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Rzeczypospolitej Polskiej nagrodził 
zwycięzców konkursu Sołtys Roku 
2014, zorganizowanego przez Kra-
jowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz 
redakcję „Gazety Sołeckiej”. Wśród 
laureatów konkursu znalazła się Jó-
zefa Klamrzyńska, wieloletnia sołtys 
wsi Czechy. 

W konkursie wyróżnienia otrzy-
mują samorządowcy, którzy są 
szczególnie aktywnymi liderami 
lokalnych społeczności i z zaanga-
żowaniem uczestniczą w rozwoju 
swoich wsi.

– Podczas 22 lat pełnienia funkcji 
sołtysa pani Józefa wielokrotnie była 
inicjatorem różnych działań, a tak-
że aktywnie uczestniczyła w reali-
zacji przedsięwzięć podejmowanych 
z inicjatywy władz gminy Zduńska 
Wola.  Ciepło wypowiadają się o niej 
nie tylko władze gminy, ale również 
mieszkańcy wsi Czechy – podkreśla 
wójt Henryk Staniucha.

Zogromną satysfakcją przyjąłem 
wyniki egzaminów naszych 

uczniów na poziomie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. 

Po intensywnie przepracowanym 
roku życzę wszystkim, aby rozpo-
czynające się wakacje były pełne 
niezapomnianych wrażeń. Życzę 
udanego, a przede wszystkim bez-
piecznego wypoczynku. Realizujcie 
wakacyjne plany, rozwijajcie za-
interesowania. Życzę Wam wielu 
fantastycznych przygód i spotkań 
z interesującymi ludźmi; nawiązania 
nowych, wartościowych przyjaźni. 

Wróćcie w nowym roku szkol-
nym radośni, z zapasem sił do nauki, 
gotowi do podejmowania nowych 
wyzwań i zadań.

Henryk Staniucha 
wójt gminy Zduńska Wola

Sołtys Roku 2014

Drodzy Nauczyciele
i Uczniowie Gminni radni na czele z Janu-

szem Sakiewą, przewodniczą-
cym Rady Gminy Zduńska Wola, 
28 maja udzielili absolutorium wój-
towi z tytułu wykonania ubiegło-
rocznego budżetu. W posiedzeniu 
uczestniczyli: wójt Henryk Staniu-
cha wraz z pracownikami oraz soł-
tysi i kierownicy jednostek organi-
zacyjnych. 

Przed głosowaniem nad absolu-
torium radni wysłuchali informacji 
na temat realizacji dochodów i wy-
datków budżetowych w ubiegłym 
roku. Budżet gminy Zduńska Wola 
po stronie dochodów został wyko-
nany w ponad 102 proc., po stronie 
wydatków – w ponad 92 proc. Na 
inwestycje wydano prawie 3 mln zł. 

Członkowie komisji rewizyjnej 
nie wnieśli uwag do wykonania 
budżetu w 2014 r. Rada Gminy 
jednogłośnie poparła uchwałę ab-

solutoryjną. Decyzja radnych ozna-
cza, że wójt prawidłowo zrealizo-
wał budżet gminy i gospodarował 
środkami publicznymi, kierując się 
zasadami legalności, celowości i go-
spodarności.

Przewodniczący Rady Gminy, 
radni, sołtysi i pozostali uczestnicy 
sesji pogratulowali wójtowi udzielo-

nego absolutorium i prawidłowego 
wykonania budżetu. Wójt natomiast 
podziękował radnym, sołtysom 
i pracownikom samorządowym za 
konstruktywną współpracę. Nad-
mienił, że choć absolutorium za 
wykonanie budżetu gminy udzie-
la się wójtowi, to jest ono efektem 
współdziałania i pracy wielu osób.

AbSolutoRiuM dlA wójtA

Pani Józefa zawsze najwięcej uwa-
gi poświęcała tym osobom, którym 
potrzebne było nie tylko wsparcie 
finansowe, ale zwyczajnie – dobre 
słowo i rada.  

– Często odwiedzała mieszkań-
ców i wszędzie rozmawiała z do-
mownikami, poznawała ich bolączki 
i problemy. To osoba życzliwa, rado-
sna, odpowiedzialna, bardzo zaanga-
żowana w życie całej społeczności 
– podkreśla Paweł Nowicki, prezes 
Stowarzyszenia Abstynentów im. 
Jana Pawła II w Czechach.

Pani sołtys dbała nie tylko o miesz-
kańców, ale o wszystkie sprawy zwią-
zane z funkcjonowaniem wsi. Przez 
ponad dwie dekady sołtysowania 
Józefy Klamrzyńskiej wieś zmieniła 
się nie do poznania. Powstały nowe 
drogi, chodniki, wodociągi i kanali-
zacja. Rozbudowano szkołę i straż-
nicę OSP, wybudowano przedszkole, 
postawiono stację uzdatniania wody. 
Pani sołtys czynnie uczestniczyła 
w realizacji tych inwestycji. 

– Zawsze sprzyjała wszelkim 
inicjatywom i popierała inwesty-
cje podejmowane przez Zarząd 
OSP. Jako sołtys działała na wielu 
płaszczyznach, przyczyniła się do 
licznych sukcesów i rozwoju naszej 
wsi – mówi Włodzimierz Ignaczak, 
prezes OSP w Czechach.

Pomimo słusznego wieku, pani 
Józefa nadal działa w Kole Gospo-
dyń Wiejskich, a także współpracuje 
z lokalnym Klubem Anonimowego 
Alkoholika.

– Jako prawdziwy społecznik 
zgodziła się uczestniczyć w pracach 
obecnej Rady Sołeckiej. Wprowa-

dziła także nowego sołtysa w trudną 
rolę gospodarza blisko dwutysięcz-
nej miejscowości. Dla nas zawsze 
pozostanie Panią Józią Sołtyską. Nie 
tylko Sołtysem Roku, ale Sołtysem 
25-lecia, za co bardzo jej dziękuje-
my! – powiedział Wojciech Kosiń-
ski, aktualny sołtys wsi Czechy. 

Pani Józefa Klamrzyńska jest 
wzorowym liderem lokalnej spo-
łeczności, jej zaangażowanie w życie 
i rozwój wsi zasługuje na ogromny 
szacunek i uznanie. Serdecznie gra-
tulujemy nagrody i życzymy wielu 
lat aktywności na rzecz mieszkań-
ców sołectwa Czechy.
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W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany przez wszyst-
kich uczniów dzień. 26 czerwca zakończył się rok szkolny 
2014/2015 dla blisko 1.500 uczniów oraz nauczycieli z tere-
nu gminy Zduńska Wola. 187 dzieci z I klas szkoły podstawo-
wej otrzymało swoje pierwsze świadectwa szkolne.

Uczniowie odbierali w piątek świadectwa, 
a po zakończeniu uroczystych akademii – zaczęli 
upragnione i wyczekiwane wakacje. Do swoich 
szkół wrócą dopiero 1 września. 

W uroczystościach zakończenia roku szkolne-
go udział wzięli nie tylko uczniowie, nauczyciele, 
dyrekcje szkół, ale także rodzice i przedstawiciele 
władz gminy.

Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z bia-
ło-czerwonym paskiem i nagrody za osiągnięcia 
w nauce i sporcie – najczęściej książkowe – od 
dyrektorów szkół i wychowawców. 

– To jeden z najszczęśliwszych dni dla uczniów. 
Ostatni dzwonek, pożegnanie z koleżankami, ko-
legami i nauczycielami na kilka tygodni. Jeśli do 
tego dołożyć świadectwo z dobrymi wynikami, 
to szczęście jest absolutne. Podręczniki, tornistry 
i plecaki póki co lądują w szafie – podkreślił dy-
rektor Zespołu Szkół w Janiszewicach.

– Koniec roku to też czas podsumowań. Gdyby 
wypisać świadectwo całej gminnej oświacie, to 
ocena za naukę byłaby na 5. Takie były bowiem 
wyniki naszych uczniów na egzaminach państwo-
wych – przypomina Ewa Padzik, sekretarz gminy 
Zduńska Wola. – To był dobry i bezpieczny rok. 
Jestem zadowolona z wyników naszych uczniów. 
Mamy wiele zdolnej młodzieży, stąd tak dużo 
laureatów ogólnopolskich konkursów. 

W ostatnim dniu tego roku szkolnego wrę-
czano wyróżnienia, nagrody i podziękowania dla 
uczniów i rodziców oraz kwiaty dla nauczycieli. 
Miłym akcentem było też uhonorowanie najlep-
szych uczniów Nagrodą Wójta Gminy Zduńska 
Wola. Część z nich otrzymało nagrody rzeczowe, 
inni w nagrodę pojadą z dziećmi z Węgier nad 
Morze Bałtyckie. 

