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Szanowni Mieszkańcy gminy!
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Zima, obserwowana przez okno, 
ma nieodparty urok. Lekko opa-

dające płatki śniegu i biel dają poczu-
cie spokoju i czystości. Już nieco gorzej 
wygląda konfrontacja człowieka ze sto-
sami płatków śniegu.

Poprzednie lata rozpieszczały nas 
lekką aurą zimową. Jednak przy dużych 
opadach śniegu i silnym wietrze bardzo 
trudne jest utrzymanie wszystkich dróg 
w stanie dobrej przejezdności nawet 
wtedy, gdy służby drogowe pracują stale. 
Zapewniam Państwa, że podejmujemy 
wszystkie możliwe działania, aby jak 
najszybciej odśnieżyć każdą drogę.

Mieszkańcy pytają o możliwość od-
śnieżania dróg przez wynajęte osoby 
z poszczególnych sołectw. Pomijając 
aspekt obowiązujących przepisów, któ-
re obligują samorządy do stosowania 
procedur, stwierdzamy, że nie ma osób 
chętnych do podejmowania pracy słu-
żebnej wobec sąsiadów. Jest to wyni-
kiem traktowania ich – jak służących 
– którzy powinni być obecni na każde 
skinienie mieszkańców.

Odbieramy telefony i słyszymy: 
„Płacę podatki i chcę mieć czarną na-
wierzchnię drogi”, „Myślicie, że skoro 
już po wyborach, to nie musicie odśnie-

żać” – i wiele podobnych uwag, często 
bardziej ostrych. To bolesne słowa, tym 
bardziej, że robimy wszystko co jest 
możliwe i reagujemy na wszelkie sy-
gnały i uwagi.

Nie wszystko jest jednak możliwe 
do zrealizowania w określonym czasie. 
Niedostateczna ilość sprzętu powoduje, 
że odśnieżanie wykonywane jest w usta-
lonej kolejności. Tak jest wszędzie.

Przepraszam mieszkańców, którzy 
odczuwają z tego powodu niedogodno-
ści. Państwu i sobie chciałbym życzyć, 
aby zimy były białe, lecz bez obfi tych 
opadów śniegu i wiatrów powodujących 

zamiecie. A na nadchodzące Święta 
i Nowy Rok życzę miłości, ciepła ro-
dzinnego, przychylności drugiego czło-
wieka oraz spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku
i podziękowania:

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola

Ostatnia sesja w obecnym składzie Rady Gminy Zduńska Wola odbyła 
się 10 listopada. W ciągu 4-letniej kadencji radni odbyli 58 spotkań 

sesyjnych. Oprócz tego brali udział w pracach komisji stałych i w spotkaniach 
z mieszkańcami. W atmosferze serdecznej życzliwości podsumowano wspólną 
pracę. W tym czasie radni podjęli 383 uchwały, przyczyniając się tym samym 
do poprawy życia mieszkańców gminy.

– Te cztery lata oceniam jako pasmo sukcesów – podkreślał Janusz Sakiewa, 
przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola. – Ta kadencja to duży skok 
inwestycyjny. Pomimo wielu przeszkód radni zawsze dochodzili do porozu-
mienia w najistotniejszych dla gminy sprawach.

– Sukcesem radnych są wszystkie inwestycje drogowe, boisko dofi nansowa-
ne z programu „Moje boisko – Orlik 2012”, budowa przedszkoli w Czechach 
oraz Ochraniewie, budowa sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podsta-
wowej w Wojsławicach, zakup wozów bojowych dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Janiszewicach i w Korczewie, budowa świetlicy i ośrodka 
zdrowia przy Szkole Podstawowej w Annopolu Starym oraz wiele innych 
inwestycji – wyliczał wójt Henryk Staniucha.

W czasie V kadencji na inwestycje przeznaczono ponad 31 milionów zło-
tych. – Bardzo ważnym zadaniem gminy jest budowa sieci kanalizacyjnych. 
Wybudowano 5,6 km sieci oraz 2,9 km przyłączy dla 238 rodzin. Aktualnie 

trwa budowa kanalizacji o długości 6,7 km sieci oraz 1,2 km przyłączy dla 
171 rodzin. Na te cele pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie 2.816.000 zł 
– podkreślił wójt Staniucha.

Na zakończenie sesji z rąk wójta Henryka Staniuchy radni odebrali po-
dziękowania i kwiaty.

