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h istoria sołectwa Kłady zaczęła 
się 21 listopada 1984 roku, kie-

dy to na spotkaniu wiejskim sołec-
twa Ochraniew zgłoszono wniosek 
podziału Funduszu Rozwoju Rol-
nictwa na wsie Ochraniew oraz tzw. 
Kłady Stare i Kłady Nowe.

7 grudnia tego samego roku do 
Gromadzkiej Rady Narodowej 
wpłynęło pismo mieszkańców części 
wsi Ochraniew, Kłady Stare i Kłady 
Nowe o wydzielenie osobnego so-
łectwa. I tak na zebraniu wiejskim 
9 lipca 1985 roku wybrano pierw-
sze władze. Sołtysem został Wacław 
Maniewski, który z przerwą piastu-
je to stanowisko już prawie 20 lat.
W skład sołectwa Kłady weszły wsie 
Kłady Stare, Dionizów oraz części 
wsi Ochraniew i Wymysłów. 

– Wydzielenie nowego sołec-
twa było konieczne ze względu 
na rozbieżne potrzeby socjalno-
bytowe tych wsi w stosunku do 
pozostałych mieszkańców starego 

sołectwa – wspomina pan Wacław. 
– Najważniejszymi wydarzeniami 
w sołectwie było założenie w 1985 
roku telefonu oraz remont drogi 
w 1999 roku. Nie bez znaczenia 

jest też przejazd autobusu szkol-
nego, który zabiera dzieci właściwie 
spod domów.

W 1986 roku sołectwo liczyło 
152 mieszkańców i 39 gospodarstw 

rolnych. W tej chwili zamieszkują 
ten obszar 154 osoby.

18 lipca mieszkańcy uczcili 30-le-
cie powstania sołectwa Kłady.
W uroczystości uczestniczyli nie-
mal wszyscy mieszkańcy – ci, któ-
rzy żyją tu od urodzenia, jak również 
nowo przybyli. Mimo że sołectwo 
nie posiada własnego miejsca spot-
kań, dzięki zaangażowaniu sołtysa, 
mieszkańców i sponsorów udało się 
zorganizować uroczystość na pry-
watnej posesji Wacława Maniew-
skiego. Było ognisko, zawody spor-
towe i konkursy dla dzieci. 

– Największym naszym marze-
niem jest własny plac sołecki, o któ-
ry cały czas się staramy. Na razie 
wszystkie spotkania, jak i uroczystość 
jubileuszowa, odbywają się u mnie 
w domu lub na podwórku. Miesz-
kańcom brakuje też świetlicy i szer-
szej drogi. Najmłodszym przydałby 
się plac zabaw – wymienia z nadzieją 
na zmiany sołtys Maniewski.

święto Plonów – tradycyjny obrzęd 
z pięknymi i okazałymi wieńcami 

dożynkowymi przypomniał nam, że 
to dzięki ciężkiej pracy rolnika na na-
sze stoły trafi a chleb. 

Dlatego też, w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej gminy i wła-
snym, przekazuję Wam – Drodzy 
Rolnicy – podziękowania i wyrazy 
najwyższego uznania, posługując 
się słowami Jana Pawła II: „Oddaję 
hołd spracowanym rękom polskiego 
rolnika. Tym rękom, które z trudnej, 
ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla 
kraju, a w chwilach zagrożenia były 
gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

Jednocześnie życzę wszystkim, aby 
dożynkowy chleb stał się symbolem 
pomyślności wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Niech nigdy nie 
zabraknie go na naszych stołach!

HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Jubileusz sołectwa Kłady

Najmłodsze, ale z dorobkiem i nadziejami

Szanowni Mieszkańcy!

n a sesji w dniu 9 września 
br. Rada Gminy Zduńska 
Wola upoważniła wójta do 

podpisania umowy z władzami po-
wiatu zduńskowolskiego w spra-
wie ustanowienia partnerstwa dla 
realizacji zadania inwestycyjnego. 
Nosi ono nazwę: „Przebudowa 
ciągu komunikacyjnego Wiejska 
– Kacza – Prosta w Zduńskiej 
Woli w zakresie ul. Wiejskiej 
wraz z przebudową skrzyżowania 
ul. Wiejskiej z drogą gminną we 
wsi Czechy”.

Radni zobowiązali władze gmin-
ne do udzielenia pomocy fi nanso-
wej inwestorom. Kwota pomocy 
fi nansowej, jaką udzieli nasz sa-
morząd na realizację tego zadania, 
wyniesie 700.000 zł.

Pomoc dla powiatu
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do końca sierpnia właściciele nieruchomości 
byli zobowiązani do złożenia nowej dekla-

racji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Znowelizowana w lutym 
br. ustawa wymusiła na radnych zmianę sposo-
bu naliczania opłat za odbiór śmieci z terenu 
gminy. 

Stary system naliczania opłat polegał na tym, 
że stawki były różne w zależności od liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. Im wię-
cej było mieszkańców, tym stawka na osobę była 
niższa. 

Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa 
unieważniła uchwałę, która różnicowała opłaty 
w zależności od liczby osób tworzących gospo-
darstwo domowe. Rodziny wielodzietne pozba-
wiła tym samym ulgi w uiszczaniu opłat za odbiór 
śmieci. 

– Wszystkie nasze wcześniejsze analizy i wy-
liczenia skupiały się wokół rodziny po to, by 
choć w części ulżyć im w wysokości opłat. Je-
dyną możliwością, jaką daje nam ustawa, jest 
umorzenie lub rozłożenie na raty opłat rodzi-
nom wielodzietnym – powiedział Antoni Wuj-

da, zastępca wójta. – Gminni urzędnicy starali 
się szukać innych rozwiązań, prowadzone były 
również konsultacje z prawnikami. Niestety, 
nowa ustawa nie pozostawia dużego pola ma-
newru.

Na stronie internetowej Sejmu można prze-
czytać, że posłowie pracują nad zmianą prze-
pisów, które umożliwią wprowadzenie ulgi na 
dzieci. Również gmina Zduńska Wola szuka 
rozwiązań, które dałyby możliwość obniżenia 
kosztów, np. poprzez uczestnictwo w Związku 
Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina”

Od 1 września obowiązuje stała opłata, nali-
czana w oparciu o liczbę mieszkańców faktycznie 
zamieszkujących daną nieruchomość.

nowE stawki wynoszą:
■ 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przy-
padku, gdy odpady są zbierane w sposób selek-
tywny;

■ 14,00 zł od mieszkańca w przypadku, gdy od-
pady nie są zbierane w sposób selektywny.

k ibice cieszą się z nowych trybun dla publicz-
ności, które powstały na terenie komplek-

su boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół 
w Czechach. Teraz ten obiekt jest sportową wi-
zytówką gminy. 

