Szkół w Janiszewicach, 
zaprosił zgromadzonych do obejrzenia występów 
artystycznych, które zaprezentowali uczniowie 
pierwszej klasy gimnazjum pod kierunkiem 
Edyty Rembowskiej. W uroczystościach uczest-
niczyła Elżbieta Różycka, starszy wizytator De-
legatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu. 

– Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnym 
świętem nauczycieli i pracowników oświaty. To 
zarazem powód do satysfakcji z tego, co udało się 
dokonać, a także odpowiednia chwila, aby podzię-
kować tym, którzy swoim zaangażowaniem i pra-
cą dbają o oświatę – podkreślał dyrektor Paweł 
Nyklewicz. – Dlatego dziękuję za otwarte serce, 
pomocną dłoń, za zrozumienie potrzeb szkół, za 
współpracę przy wszystkich realizowanych pro-
jektach edukacyjnych. 

Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola, 
wręczył Nagrody Wójta Gminy tym nauczycie-
lom oraz dyrektorom gminnych placówek oświa-
towych, którzy w swojej pracy zawodowej osiągnęli 
szczególne sukcesy, wykazali się kreatywnością, 
zaangażowaniem, a swoją pasją potrafi li zarażać 

uczniów, inspirując ich do podejmowania nowych 
wyzwań.

Nagrody otrzymali:
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach
■ Anna Stoparczyk, dyrektor szkoły
■ Tomasz Mielczarek, wicedyrektor, nauczyciel
■ Ewa Wojtasik, wicedyrektor, nauczyciel
■ Agnieszka Besser-Krysiak, nauczyciel

■ Justyna Gutowska, nauczyciel
■ Joanna Banaś, nauczyciel
■ Artur Górzawski, nauczyciel 
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach
■ Paweł Nyklewicz, dyrektor szkoły
■ Bożena Witkowska, nauczyciel
■ Renata Walocha, nauczyciel, bibliotekarz
■ Agnieszka Cichowicz, nauczyciel
■ Tomasz Kozłowski, nauczyciel 
Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
■ Barbara Ostropolska, dyrektor szkoły
■ Karina Sędkowska, nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ Violetta Owczarek, dyrektor szkoły
■ Małgorzata Głuszczyńska, nauczyciel 
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
■ Marek Guć, dyrektor szkoły
■ Lilla Dawid, nauczyciel 
Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ Krzysztof Głuszczak, dyrektor szkoły
■ Edyta Brzenczek-Buda, nauczyciel 
Gminne Przedszkole w Tymienicach
■ Agnieszka Glińska, dyrektor przedszkola
■ Partycja Dydyna-Rybak, nauczyciel 
Gminne Przedszkole w Ochraniewie
■ Mariola Suwald, dyrektor przedszkola
■ Katarzyna Rubach, nauczyciel.

Nauczycielskie świętowanie
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach

Uczniowie Zespołu Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Czechach należą 

do grupy poszukujących i ambitnych w wielu dzie-
dzinach. Między innymi w sferze uzdolnień pla-
stycznych wszystkie oferty, które przychodzą do 
szkoły i dotyczą konkursów plastycznych, są zawsze 
analizowane. Chętnych do udziału w rywalizacji 
nigdy nie brakuje.

Co dwa lata w Toruniu odbywa się Międzynaro-
dowe Biennale Grafi ki Dzieci i Młodzieży. Wśród 
prac można znaleźć linoryty, drzeworyty, akwafor-
ty, akwafi nty i druki wykonane przy zastosowaniu 
komputerowych programów grafi cznych. W obec-
nym roku szkolnym uczniowie Gminnego Gim-
nazjum w Czechach również wzięli udział w tym 
prestiżowym konkursie, na który nadesłano 10.654 
prace z 43 krajów. Międzynarodowe jury przyznało 
41 nagród i 39 wyróżnień. Do zestawu wystawo-
wego zakwalifi kowano 1.153 prace z 36 krajów. 
Wśród nich znalazły się dwa linoryty wykonane 
przez uczniów Gminnego Gimnazjum w Czechach: 
Aleksandrę Łochowską i Huberta Szafrana. Prace 
zostały wykonane na zajęciach koła plastycznego 
pod kierunkiem Barbary Chwiałkowskiej.

WZespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, 

przy udziale Justyny Gutowskiej i Ewy Pędziwiatr, 
przeprowadzono szereg akcji obywatelskich, mają-
cych na celu kształtowanie m.in. postawy patrio-
tycznej. Działania odbywały się 23 października.

„Opowieści o Żydach polskich”
Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w in-
ternetowej lekcji przeprowadzonej przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Dzięki wykorzy-
staniu tablic interaktywnych uczestniczyli e- zaję-
ciach, poznając historię i obyczaje Żydów, którzy 
mieszkali w Polsce przed II wojną światową. Patro-
nami lekcji na żywo „Opowieści o Żydach polskich” 
były TVP Historia i Program 1 Polskiego Radia.

Lekcja pokazowa IPN
Przedstawiciel Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Łodzi przeprowadził dwugodzinne zaję-
cia pokazowe dla uczniów klas trzecich naszego 
gimnazjum. Treści lekcji dotyczyły: wojny obronnej 
1939 roku oraz Polskiego Państwa Podziemnego 
i ZWZ-AK w walce z okupantem niemieckim w la-
tach 1939-1945

Podczas zajęć uczniowie poznali przebieg i na-
stępstwa wojny obronnej 1939 r. – główne kierun-
ki niemieckiego uderzenia i najważniejsze bitwy; 
wkroczenie wojsk sowieckich i następstwa tego 
wydarzenia, los jeńców wojennych w III Rzeszy 
i ZSRR, powstanie rządu RP na uchodźstwie. Przy-
pomniane zostały struktury PPP, rozwój organiza-
cyjny konspiracji zbrojnej, metody walki z okupan-
tem, przebieg Powstania Warszawskiego.

Wyróżnieni
na biennale grafi ki

Historia na e-lekcji

 FOT. ARCHIWUM ZGSPiP
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Grupa PaT, działająca w Zespole Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardow-

skiego w Janiszewicach, zorganizowała projekt 
profi laktyczny pt.: „Moda na życie bez nałogów 
– jestem odpowiedzialny za siebie i innych”. Jego 
celem było zwrócenie uwagi na problem podejmo-
wania przez młodzież zachowań ryzykownych, 
które mogą prowadzić m.in. do uzależnień. 

Projekt zrealizowano w trzech częściach. Pierw-
sza – to odniesienie do Światowego Dnia Walki 
z AIDS, obchodzonego 1 grudnia. Druga – to 
przedstawienie pt. „Zdaniem obuwia”, na podsta-
wie scenariusza Beaty Kieras, które niesie prze-
słanie, że każdy decyduje o tym, kim jest i kim 
może się stać. Trzecią część stanowi prezentacja 
idei programu „Profi laktyka a Ty”. 

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 3 grud-
nia, wspólnie zaśpiewali hymn „Nie wracajmy 
jeszcze na ziemię” i zatańczyli „belgijkę”, a swoje 
wrażenia zapisali na specjalnym plakacie. 

MARZENA BUDZYŃSKA-GÓRECKA

Moda na życie
bez nałogów

Wroku szkolnym 2014/2015
naukę w pierwszej klasie roz-

poczęło 188 uczniów, w tym 63 sze-
ściolatków.

W gminnych placówkach oświa-
towych pasowania na pierwszokla-
sistów odbywały się na przełomie 
października i listopada.