Wpołowie października rozpoczął 
się remont podłogi w korczew-

skiej świątyni. Prace zakończyły się 
w grudniu.

– Od początku remontu, gdy reno-
wacji poddany był dach wraz z ele-
wacją kościoła, chcieliśmy wymienić 
podłogę. W pierwszej wersji miała 
to być posadzka, ale Elżbieta Bomb-
ka-Horbacz, konserwator zabytków 
z delegatury sieradzkiej Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Łodzi, nie wydała pozytywnej 
opinii. W związku z powyższym 
wymieniamy podłogę na drewnianą. 
Rekonstrukcja podłogi obejmuje cały 
kościół z zachowaniem pierwotnego 
ułożenia desek. W nawie kościoła 
zostaną ułożone w „karo”, a w czę-
ści dobudowanej „wzdłuż” – wyjaśnia 
ks. Janusz Gozdalik, proboszcz parafi i 
w Korczewie.

Całość inwestycji opiewa na
160.000 złotych, przy czym parafi a 

otrzymała dotację w wysokości 40.000 
złotych z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi. Pozo-
stałą część inwestycji inwestor musi 
pokryć z własnych środków.

Podczas remontu równolegle pro-
wadzone są prace archeologiczne przez 
Piotra Kurowicza, pracownika Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu.

– Podczas prac archeologicznych 
odnaleziono zasypaną kryptę w pre-
zbiterium oraz podłogowe płytki cera-

miczne, które pierwotnie ułożone były 
w kościele – mówi ksiądz proboszcz.
– Odkryte fragmenty zostaną wkom-
ponowane w nową podłogę. Będzie 
można je podziwiać przy ołtarzu głów-
nym i ołtarzach bocznych.

Wykonawcą robót jest fi rma Józefa 
Paczki z Nowego Targu, która na wio-
snę remontowała dach i elewację.

Na czas remontu msze święte prze-
niesiono do remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Korczewie.

Ostatnia sesja w V kadencji

Górale wrócili do Korczewa!
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Integracja najważniejsza

P
o raz pierwszy kobiety zrze-
szone w kołach gospodyń wiej-
skich, działających na terenie 

naszej gminy, wzięły udział w spotka-
niu integracyjnym. Spotkanie, zorga-
nizowane z inicjatywy Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Tymienic, odbyło 
się 6 listopada w Szkole Podstawowej 
w Izabelowie. Było okazją do lepszego 
poznania się członkiń KGW.

– Dziękuję wszystkim paniom za do-
tychczasową pracę na rzecz rozwoju 
społeczno-kulturalnego, a zwłaszcza 
za udział w takich przedsięwzięciach 
jak: Dożynki Gminne, Festiwal Zdro-
wia czy Festiwal Sportu – powiedział 
wójt Henryk Staniucha.

W spotkaniu uczestniczyły członki-
nie z 13 spośród 16 kół gospodyń wiej-
skich, działających na terenie gminy 
Zduńska Wola.

Potrafi my dbać o zdrowie
„Zadbaj o swoje zdrowie – profi lak-
tyka chorób układu krążenia, płuc 
i raka piersi” – pod takim hasłem od-
była się 27 listopada w ośrodku zdro-
wia i Szkole Podstawowej w Annopolu 
Starym akcja bezpłatnych badań dla 
mieszkańców gminy Zduńska Wola.

Z badań mammografi cznych sko-
rzystało 45 kobiet, z pomiaru ciśnie-
nia 70 osób. Badania poziomu cukru, 
trójglicerydów i cholesterolu we krwi 
wykonano dla 150 osób, z badań EKG 
serca skorzystało 48 osób, z badań spiro-
metrycznych – 42 osoby. Wielu miesz-
kańców zdecydowało się na wyliczenie 
wskaźnika BMI. Zainteresowane ko-
biety uczestniczyły w pokazie samo-
badania piersi, przygotowanym przez 
Ilonę Michor. Pokazowi towarzyszyła 
prezentacja multimedialna, dotycząca 
profi laktyki raka piersi.

– Ta akcja była zachętą do przełama-
nia barier przed pójściem do lekarza. 
Życzę mieszkańcom, aby to spotkanie 
przekonało ich, że warto inwestować 
w swoje zdrowie i warto zgłębiać wie-
dzę w zakresie edukacji zdrowotnej – 
powiedział wójt Henryk Staniucha.