Inwestycja została sfi nansowana z funduszu 
sołeckiego wsi Czechy. Przy boisku w sporto-
wym wykonano trybuny, składające się ze 100 
siedzisk. Utwardzono także teren i położono 
kostkę brukową. 

Realizacja zadania kosztowała 16.000 zł.

Nowy system naliczania opłat za śmieci Boiska z siedziskami

Bezpieczne przejście
dla pieszych

Wybudowano wyniesione przejście dla 
pieszych przy drodze nr 119063E  w miej-
scowości Czechy. Oznakowane miejsce ma 
poprawić bezpieczeństwo uczestników ru-
chu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzie-
ży uczęszczających do ZGiSP w Czechach. 
Przedsięwzięcie zostało sfi nansowane 
z funduszu sołeckiego wsi Czechy. 

Szkolny autobus
w zatoce
Zakończono budowę zatoki parkingowej 
dla autobusu szkolnego przy drodze w Jani-
szewicach. Zatoka ma za zadanie zwiększyć 
bezpieczeństwo uczniów dowożonych do 
szkoły autobusami szkolnymi, jednocześnie 
usprawni ruch pojazdów korzystających 
z tej drogi. Koszt inwestycji ok 40.000 zł.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 
jednym z zadań gminy jest wyposażenie 
i utrzymanie magazynu przeciwpowodzio-
wego. Z uwagi na brak uregulowań, które 
określałyby warunki tworzenia oraz wy-
posażenia tego rodzaju magazynów, oraz 
biorąc pod uwagę realną skalę zagrożenia 
powodziowego w gminie Zduńska Wola, 
zdecydowano o doposażeniu magazynu 
powodziowego. 

zakuPiono wały 
PRzECiwPowodziowE z PCV
Elastyczne wały z PCV służą do 
ochrony środowiska przed skutka-
mi powodzi. W sytuacjach kryzyso-
wych mogą być wykorzystane także 
jako elastyczne zbiorniki na wodę 
czystą bądź skażoną. W ramach tego 
zadania zakupiono 50 mb wału.

zakuPiono aGREGat
PRądotwóRCzy 
Agregat prądotwórczy (o mocy zna-
mionowej 85 kVA) na podwoziu 

jezdnym ma służyć zabezpiecze-
niu w energię elektryczną w trakcie 
sytuacji kryzysowych związanych 
z powodziami, lokalnymi podto-
pieniami, wichurami itp. Mobil-
ny agregat prądotwórczy zapewni 
energię elektryczną dla ujęć wody 
wówczas, gdy na skutek zdarzeń at-
mosferycznych zostanie odcięte za-

silanie energetyczne. Dzięki agrega-
towi w stacji uzdatniania nie będzie 
przerw w dostawach wody.

Wartość zadania to 72.816 zł, 
z czego 28.990 zł udało się pozyskać 
w ramach dotacji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
w Łodzi.

seBasTian RzeŹniK

Strach przed powodzią
w gminie będzie mniejszy
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Nowe rozdanie środków unijnych wymusiło w regionie połą-
czenie dwóch stowarzyszeń. By sięgnąć po dofinansowanie, 
utworzono nową Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.

Unijne rozdanie na lata 2014-2020 oferuje do-
tacje dla grup, które działają na rzecz minimum 
30 tysięcy mieszkańców. Zduńskowolska „Pod-
kowa” tego wymogu nie spełniała, stąd pomysł, by 
połączyć siły z Lokalną Grupą Działania „Pod-
dębice-Zadzim Kraina bez Barier”, zrzeszającą 
2 gminy. Nowe stowarzyszenie umożliwi pozy-
skiwanie dotacji przedsiębiorcom, organizacjom 
pozarządowym, a także niesformalizowanym 
grupom inicjatywnym.

Rozmowa z Ewą Padzik, PREzEsEm 
LokaLnEj GRuPy działania „Podkowa” 
Pani Prezes, 11 czerwca 2015 roku odbyło się 
pierwsze walne zebranie powiększonej Lokalnej 
Grupy Działania „Podkowa”. To właśnie na nim 
została pani wybrana na stanowisko prezesa. Jak 
czuje się pani w nowej roli? 

– W związku z tym, że w latach 2008-2014 by-
łam skarbnikiem Stowarzyszenia, samo funkcjo-
nowanie Lokalnej Grupy Działania nie jest dla 
mnie nowością. Wiem z czym muszę się zmierzyć, 
na co zwrócić uwagę. Wiem też, że nowy okres 
programowania niesie sporo nowości, a co za tym 
idzie – trzeba włożyć dużo pracy, aby wykorzystać 
to, co oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

Czuję ciężar odpowiedzialności, ale jestem 
też przekonana, że z takim zespołem, jaki ob-
sługuje biuro LGD, można „góry przeno-
sić”. Jest też zarząd, na którym można polegać.  

Komisja rewizyjna, rada programowa stowarzysze-
nia – wszystkie organy skupiają osoby doświadczo-
ne w pracy na rzecz społeczności lokalnych, zaan-
gażowane i otwarte. Jestem więc dobrej myśli…
W nowym rozdaniu finansowym LGD mogą po-
zyskać kilka milionów złotych na rozwój przedsię-
biorczości i infrastruktury. Czy wiadomo już jakie 
będą wysokości dotacji i na jakie zadania można 
je pozyskiwać? 

– W nowym okresie programowania nasza gru-
pa może pozyskać około 6 mln złotych na działa-
nia w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność. Środki te zostaną rozdyspo-
nowane w regionie na operacje m.in. w zakre-
sie: wzmacniania kapitału społecznego, rozwoju 
przedsiębiorczości, tworzenia rynków zbytu dla 
produktów i usług lokalnych, a także wspierania 
rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i kulturalnej. Nowa perspektywa finansowa daje 
również możliwość składania wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach „małych grantów”. 
Wszystkie działania realizowane będą na terenie 
5 gmin partnerskich LGD – Poddębice, Zadzim, 
Zduńska Wola, Zapolice i Szadek.
Najważniejszym działaniem jest teraz tworzenie 
lokalnej strategii rozwoju, która jest kluczowym 
dokumentem, ponieważ na jej podstawie Stowa-
rzyszenie będzie pozyskiwać środki na następne 
7 lat. Ale czy już teraz można wskazać przedsię-
wzięcia na najbliższy rok? 