Pasowanie na ucznia to uroczy-
stość o znaczeniu bardziej symbo-
licznym niż formalnym, podczas 
której pierwszoklasiści składają ślu-
bowanie i ofi cjalnie zostają włącze-
ni do społeczności szkolnej. Podnosi 
ono rangę rozpoczęcia nauki w szko-
le i jest powodem do dumy każdego 
pierwszoklasisty. Dzięki temu wy-
darzeniu dziecko zyskuje poczucie, 

że bycie uczniem jest czymś ważnym 
i cennym. 

Skąd się wzięło pasowanie na ucz-
nia? Ten szkolny zwyczaj nawiązuje 
zapewne do średniowiecznej tradycji 
pasowania na rycerza, podczas które-
go giermek otrzymywał miecz i pas. 
Pasowanie na ucznia zawiera w sobie 
pewną analogię do tego wydarzenia, 
gdyż centralnym jego punktem, obok 
złożenia przyrzeczenia, jest dotknię-
cie wielkim ołówkiem ramienia każ-
dego dziecka przez dyrektora szkoły. 
Ten gest jest ofi cjalnym aktem przy-
jęcia w poczet uczniów.

Zamiast pasa i miecza ucznio-
wie otrzymują najczęściej dyplomy 
i drobne upominki.

Dumni jak rycerze

W październiku, w ramach programu prewen-
cyjnego Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, 
w hali sportowej Zespołu Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach odbyła się IX edy-
cja konkursu sprawności fi zycznej oraz wiedzy 
o bezpieczeństwie na szczeblu powiatowym.

Podczas tego konkursu uczniowie klas drugich 
szkół podstawowych z terenu powiatu zduń-
skowolskiego rozwiązywali test z wiedzy o bez-
pieczeństwie oraz pokonywali tor przeszkód.
W konkursie wzięło udział piętnaście szkół, któ-
re wystawiły dwuosobowe drużyny mieszane. 

Zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Za-
policach w składzie: Hanna Puchała i Jakub Or-
nafel. Drużyna ta będzie reprezentować powiat 
zduńskowolski na szczeblu wojewódzkim. Drugie 
miejsce zajęła ekipa z SP nr 10 w Zduńskiej Woli, 
a trzecie miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Zduńskiej Woli. 

Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach 

otrzymały nagrody i okolicznościowe dyplomy. 
Miały też okazję poznać maskotkę policyjną, którą 
jest – Komisarz Błysk!

ZDJĘCIA: ARCHIWUM ZGISP
W JANISZEWICACH

Policyjna Akademia

szkół podstawowych z terenu powiatu zduń-
skowolskiego rozwiązywali test z wiedzy o bez-
pieczeństwie oraz pokonywali tor przeszkód.
W konkursie wzięło udział piętnaście szkół, któ-
re wystawiły dwuosobowe drużyny mieszane. 

policach w składzie: Hanna Puchała i Jakub Or-
nafel. Drużyna ta będzie reprezentować powiat 
zduńskowolski na szczeblu wojewódzkim. Drugie 
miejsce zajęła ekipa z SP nr 10 w Zduńskiej Woli, 
a trzecie miejsce – uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Zduńskiej Woli. 

 FOT. ARCHIWUM ZGSPiP
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lacyjnym zwycięzcą okazał się Marek Domagalski 
ze Szkoły Podstawowej w Czechach.

Siedem bramek podczas meczów zdobył Ad-
rian Filipiak z drużyny mistrzów i on otrzymał 
tytuł najlepszego strzelca turnieju. Najlepszym 
bramkarzem został Wojciech Pawlak – zawodnik 
reprezentujący SP w Wojsławicach.