– Dziękuję wszystkim za ten rok ciężkiej i do-
brej pracy. A teraz czas na zasłużony wypoczynek. 
Życzę wielu ciekawych przygód. Dbajcie o swo-
je bezpieczeństwo, wypoczywajcie tak aktywnie, 
abyście stęsknieni wrócili do szkoły pierwszego 
września – zakończył dyrektor Nyklewicz.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzy-
my udanych i spokojnych wakacji.

NAGRody wójtA GMiNy ZduńSkA wolA 
w poStAci RZecZowej otRZyMują: 
SP w Annopolu Starym: Olga Włodarczyk 
(kl. II), Zuzanna Pawlak, Weronika Paruch (kl. 
III), Julia Jakubowiak (kl. IV), Gabriela Piorun 
(kl. V)

SP w Wojsławicach: Zuzanna Sadowska, Mikołaj 
Kardacki (kl. III), Julia Cieślak, Patrycja Miller 
(kl. IV), Magdalena Przesmycka, Wiktoria Śli-
wińska (kl. V)

SP w Krobanowie: Norbert Michalak (kl. III), 
Michał Tarka (kl. IV), Kacper Wydrzyński, Beata 
Zatorska (kl. V), Gracjan Karasiński (kl. VI)

SP w Izabelowie: Wiktoria Kryzińska (kl. II), 
Oliwia Jonczyk (kl. III), Natalia Barton (kl. 
IV), Szymon Raj (kl. V), Krzysztof Urbaniak 
(kl. VI)
ZGSPiP w Czechach: Agata Krawiec (kl. II SP), 
Kacper Siercha (kl. III SP), Piotr Darol (kl. III 
SP), Adrian Filipiak (kl. III SP), Michał Sztama 
(kl. IV SP), Jakub Matecki (kl. V SP); Agata Sto-
parczyk (kl. I GG)

ZGSP w Janiszewicach: Sebastian Szrejter (kl. 
III SP), Maciej Kubiak, Wiktoria Kabzińska, 

Marta Szymańska (kl. IV SP), Aleksandra Placek, 
Julia Szymczak, Justyna Majchrowska, Milena 
Cieślak (kl. V SP), Patrycja Skiba (kl. VI). 

NAGRody wójtA GMiNy ZduńSkA wolA w poStAci 
ZApRoSZeNiA NA wyjAZd wAkAcyjNy otRZyMują: 
Ze szkół podstawowych:
Łukasz Suchański (SP w Annopolu Starym), 
Aniela Szewczyk (SP w Wojsławicach), Kon-
rad Lis (SP w Krobanowie), Maja Kuźnicka (SP 
w Izabelowie), Maciej Kaczmarek i Małgorzata 
Cieślik (SP w Czechach), Michalina Bartczak 
(SP w Janiszewicach).

Ze szkół gimnazjalnych:
Aleksandra Różańska, Paulina Szubert, Joan-
na Urbaniak, Mateusz Zientalak, Maria Bilska 
i Maja Sowińska (GGw Czechach), Jakub Ja-
neczek, Aleksandra Owczarek, Aleksandra Mi-
chalska, Konrad Jonczyk i Marta Nowicka (GG 
w Janiszewicach. 

Nareszcie wakacje!

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Janiszewicach
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Na terenie naszej gminy powstały kolejne 
miejsca wypoczynku i rekreacji. Nowo od-
dane do użytku obiekty znajdują się w miej-
scowościach Piaski i Mostki.

Inwestycja była współfinanso-
wana ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. Wartość zadania to 
108.000 zł, natomiast dofinansowa-
nie inwestycji wyniosło 66.000 zł.

W miejscowości Piaski urządzo-
no plac zabaw, zainstalowano urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, kosze 
na śmieci i stojak na rowery.

W Mostkach zamontowano urzą-
dzenia zabawowe, altankę, ławki, sto-
jak na rowery oraz kosze na śmieci.

Dodatkowo, w ramach funduszu 
sołeckiego, mieszkańcy doposażyli 
teren, kupując siłownię zewnętrzną 
oraz zestaw do gry w piłkę siatkową.

Tereny rekreacyjne w miejsco-
wościach Annopole Stare, Korczew 
oraz Wymysłów zostały wyposażo-
ne w urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, które zakupiono ze środków 
funduszu sołeckiego. 

Nowe tereny rekreacyjne

dzięki dobrym relacjom między 
mieszkańcami udaje się łączyć 

środki funduszu sołeckiego i tzw. 
funduszu strażackiego.

W ostatnim czasie pozwoliło to 
na realizację przedsięwzięć wokół 
strażnic w Polkowie i Janiszewi-
cach. 

W Polkowie ułożono kostkę bru-
kową w ilości ok 405 m kw., wy-
remontowano zjazd wraz z korektą 
bramy, wyrównano teren, nasadzono 
krzewy i utworzono klomb. 

Przy OSP Janiszewice wykona-
no: utwardzenie powierzchni kost-
ką brukową wraz z odwodnieniem 
oraz ogrodzenie terenu; zakupiono 
także bramę. Wykonano również 
drobne prace remontowe wewnątrz 
budynku.

Łącząc środki 
można więcej

Modernizacja drogi 
w Czechach
W dniu 18 marca została podpisana umowa 
na przebudowę drogi gminnej w miejsco-
wości Czechy.

Roboty obejmują remont chodnika, 
zjazdów, poboczy oraz odmulenie rowów 
na długości 745 m. Jest to kontynuacja in-
westycji rozpoczętej w roku 2014. 

Koszt inwestycji wyniesie 491.000 zł, 
z czego 173.398 zł udało się pozyskać 
w ramach dofinansowania z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
a 174.000 zł od partnera – powiatu zduń-
skowolskiego. 

Wykonawcą robót będzie Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Drochod ze Zduńskiej Woli.

Zakończenie prac ma nastąpić do 31 
sierpnia br.

Przebudowa drogi 
w Korczewie
W dniu 14 maja podpisana została umowa 
na wykonanie przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości Korczew.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczęte-
go w 2013 roku. Bieżący odcinek o długości 
414,6 m jest ostatnim etapem i zarazem 
zakończeniem zadania. 

Trasa przebudowy przebiega po drodze 
o nawierzchni żwirowej z bardzo licznymi 
nierównościami, wymaga więc wyrównania 
i wzmocnienia. Po zakończeniu ostatniego 
etapu droga będzie miała na całej długości 
nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne 
pobocza.

Wykonawcą robót będzie firma Dromak 
Sp. z o.o. z Poręb.

Zakończenie robót planowane jest na 
koniec lipca tego roku.

Letnie remonty 
w Izabelowie
Rozpoczęła się przebudowy drogi gminnej 
nr 119057E, która wiedzie przez wieś Iza-
belów Mały.

W zakres inwestycji wchodzi poszerzenie 
istniejącej jezdni, budowa chodnika, remont 
zjazdów indywidualnych do posesji wraz 
z wymianą rur oraz remont poboczy. 

W realizowanym etapie robót przebudo-
wa obejmować będzie 182 m drogi.

Wykonawcą prac jest firma Dromak Sp. 
z o.o. z Poręb. Koszt inwestycji to 138.813 zł. 
Planowany termin zakończenia – 14 sierp-
nia tego roku.

wójt Henryk Staniucha oraz 
inspektor Włodzimierz Kło-

bus, komendant powiatowy Poli-
cji w Zduńskiej Woli, 21 kwietnia 
podpisali porozumienie w sprawie 
uruchomienia dodatkowych patroli 
na terenie naszej gminy. Samorząd 
przeznaczył na ten cel 7.000 zł.

Do zadań policjantów będzie 

należało przede wszystkim patro-
lowanie obszarów wskazanych przez 
mieszkańców, kontrola i nadzór 
miejsc sprzedaży i spożywania al-
koholu oraz zabezpieczanie imprez 
plenerowych, organizowanych na 
terenie gminy Zduńska Wola.

Umowa będzie obowiązywać do 
grudnia 2015 roku.

Zwiększamy bezpieczeństwo
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VIII Festyn Recyklingowy odbył się 25 kwietnia. Miejscem 
spotkania miłośników ekologii w codziennym życiu była 
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach. Makulaturę, baterie, 
puszki, nakrętki PET, kapsle metalowe oraz elektroodpady 
mieszkańcy gminy mogli wymienić na sadzonki drzew oraz 
roślin ozdobnych. 

Zbiórce odpadów towarzyszyły warsztaty przy-
cinania roślin. Można było również porozmawiać 
z przedstawicielami firm oferujących przydo-
mowe oczyszczalnie oraz rozwiązania związane 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Podczas akcji zebrano: 2.200 kg makulatury, 
585 kg baterii, 412 kg puszek aluminiowych i sta-
lowych, 1.200 kg nakrętek PET i 813 kg kapsli 
metalowych oraz 4.175 kg elektroodpadów. 