– Prace nad budową nowej lokalnej strategii 
rozwoju na lata 2014-2020 już się rozpoczęły. Od 
początku września trwają spotkania konsultacyjne 
z mieszkańcami gmin: Zapolice, Zduńska Wola, 
Szadek, Zadzim i Poddębice. Dzięki nim miesz-

kańcy mają możliwość podzielenia się z nami swoi- 
mi pomysłami i przedstawienia propozycji. Dają 
również szansę na poznanie opinii społeczności 
lokalnej na temat oczekiwań wobec LGD, jako 
organizacji działającej na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Dobrze przeprowadzona diagnoza po-
każe jakie przedsięwzięcia będą dla nas prioryte-
towe na najbliższe lata. 
Czy władze Stowarzyszenia mają plan na akty-
wizowanie i zachęcanie lokalnej społeczności do 
współpracy?

– Pierwszą okazją na podjęcie współpracy są 
spotkania konsultacyjne towarzyszące tworzeniu 
strategii. Dodatkowo badamy potrzeby miesz-
kańców w zakresie rozwoju regionu. Badanie ma 
formę ankiety, którą można wypełniać do końca 
września podczas spotkań konsultacyjnych oraz 
elektronicznie na stronie internetowej LGD 
(www.podkowa.zdwola.com.pl) i każdej z 5 gmin 
partnerskich. Bardzo liczymy na Państwa udział 
w tym przedsięwzięciu. LGD będzie nadal współ-
pracować z organizacjami pozarządowymi, pro-
wadząc spotkania aktywizujące, szkolenia i warsz-
taty. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności 
społeczności lokalnych. Będziemy wspierać wszel-
kie inicjatywy w tym zakresie. 

Rozmawiała: KaRolina TłoKińsKa

lGD Podkowa
w nowym rozdaniu

opracowanie nowej strategii 
rozwoju jest obecnie najważ-

niejszym zadaniem postawionym 
przed lokalnymi grupami działania 
w całym kraju. Prace nad przygoto-
waniem dokumentu w LGD „Pod-
kowa” już się rozpoczęły. 

Dobre opracowanie strategii wy-
maga zaangażowania lokalnej spo-
łeczności. Oddolna inicjatywa jest 
przecież jedną z głównych zasad osi 
Leader.  W myśl tej idei, na terenie 
działania LGD rozpoczęły się kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami. 

Pierwsze spotkania już się odbyły. 

W dniu 9 września br. w strażnicy 
OSP w Janiszewicach mieszkańcy 
gminy Zduńska Wola dyskutowali 
nad mocnymi i słabymi stronami ob-
szaru, a także szansami i zagrożenia-
mi. Uczestnicy zapoznali się ponad-
to z założeniami osi Leader na lata 
2014-2020. Przez cały wrzesień kon-
sultacje będą odbywały się we wszyst-
kich gminach partnerskich LGD. 

Na stronie LGD „Podkowa” została 
zamieszczona ankieta, której wyniki  
pozwolą poznać opinie mieszkańców 
na temat obszaru działania. Serdecz-
nie zapraszamy do jej wypełnienia.

Nowe pomysły stworzą projekt lokalnej strategii
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Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach obchodzi w tym 
roku 90-lecie istnienia. 5 lipca odbyły się uroczystości zwią-
zane z jubileuszem oraz piknik rodzinny zakończony dys-
koteką.

Część ofiCjaLna
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza świę-
ta w kościele w Janiszewicach. Następnie pocz-
ty sztandarowe wraz z pododdziałami i gośćmi 
przeszły na teren jednostki, gdzie nastąpiło po-
święcenie i przekazanie nowego sztandaru, trze-
ciego w historii OSP Janiszewice. 

Janiszewicka Jednostka została uhonorowana 
przez Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal 
ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umac-
niania Związku OSP RP oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przyznanie tego medalu jest 
potwierdzeniem ciężkiej pracy i poświęcenia wie-
lu pokoleń janiszewickich strażaków. 

Najbardziej zasłużonym spośród nich wrę-
czono odznaczenia. Druhny i druhowie z OSP 
Janiszewice otrzymali również wiele listów gra-
tulacyjnych, m.in. od Prezesa Zarządu Główne-
go ZOSP RP Waldemara Pawlaka, wójta gminy 
Zduńska Wola Henryka Staniuchy oraz od An-
drzeja Witkowskiego, komendanta wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Strażacy otrzymali także nowy sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy. – Jest to system rambojet, który 
będziemy użytkować jako jedyna jednostka w po-
wiecie zduńskowolskim. W urządzeniu wyko-
rzystuje się specjalne wkłady zmiękczające wodę, 
które umożliwiają szybsze gaszenie ognia przy 
mniejszym zużyciu wody – wyjaśnia Sylwester 
Witczak, prezes OSP Janiszewice. 

Uroczystości jubileuszowe były okazją do po-
dziękowań dla osób wspierających działalność 
jednostki. 

– Dzięki społeczności lokalnej, jednostka roz-
wijała się i może się nadal rozwijać. Czym byłyby 
nasze chęci, gdyby nie pomoc zewnętrzna ludzi, 
którzy chcą i widzą sens w funkcjonowaniu OSP? 
– pytał prezes Witczak. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę 
podczas rodzinnego pikniku. Dla jego uczestników 
przygotowano grochówkę. Dzieci mogły skorzy-
stać z licznych atrakcji, zabaw i konkursów.

Z okazji jubileuszu Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza w garażu jednostki przygotowa-
ła wystawę poświęconą bogatej historii OSP 
w Janiszewicach. Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu historyka Konrada Banasia udało się 
wyszukać w archiwach interesujące materiały 
dotyczące działań janiszewickich strażaków 
– oryginalne dokumenty, plakaty i dyplomy. 
O dziejach jednostki można dowiedzieć się rów-

nież ze specjalnego, jubileuszowego folderu wy-
danego przez OSP.

zaPisanE na kaRtaCh histoRii
O powstaniu Ochotniczej Straży Pożarnej zade-
cydowali mieszkańcy na spotkaniu Kółka Rol-
niczego i Koła Młodzieży 19 października 1925 
roku. Stworzenie oddziału OSP było konieczne 
ze względu na częste pożary, powodujące duże 
straty w dobytku mieszkańców gminy. Powołano 
wtedy pierwszy zarząd, a siedzibą uczyniono dom 
Antoniego Urbańskiego we wsi Karolew. Jednost-
ka liczyła wówczas 31 osób. Teren działania stra-
ży obejmował Suchoczasy, Janiszewice, Opiesin, 
Ochraniew, Karolew, Kłady, Dionizów, Beniami-
nów, Florianki, Ostrów, Kęszyce i Gajewniki.