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

Czechy zdominowane przez tenisistów

VI Mikołajkowy Turniej piłki nożnej młodzi-
ków o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola zo-
stał rozegrany 4 grudnia. Miejscem rywalizacji, 
w której udział wzięło 6 drużyn, reprezentują-
cych placówki z terenu naszej gminy, była Szkoła 
Podstawowa w Wojsławicach.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach sys-
temem „każdy z każdym”. O mistrzostwo w tur-
nieju walczyły najlepsze drużyny z dwóch grup: 
reprezentujące Szkołę Podstawową w Wojsławi-
cach i Szkołę Podstawową w Czechach. Po bardzo 
wyrównanym, zaciętym i stojącym na wysokim 
poziomie spotkaniu padł wynik 3:2 dla drużyny 
gości. Piłkarze z Czech zdobyli okazały Puchar 
Wójta Gminy Zduńska Wola oraz tytuł Mistrza 
Mikołajkowego Turnieju. 

W trakcie zawodów zorganizowano także dwa 
konkursy sprawnościowe. Pierwszy z nich „slalom 
z piłką między pachołkami” wygrał zeszłorocz-
ny triumfator, reprezentant Szkoły Podstawowej 
w Janiszewicach – Adam Kajszczak, natomiast 
w drugim konkursie „strzały na bramkę” bezape-

Mikołajkowa liga mistrzów

Dwóch młodych mieszkańców naszej gminy – 
Rafał Ratajczyk z Izabelowa oraz Dominik 

Treller z Tymienic – wywalczyło drugie miejsce 
w rozgrywanych w Bratoszewicach Mistrzostwach 
Makroregionu dwójkami w kategorii młodzików. To 
kolejny sukces naszych kolarzy. 

Rafał i Dominik od trzech lat trenują kolarstwo 
w Zduńskowolskim Towarzystwie Cyklistów.
W tym sezonie kolarskim startowali w ponad 20 
zawodach Pucharu Polski oraz w wyścigach eta-
powych o randze ogólnopolskiej. 

Rafał Ratajczyk był fi nalistą Mistrzostw Polski, 
rozgrywanych w Wałbrzychu, oraz ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu. Dominik 
Treller był fi nalistą Mistrzostw Polski w Jeleniej 
Górze; uczestniczył także w Mistrzostwach Polski 
w jeździe na czas w Kaliszu.

Gratulujemy.

Na dwóch kołach

Wdniach 8 listopada i 13 grudnia 2014 r. w sali 
gimnastycznej przy Zespole Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach od-
były się dwie z czterech rund Grand Prix Gminy 
Zduńska Wola w tenisie stołowym o Puchar Wójta 
Gminy Zduńska Wola.

Frekwencja na zawodach dopisała. Poziom roz-
grywek był bardzo wysoki.

Zapraszamy na kolejną rundę, która odbędzie 
się 24 stycznia. Rundę fi nałową zaplanowano na 
21 lutego. Wszystkim przybyłym zawodnikom ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy. 
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Ford Transit dla OSP Gajewniki
Uroczyste przekazanie lekkiego samochodu 

pożarniczego marki Ford Transit dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gajewnikach odbyło się 
8 października. Zastąpił on wysłużonego Volks-
wagena LT 28 z 1979 roku. 

Kluczyki wraz z dokumentami z rąk Henryka 
Staniuchy, wójta gminy Zduńska Wola, odebrał 
Tomasz Pasternak, naczelnik OSP w Gajewni-
kach. 

Pożarniczy Ford wyposażony jest w agregat 
prądotwórczy z najaśnicą oraz w pompę Niagara, 
motopompę P05 i piłę spalinową do drewna. Tak 
wyposażony samochód pożarniczy posłuży stra-
żakom z Gajewnik do efektywnego i skutecznego 
ratowania życia i mienia lokalnej społeczności. 

Zakup samochodu sfi nansowany został ze środ-
ków gminy Zduńska Wola.

Druhowie z OSP Czechy dosta-
li specjalistyczny sprzęt, który 

udało się pozyskać dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Druhowie otrzymali piłę do cięcia 
betonu i metalu, przydatną w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Przekazanie sprzętu, należące-
go wcześniej do Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Łodzi, odbyło się 
11 listopada w obecności marszałka 
województwa łódzkiego Witolda 
Stępnia oraz zastępcy komendanta 
wojewódzkiego PSP Pawła Stępnia. 