Rozdaliśmy ponad 3.500 roślin

Gminny Dzień Dziecka, połączo-
ny z Dniem Patrona Zespołu 

Gimnazjum i Szkoły Podstawo-
wej w Janiszewicach im. Ks. Jana 
Twardowskiego, zorganizowano 29 
maja.

– Poeta dziecięcej ufności urodził 
się w radosny dla dzieci dzień – 1 
czerwca. Na pewno się raduje, pa-
trząc na nas z nieba, bo przecież 
sam kiedyś powiedział: ,,Można 
odejść na zawsze, by stale być bli-
sko“. Powiedział także: „Umarli się 
cieszą, kiedy o nich myślimy”. Po-
ezja księdza Jana Twardowskiego 
uczy mądrej wiary, nadziei, a przede 
wszystkim – miłości i wielkiego 
optymizmu, bo przecież: „Nie ma 
na ziemi sytuacji bez wyjścia, kie-
dy Bóg drzwi zamyka, to otwiera 
okno” – cytował ksiedza-poetę Pa-

weł Nyklewicz, dyrektor szkoły. 
Zaproszeni goście obejrzeli 

spektakl słowno-muzyczny, przy-
gotowany przez uczniów szkoły, 
nawiązujący do życia i działalno-
ści ks. Jana Twardowskiego. Nato-
miast występy najmłodszych dzieci 

z gminnych placówek oświatowych 
były związane z ekologią i ochroną 
przyrody. Grupy przedszkolaków 
otrzymały w nagrodę kolorowe 
piłki. 

A potem zaczęło się wielkie, ra-
dosne świętowanie na terenie wokół 

szkoły, który zamienił się w koloro-
wy plac zabaw. Dzieci korzystały do 
woli z nadmuchiwanych zjeżdżalni 
i trampoliny; próbowały sił w jak 
najdłuższym utrzymaniu się na li-
nie. Zabawom najmłodszych nie 
było końca – bo to był ich Dzień. 

Gminny dzień dziecka w janiszewicach
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 20 czerwca 
w miejscowości Rębieskie. W zawodach udział wzięło 14 
drużyn w grupie A, 5 drużyn w grupie MDP oraz 3 drużyny 
w grupie C.

Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Gminy Zduńska Wola oraz wójt gminy Zduńska 
Wola, a gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna 
Rębieskie.

Komisję sędziowską powołał bryg. Wiesław 
Kopytek, komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Celem zawodów było doskonalenie umiejętno-
ści obsługi sprzętu, weryfikacja stanu wyszkolenia 
pożarniczego oraz popularyzacja ochrony prze-
ciwpożarowej. Zawodnicy wykazali się bardzo 
dobrą techniką w pokonywaniu przeszkód, dużą 
precyzją i szybkością w wykonywaniu zadań bo-
jowych oraz świetnym zgraniem zespołowym.

Komisja sędziowska punktowała wykonanie 
zadania bojowego i sztafety pożarniczej 7x50m 
z przeszkodami. Premiowano pierwsze trzy miej-
sca w każdej grupie.

Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy ufun-
dował wójt Henryk Staniucha.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody za 
udział w zawodach.

Turniej zainteresował wielu mieszkańców gmi-
ny, którzy licznie przybyli do Rębieskich, by do-
pingować swoich strażaków z OSP.

klASyfikAcjA końcowA:
Grupa A
1.OSP Zborowskie – 92,16 pkt.
2.OSP Zamłynie – 96,71 pkt.
3.OSP Korczew – 100,27 pkt.
4.OSP Wojsławice – 101,28 pkt.
5.OSP Rębieskie – 101,66 pkt.
6.OSP Piaski – 103,85 pkt.
7.OSP Izabelów – 104,42 pkt.
8.OSP Gajewniki – 120,14 pkt.
9.OSP Czechy – 125,45 pkt.
10.OSP Annopole Nowe – 126,60 pkt.
11.OSP Michałów – z wynikiem 130,12 pkt.

12.OSP Pratków – z wynikiem 134,25 pkt.
13.OSP Polków – dyskwalifikacja
14.OSP Janiszewice – dyskwalifikacja 
Grupa MDP
1.OSP Wojsławice – 90,19 pkt.
2.OSP Janiszewice – 101,35 pkt.
3.OSP Izabelów – 122,18 pkt.
4.OSP Annopole Nowe – 123,65 pkt.
5.OSP Korczew – dyskwalifikacja
Grupa C
1.OSP Zborowskie – 102,19 pkt.
2.OSP Zamłynie – 112,03 pkt.
3.OSP Janiszewice – 119,16 pkt. 

puchary i nagrody dla strażaków

Święto Rodziny jest jednym 
z najważniejszych dni w kalen-

darzu imprez Zespołu Gimnazjum 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach. Każdego roku groma-
dzi setki gości, którzy mogą wybie-
rać spośród wielu atrakcji przygoto-
wanych na ten dzień. Gospodarze 
dbają o to, by w programie znalazło 
się coś dla ciała i dla ducha. Rada 
Rodziców przygotowuje ciasta, 
pieczone kiełbaski oraz grochów-
kę. Organizuje konkursy, występy 
i zapewnia wspaniałą zabawę przy 
dobrej muzyce. 

W Zespole Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Cze-
chach tradycją stało się wystawianie 
w tym dniu bajki dla dzieci. Ak-
torami są rodzice przedszkolaków. 
W tym roku podjęli się nie lada wy-
zwania – postanowili zagrać role 

Smerfów. Wielotygodniowe próby 
i zaangażowanie przyniosły niesa-
mowity efekt. 

21 czerwca sala gimnastyczna 
w Czechach zamieniła się w wioskę 
Smerfów, obok której stanął oka-
zały zamek Gargamela. Występu-
jący w bajce rodzice wykazali się 
nie tylko talentem aktorskim, ale 

również zdolnościami tanecznymi 
i wokalnymi. Spektakl nawiązywał 
treścią do zbliżających się wakacji. 
Dzieci mogły w nim uczestniczyć 
poprzez bezpośredni kontakt z ak-
torami oraz zaangażowanie w losy 
poszczególnych bohaterów. 

Rodziców, w przygotowaniu nie-
spodzianki dla dzieci, wsparli na-

uczyciele z Gminnego Przedszkola 
w Czechach, którzy byli odpowie-
dzialni za scenariusz, reżyserię, 
scenografię i oprawę muzyczno– 
techniczną.

TeksT: AgnieszkA Besser-krysiAk
zdjęciA: Archiwum 
zgsPiP w czechAch

„Smerfy”, czyli Dzień Rodziny
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Obchody Powiatowego Dnia Strażaka od-
były się 17 maja przy strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Polkowie. Uroczystość 
rozpoczęto mszą polową, którą odprawił 
kapelan powiatowy ks. Janusz Gozdalik. 

Po zakończeniu mszy za ofiarną 
służbę strażacy zostali uhonorowani 
medalami i odznaczeniami. Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał wójt Henryk Staniucha.

Bryg. Wiesław Kopytek, ko-
mendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w swoim przemó-
wieniu nie szczędził ciepłych słów 
i pochwał kierowanych zarówno do 
druhów ochotników, jak i strażaków 
zawodowych. 

Wśród zaproszonych gości były 
władze powiatu, wójtowie gmin, 

a także st. brygadier Paweł Stępień, 
zastępca komendanta wojewódzkie-
go PSP. 

Dzień Strażaka był okazją do za-
prezentowania sprzętu, będącego 
w dyspozycji strażaków ochotni-

ków z naszej gminy. Uroczystość 
uświetniła orkiestra strażacka ze 
Zduńskiej Woli. Po zakończeniu 
części oficjalnej zaproszono wszyst-
kich uczestników i gości na piknik 
strażacki. 

Powiatowy Dzień Strażaka

projekt „Ratujemy, filmujemy” to kolejne działanie 
w ramach programu „Równać szanse”, realizowane-

go przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finanso-
wanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Realizatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna 
w Janiszewicach oraz członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej działającej przy OSP. 

Na realizację projektu strażacy otrzymali dofinanso-
wanie w kwocie 5.000 złotych. Pieniądze zostały wy-
korzystane w realizacji założonych celów i przy zakupie 
potrzebnego sprzętu.

Pomysłodawcą działań byli młodzi mieszkańcy gmi-
ny. To od nich wypłynęła propozycja stworzenia filmów 
edukacyjnych, mających zwiększyć wiedzę i umiejętności 
z zakresu pierwszej pomocy i ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa wśród rówieśników i mieszkańców gminy.