Jednostka rozpoczęła działalność od zakupu 
sprzętu gaśniczego. Na początek była to sikawka 
ssawno-tłocząca oraz 15 węży. Niedługo po tym 
zakupiono dwa czterokołowe beczkowozy kon-
ne, do których konie pożyczali bezinteresownie 
mieszkańcy. Jednostka była także w posiadaniu 
wozu rekwizytowego. W 1926 roku OSP zmie-
niła siedzibę i przeniosła się do opuszczonego 
budynku w Ochraniewie, którego właścicielem 
był ówczesny prezes Józef Pilc.

Cztery lata później, 27 czerwca 1930 roku, 
wskutek pożaru remizy strażacy stracili cały swój 
dobytek. Wtedy z pomocą przybyli mieszkańcy 
okolicznych wsi, którzy coraz liczniej dołączali do 
szeregów OSP.  W 1931 roku rozpoczęła działal-
ność 15-osobowa żeńska drużyna, na czele której 
stanęła Maria Ostromęcka. Spis inwentaryzacyj-
ny z 1934 roku pokazuje, że straż miała w posia-
daniu 33 komplety mundurów, drabinę, sikawki, 
węże, wóz rekwizytowy oraz beczkowóz. 

Najstarszy druh – Jan Łacwik – który w straży 
działa od 1945 r. wspomina, że po wojnie niewiele 
zostało ze sprzętu, którym dysponowali strażacy. 
Wszystko rozgrabili Niemcy. 

– Na początku po wojnie nie było nic, wszyst-
ko organizowaliśmy od nowa. Stały tylko mury 
strażnicy, mieliśmy ręczną sikawkę i wóz; póź-
niej sprowadziliśmy jeden samochód z Szadku, 
drugi z Karsznic. Pozyskiwaliśmy sprzęt. Tyle 
pożarów było, że trudno zliczyć – wspomina pan 
Łacwik. 

Strażacy otrzymali nowy wóz rekwizytowy 
oraz zakupili strażacki wóz bojowy marki Ber-
liet. Pięć lat później, przy okazji obchodów 25-
lecia jednostki, wyremontowano strażnicę. Re-
miza nie służyła już wtedy tylko strażakom, ale 
pełniła również funkcje społeczne. Mieściła się 
tu podstawówka i przedszkole. Jednostka przez 
kolejne lata sukcesywnie wymieniała lub doku-
powała sprzęt gaśniczy i samochody. Koniec XX 
wieku przyniósł kolejny generalny remont całej 
remizy. Bardzo ważnym momentem w historii 
było włączenie jednostki do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego.

XXi wiEk
W 2000 roku, kiedy to OSP Janiszewice świę-
towała 75-lecie istnienia, jednostka otrzymała 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 10 lat 
później została wyróżniona Medalem „Zasłużony 
dla Powiatu Zduńskowolskiego”. 

Współczesną historię straży w Janiszewicach 
tworzy przede wszystkim młodzież, na aktywiza-
cji której skupił się obecny Zarząd OSP. Z myślą 
o niej realizowane były projekty: „998 czas na 
młodzież”, „Razem po zdrowie” czy „Filmujemy, 
ratujemy”. 

– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu star-
szych strażaków i świeżości pomysłów oraz 
ogromnemu zaangażowaniu młodszego pokole-
nia mamy poczucie, że nasza organizacja rozwija 
się niezwykle intensywnie i w dobrym kierunku 
– podkreśla Sylwester Witczak.
 TeKsT: wsPółPRaca osP w Janiszewicach 

90 lat osP w janiszewicach

fot. michał kubiak
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Odznaczenia dla rolników
Podczas Dożynek Gminno-Parafi alnych, które odbyły się 6 września 2015 r. w Wojsławicach, mia-
ła miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”. Na wniosek wójta gminy 
odznakę honorową otrzymali: 
jacek olczyk ze zborowskich – od ponad 10 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 
około 22 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (trzoda chlewna i bydło opasowe);
krzysztof król z Piasków – od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni około 
10 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (konie i bydło opasowe);
sławomir jonczyk z Rębieskich – od ponad 15 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzch-
ni około 50 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (bydło opasowe);
jacek fabjański z zamłynia – od ponad 30 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 
około 17 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (bydło opasowe). Społecznik – 
przez 10 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Zamłynie;
włodzimierz kornacki z annopola nowego – od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni około 50 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (bydło opasowe);
wojciech sowiński z Pratkowa – od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 
około 20 ha, nastawione na produkcję roślinną oraz zwierzęcą (trzoda chlewna).

Obchody Gminnego Święta Plonów odbyły 
się tradycyjnie w Wojsławicach. Gospoda-
rzem dożynek tym razem było sołectwo An-
nopole Nowe. W korowodzie dożynkowym, 
w asyście pocztów sztandarowych ochot-
niczych straży pożarnych, przeszły delega-
cje 23 sołectw, niosąc wieńce dożynkowe, 
chleby, kwiaty i owoce. Funkcję starostów 
dożynek pełnili: Małgorzata Szrejter oraz 
Włodzimierz Kornacki. 

W uroczystościach dożynko-
wych uczestniczyła 15-osobowa 
delegacja z zaprzyjaźnionego mia-
sta partnerskiego Lőrinci, na czele 
z burmistrzem Zoltanem Vigiem. 
Świętowanie rozpoczęło się od 
przejścia korowodu reprezentacji 
sołectw z gminy Zduńska Wola 
wraz z delegacją węgierską na plac 
dożynkowy. Po prezentacji wień-
ców dożynkowych odprawiona 
została msza święta dziękczynna, 
której przewodniczył ks. kan. Ja-
nusz Gozdalik, proboszcz parafi i 
p.w. Św. Katarzyny w Korczewie. 
Homilię wygłosił ks. Mariusz 
Chmielewski, dyrektor Centrum 
Rekolekcyjnego Księdza Orione 
w Zduńskiej Woli. 

Po zakończeniu Eucharystii 
i poświęceniu wieńców odbyło się 
dzielenie chlebem. Wójt Henryk 
Staniucha otrzymał z rąk bur-
mistrza Lőrinci węgierski chleb. 
Bochny podzielili: burmistrz Zol-

tan Vig oraz współgospodarze do-
żynek: Henryk Staniucha i ks. kan. 
Janusz Gozdalik. 

Podczas uroczystości dożynko-
wych sześciu rolnikom z naszej 
gminy wręczono odznaki honorowe 
„Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Odznaczenia otrzymali: Jacek 
Olczyk, Krzysztof Król, Sławomir 
Jonczyk, Jacek Fabjański, Włodzi-
mierz Kornacki i Wojciech Sowiński. 
Odznaczenia wręczali: Jolanta Zię-
ba-Gzik, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego; Wojciech Rychlik, 
starosta zduńskowolski; Marcin Ła-
będzki, wicestarosta zduńskowolski 
oraz Henryk Staniucha, wójt gminy 
Zduńska Wola. 