Promocja zdrowia jest jednym 
z ważniejszych celów nauczania i wy-
chowania młodzieży, a świadczy o tym 
„Akces szkoły promującej zdrowie”, 
przyznany w ubiegłym roku Szkole 
Podstawowej w Annopolu Starym.

– Powiat zduńskowolski ma naj-
większą zachorowalność na cukrzy-
cę w całym województwie łódzkim. 
I tych ludzi będzie wciąż przybywać. 
Wcześnie wykryta cukrzyca zapobiega 
jej powikłaniom – mówił Konstanty 
Mądry, prezes Zarządu Miejsko-Po-
wiatowego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Zduńskiej Woli.

Podczas akcji rozstrzygnięto kon-
kurs edukacyjny „Smaczne i zdrowe 
sałatki klasowe”, który skierowany był 
do wszystkich uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Annopolu Starym. Przez cały 
tydzień uczniowie uczyli się zasad zdro-
wego odżywiania poprzez wykonywanie 
plakatów, zbieranie przepisów i wyko-
nanie surówek i sałatek. Oceny dokona-
li przybyli mieszkańcy, którzy później 
mieli możliwość degustacji dań.

Organizatorami akcji były: Urząd 
Gminy Zduńska Wola, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Zduń-
skiej Woli, Starostwo Powiatowe 
w Zduńskiej Woli oraz Szkoła Podsta-
wowa w Annopolu Starym. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Zarządu 
Miejsko-Powiatowego Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków w Zduńskiej 
Woli oraz do: OSP w Zborowskich, 
NZOZ „Medica” w Łodzi, Tamary 
Małoszczyk, Danuty Ślipek, Anety 
Margielewskiej, Krystyny Jarczewskiej, 
Anny Bedyk i KGW w Zborowskich 
oraz KGW Krobanowie.
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Sesja inauguracyjna z udziałem 
radnych VI kadencji, w skład której 
wchodzi ośmiu nowych radnych, od-
była się 1 grudnia 2010 roku. Radni 
złożyli uroczyste ślubowanie. Funk-
cję przewodniczącego Rady Gminy 
Zduńska Wola powierzyli ponownie 
Januszowi Sakiewie, który w radzie 
zasiada po raz trzeci.

– Chciałbym gorąco podziękować 
za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, 
aby w radzie panowała zgoda i abyśmy 
wspólnie działali na rzecz naszej lokal-
nej społeczności – mówił przewodni-
czący Rady Gminy Janusz Sakiewa.

– Dziękuję radnym za oddane gło-
sy i za zaufanie. Myślę, że we wspól-
nym działaniu nie będzie spraw, które 
będą nas dzieliły, a łączyć nas będzie 
wspólna praca na rzecz mieszkańców 
gminy Zduńska Wola – takimi słowa-
mi zwrócił się do obecnych na radzie 
mieszkańców nowo wybrany zastępca 

przewodniczącego Rady Gminy – Ja-
cek Kozłowski.

Były to jedyne osoby, których kandy-
datury zostały zgłoszone do głosowa-
nia i jednogłośnie zaakceptowane.

– Chciałbym pogratulować wszyst-
kim radnym, którzy wybrani zostali 
na VI kadencję Rady Gminy i życzyć, 
aby pokładane w nich nadzieje miesz-
kańców zostały spełnione – powiedział 

do radnych wójt Henryk Staniucha.
W sprawach różnych radni wysłu-

chali pierwszych interpelacji sołtysów, 
które dotyczyły odśnieżania gminnych 
dróg.

Nowa Rada w nowym składzie

Wdniu 9 grudnia 2010 roku od-
była się I sesja Młodzieżowej 

Rady Gminy Zduńska Wola w nowym 
składzie. Młodzi radni zostali wybrani 
w dniach 20‒25 października 2010 roku 
po kampanii wyborczej, prowadzonej 
na terenie szkół, których są uczniami.

W kadencji 2009/2010 młodzieżową 
radę tworzą:
■ Martyna Floriańczyk, Publiczne 
Gimnazjum w Wojsławicach ■ Ka-
rol Klimaszewski, Szkoła Podstawowa 
w Wojsławicach ■ Sylwia Kowalczyk, 
Gminne Gimnazjum w Czechach ■
Artur Kurzawa, Gminne Gimnazjum 
w Janiszewicach ■ Żaneta Pasternak, 
Szkoła Podstawowa w Krobanowie■
Weronika Rychlik, Publiczne Gimna-
zjum w Wojsławicach ■ Bartosz Skiba, 
Szkoła Podstawowa w Janiszewicach ■
Krystian Stupski, Gminne Gimnazjum 
w Czechach ■ Mateusz Suchański, 

Szkoła Podstawowa w Annopolu Sta-
rym ■ Edyta Tomczyk, Gminne Gim-
nazjum w Janiszewicach ■ Magdalena 
Więch, Gminne Gimnazjum w Cze-
chach ■ Ewa Wrąbel, Gminne Gim-
nazjum w Czechach ■ Paulina Wrą-
bel, Szkoła Podstawowa w Czechach ■
Emilia Ziółkowska, Szkoła Podstawowa 
w Izabelowie.