Program „Ratujemy, filmujemy” został dofinansowany 
w ramach zamkniętego konkursu, skierowanego do 24 
uczestników szkolenia młodzieżowych liderów. Uczest-
niczyli w nim najaktywniejsi młodzi ludzie z organizacji 
biorących udział w programie „Równać szanse”, w tym 
dwaj strażacy z OSP w Janiszewicach – Mateusz Łacwik 
i Filip Bejmert, koordynator projektu.

Celem projektu jest zintegrowanie grupy młodzieży 
o podobnych pasjach, związanych z tematyką ratowni-
czą. Zadaniem kilkunastoosobowej grupy było nagranie 
i opublikowanie czterech filmów edukacyjnych, podnie-
sienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz 
przezwyciężania barier wewnętrznych, takich jak brak 
pewności siebie i nieśmiałość.

W tym celu przeprowadzone zostały warsztaty 
szkoleniowe, w których uczestniczyli: w zakresie fil-
mowania i montażu – Jarosław Środa, firma Księżyc.pl; 

w zakresie umiejętności prezenterskich – Martyna 
Kałczak, dziennikarka ze stacji Nasze Radio. Pomocą 
merytoryczną w zakresie pożarnictwa i alarmowania 
służył mł. kpt. Dawid Krauze z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. 
Mariusz Kowalczyk, ratownik medyczny, przypomniał 
młodzieży podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz czuwał nad poprawnością treści prezen-
towanych w filmikach. 

Końcowym etapem projektu było wydanie filmów na 
płytach DVD, które nieodpłatnie zostaną przekazane 
mieszkańcom gminy Zduńska Wola oraz lokalnym 
szkołom. Finałem projektu była prezentacja filmów 
i zdobytych umiejętności podczas Dni Otwartych 
w OSP Janiszewice.

Patronat nad projektem objęli: Henryk Staniucha, 
wójt gminy Zduńska Wola; Wiesław Kopytek, komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduń-
skiej Woli; firma Księżyc.pl. Patronat medialny objęły 
Telewizja Centrum i Nasze Radio, które udostępniło 
studio nagrań potrzebne do stworzenia filmów.

Ratujemy, filmujemy

90-lecie 
OSP Janiszewice 
W imieniu druhów strażaków serdecznie za-
praszamy na obchody 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Janiszewicach. Uroczysto-
ści, które zaplanowano na 5 lipca, rozpoczną 
się o godzinie 12.30 mszą świętą w kościele 
p.w. M.B. Miłosierdzia w Janiszewicach. Po 
mszy rozpoczną się uroczystości oficjalne 
przy miejscowej strażnicy OSP. 

Jednostka otrzyma sztandar (będzie to 
jej 3 sztandar – pierwszy został nadany na 
25-lecie, drugi na jej 50-lecie OSP w Jani-
szewicach) oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Zasłużeni druhowie zostaną uhonorowani 
organizacyjnymi odznaczeniami. W progra-
mie jest także otwarcie wystawy poświęconej 
historii janiszewickiej straży. Wydana z okazji 
jubileuszu broszura zostanie udostępniona 
gościom uroczystości. Jak na strażackie świę-
to przystało zaplanowano także liczne atrakcje 
– konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci 
oraz festyn rodzinny z niespodziankami. 

Strażacka 
pielgrzymka
26 kwietnia strażacy z całej Polski uczestni-
czyli w pielgrzymce, która odbywa się co pięć 
lat na Jasnej Górze.

W uroczystościach uczestniczyło 35 stra-
żaków ochotników z terenu gminy Zduńska 
Wola, niektórzy z członkami rodzin. 

– Jako prezes oddziału gminnego czu-
łem się zobowiązany, by umożliwić wyjazd 
naszych strażaków do Częstochowy. Zare-
zerwowałem dla chętnych autobus – mówi 
Sylwester Witczak, prezes Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. – W pielgrzymce wzięli udział 
druhowie z OSP Annopole Nowe, OSP Cze-
chy, OSP Janiszewice, OSP Korczew, OSP Za-
młynie i OSP Zborowskie. 

Strażackie maski 
pod kontrolą
Strażacy z Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Zduńskiej Woli otrzymają nowy 
tester do badania masek aparatów odde-
chowych wraz z niezbędnym oprzyrządo-
waniem. Władze gminy dofinansowały ten 
zakup kwotą 6.000 zł.

Aparaty ochrony górnych dróg oddecho-
wych (maski i aparaty powietrzne) w trakcie 
gaszenia pożarów chronią strażaków przed 
wdychaniem toksycznych dymów. Ich prawi-
dłowe funkcjonowanie jest zatem niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjona-
riuszy podczas prowadzenia akcji.
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Koła Gospodyń Wiejskich to wcale nie relikt przeszłości. Na terenie naszej gminy ta orga-
nizacja świetnie funkcjonuje – stale powstają nowe koła. Ich działalność różni się od tej 
sprzed lat, ale nadal skupiają sporo mieszkanek wsi. Głównym celem KGW jest integracja 
mieszkańców. Członkinie kół nie tylko biorą czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym, 
ale też same chętnie organizują różne imprezy i spotkania. Aktywne, przedsiębiorcze 
i odważne mieszkanki naszych sołectw biorą także udział w różnych wydarzeniach na 
terenie województwa łódzkiego. 

kaczka po czechowsku i ręcznie malowana porcelana

Kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich rywalizowały w Szadku 
w 14. Regionalnym Turnieju Sołectw Województwa Łódzkiego. Samo-
rząd Szadku postawił na promowanie regionalnych tradycji, co przynosi 
wymierne efekty.

Podczas Turnieju sołectwa z regionu chętnie chwaliły się tym, z czego 
coraz bardziej słyną. Prezentowały potrawy i wyroby kulinarne, przyrzą-
dzane według dawnych regionalnych przepisów, a także wypieki, wędliny, 
pieczywo, trunki oraz wytwory rękodzielnicze.

W tym roku do zmagań na smaki, rękodzieło i zwyczaje przystąpiło 15 
sołectw. Konkursy odbywały się w czterech kategoriach: przygotowanie 
rodzimej potrawy regionalnej, wystawa rękodzieła, prezentacja artystycz-
na i potrawy z grilla. W pierwszej kategorii zwyciężyły panie z sołectwa 
w Przatowie. Równych sobie w wystawie rękodzieła nie miały gospodynie 
z Czech, które zaprezentowały piękną, ręcznie malowaną zastawę stołową. 
Prezentację artystyczną wygrały gospodynie z Szadku, a najlepszą potrawę 
z grilla przygotowały panie z Grzybowa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Czech (na zdjęciu z red. Magdaleną Mi-
chalak) wraz z mieszkańcami startowało w trzech konkurencjach. Zarówno 
kaczka po czechowsku, jaki i występy artystyczne godne były laurów. 

kraina mlekiem i miodem płynąca

Festyn „Kraina mlekiem i miodem płynąca” to impreza zorganizowana 
przez Urząd Gminy w Burzeninie. Podczas spotkania zaprezentowało się 
ponad 20 kół gospodyń wiejskich z kilku powiatów województwa łódzkiego. 
Każde z nich za udział w prezentacji otrzymało nagrodę. Dodatkowo do 
zdobycia były nagrody za najsmaczniejszy sernik i ciasto miodowe. W tych 
konkurencjach naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Annopola Nowego. 

Smaczne łódzkie

14 czerwca, podczas jarmarku „Smaki Ziemi Łódzkiej”, który po raz piąty 
organizował Urząd Marszałkowski w Łodzi, można było posmakować dań 
kuchni regionalnej, nauczyć się przyrządzać staropolskie potrawy, a także 
poznać tradycje i zwyczaje ludowe. 

V Smaki Ziemi Łódzkiej kusiły aromatami na rynku Manufaktury przez 
całą niedzielę. Na 26 stoiskach wystawienniczych można było posmakować 
potraw kuchni regionu łódzkiego, wędlin przygotowywanych według trady-
cyjnych receptur, ciast, miodów i nalewek. Prace rękodzielnicze promowali 
ludowi artyści. Podniebienia jury podbiła kaczka zaleska, którą od pokoleń 
przygotowują panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zaleskiej w gminie 
Zadzim.