Część biesiadną spotkania rozpo-
częto od częstowania mieszkańców... 
pierogami kapuściano-ziemniacza-
nymi. W biesiadzie dożynkowej nie 
mogło zabraknąć występów mu-
zycznych. Najpierw na scenie za-
prezentowała się wokalistka Klaudia 
Szmida, następnie „Kapela Wujka 
Idziego”, a tuż po niej – gwiazda 
wieczoru zespół „Classic”. 

Biesiadę dożynkową zakończył 
pokaz sztucznych ogni. 

Dożynkowi goście mogli próbo-
wać lokalnych potraw, przygotowa-
nych przez członkinie Kół Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Zduńska 
Wola.

w deszczu dziękowaliśmy za plony

szCzEGóLnE słowa Podziękowania 
kiERujEmy w stRonę LokaLnyCh 
sPonsoRów. a byLi to: 
Ludowy Bank Spółdzielczy 
w Zduńskiej Woli; Agnieszka i Bo-
gusław Klimczakowie, właściciele 
P.P.H. „Klimeko”; Anna i Andrzej 
Knerowie; Zofi a Kulawiecka i Pa-

weł Kulawiecki; Justyna i Damian 
Manittowie; Joanna i Marek Za-
krzewscy; Zakład Agros Nova; Jo-
lanta i Krzysztof Gajewczykowie; 
Sylwia i Wiktor Gajewczykowie; 
Krzysztof Mróz; Zduńskowolska 
Sieć Internetowa „Księżyc”; Firma 
Dromak; Zbigniew Cybulski, wła-
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w deszczu dziękowaliśmy za plony

ściciel Firmy MONTER; Adam 
Czyżyński; Paweł Małek, właści-
ciel Firmy „Centrum Glazury i Te-
rakoty”; Wiesław Ślipek; Wiesław 
Borkowski; Witold Dawid; Gabriel 
Skrzypczyński; Zbigniew Wieczo-
rek oraz Państwowa Straż Pożarna 
w Zduńskiej Woli.

Dziękujemy Mieszkańcom so-
łectwa Annopole Nowe, jednost-
kom Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz wszystkim osobom, które 
czynnie włączyły się w przygotowa-
nie gminnej uroczystości.

KaRolina TłoKińsKa
zDJęcia: aRchiwum uG 

Rozmowa z włodzimiERzEm 
koRnaCkim, staRostą dożynEk 
GminnyCh zduńska woLa

Czym zajmuje się pan na co dzień?
– Wraz z żoną oraz synami: 

Bartoszem, Rafałem i Arturem 
mieszkam w Annopolu Nowym. 
Wspólnie z żoną i synami prowadzę 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
50 ha, wyspecjalizowane w hodowli 
bydła mięsnego i opasowego oraz 

trzody chlewnej. Uprawiamy zboża 
i kukurydzę na kiszonki.
Jaki był ten rok dla pana i rodziny?

– Dla mnie, hodowcy bydła, rok 
2015 jest trudnym ze względu na 
panującą suszę. Użytki zielone i ku-
kurydza w znacznym stopniu uległy 
wyschnięciu, co spowodowało niskie 
polony i brak paszy do karmienia 
zwierząt. 
Czym jest dla pana Święto Plo-
nów?

– To zakończenie żniw i po-
dziękowanie nie tylko rolnikom, 
ale i Panu Bogu, za zebrane plony. 
A symbolem tego jest chleb upie-
czony ze zbóż zebranych w tym 
roku z naszych pól, który trzeba 
dzielić tak, aby go na wsi i w mie-
ście nikomu nie zabrakło.
Jak czuł się się pan w roli starosty 
dożynek?

– Było mi bardzo miło, że mo-
głem reprezentować rolników naszej 
gminy. To dla mnie duże wyróżnie-
nie i zaszczyt. 

Symbolem naszego trudu jest chleb

Starosta dożynek Włodzimierz Kornacki z żoną 
Dorotą i synami 

Rozmowa z małGoRzatą 
szREjtER, staRośCiną dożynEk 
Gminy zduńska woLa

Czym zajmuje się starościna tego-
rocznych dożynek?

– Wraz z mężem Sławomirem 
prowadzę w Wojsławicach gospo-
darstwo rolne. Mamy troje dzieci – 
córkę Elżbietę oraz dwóch synów: 
Marcina i Oskara. Nasze gospo-
darstwo specjalizuje się w hodow-
li bydła mlecznego. Utrzymujemy 
stado liczące 35 sztuk bydła, w tym 
20 sztuk krów mlecznych. Na obsza-

rze 20 ha uprawiamy głównie trawy, 
kukurydzę i zboża na paszę. Dys-
ponujemy pełnym i nowoczesnym 
parkiem maszynowym. 
Poza pracą w gospodarstwie znaj-
duje pani czas na działanie w sołec-
twie Wojsławice. 

– Pomagam mężowi w wypeł-
nianiu funkcji sołtysa. Działam 
także w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Wojsławicach, podtrzymując tra-
dycje polskiej wsi. 
Czym jest dla Pani Święto Plo-
nów?

– To dzień podkreślenia znacze-
nia ciężkiej pracy rolników. To tak-
że czas radości płynącej z zebrania 
plonów, którymi obdarowuje nas co 
roku ziemia. To dzień, kiedy wszyscy 
rolnicy dziękują Bogu za zebrane 
plony, uczestnicząc w dziękczynnej 
mszy świętej. Podczas tego święta  
rolnicy mają możliwość przekazania 
gospodarzom gminy swoich plonów 
i wieńców dożynkowych.
Czym był dla pani wybór na staro-
ścinę dożynek?

– Pełnienie honorów starościny 
uważam za ogromne wyróżnie-
nie. Mogłam reprezentować nasze 
mieszkanki pracujące na roli. 