Nowo wybrani radni na inaugura-
cyjnej sesji złożyli ślubowanie. Spośród 
swojego grona wybrali przewodniczące-
go, zastępcę przewodniczącego i sekreta-
rza Młodzieżowej Rady Gminy Zduń-
ska Wola.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady 
Gminy Zduńska Wola została – Anna 
Wlazło, jej zastępcą – Krystian Stupski, 
a sekretarzem – Edyta Tomczyk.

Młodym radnym życzymy sa-
mych sukcesów w realizacji podjętych 
uchwał.

Nowa kadencja młodych radnych!

Zaprzysiężenie Henryka Staniu-
chy na wójta gminy Zduńska 

Wola było głównym elementem uro-
czystej sesji radnych w dniu 6 grudnia 
br. W obecności Wojciecha Rychlika, 
starosty zduńskowolskiego, Włodzi-
mierza Kłobusa, komendanta Powia-
towej Policji w Zduńskiej Woli, Marii 
Adamiak, Zenobii Serafi ńskiej, dyrek-
torów szkół z terenu gminy oraz sołty-
sów – Henryk Staniucha podziękował 
wyborcom za zaufanie i oddanie gło-
sów w pierwszej turze wyborów.

– Chciałbym pogratulować panu ser-
decznie, że już w pierwszej turze udało 
się zdobyć tyle poparcia wśród miesz-
kańców. To tylko praca i właśnie pracą 
udowodnił pan, że dla gminy można 
zrobić aż tyle. Cieszymy się i jesteśmy 
dumni, że mamy takiego wójta na na-
stępną kadencję – powiedział Janusz 

Sakiewa, przewodniczący Rady Gminy 
Zduńska Wola w imieniu wszystkich 
radnych.

Henryk Staniucha, ponownie obej-
mując urząd wójta obiecał, że gmina 
Zduńska Wola nadal będzie się rozwi-
jała, że dokończone będą rozpoczęte in-
westycje, a w budżecie znajdą się środki 
na realizację kolejnych. Wszystko po to, 
aby w naszej gminie mieszkańcom żyło 
się lepiej. Wójt nie ukrywał, że liczy 
na współpracę z radnymi.

– Wynik wyborów jest bardzo zo-
bowiązujący i ze swojej strony uczynię 
wszystko, aby to zobowiązanie było 
spełnione i aby oczekiwania zostały 
zrealizowane poprzez inwestycje pro-
wadzone na terenie gminy – takimi sło-
wami zwrócił się do zgromadzonych 
osób wójt Staniucha zaraz po zaprzy-
siężeniu.

To, co robimy stanowi o nas

Nowi radni gminy Zduńska Wola – od lewej stoją: Sławomir Turski, Wojciech Michalski, Jarosław Andrzejewski, Zdzisław Jankowiak

Przemysław Sowała, Paweł Sadowski, Krzysztof Jonczyk, Łukasz Kubiak; od lewej siedzą: Elżbieta Szewczyk-Kaczmarek, Katarzyna Kurzawa,

Jacek Kozłowski, Janusz Sakiewa, Marianna Ciupa, Agnieszka Pluskota, Katarzyna Kowalczyk FOT. KAROLINA TŁOKIŃSKA
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„Schetynówka”
w gminie
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Ofi cjalne oddanie do użytku kom-
pleksu boisk sportowych przy Ze-
spole Szkół w Czechach odbyło się 
17 października. Obiekt wybudowa-
no w ramach rządowego programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”.

Program ten, poprzez tworzenie 
infrastruktury sportowej w posta-
ci nowoczesnych, ogólnodostępnych 
i nieodpłatnych kompleksów sporto-
wo-rekreacyjnych, ma na celu umożli-
wienie wszystkim chętnym uprawiania 
sportu i aktywnego wypoczynku.