Nowa piła
dla druhów
z Czech

Aby służyła
mieszkańcom
jak najdłużej
10 października wśród strażaków 
w Michałowie panowała podwójna 
radość. W tym dniu oddano bo-
wiem do użytku rozbudowaną świe-
tlicę wiejską wraz z częścią bojową 
strażnicy oraz wręczono odznaczenia 
zasłużonym druhom. Powierzchnia 
użytkowa całego obiektu po roz-
budowie wynosi 355 m kw., w tym 
powierzchnia świetlicy – 260 m kw. 
Wartość zadania zamknęła się kwotą 
prawie 450.000 zł. 

Odznaczenia
dla druhów
Za zaangażowanie strażaków w pra-
cę na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, za udział w rozbu-
dowie świetlicy oraz modernizacji 
części bojowej budynku OSP pre-
zes Zarządu Głównego OSP Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczył 20 
strażaków.
■ Srebrną odznakę „Za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” otrzy-
mali druhowie: Ryszard Chałady-
niak, Sebastian Gabryś, Paweł Sa-
neczyn i Sławomir Słaby.
■ Brązową odznakę „Za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” otrzy-
mali druhowie: – Tomasz Adamkie-
wicz, Jan Gabryś, Tomasz Kubiś, Ja-

rosław Piotrowski, Michał Kukieła, 
Jacek Okrasa, Bolesław Siekierski, 
Daniel Szewczyk, Łukasz Tomczyk, 
Bartłomiej Rybak, Mirosław Witasz-
czyk i Paweł Wiśniewski.

■ Odznakę „Wzorowy Strażak” 
otrzymali druhowie: Damian Cha-
ładyniak, Maciej Stłuczek, Bogdan 
Saneczyn oraz Arkadiusz Wiśniew-
ski.

Świętowanie w Michałowie

Za zaangażowanie strażaków w pra-
cę na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, za udział w rozbu-
dowie świetlicy oraz modernizacji 
części bojowej budynku OSP pre-
zes Zarządu Głównego OSP Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczył 20 
strażaków.

mali druhowie: Ryszard Chałady-
niak, Sebastian Gabryś, Paweł Sa-
neczyn i Sławomir Słaby.

mali druhowie: – Tomasz Adamkie-
wicz, Jan Gabryś, Tomasz Kubiś, Ja- FOT. JOLANTA JEZIORSKA
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Koniec roku skłania do podsumo-
wań i wspomnień. One właśnie były 
głównym tematem corocznego spot-
kania kół gospodyń wiejskich, któ-
re zorganizowała Lokalna Grupa 
Działania „Podkowa”. 

Tym razem miejscem obrad była 
świetlica w Pratkowie. Gospodynie 
licznie przybyły na spotkanie. Orga-
nizatorzy i goście wspominali współ-
pracę w mijającym roku. Wspólne 
wyjazdy, Noc Świętojańska czy bada-
nia produktów tradycyjnych to tylko 
część zadań, realizowanych w mija-
jącym roku przez LGD przy współ-
udziale kół gospodyń wiejskich. 

Był także czas na zaplanowanie 
współpracy w przyszłym roku. Za-
powiada się wyjątkowy czas, ponie-
waż realizacja programu LEADER 
w latach 2007-2013 zbliża się ku koń-
cowi, a rozpocznie się wdrażanie no-
wej perspektywy fi nansowej na lata 
2014-2020. 

Dalsza część spotkania upłynę-
ła pod znakiem tradycyjnej kuchni 
polskiej oraz dań alternatywnych. 
Do Pratkowa przyjechali bowiem dr 
Beata Wasilewska-Klamka oraz dr 
Robert Dzięcielski, etnografowie, 
którzy w sierpniu i we wrześniu bie-
żącego roku przeprowadzili badania 
na naszym terenie. 