Podtrzymuję tradycje polskiej wsi

Starościna dożynek Małgorzata Szrejter 
z mężem Sławomirem i dziećmi: 
Elżbietą, Marcinem i Oskarem
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Rok szkolny 2015/2016 przynosi ciąg 
dalszy reform. Uczniów czekają zmiany 
w sposobie oceniania i w egzaminach 
oraz zmiany związane ze zwolnieniami 
z zajęć wychowania fizycznego. Ale to nie 
wszystko...

obowiązEk PRzEdszkoLny 
dLa CztERoLatków
Od nowego roku szkolnego wcho-
dzą w życie przepisy, zgodnie 
z którymi prawo do wychowania 
przedszkolnego mają wszystkie 
czterolatki. Oznacza to, że gmina 
musi znaleźć miejsce w placówce dla 
każdego dziecka 4-letniego, którego 
rodzice będą chcieli posyłać je do 
przedszkola.

szEśCioLatki obowiązkowo 
już w szkoLE
W tym roku po raz pierwszy w I kla- 
sie naukę obowiązkowo rozpoczął 
cały rocznik dzieci sześcioletnich, 
urodzonych w 2009 roku. Wraz 
z sześciolatkami we wrześniu do 
I klas udadzą się też dzieci siedmio-
letnie. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku do pierwszych klas obowiązko-
wo poszła połowa rocznika ówcze-
snych sześciolatków.

daRmowE PodRęCzniki 
Trwa wprowadzanie w życie refor-
my związanej z darmowymi pod-
ręcznikami. W tym roku rządo-
we podręczniki otrzymają, oprócz 
uczniów klas pierwszych szkół pod-
stawowych, uczniowie klas drugich 
i czwartych szkół podstawowych 
oraz klas pierwszych gimnazjów.

Uczniowie, którzy w tym roku 
rozpoczną nau-kę, będą drugim 
rocznikiem dzieci uczących się 
z przygotowanego na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej darmowego podręcznika „Nasz 
elementarz”. Podręcznik ten z za-
łożenia ma być wieloletni. Książki, 

będące własnością szkoły, są udo-
stępniane uczniom i mają służyć 
co najmniej trzem kolejnym rocz-
nikom.

zmiany w zwoLniEniaCh z wf
Od 1 września uczeń nie może być 
być całkowicie zwolniony z zajęć 
wychowania fizycznego, a tylko 
z wykonywania określonych ćwi-
czeń.

Lekarz ma wskazać, jakich ćwi-
czeń dziecko nie może wykonywać 
oraz określić przez jaki okres czasu. 
Jedynie w szczególnych przypad-
kach, na podstawie uzasadnionej 
opinii lekarza, nauczyciele będą 
mogli zwolnić ucznia z zajęć wy-
chowania fizycznego.

zmiany w oCEnianiu
Od tego roku szkolnego nauczy-
ciele będą mogli we wszystkich 
klasach (od klasy I szkoły podsta-
wowej do ostatniej klasy szkoły po-
nadgimnazjalnej) stosować oceny 
opisowe. Jednak oceny klasyfikacyj-
ne muszą być wystawione w formie 
stopnia. 

oCEna z RELiGii i Etyki 
wLiCzana do śREdniEj
Od nowego roku szkolnego oceny 
z tych przedmiotów będą wliczane 
do średniej. Ocena z religii lub etyki 
nie będzie jednak miała wpływu na 
promocję do następnej klasy, jakkol-
wiek będzie umieszczona na świa-
dectwie szkolnym.

zmiany w EGzaminaCh
Procedury egzaminów zostaną 
uproszczone. Zespół nadzorują-
cy przebieg sprawdzianu lub egza-
minu gimnazjalnego będzie się skła-
dał z najmniej dwóch nauczycieli, 
a nie jak było dotychczas – najmniej 
trzech. 

koniEC zE śmiECiowym jEdzEniEm
Ta zmiana, choć jest najbardziej po-
zytywną, prawdopodobnie nie ucie-
szy uczniów. 1 września 2015 za-
cznie znikać tzw. śmieciowe jedzenie 
ze sklepików szkolnych. Placówki 
oświatowe będą miały trzy miesią-
ce na dostosowania się do nowych 
przepisów. 

KaRolina TłoKińsKa

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Zduńska Wola 

uczeń zdrowszy
i lepiej oceniany?
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„Wędrujące artystyczne lato” – to waka-
cyjna akcja organizowana przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży 
w Zduńskiej Woli przy współudziale finan-
sowym Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz 
Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli.

Artystyczne lato zawitało do 
pięciu wsi naszej gminy. Stanice 
rozlokowano w Annopolu Starym, 
Krobanowie, Gajewnikach, Janisze-
wicach i Czechach.

Od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 10.00 – 14.00, przez okres 
dwóch tygodni, dzieci spędzały czas 
na zabawach, uczestnicząc w zaję-
ciach sportowych, muzycznych, 
plastycznych oraz teatralnych. Naj-
młodsi uczyli się piosenek, spotka-
li się z policjantami i strażakami, 
poznawali zasady bezpieczeństwa. 
Dzieci korzystały również z wycie-
czek do planetarium w Łodzi oraz 
na baseny w Kleszczowie.

Do Gajewnik i Krobanowa zawi-
tali również przedstawiciele Huf-
ca Pracy 5-15 oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy z Sieradza, którzy 
zorganizowali bardzo ciekawe za-
jęcia. Dzieci obejrzały film o zagro-

żeniach, jakie niosą letnie zabawy 
na wsi, a następnie wzięły udział 
w konkursie plastycznym. Zajęcia 
edukacyjno-artystyczne były orga-
nizowane przez Hufiec Pracy 5-15 
w ramach autorskiego programu 
„Trzeba tylko chcieć”. 

Celem akcji jest rozwijanie 
twórczego potencjału dzieci i mło-
dzieży, kształtowanie wzorów i na-
wyków aktywnego i bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu, a także 
pogłębianie umiejętności zawiera-
nia nowych znajomości i wzmac-
nianie postawy tolerancji wobec 
innych. 

Wspaniała, słoneczna pogoda 
oraz radosna atmosfera sprzyjały 
świetnej zabawie.

W zajęciach w stanicach uczest-
niczyło blisko 150 dzieci.

 zDJęcia: Joanna siemińsKa

Artystyczne stanice na wakacje

wostatnim dniu wakacji siedmiu 
nauczycieli z gminnych szkół 

otrzymało awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego. Zaświadczenia 
wręczył pedagogom wójt Henryk 
Staniucha, który pogratulował im 
motywacji do stałego podnoszenia 
kwalifikacji. 

Nauczyciel mianowany to kolej-
ny stopień awansu zawodowego po 
stopniu nauczyciela stażysty oraz 
kontraktowego. Przed pedagogami 
kolejne wyzwanie, czyli awans na 
stopień nauczyciela dyplomowane-
go. – Chciałbym, abyście wykony-
wali swoją pracę jak najlepiej. Życzę 
wam nie tylko dobrych wyników, ale 
i dużo satysfakcji z pracy, o której 
mówi się, że jest powołaniem – po-
wiedział wójt Henryk Staniucha.