Pierwszy tak nowoczesny obiekt 
w naszej gminie stwarza możliwość 

rozwijania pasji i zainteresowań spor-
towych młodszych i starszych miesz-
kańców. Dodatkowym atutem jest to, 
że boisko posiada dwóch animatorów, 
czuwających nad bezpieczeństwem 
młodzieży.

W ramach projektu wybudowa-
no kompleks, składający się z boiska 
do piłki nożnej z nawierzchnią z tra-
wy syntetycznej, boisk do koszykówki 
i siatkówki z nawierzchnią syntetycz-
ną, zaplecza socjalnego, oświetlenia 
i ogrodzenia. Dodatkowo wybudowa-
no bieżnię tartanową.

Uroczystość otwarcia „Orlika” zgro-
madziła zacne grono gości. W cere-

monii uczestniczyli: Witold Stępień, 
obecnie marszałek województwa 
łódzkiego; Ryszard Kaliński, dyrek-
tor Departamentu Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Łodzi; Jan 
Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty; 
Elżbieta Modrzejewska, dyrektor De-
legatury Kuratorium Oświaty w Sie-
radzu; Wiesław Kopytek, komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Zduńskiej Woli; Włodzimierz 
Kłobus, komendant Powiatowy Policji 
w Zduńskiej Woli; prezydenci, wój-
towie i starostowie ościennych gmin; 
radni Rady Gminy Zduńska Wola oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych z te-

renu gminy. Uroczystego poświęcenia 
obiektu dokonał ks. prałat Dariusz 
Kaliński, kustosz Bazyliki Mniejszej 
w Zduńskiej Woli.

Przed rozegraniem pierwszego me-
czu zaproszeni goście obejrzeli część 
artystyczną w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół w Czechach. Na ko-
niec uroczystości wójt wręczył gościom 
pamiątkowe medale okolicznościowe 
i zaprosił do oglądania meczów.

W meczu piłki nożnej zmierzyli 
się rodzice z uczniami (8:6), a w me-
czu piłki siatkowej uczennice III klasy 
gimnazjum pokonały swoje koleżanki 
z II klasy (3:0).

P
rawie dwukilometrowy odci-
nek drogi we wsiach Michałów 
i Krobanów oddano do użytku 

7 października. W otwarciu uczestni-
czył Witold Stępień, obecnie marsza-
łek województwa łódzkiego.

Całość inwestycji, która została 
zrealizowana w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych, kosztowała 2.345.049,78 zł, 
z czego dofi nansowanie w ramach tzw. 
schetynówek wyniosło 1.091.567,19 zł. 
Partnerem projektu był powiat zduń-
skowolski, który wsparł realizację 
przedsięwzięcia kwotą 50.000,00 zł.

W ramach tej inwestycji przebudo-
wany został ciąg dróg gminnych o łącz-
nej długości 1.814 m wraz z odwod-
nieniem. Wykonano prace, polegające 
na: frezowaniu istniejącej nawierzchni 
bitumicznej oraz wykonaniu nowych 
warstw konstrukcyjnych, budowie 
chodników, budowie zatok autobuso-
wych, poprawieniu geometrii łuków 
na skrzyżowaniach oraz przebudowie 
elementów odwodnienia. Wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Czartkach.

Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych jest fi nansowym 
wsparciem przebudowy, budowy lub 
remontu kluczowych odcinków dróg 
gminnych i powiatowych, prowadzą-
cym do zwiększenia płynności ruchu 
i poprawy bezpieczeństwa komuni-

kacyjnego. Nowe inwestycje drogowe 
mają tworzyć powiązania sieci dróg 
powiatowych i gminnych z siecią dróg 
wojewódzkich i krajowych, zwiększa-
jąc dostępność lokalnych ośrodków 
gospodarczych.

Orlik wylądował w Czechach
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Styczeń:
Remont czas zacząć!
■ Początek roku rozpoczął się pracami renowa-
cyjnymi w korczewskiej parafi i, w ramach których 
wykonano remont i konserwację zabytkowego ko-
ścioła. Dzięki tym pracom dziś podziwiamy m.in. 
odrestaurowaną sygnaturkę. Całkowity koszt robót 
wyniósł 645.510,50 zł.
Urząd Gminy uczestniczył w pracach przygotowaw-
czych mających na celu m.in. wyłonienie wykonaw-
cy prac konserwatorskich.