W strefie gotowania, pod okiem znanego kucharza Andrzeja Polana, 
panie z KGW przygotowywały swoje popisowe dania. Wszystkie musiały 
być oparte o lokalne, sezonowe składniki.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Opiesina przygotowały kluski 
kładzione z sosem pieczarkowym i natką pietruszki.

kArolinA TłokińskA

wszystko ze smakiem
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1. Marszałek Witold Stępień wraz z gośćmi przy stoliku Koła Gospodyń 
Wiejskich z Czech podczas Regionalnego Turnieju Sołectw w Szadku
2. Wójt Henryk Staniucha udzielił wywiadu Magdalenie Michalak, 
reporterce TVP3 Łódź
3. Członkinie KGW w Czechach w rozmowie z red. Magdaleną Michalak
4. Zespół taneczno-wokalny z Czech przed wejściem na scenę
5. Jury podczas obrad w czasie konkursu V Smaki Ziemi Łódzkiej
6. Członkinie KGW w Opiesinie podczas przygotowywania popisowego dania
7. Andrzej Polan i członkinie KGW w Opiesinie w strefie gotowania 
na rynku Manufaktury

1 2

3

5

7

4

6
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Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla 
uczniów klas drugich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych zorganizowany zo-
stał już po raz szósty. Uczestniczyli w nim 
uczniowie z powiatu zduńskowolskiego, 
łaskiego, poddębickiego, sieradzkiego 
i pabianickiego. 

Finał konkursu odbył się 15 kwiet-
nia w I LO w Zduńskiej Woli. Także 
w tej szkole nagrodzono najlepszych 
uczestników. Wyróżnienia otrzymali 
między innymi: Agnieszka Dobro-
wolska i Paulina Szubert z Zespołu 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola w Czechach oraz Alek-
sandra Michalska z Zespołu Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Jani-
szewicach. 

Dwóch uczniów: Szymon Do-
brzyński i Mateusz Suchański zosta-
ło finalistami Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Fizyki. 

Gratulacje i uznanie należą się 
również Paulinie Wrąbel i Mate-
uszowi Suchańskiemu, którzy zo-
stali laureatami konkursu „Fascy-
nująca Fizyka”. W ostatnim etapie 
zawodów uczniowie musieli zapro-
jektować i wykonać doświadczenie 

fizyczne. Paulina zmierzyła wartość 
składowej poziomej natężenia pola 
magnetycznego Ziemi, a Mateusz 
wartość napięcia powierzchniowe-
go cieczy metodą pęcherzykową. 
Uczniowie samodzielnie wykonali 
zestawy pomiarowe. 

Organizatorem konkursu był 
Łódzki Kurator Oświaty, Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi 
Łódzkiej oraz Wydział Elektro-
techniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 
Opiekunem uczniów jest Tomasz 
Mielczarek.

lAuReAci Z NAGRodAMi
W dniu 23 kwietnia w gmachu Wy-
działu Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki Politech-
niki Łódzkiej odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom. Wśród 
nich znaleźli się uczniowie Zespołu 
Szkół w Czachach Paulina Wrąbel 
i Mateusz Suchański (fizyka) oraz 
Weronika Jakubowska, Aleksandra 
Rosiak i Maja Sowińska (chemia).

W konkursach zorganizowanych 
przez Politechnikę Łódzką i Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Fizyki Zie-

mi Łódzkiej uczestniczyło około 
dwóch tysięcy uczniów z całej Pol-
ski. Najlepsi młodzi fizycy, chemi-
cy i informatycy otrzymali laptopy, 
drukarki oraz albumy. Czołowe dru-
żyny otrzymały puchary. Nagrody 
i dyplomy wręczał prorektor Poli-
techniki Łódzkiej prof. Sławomir 
Wiak w towarzystwie dr. Adama 
Pelikanta, prodziekana Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, In-
formatyki i Automatyki PŁ. 

NAjlepSZA Z wiedZy o SZtuce
Tydzień wcześniej 15 kwietnia 
w siedzibie Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkie-
go odbyła się uroczystość wręcze-
nia dyplomów i nagród laureatom 

wojewódzkich konkursów przed-
miotowych.W tym roku szkolnym 
w piętnastu wojewódzkich konkur-
sach przedmiotowych wzięło udział 
17 tysięcy gimnazjalistów. Tylko 143 
uzyskało tytuły laureata.

Wśród nich znalazła się Joan-
na Urbaniak – uczennica klasy II 
Gminnego Gimnazjum w Czechach 
– laureatka wojewódzkiego konkursu 
z wiedzy o sztuce. Dyplom i nagro-
dę odebrała z rąk łódzkiego kuratora 
oświaty Jana Kamińskiego oraz wice-
wojewody łódzkiego Jarosława Kli-
masa. Joanna do konkursu przygoto-
wywała się pod kierunkiem Barbary 
Chwiałkowskiej – nauczycielki pla-
styki w Zespole Szkół w Czechach.

TomAsz mielczArek

Fascynująca fizyka

RoZMowA Z toMASZeM 
MielcZARkieM, wicedyRektoReM 
ZeSpołu GiMNAZjuM, SZkoły 
podStAwowej i pRZedSZkolA 
w cZechAch; NAucZycieleM fiZyki.

 
Fizyka wydaje się być trudnym 
przedmiotem. Czy można zainte-
resować nią uczniów?

– Dla wielu uczniów fizyka jest 
faktycznie przedmiotem bardzo 
trudnym. Związane jest to z wy-
korzystaniem matematyki i innych 
przedmiotów przyrodniczych w poz- 
nawaniu praw i zależności fizycz-
nych. „Iksy” czy „igreki” zastępuje-
my rzeczywistymi wielkościami fi-
zycznymi takimi jak droga, prędkość 
i czas. Potrzeba wielu ćwiczeń, aby 
się do tego przyzwyczaić. Muszę 
jednak dodać, że uczniowie bardzo 
chętnie eksperymentują, bawiąc się 
przy tym doskonale. Jesteśmy na 

etapie urządzania nowoczesnej pra-
cowni fizycznej, co znacznie uatrak-
cyjni zajęcia i – jestem pewny – roz-
budzi chęć nauki fizyki przez jeszcze 
większą liczbę dzieci.
Musi być Pan dumny ze swoich wy-
chowanków. 

– Tak, jestem z nich bardzo dum-
ny. W każdej klasie zawsze jest spo-
ra grupa uczniów, którzy chętnie 
biorą udział w konkursach fizycz-
nych i zdobywają wysokie miejsca 
w powiecie i województwie. Pragnę 
nadmienić, że jestem dumny także 
z tych, którzy nie otrzymują nagród, 
ale są zaangażowani w zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy fizycznej. To 
bardzo procentuje w przyszłości, 
np. wynikami egzaminów, wyborem 
kierunku dalszego kształcenia. 
W jaki sposób rozpoznaje Pan ta-
lenty swoich uczniów?

– Nie mam jakiegoś specjalnego 

sposobu na rozpoznawanie zdol-
ności uczniów. Oni przychodzą na 
dodatkowe zajęcia, podczas których 
rozwiązujemy mnóstwo zadań, ro-
bimy doświadczenia, poszerzamy 
wiedzę i umiejętności o materiał po-
nadprogramowy. Uczniowie zadają 
wiele pytań, na które wspólnie szu-
kamy odpowiedzi. Sukcesy osiągają 
najbardziej wytrwali i pracowici. 
Jakie działania pozwoliły Pana 
uczniom osiągnąć tak znakomite 
sukcesy?

– Wspominałem już wcześniej, że 
rozbudzenie chęci zdobywania wie-
dzy jest bardzo ważne. Nie trzeba 
wtedy zmuszać uczniów do nauki.
Czym kieruje się Pan wybierając 
projekty czy konkursy, w których 
biorą udział uczniowie szkoły? Czy 
mają w tym swój udział?

– Obserwuję wyraźny wzrost zain-
teresowania fizyką. W związku z tym 

liczba i różnorodność form konkur-
sów fizycznych również systematycz-
nie rośnie. Są konkursy dla uczniów, 
którzy eksperymentują i nie muszą 
wykonywać skomplikowanych obli-
czeń. Są także takie, w których uczeń 
rozwiązuje zdania o różnym stopniu 
trudności, ale są i takie, gdzie uczeń 
opisuje zjawiska fizyczne, robi pre-
zentacje i wysyła je do organizatora 
konkursu. Możliwości wyboru ro-
dzaju sprawdzenia się i konfrontacji 
są zatem bardzo duże. To uczniowie 
sami wybierają formę konkursu, a ja 
tylko nadzoruję i pomagam w reali-
zacji ich pomysłów.

sukcesy osiągają wytrwali i pracowici

Od lewej stoją: Bogumiła Kwiecień, Mateusz Suchański, Paulina Wrąbel, Weronika Wardęga, Maja 
Sowińska, Aleksandra Rosiak
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Konferencją „Nowa pracownia przyrody” 
21 maja zakończył się w Warszawie ogól-
nopolski pilotażowy program Pracownia 
Przyrody. Spośród ok. 180 szkół z całej Polski 
wybrano 10, które wzięły udział w projek-
cie. W finałowej dziesiątce znalazł się Zespół 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola im. Jana Pawła II w Czechach.