Zasady uzyskiwania awansu za-
wodowego nauczyciela wprowa-
dziła Karta Nauczyciela. Uzyskanie 

awansu poprzedzone jest trwającym 
2 lata i 9 miesięcy stażem zawodo-
wym, w trakcie którego nauczyciele 
muszą wykazać się wieloma umie-
jętnościami, a także wiedzą peda-
gogiczną. Awans na stopień nau-
czyciela mianowanego kończy się 
pozytywną oceną dorobku zawo-
dowego oraz zdanym egzaminem.

stoPiEń nauCzyCiELa 
mianowanEGo uzyskaLi:
Sylwia Kałuda, nauczycielka edu-
kacji wczesnoszkolnej, zatrudniona 
w Szkole Podstawowej w Wojsła-
wicach;
Ilona Jankowska, nauczycielka edu-
kacji wczesnoszkolnej, zatrudniona 
w Szkole Podstawowej w Izabelowie;

Partycja Dydyna-Rybak, nauczy-
cielka wychowania przedszkolnego, 
zatrudniona w Gminnym Przed-
szkolu w Tymienicach;
Grażyna Marczewska, nauczyciel-
ka religii w Zespole Szkół w Cze-
chach;
Agnieszka Geblewicz, nauczyciel-
ka języka angielskiego, zatrudnio-
na w Zespole Gimnazjum w Cze-
chach;
Anna Kusińska, nauczycielka języ-
ka polskiego, zatrudniona w Szkole 
Podstawowej w Krobanowie;
Witold Furmańczyk, nauczyciel 
muzyki, zatrudniony w Zespole 
Szkół w Janiszewicach.

W trakcie wspomnianej uroczy-
stości wójt Henryk Staniucha po-
wierzył Annie Stoparczyk stanowi-
sko dyrektora Zespołu Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Czechach.

nauczyciele z awansem na nowy rok szkolny
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Piłka nożna to chyba najpopularniejsza dyscyplina sportu, uprawiana przez mieszkańców naszej gminy, czego dowodem są choćby wszelkiego rodzaju rozgrywki i turnieje, które 
odbywają się na gminnych obiektach sportowych. Na boiskach można obserwować ćwiczące dzieci, młodzież i dorosłych. Coraz częściej są to zorganizowane grupy, reprezentujące 
poszczególne sołectwa. W gminie Zduńska Wola prężnie działają i rozwijają się dwa kluby sportowe – LZS Rębieskie i TS Janiszewice.

naszE kLuby PiłkaRskiE

towarzystwo sportowe janiszewice rozpoczęło swoją działalność 30 lipca 2003 roku na podstawie decyzji starosty powiatu zduńskowolskiego o wpisaniu klubu do ewidencji Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej. Od tej daty klub systematycznie uczestniczył w rozgrywkach sieradzkiej B-klasy. Po zakończeniu sezonu 2011/2012 drużyna zawiesiła działalność. W 2013 roku, po rocznej przerwie w rozgryw-
kach, drużyna z Janiszewic wraz z nowo wybranym zarządem „wróciła silniejsza”, awansując na zakończenie sezonu 2014/2015 do sieradzkiej A-klasy! 
obecny zarząd klubu tworzą: Cezary Kozłowski – prezes, Zdzisław Kluska – wiceprezes zarządu, Jacek Kozłowski – wiceprezes zarządu, Arkadiusz Królewiak – księgowy, Sebastian Kanty – sekretarz,
Daniel Szczepaniak – członek zarządu, Jacek Kobiela – członek zarządu, Jerzy Matusiak – członek zarządu, Bartłomiej Kozłowski – członek zarządu.
Klub rozgrywa swoje mecze mistrzowskie oraz trenuje na boisku przy Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Janiszewicach.
Drużyna Janiszewic występuje obecnie w sieradzkiej A-klasie. Trenerem drużyny jest Krzysztof Wolny. 
kadra zespołu: górny rząd od lewej: Sebastian Kubiak, Robert Drzazga, Mateusz Nyks, Marcin Kluska, Patryk Michalak, Sebastian Kanty, Artur Kanty, Mariusz Siekierski, Marcin Stanita, Krzysztof Wolny 
(trener). Dolny rząd od lewej: Daniel Szczepaniak (kierownik drużyny), Arkadiusz Kanty, Mateusz Ber, Konrad Kmiecik, Patryk Witkowski, Piotr Banach, Karol Sobczak, Mateusz Głowinkowski, Daniel Kop-
ciuch, Robert Jagiełło, Mateusz Marczewski. barwy klubowe: pomarańczowo-czarne.

Ludowy zespół sportowy Rębieskie rozpoczął swoją działalność 24 czerwca 2003 roku na podstawie decyzji starosty powiatu zduńskowolskiego o wpisaniu klubu do ewidencji Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej. Na terenie wsi Rębieskie klub posiada kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z boiska piłkarskiego (boisko główne), na którym rozgrywane są mecze mistrzowskie i pucharowe, z boiska 
treningowego oraz w pełni wyposażonego murowanego budynku szatniowego dla zawodników. LZS Rębieskie prowadzi sekcję seniorską (fot. powyżej). Drużyna seniorów rozgrywa swoje mecze w sie-
radzkiej A-klasie. Trenerem drużyny od sezonu 2014/2015 jest Sławomir Sławski. Główny cele drużyny to awans do klasy okręgowej. Kadra seniorów liczy 22 zawodników. Stowarzyszenie stawia na rozwój 
sportu i kultury wśród młodzieży i dorosłych, a także na integrację mieszkańców, którzy licznie uczestniczą w rozgrywkach jako widzowie.
obecny zarząd klubu: Sławomir Turski – prezes, Zbigniew Piankowski – wiceprezes, Tomasz Szewczyk – skarbnik, Jacek Grobelny – sekretarz, Bogusław Jagielski – członek zarządu.
kadra zespołu: górny rząd od lewej: Sławomir Sławski (trener), Tomasz, Merczyński (drugi bramkarz), Kamil Ławniczak, Rafał Witczak, Tomasz Pawlak, Seweryn Kaczmarek, Cezary Rychlicki, 
Sławomir Turski (prezes klubu), Piotr Jagielski. Dolny rząd od lewej: Daniel Szubert, Radosław Brząkała, Tomasz Gocek, Karol Gibki, Szczepan Grobelny, Arkadiusz Kaczmarek (pierwszy bramkarz), Daniel 
Grobelny, Emil Nowak.
barwy klubowe: żółto-zielone.
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Podziałem punktów zakończył się pojedy-
nek sieradzkiej A-klasy, który odbył się 26 
sierpnia na boisku w Janiszewicach. TS Jani-
szewice zremisowały z LZS Rębieskie 2:2.

Derby gminy Zduńska Wola 
elektryzowały wszystkich kibiców 
piłki nożnej w okolicy z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, derby zawsze 
cieszą się największym zaintereso-
waniem, a po drugie – były to pierw-
sze derby w gminie Zduńska Wola 
od wielu lat.