■ OSP Zborowskie jako trzecia jednostka w gminie 
– po Korczewie i Janiszewicach – została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Luty:
Gmina żyje sportem
■ Zakończyliśmy cykl zimowych turniejów mło-
dzików (chłopcy rocznik 98 i młodsi), w których 
uczestniczyły drużyny z ościennych miast i gmin. 
Reprezentacja gminy z 15 punktami zajęła 7 miej-
sce.

Marzec:
Dbajmy o zdrowie

■ „Zdrowie – największym darem” – pod takim ha-
słem mieszkanki gminy Zduńska Wola obchodziły 
Dzień Kobiet, uczestnicząc w Festiwalu Zdrowia. 
Dwa tygodnie później, w trosce o zdrowie wszyst-
kich mieszkańców, oddano do użytku nową część 
budynku Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym, 
w której znajduje się m.in. przychodnia lekarska.

Kwiecień:
Jesteśmy świadkami
historii

■ Kwiecień na zawsze pozostanie szczególnym mie-
siącem dla każdego Polaka. Oddaliśmy hołd ofi arom 
Katynia – tym sprzed 70 lat i tym z tragicznej soboty 
10 kwietnia. Przy Szkole Podstawowej w Wojsławi-
cach zasadziliśmy 3 Dęby Pamięci ku czci: Szymona 
Jagiełły, Antoniego Sokołowskiego oraz Władysława 
Konata.

Maj:
Z ekologią
za pan brat
■ Podczas III Festynu Recyklingowego, który odbył 
się w Wojsławicach, zebraliśmy ponad 69 ton odpa-
dów, dostarczonych przez mieszkańców gminy.

■ Gmina walczyła z powodzią.
■ Helena Jegier, Stanisława Fulko oraz Mariola Su-
wald, dyrektorki z różnych lat istnienia przedszkola 
w Ochraniewie, brały udział w uroczystym otwarciu 
nowej placówki.
■ Włączyliśmy się również w ogólnopolską akcję 
Polska Biega.

Czerwiec:
Wokół szkoły
■ Ważnym wydarzeniem była, długo oczekiwana 
przez społeczność uczniowską i nauczycielską, uro-
czystość nadania Zespołowi Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach imienia ks. Jana Twar-
dowskiego.

Koniec roku to czas na podsumowanie tego, co w ciągu minionych dwunastu miesięcy wydarzyło się w naszej 
gminie. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, ale na niektóre warto spojrzeć z perspektywy czasu.
Mijający rok obfi tował w wiele ważnych i interesujących przedsięwzięć. Warte przypomnienia są tu
przede wszystkim festiwale zdrowia i sportu, a także zakończone inwestycje drogowe. Utrudnienia spotkały 
nas na drodze, budowanej w ramach projektu Północ-Południe. Współfi nansowaliśmy remonty dróg 
powiatowych: Wojsławice-Kromolin oraz Izabelów-Annopole Nowe. Nie można również zapomnieć
o Dożynkach Gminnych. Dzięki udziałowi przedstawicieli z miasta partnerskiego Lőrinci na Węgrzech
miały niepowtarzalny charakter.

6 naszaGMINA grudzień 2010 GMINNE POD

Znów minął rok, czyli 
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■ Uczestniczyliśmy w Europejskim Tygodniu Spor-
tu w Zborowskich.  Przedłużeniem zmagań sporto-
wych był Festiwal Sportu w Wojsławicach.
■ Otworzyliśmy plac zabaw w Korczewie, który 
powstał z inicjatywy Grupy Nieformalnej „Kobiety 
Górą!2”.
■ Przed końcem roku szkolnego najlepsi uczniowie 
gimnazjów, za szczególne osiągnięcia naukowe lub 
sportowe, otrzymali od wójta gminy Zduńska Wola 
nagrodę w formie wyjazdu nad Balaton na Wę-
grzech.
■ Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej 
we wsiach: Janiszewice, Ochraniew i Wymysłów 
przy udziale środków fi nansowych z PROW.

Lipiec:
Pomagamy w potrzebie

■ 11.350 kg zboża udało się zebrać wśród mieszkań-
ców gminy. Oprócz zboża do powodzian w Wilkowie 
– w województwie lubelskim – trafi ła odzież, arty-
kuły papiernicze oraz obuwie. Gmina sfi nansowała 
również obóz dla 31 dzieci z Wilkowa, które od 5 
do 16 lipca wypoczywały w miejscowości Stasikówka 
k/Białki Tatrzańskiej.
■ Zakończył się pierwszy etap prac przy budowie 
studni głębinowej w miejscowości Zborowskie.