Główną ideą realizacji projektu 
było opracowanie i upowszechnie-
nie takich narzędzi, które pozwolą 
nauczycielom przedmiotów przy-
rodniczych korzystać z najlepszych 
metod pracy z uczniem. Metody te 
oparte są na samodzielnym ekspery-
mentowaniu, stawianiu i weryfiko-
waniu pytań badawczych oraz po-
znawaniu zjawisk poprzez osobiste 
doświadczenie.

– Metoda badawcza w pracy na-
uczyciela zmienia sposób organizacji 

zajęć. Więcej czasu musimy poświę-
cić na przygotowanie lekcji, nato-
miast podczas zajęć większa aktyw-
ność leży po stronie uczniów. Takie 
lekcje są atrakcyjne, ponieważ dzieci 
mogą pracować w grupach, wspólnie 

wykonują działania, które sprawiają 
im radość – podkreśla Anna Guć, 
nauczycielka przyrody.

Podsumowaniem projektu pilo-
tażowego „Pracowania przyrody” 
były lekcje przyrody realizowane 

metodą badawczą. W czasie zajęć 
uczniowie klasy VI sprawdzali, co to 
jest mieszanina i jakie są jej rodzaje. 
Uczniowie klasy V pod mikrosko-
pami obserwowali budowę mchu 
i badali jego możliwości wchłaniania 
wody. Wśród gości obserwujących 
zajęcia byli: wójt Henryk Staniucha, 
Anna Stoparczyk, dyrektor szkoły 
w Czechach oraz przedstawicielki 
Centrum Nauki Kopernik – Beata 
Jurkiewicz i Danuta Pawlak. 

Towarzysząca podsumowaniu 
grupa filmowa dokumentowała 
przebieg lekcji, nagrywała wypowie-
dzi uczniów i gości. Cały film, wraz 
z przedstawieniem założeń projektu, 
dostępny jest na stronie interneto-
wej Centrum Nauki Kopernik.

W konferencji ZS w Czechach 
reprezentowali: Anna Stoparczyk, 
Anna Guć oraz Henryk Staniucha.

Pracownia przyrody ZGSPiP w Czechach wśród 10 najlepszych w kraju

eksperymenty dla kopernika

w tym roku minęło 7 lat, od kie-
dy uczniowie ZG SPiP w Cze-

chach rozpoczęli przygodę z „Arsena-
łem Pamięci”, pisząc prace konkursowe 
o świadkach historii. Pochylili się nad 
pamiątkami – świadectwami histo-
rii własnej rodziny lub środowiska, 
utrwalili odchodzące w zapomnienie 
przeżycia i postacie. 20 marca 2015 r. 
wzięli udział w podsumowaniu XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Arse-
nał Pamięci”, zorganizowanego pod 
patronatem wojewody łódzkiego Jo-
lanty Chełmińskiej, Muzeum Miasta 
Łodzi oraz Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów. 

tytuły lAuReAtów otRZyMAli:
Agata Stoparczyk (kl.1b), Gabrie-
la Maciejewska (kl.1b), Aleksandra 
Różańska (kl.1b), Iga Sienkiewicz 
(kl.1b), Julia Owczarek (kl.1b), Zo-
fia Janczak (kl.1a), Marcel Grabow-
ski (kl.6b). Szczególne wyróżnienia 
i nagrody w postaci tabletów powę-
drowały do Aleksandry Różańskiej 
i Agaty Stoparczyk. 

Opiekę merytoryczną nad praca-
mi uczniów sprawowała pani Justy-
na Kubiak.

Podczas uroczystości uczniowie 
poznali osoby, które własnym życiem 
zapisały najpiękniejsze karty polskiej 
historii – harcerki i harcerzy Szarych 
Szeregów, żołnierzy batalionów Ar-
mii Krajowej „Zośka” i „Parasol”. 
Spotkanie uświetniła swoją obec-
nością pisarka Barbara Wachowicz, 
autorka biografii wielkich Polaków. 

Organizator konkursu, hm Krzysz-
tof Jakubiec, pięknie porównał prace 
konkursowe, nazywając je pojedyn-
czymi ziarenkami – okruchami pa-
mięci o przeżyciach i dokonaniach 
osób bliskich, utrwalonymi i przeka-
zanymi, które tworzą żywy i trwały 
Arsenał Pamięci narodowej historii. 

TeksT i zdjęcie:
Archiwum zgsPiP w czechAch

Zespół Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola w Cze-

chach 19 maja gościł przedstawicieli 
Rejonu Kołomyjskiego z Ukrainy. 
Wizyta była poświęcona szeroko 
rozumianej edukacji.

Dyrektorzy ukraińskich placówek 
oświatowych oraz władze odpowie-
dzialne za obszar edukacji chcie-
li z bliska przyjrzeć się naszemu 
szkolnictwu. W towarzystwie wójta 
Henryka Staniuchy i dyrektor szkoły 
Anny Stoparczyk obserwowali zaję-
cia w gminnym przedszkolu.

Sześciolatki poznawały zagadnie-
nia związane z tematem „Pszczołą 
być…”. Punktem wyjścia do zajęć 

było przybliżenie dzieciom wyglą-
du, historii i znaczenia herbu gminy 
Zduńska Wola. Przedszkolaki wy-
kazały się dużym zainteresowaniem 
i znajomością tematu. 

Zaangażowanie przedszkolaków 
oraz posiadane umiejętności po raz 
kolejny potwierdziły dobre przygoto-
wanie do podjęcia nauki w szkole.

Po zajęciach zaproszeni goście 
zwiedzili naszą placówkę, wymie-
niając cenne doświadczenia z pracu-
jącą w niej kadrą. Wyrazili również 
nadzieję na wykorzystanie naszych 
doświadczeń w swoich szkołach oraz 
dalszą współpracę.

TeksT: AgnieszkA Besser-krysiAk

Szczęśliwa siódemka Wizyta gości z Ukrainy



12 naszagmina czerwiec 2015 OśWIATA

„Profilaktyka a Ty” – to projekt, który ma 
uświadomić młodym ludziom zagrożenia 
wynikające z nałogów: używania narko-
tyków i dopalaczy, picia alkoholu, palenia 
papierosów. Gospodarzami tegorocznej, 
III edycji projektu byli uczniowie Zespołu 
Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Czechach z dyrektor Anną Sto-
parczyk, wspierani przez policję i władze 
samorządowe.

W powiecie zduńskowolskim pro-
jekt realizowany jest od 2009 roku. 
Jego autorem jest inspektor Grze-
gorz Jach, pełnomocnik Komen-
danta Głównego Policji ds. Promocji 
Bezpieczeństwa Publicznego. 

W akcji, której tegorocznym mot-
tem było hasło: „Jesteś potrzebny. 
Bądź wolny od uzależnień. Staraj się 
pomagać innym”, uczestniczyło 119 
uczniów z Szadku, Wojsławic, Za-
polic, Janiszewic, Czech, Prusinowic 

i Zespołu Szkół im. Marii Grzego-
rzewskiej w Zduńskiej Woli. 

PaT Czechy 2015 został oficjalnie 
otwarty przez wójta Henryka Sta-
niuchę; Wojciecha Rychlika, starostę 
zduńskowolskiego oraz Zbigniewa 
Polka, zastępcę Komendanta Powia-
towej Policji w Zduńskiej Woli.

Dla uczestników projektu ,,Pro-

filaktyka a Ty” zorganizowano sze-
reg ciekawych zajęć. Były to warsz-
taty graffiti, bębniarskie, teatralne, 
step-aerobik, hip-hop, piłkarskie, 
kulinarne, dziennikarskie, a także 
z zakresu technik kryminalistyki, 
języka migowego, samoobrony, ko-
smetyczno-fryzjerskie i jeździec-
kie. W ciągu dwudniowego cyklu 

zajęć zaplanowano także dyskotekę 
i ognisko w Gajewnikach. 

Podczas akcji nie zabrakło emocji, 
ciekawych spotkań i pasjonujących 
zajęć. Uczestnicy zgromadzeni na 
III przystanku PaT Czechy 2015 
z pewnością udowodnili, że posta-
wa młodych ludzi wyrażana jest 
między innymi poprzez skuteczne 
działanie. 

Podczas tegorocznego przystan-
ku PaTowiczom towarzyszyła fan-
tastyczna atmosfera, powszechna 
radość i możliwość wykorzystania 
pomysłów na spędzanie wolnego 
czasu.

Wszystkie działania profilak-
tyczne i warsztaty, w czasie których 
młodzież zdobyła nową wiedzę, 
odbywały się pod okiem uznanych 
instruktorów. 