 Od pierwszego gwizdka sędzie-
go widać było zaangażowanie w obu 
zespołach. Obie jedenastki dawały 
z siebie wszystko i za wszelką cenę 
chciały przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. Po pierwszej poło-
wie meczu na tablicy widniał wy-
nik 2:0 dla gospodarzy. Strzelcami 
bramek byli Konrad Kmiecik oraz 
Piotr Banach.

W drugiej części gry zarysowa-
ła się przewaga zawodników LZS 

Rębieskie, którzy bardzo chcie-
li doprowadzić do wyrównania. 
Ambitną grą drużyna gości dopro-
wadziła do remisu po bramkach 
Seweryna Kaczmarka i Szczepana 
Grobelnego. Oba zespoły próbo-

wały zgarnąć pełną pulę, ale na boi- 
sku w Janiszewicach ostatecznie 
więcej bramek nie padło.

Derby gminy Zduńska Wola za-
kończyły się sprawiedliwym po-
działem punktów.

derby gminy na remis

wogólnopolskich zawodach ko- 
larskich dobrze wypadli kola-

rze z naszej gminy. Trenują w Zduń-
skowolskim Towarzystwie Cykli-
stów pod okiem trenera Mirosława 
Pawlaka.

Eryk Piankowski (na zdjęciu), 
występujący w kategorii „żak”, za-
jął II miejsce w zawodach Wielka 
Nagroda Łodzi, w których uczest-
niczyło kilkuset młodych cyklistów 
z województwa łódzkiego. Sukce-
sem zakończył się start młodego 
kolarza w ogólnopolskich zawo-
dach Szukamy Następców Olim-
pijczyków, które rozegrane zostały 
w Raszkowie koło Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Eryk wywalczył tam 
pierwszą lokatę.

Kolejnym kolarzem, który zasłu-
guje na wyróżnienie, jest Witold 
Szewczyk. W zawodach w Rasz-
kowie był piąty w rywalizacji mło-
dzików. W Mistrzostwach Ma-
kroregionu Centralnego Witold 
wywalczył III miejsce.

Szkolenie sportowe, udział w za-
wodach oraz rozgrywkach spor-
towych młodych kolarzy współfi-
nansowane jest z środków gminy 
Zduńska Wola w ramach wsparcia 
finansowego realizacji przedsięwzięć 
z zakresu rozwoju sportu.

Nasi młodzi cykliści 
dobrze kręcą

m iłym akcentem rozpoczęła się 
9 września sesja Rady Gminy 

Zduńska Wola. Wójt Henryk Sta-
niucha oraz radni wraz z przewod-
niczącym Januszem Sakiewą pogra-
tulowali sukcesów naszym zdolnym 
sportowcom. 

Wyróżnienia i nagrody rzeczo-
we z rąk wójta odebrali zawodnicy 
Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Park” Zduń-
ska Wola. Za osiągnięcia w lekkiej 
atletyce nagrodzeni zostali: Kami-
la Błaszczyk, Błażej Bomba oraz 
Daniel Szczerba. Podziękowanie 
przekazano również trenerowi To-
maszowi Szewczykowi. 

– Sport jest dla nas pasją i wiel-
kim hobby. Największą przyjem-
nością jest zdobywanie sukcesów. 
Naszym największym marzeniem 
jest usłyszeć na międzynarodowej 
imprezie Mazurka Dąbrowskiego – 
twierdzą zgodnie nasi sportowcy. 

Złoty medal na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi 
zdobyła mieszkanka naszej gminy 
– Kamila Błaszczyk z klubu MUKS 

„Park” Zduńska Wola. Podopieczna 
trenera Tomasza Szewczyka wywal-
czyła Mistrzostwo Polski w rzucie 
młotem ze znakomitym wynikiem 
– 57,83 m, poprawiając swój rekord 
życiowy o ponad 4 m. 

W tych zawodach startowali tak-
że – Błażej Bomba, który w rzucie 
młotem uplasował się na 11. miej-
scu, ustanawiając rekord życiowy 
(52,18 m) oraz Daniel Szczerba. 

– Przed Kamilą teraz wielkie wy-

zwanie – awans do kadry na Mi-
strzostwa Europy, a przed chłopa-
kami Mistrzostwa Polski. Chcemy 
stawiać sobie jeszcze wyższe cele 
– podkreśla trener Tomasz Szew-
czyk. 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, która jest najważniejszą 
lekkoatletyczną krajową imprezą dla 
juniorów młodszych, wzięło udział 
6 zawodników z klubu MUKS 
„Park” Zduńska Wola. 

dobre wyniki, piękne nagrody
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Grupa 18 uczniów z terenu naszej gminy 
oraz grupa 15 dzieci z zaprzyjaźnionego 
miasta partnerskiego Lőrinci od 28 lipca do 
5 sierpnia uczestniczyła w integracyjnych 
koloniach polsko-węgierskich w Jastrzębiej 
Górze. Wyjazd był nagrodą wójta za osią-
gnięcie wysokich wyników w nauce.

Położenie Jastrzębiej Góry u na-
sady półwyspu Helskiego daje duże 
możliwości aktywnego wypoczynku. 
Poza plażowaniem zorganizowano 
wiele innych atrakcji. Dzieci uczest-
niczyły w wycieczkach do Łeby 
i Słowińskiego Parku Narodowego; 
zwiedzały: Gdańsk, Gdynię, Sopot 
i Hel. Wśród atrakcji była m.in. wi-
zyta na „Błyskawicy” i „Darze Mło-
dzieży”, w oceanarium i Parku Re-
kreacyjno-Edukacyjnym Sea Park 
w Sarbsku. Nie zabrakło także spa-
ceru wąwozem Lisi Jar. Uczniowie 
płynęli statkiem po jeziorze Łeb-
skim oraz po porcie w Gdyni. 

Koloniści widzieli Gwiazdę 
Północy, czyli kamień ustawiony 
w miejscu najbardziej wysuniętym 
na północ w linii brzegowej polskie-
go wybrzeża.  

W czasie kolonii nie zabrakło 
wesołej zabawy i nauki języka an-
gielskiego. Międzynarodowe spot- 
kanie stało się dobrą okazją do 
integracji, nawiązania przyjaźni 
i wymiany doświadczeń. Radosnym 
wydarzeniem był chrzest kolonijny 
z udziałem Neptuna oraz wspólne 
śpiewy i tańce integracyjne. W dro-
dze powrotnej uczestnicy kolonii 
zwiedzili Malbork i wzięli udział 
w lekcji o średniowiecznej historii 
Polski. 

Oprócz poznawania atrakcji re-
gionu, był też czas na wspólne gry 
i zabawy, ognisko i dyskotekę.

znaleźli przyjaźń nad morzem