Sierpień:
Ponieśliśmy plon
■ Tradycyjne wieńce i bochny chleba towarzyszyły 
rolnikom w Dożynkach Gminnych w Gajewnikach 

oraz dożynkach diecezji włocławskiej w Zduńskiej 
Woli. W gminnych dożynkach uczestniczyli miesz-
kańcy Lőrinci, którzy gotowali gulasz węgierski, 
a swoje umiejętności zaprezentował zespół Art Cafe 
Quartet oraz Balassa Brothers.

Wrzesień:
Nowe drogi i projekty
■ Zakończono przebudowy dróg: Biały Ług – Ko-
lonia Krobanów; Karolew – Suchoczasy oraz Woj-
sławice – Wólka Wojsławska.

■ W szkołach realizowane są projekty: „Bliżej suk-
cesów, bliżej gwiazd”, „Mocni sobą”, „Z matematyką 
za pan brat”.
■ W Rębieskich mieszkańcy rywalizowali podczas 
II Turnieju Sołeckiego, połączonego z otwarciem 
budynku gospodarczego dla Ludowego Zespołu 
Sportowego Rębieskie.
■ Na Jarmarku Wojewódzkim przy ulicy Piotrkow-
skiej w Łodzi prezentowała się gmina Zduńska Wola 
oraz koła gospodyń wiejskich z naszego terenu.

Październik:
Bezpieczniej w gminie
■ Otworzyliśmy kompleks boisk sportowych w ramach 
rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

■ Wszystkie jednostki strażackie uczestniczyły w ma-
newrach pożarniczych we wsi Zborowskie.
■ Rozpoczął się II etap remontu kościoła w Korcze-
wie, polegający na wymianie podłogi.

■ Poprawiliśmy stan bezpieczeństwa na drodze Mi-
chałów-Krobanów poprzez przebudowę 1.814 m as-
faltu wraz z odwodnieniem.

Listopad:
Wokół OSP i KGW

■ Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie wzboga-
ciła się o nowy wóz bojowy.
■ Członkinie kół gospodyń wiejskich z naszej gmi-
ny po raz pierwszy uczestniczyły w integracyjnym 
spotkaniu.
■ 17 listopada obowiązki wójta gminy – na jeden 
dzień – objęła gimnazjalistka Ewelina Szewczyk.
■ Sołectwa Janiszewice i Opiesin zostały wzboga-
cone o linię gazociągową.
■ Rozpoczęliśmy modernizację strażnicy OSP w Ja-
niszewicach oraz OSP w Michałowie.

Grudzień:
Życzeń i refl eksji czas

■ Początek ostatniego miesiąca roku rozpoczął się
I sesją z udziałem radnych VI kadencji.
■ „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu (...)”. Takimi słowami 
rozpoczął przysięgę Henryk Staniucha obejmując 
stanowisko wójta.
■ Turniej mikołajkowy w Wojsławicach przyciągnął 
najmłodszych piłkarzy rywalizujących o miano naj-
lepszych.
■ Rok zakończyliśmy Gminną Wigilią, w której 
uczestniczyło 350 osób.
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Najlepsi rządzili gminą
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K
to jest organem stanowiącym, wykonawczym i kon-
trolnym gminy Zduńska Wola? Ile lat funkcjonuje 
samorząd gminny? Z tymi i podobnymi pytania-

mi zmierzyły się uczestniczki II etapu konkursu o gminie 
Zduńska Wola w najstarszej grupie wiekowej, który or-
ganizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w różnym 
wieku. Najmłodsi uczestnicy wykonywali prace plastyczne, 
natomiast dzieci ze szkół podstawowych brały udział w kon-
kursie fotografi cznym oraz plastyczno-krajoznawczym.