TeksT i zdjęcie:
Archiwum zgsPiP w czechAch

pat – przystanek profilaktyczny

powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 

Drogowego zorganizowała Komenda Powiatowa 
Policji w Zduńskiej Woli. Rywalizacja uczniow-
skich zespołów odbyła się 29 kwietnia w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli.

W eliminacjach wzięły udział trzyosobowe 
drużyny, reprezentujące 16 szkół podstawowych 
i 9 gimnazjów z terenu powiatu zduńskowolskie-
go. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający 
się z 25 pytań. 

– Wszyscy biorący udział w turnieju wykazali 
się bardzo dużą wiedzą z zakresu przepisów ru-
chu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej 
pomocy – podkreślił podinsp. Andrzej Kuchar-
ski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Zduńskiej Woli.

Czas oczekiwania na końcowy werdykt turnie-
ju wypełnił „Teatr Bez Nazwy” pod kierownic-
twem Alicji Szturmy.

Najlepsze miejsce – wśród drużyn z gminy 
Zduńska Wola w kategorii gimnazjów – zajęła 
ekipa z Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach 
w składzie: Sandra Nowicka, Paulina Leśniew-
ska, Marta Siwka. W kategorii szkół podstawo-
wych najlepszy był zespół ze Szkoły Podstawowej 
w Krobanowie w składzie: Konrad Lis, Natalia 
Sowińska, Julia Nowak.

tak o Katyniu powiedział Jan 
Paweł II. 14 kwietnia przy 

Szkole Podstawowej w Wojsła-
wicach oddano cześć Polakom 
pomordowanym w Katyniu, 
Twerze i Charkowie. 

– W swoim postępowaniu 
staramy się robić wszystko, aby 
pamięć o zbrodni sprzed 75 lat 
pozostała żywa w świadomości 

wszystkich pokoleń Polaków – 
powiedział Marek Guć, dyrek-
tor SP w Wojsławicach.

Uczestnicy uroczystości, 
w tym członkowie Rodzin 
Katyńskich, obejrzeli spektakl 
słowno-muzyczny przygoto-
wany przez uczniów Zespołu 
Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach. 

Odczytano apel poległych. 
Na zakończenie przedstawicie-
le władz, goście oraz Zuzanna 
Antosz, wnuczka Szymona Ja-
giełły, złożyli wiązanki z kwia-
tów i zapalili znicze pod tablicą 
epitafijną, a poczty sztandarowe 
oddały hołd pomordowanym. 

W 2010 roku Szkoła Pod-
stawowa w Wojsławicach oraz 
Rolnicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego włączyły się 
w ogólnopolską akcję sadzenia 
Dębów Pamięci. W całej Pol-
sce posadzono ich wówczas 
21.857.

NA teReNie GMiNy 
ZduńSkA wolA poSAdZoNo 
3 dęby ku pAMięci:
■ Szymona Jagiełły, urodzo-
nego w Izabelowie, starszego 
posterunkowego Policji Pań-
stwowej w Wierzchach;
■ Władysława Konata; star-
szego posterunkowego Policji 
Państwowej w Izabelowie,
■ Antoniego Sokołowskiego, 
starszego posterunkowego Po-
licji Państwowej w Annopolu.

Z nimi bezpieczniej 
na drodze

Przebaczyć TAK, zapomnieć NIE
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W dniach 22-23 maja przedstawiciele LGD 
Podkowa gościli na ziemi ząbkowickiej. 
Dwudniowa wizyta studyjna miała na celu 
wymianę dobrych praktyk we wdrażaniu 
programu Leader oraz pokazanie najcie-
kawszych atrakcji obszaru działania Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, 
które było gospodarzem spotkania. Uczest-
nikami wyjazdu byli członkowie LGD oraz 
lokalni liderzy z naszego terenu.

Wizytę rozpoczęło oficjalne spot- 
kanie z przedstawicielami LGD 
„Qwsi”, którzy zaprezentowali swo-
je doświadczenia z realizacji progra-
mu Leader w latach 2007-2013 oraz 
omówili plany na nową perspektywę 
finansową. Zapoznali się z efektami 
małych projektów, które wpływają 
na rozwój turystyki regionu: „Miej-
ska Trasa Turystyczna – promocja 
kultury i historii Ziemi Ząbkowic-
kiej” oraz „Utworzenie sali rozpraw 
sądowych szajki ząbkowickich gra-
barzy w Izbie Pamiątek Regional-

nych w Ząbkowicach Śląskich”. 
Uczestnicy zwiedzili także Kopalnię 
Soli, Średniowieczny Park Techniki 
w Złotym Stoku oraz Krzywą Wie-
żę w Ząbkowicach Śląskich.

Drugi dzień wizyty goście roz-
poczęli od zwiedzania Muzeum 
Sprzętu Gospodarstwa Domowe-
go w Ziębicach. Eksponaty w nim 
zgromadzone wywołały zachwyt 
wśród naszych lokalnych liderek. 
Następnie udali się do Barda, gdzie 
przygotowany został dla nich spływ 
pontonowy Przełomem Bardzkim. 
Popołudnie spędzili w klimatycznym 
„Rancho Lavender”, gdzie mogli do-
skonalić swoje umiejętności podczas 
warsztatów ceramicznych oraz wy-
konywania biżuterii. 

Dwudniowa wyprawa dostarczyła 
mnóstwo pozytywnych wrażeń i na 
pewno pozostanie na długo w pa-
mięci jej uczestników.

TeksT i zdjęcie: PAulinA sTAńczyk
PAulinA sTAńczyk

Bliżej wsi w „Qwsi”

lokalna Grupa Działania „Pod-
kowa” istnieje od ponad 7 lat. W 

tym czasie na terenie gmin: Szadek, 
Zduńska Wola i Zapolice z powo-
dzeniem realizowała zadania Osi 
Leader, będącej częścią Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

Nowy PROW, który będzie 
funkcjonował w latach 2014-2020, 
przyniósł nowe wymagania for-
malne. Lokalna Grupa Działania, 
by móc kontynuować swoją dzia-
łalność, musi objąć zasięgiem obszar 
zamieszkany przez minimum 30 tys. 
mieszkańców. Żeby spełnić warunki 
stawiane przez program i móc sięgać 
po środki na obszary wiejskie z Osi 
Leader, podjęte zostały rozmowy 
z gminami ościennymi. Rozmowy 
zaowocowały przyjęciem w poczet 
członków Podkowy dwóch nowych 
gmin. Są to: Zadzim i Poddębice. 

Od 11 czerwca br. LGD ma nowe 
władze. Prezesem została Ewa Pa-
dzik (Zduńska Wola). W składzie 
Zarządu zasiadają ponadto: Paweł 
Perdek (Zapolice), Alicja Subczyń-

ska (Szadek), Magdalena Jaworska 
(Poddębice) oraz Marian Ufnalski 
(Zadzim). Przewodniczącym Rady 
Programowej został Piotr Sęczkow-
ski, burmistrz Poddębic, a przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej – Kata-
rzyna Przesmycka.

Przed LGD „Podkowa” stoją 
teraz wyzwania związane z opra-
cowaniem nowej lokalnej strategii 
rozwoju dla obszaru 5 gmin. 

TeksT: PAulinA sTAńczyk
zdjęcie: Archiwum lgd PodkowA

Nowe otwarcie dla działań LGD Podkowa
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III turniej sprawnościowy pn. „Wysportowa-
ny Miś” dla uczniów klas I-III zorganizowano 
w 15 czerwca na boisku wielofunkcyjnym 
przy Szkole Podstawowej w Annopolu Sta-
rym. Turniej objął patronatem wójt gminy 
Zduńska Wola – Henryk Staniucha. 

Zawodnicy zmagali się w konku-
rencjach sprawnościowych o miano 
najbardziej wysportowanej drużyny. 
Zacięta rywalizacja trwała do ostat-
niej konkurencji. Zwycięzców roz-
grywek wskazała dopiero dogryw-
ka, do której przystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Czechach 
i ze Szkoły Podstawowej w Anno-
polu Starym. 

Po zaciętym boju tytuł najbardziej 
wysportowanej drużyny zdobyła 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Czechach. W nagrodę wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale oraz 
pluszowe maskotki. 

końcowA klASyfikAcjA:
I miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Czechach
II miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Annopolu Starym

III miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Janiszewicach
IV miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Krobanowie
V miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Izabelowie

Wysportowane misie

turniej piłki ręcznej dziewcząt 
o Puchar Wójta Gminy Zduń-

ska Wola odbył się 12 maja w Kro-
banowie. Do rywalizacji na boisku 
wielofunkcyjnym przy Szkole Pod-
stawowej w Krobanowie przystąpiło 
5 drużyn dziewcząt, reprezentują-
cych szkoły podstawowe z terenu 

gminy Zduńska Wola. Rozgrywki 
prowadzone były systemem „każdy 
z każdym”. 