Raport z badań wyraźnie pokazuje, 
że w regionie istnieją potrawy, które 
mogą zostać wpisane na listę produk-
tów tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich są 
m.in.: ciasto drożdżowe z kruszonką, 
powidła śliwkowe i czernina. 

W nawiązaniu do kulinarnej tra-
dycji, panie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich przygotowały de-
gustację. Wśród potraw nie mogło 
zabraknąć tradycyjnej polewki, zupy 
śledziowej czy kilku rodzajów pie-
rogów. Na deser serwowano pyszne 
ciasta drożdżowe i serniki.

Swoistą alternatywę dla tych dań 
stanowiły potrawy wegetariańskie, 
przygotowane przez państwa Renatę 
i Marka Chronowskich. Gospodynie 
mogły skosztować pasztetu z selera, 
wegetariańskiego paprykarzu, smal-
cu z fasoli oraz kotlecików jaglanych. 
Te potrawy wzbudziły wielkie zain-
teresowanie uczestniczek spotkania, 
zwłaszcza w kontekście zbliżającej 

się Wigilii i postnego charakteru dań 
spożywanych tego dnia.

Ostatnim elementem spotkania 
było wystąpienie Andrzeja Wojt-
kowskiego, który zachęcał gospo-
dynie do życia zgodnie z prawami 
natury i jak najbliżej niej. Jego pre-
lekcja zatytułowana „Żeby się chciało 
chcieć” dotyczyła głównie zagadnień 
otaczającej przyrody, życia zgodnie 
z jej rytmem. Zaproponowana przez 
pana Andrzeja surówka z osiemna-
stu składników ma być źródłem do-
brego samopoczucia każdego, kto ją 
spożywa, a prezentowane mieszanki 
ziołowe mają wspomagać działanie 
naszego organizmu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
gospodyniom z naszego regionu za 
uczestnictwo w spotkaniu. Dzięku-
jemy również za cały rok wspaniałej 
współpracy i życzymy samej pomyśl-
ności w Nowym Roku!

■■■
Pasztet z selera
Podajemy przepis na wegetariański 
pasztet z selera wg przepisu p. Renaty 
i Marka Chronowskich.

Składniki:
■ 1 kg surowego selera
■ 1 duża starta marchewka
■ 1 cebula 
■ 1 szklanka dobrego wywaru wa-
rzywnego z poprzedniego dnia (je-
śli nie ma, to może być z bulionowej 
kostki warzywnej)
■ pół kostki masła
■ 4 jajka
■ kasza jęczmienna 3/4 szklanki 
■ 2 łyżki bułki tartej
■ przyprawy

Wykonanie:
Warzywa ścieramy na tarce o gru-
bych oczkach, wrzucamy do dużego 

garnka na rozgrzane masło. Całość 
przesmażamy, dodajemy wywar i go-
tujemy na wolnym ogniu około 20 
min. Następnie dodajemy kaszę jęcz-
mienną i dusimy na wolnym ogniu 
kolejne 20 min. Mieszamy kilkukrot-
nie, żeby kasza się „nie przysadziła”. 
Lekko studzimy i doprawiamy.

W najprostszej wersji wystar-
czy dosmaczyć solą i pieprzem, ale 
można dodać też odrobinę chili, sos 
sojowy, kurkumę, curry, pieprz zio-
łowy, odrobinę cukru i rodzynki. Na 
koniec dodajemy 4 jajka i mieszamy. 
Formę keksówkę smarujemy tłusz-
czem, obsypujemy bułką tartą. Wyle-
wamy pasztet. Pieczemy 40-45 minut 
w temp. 180 stopni. Wierzch można 
posypać sezamem na 10 minut przed 
końcem pieczenia.

Pasztet – palce lizać!
TEKST: PAULINA STAŃCZYK

ZDJĘCIA: ARCHIWUM LGD

Podsumowania i plany dla KGW