Turniej stał na bardzo dobrym 
poziomie, o czym może świadczyć 
fakt, iż o końcowej klasyfikacji decy-
dowała ostatnia kolejka spotkań.

Za pomoc w organizacji turnieju 

pragniemy podziękować Violetcie 
Owczarek, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Krobanowie oraz Ro-
manowi Filipiakowi za sędziowanie 
wszystkich spotkań. Uczestniczkom, 
a zwłaszcza zwyciężczyniom, gra-
tulujemy. Wszystkie zawodniczki 
zapraszamy za rok.

Puchar Wójta dla szczypiornistek z Wojsławic

Pobiegło dwustu

Mieszkańcy gminy i powiatu zduńskowol-
skiego po raz szósty wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji społecznej „Polska biega”. 
9 maja we wsi Zborowskie do biegów na róż-
nych dystansach stanęło ponad 200 osób. 
Zdecydowaną większość biegaczy stanowili 
uczniowie ze szkół gminnych. 

Organizatorami biegów były: Gmina 
Zduńska Wola, Szkoła Podstawowa w An-
nopolu Starym i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zborowskiem. 

Serdecznie dziękujemy za bardzo aktyw-
ny udział w zawodach. 

Lekkoatletyczne 
mistrzostwa

Lekkoatletyka – królowa sportu – domino-
wała podczas Mistrzostw Gminy Zduńska 
Wola rozgrywanych w Szkole Podstawowej 
w Izabelowie. W zmaganiach uczestniczyli 
uczniowie ze szkół podstawowych z terenu 
gminy. Zawodnicy zmierzyli się w czterech 
dyscyplinach: biegu na 60 m, skoku w dal, 
rzucie piłeczką palantową oraz skoku 
wzwyż.

Młodzi lekkoatleci rywalizowali o me-
dale, puchary i nagrody ufundowane przez 
wójta Henryka Staniuchę.

Po raz trzeci najlepszą w klasyfikacji ogól-
nej okazała się reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej w Wojsławicach.
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Dziewczęta, reprezentujące gimnazjum 
w Czechach, zajęły szóste miejsce w roz-
grywanym 21 maja finale wojewódzkim 
turnieju Coca Cola CUP.

Ambasadorem tego przedsię-
wzięcia jest Robert Lewandowski, 
kapitan reprezentacji Polski, zawod-
nik niemieckiego klubu Bayern Mo-
nachium

Droga naszych piłkarek do finału 
wiodła przez dwa etapy, w których 
były bezkonkurencyjne. Pierwsza 
runda rozgrywek odbyła się 25 
marca na boisku Orlik przy Zespo-

le Gimnazjum, Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola im. Jana Pawła 
II w Czechach i zakończyła zwy-
cięstwem czechowianek. W drugiej 
rundzie nasza drużyna również nie 
miała sobie równych, pokonując za-
wodniczki z Gimnazjum nr 1 z Sie-
radza, Gimnazjum z Zelowa oraz 
reprezentację Publicznego Gimna-
zjum nr 1 ze Zduńskiej Woli.

W finale wojewódzkim nasze 
dziewczęta walczyły do samego 
końca o jak najlepszy wynik. Osta-
tecznie dziewczęta zajęły szóste miej-
sce, co jest ich dużym sukcesem.

wytrwale walczyły do końca

boisko Orlik w Czechach w dniach 2-3 czerwca 
było miejscem zmagań młodych piłkarzy, któ-

rzy rywalizowali w turnieju piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Zduńska Wola.

W pierwszym dniu rywalizowali uczniowie 
z klas IV-VI, w kolejnym na boisko wyszli ich 
młodsi koledzy z klas I-III. Do turnieju przystą-
piło 6 drużyn reprezentujących szkoły z terenu 
gminy Zduńska Wola. 

W rozgrywkach klas IV-VI mistrzami zostali 
piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie, 
którzy wygrali zmagania w swojej grupie, na-
stępnie z łatwością przeszli fazę półfinałową, 
a w wielkim finale pokonali reprezentację Szkoły 
Podstawowej w Annopolu Starym 3:0. Najlep-
szym strzelcem turnieju został Daniel Pluskwa 
ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie, zdobywając 
łącznie 10 bramek (!). Najlepszym bramkarzem 
uznany został Mateusz Szewczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Annopolu Starym.

klASyfikAcjA końcowA tuRNieju klAS iV-Vi:
I miejsce – SP w Izabelowie
II miejsce – SP w Annopolu Starym
III miejsce – SP w Wojsławicach

IV miejsce – SP w Czechach
V miejsce – SP w Janiszewicach
VI miejsce – SP w Krobanowie

W kolejnym dniu rozgrywek mistrzostwo zdo-
byli mali piłkarze z Zespołu Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach, którzy z komple-
tem punktów wygrali w swojej grupie. W półfinale 
drużyna pokonała zespół ze Szkoły Podstawowej 
w Annopolu Starym i dotarła do finału, gdzie po 
bardzo zaciętym meczu pokonała reprezentację 
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach 1:0. Naj-
więcej bramek w turnieju strzelił Łukasz Pluskota 
(10 bramek!) z drużyny mistrzów i został królem 
strzelców. Najlepszym bramkarzem okazał się 
Karol Mazur również z Janiszewic.

klASyfikAcjA końcowA tuRNieju klAS i-iii:
I miejsce – SP w Janiszewicach
II miejsce – SP w Wojsławicach
III miejsce – SP w Czechach
IV miejsce – SP w Annopolu Starym
V miejsce – SP w Izabelowie
VI miejsce – SP w Krobanowie

Turniej toczył się we wspaniałej sportowej at-
mosferze oraz w duchu zasad fair play.

Mali piłkarze na medal i z pucharem

wdniu 23 czerwca w Zespole Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Cze-

chach odbyła się V Spartakiada Przedszkolaka 
po hasłem „Zdrowo i sportowo”. 

Jej adresatami były przedszkolaki z placówek 
oświatowych z terenu gminy Zduńska Wola. Ma-
luchy sprawdzały swoją formę w slalomie z piłką 
koszykową, tunelu z szarfą, rzucie woreczkiem do 
celu, gąsienicą kocykową, w skokach z ziemnia-
kiem czy biegu w parach z hula-hop. 

Organizatorzy spartakiady nie zapomnieli też 
o opiekunach. Nauczyciele mogli się zmierzyć 
w konkurencji skoków ze skakanką. Nad spraw-
nym przebiegiem poszczególnych konkurencji 
czuwały wychowawczynie grup oraz jury. Osta-
tecznie I miejsce zdobyła drużyna przedszkola-
ków z Czech. Drużyny otrzymały puchary i na-
grody rzeczowe, a uczestnicy dyplomy i drobne 
upominki.

V Spartakiada Przedszkolaka zrealizowana 
została dzięki wsparciu finansowemu zadań pu-
blicznych z zakresu wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej w gminie Zduńska Wola 
w 2015 roku.

V Spartakiada Przedszkolaka 
– zdrowo i sportowo

TeksTy nA sTronAch sPorTowych
oPrAcowAł dAwid AnTczAk
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Pachnące zioła, piękne kwiaty, ogień i czary… Stajnia 
Gajewniki już po raz piąty stała się miejscem magicznym, 
do którego Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprosiła 
mieszkańców z okazji Nocy Świętojańskiej.

Na scenie zaprezentowali się podopieczni Po-
wiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zduńskiej Woli, zespół instrumentalno-ta-
neczny z sołectwa Czechy, Zespół Obrzędowy 
z Chojnego oraz Kapela z Brzeźnia. Uczestnicy 
imprezy mogli także podziwiać spektakularny 
pokaz tańca z ogniem, spróbować swoich sił 
podczas warsztatów wyplatania wianków świę-
tojańskich, a przy tym skosztować smakołyków, 
które przygotowały koła gospodyń wiejskich 
z regionu.

Punktem kulminacyjnym imprezy było roz-
strzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek 

świętojański. W tym roku pierwsza nagroda 
przypadła w udziale sołectwu Strońsko. Kolejne 
miejsca na podium zajęły: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Czechach oraz Stowarzyszenie Społecz-
ne Mieszkańców Grzybowa.

Po uroczystym wręczeniu nagród rozśpiewany 

korowód dotarł nad staw, gdzie w magicznej at-
mosferze wszystkie wianki zostały puszczone na 
wodę. Na zakończenie świętojańskiego spotkania 
zagrał Zespół MIG.

TeksT: PAulinA sTAńczyk
zdjęcie: Archiwum lgd PodkowA

wiły
wianki...