Nagrodzono i wyróżniono
następujących uczestników:
kategoria I (przedszkole i klasa „0”) – konkurs plastyczny 
„Najpiękniejsze miejsce w naszej wsi”:
■ I miejsce – praca zbiorowa uczniów klasy „0b” z ZGiSP 
w Janiszewicach: Nicola Blaźniak, Dawid Krata, Ania Wol-
ska, Mateusz Szewczyk, Martyna Karnzol, Ola Binas, Klau-
dia Przepióra, Urszula Pilecka, Zuzia Kaźmierczak, Martyna 
Włodarczyk, Michał Grzanka, Julia Ciszewska (opiekun: 
Joanna Gałka);
■ II miejsce – Julia Cieśla z Gminnego Przedszkola w Ty-
mienicach (opiekun: Joanna Olejnik);
■ III miejsce – Natalia Kosecka z kl. „0” ze Szkoły Podsta-
wowej w Wojsławicach (opiekun: Wiesława Jabłońska)
kategoria II (klasy I-III szkół podstawowych) – konkurs 
fotografi czny „Najpiękniejsze miejsce w naszej wsi”:
■ I miejsce – Natalia Ciszewska z kl. 1b z ZGiSP w Jani-
szewicach (opiekun: Iwona Kołodziejczyk);

■ II miejsce – Patrycja Muchniewicz z kl. 1a z ZGiSP w Ja-
niszewicach (opiekun: Elżbieta Kacała);
■ III miejsce – Ewa Witkowska z kl. 1a z ZGiSP w Jani-
szewicach (opiekun: Elżbieta Kacała)
kategoria III (klasy IV-VI szkół podstawowych) – konkurs 
„Najciekawsze miejsce w gminie Zduńska Wola” – mapa, 
trasa wędrówki:
■ I miejsce – Eryk Chwiałkowski z kl. Vb z ZGSPiP w Cze-
chach;
■ II miejsce – Gabriela Gruda z kl. VI ZGiSP w Janisze-
wicach;
■ III miejsce – Łukasz Grabowski z kl. Va z ZGSPiP 
w Czechach.

Najtrudniejsze zadania konkursowe skierowano do gim-
nazjalistów, którzy musieli wykazać się wiedzą z zakresu hi-
storii oraz funkcjonowania samorządu gminnego. W pierw-
szym etapie konkursu uczestniczyło 71 uczniów ze szkół 
gimnazjalnych z terenu gminy Zduńska Wola. Do drugiego 
etapu zakwalifi kowało się 6 uczennic.
■ Nagroda główna – obowiązki wójta w dniu 17 listopa-
da – przypadła Ewelinie Szewczyk z III klasy Gminnego 
Gimnazjum w Janiszewicach.
■ Drugie miejsce oraz obowiązki zastępcy wójta w tym 
dniu przypadły Natalii Madziąg z Gminnego Gimnazjum 
w Czechach.
■ Trzecie miejsce wywalczyła Anna Pietrowska z Gminne-
go Gimnazjum w Janiszewicach i to ona zasiadła w fotelu 
sekretarza gminy.

T
akie ślubowanie po raz pierwszy 
w obecności pocztu sztandaro-
wego złożyli uczniowie pierw-

szych klas szkół podstawowych z gminy 
Zduńska Wola. Ślubowania odbywały 
się w obecności przedstawicieli: urzędu 
gminy, dyrekcji szkół, komitetów rodzi-
cielskich, zaproszonych gości, rodziców 
oraz starszych koleżanek i kolegów.

W tym roku ślubowanie złożyło 
127 uczniów klas pierwszych. Wszy-
scy wystąpili w odświętnych strojach. 

Oglądali z zainteresowaniem występy 
artystyczne, po których nastąpiło uro-
czyste pasowanie poprzez symboliczne 
dotknięcie ozdobnym ołówkiem lewe-
go ramienia ucznia.

Na koniec uroczystości uczniowie 
otrzymali legitymacje – symbol przy-
należności do szkolnej społeczności 
oraz dyplomy.

Pierwszakom – na początek – życzy-
my samych szóstek i piątek!

FOT. ARCHIWUM ZGiSP W JANISZEWICACH

Przybyło
nam
uczniów
Ślubuję uroczyście:
Być dobrym Polakiem
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły...
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Manewry Gminne Ochotniczych 
Straży Pożarnych „Październik 2010” 
odbyły się 23 października br. w Zbo-
rowskich. Organizatorem ćwiczeń był 
Henryk Staniucha, wójt gminy Zduń-
ska Wola, we współpracy z Wiesławem 
Kopytkiem, komendantem Powia-
towym Państwowej Straży Pożarnej 
w Zduńskiej Woli. W manewrach 
uczestniczyło 14 jednostek OSP.

Zadania, jakie postawiono
strażakom to:
■ gaszenie płonącego samochodu

i uwolnienie uwięzionego w nim psa,
■ gaszenie pożaru lasu,
■ zorganizowanie stanowisk zasilania

i tankowania wody.

W akcji wykorzystano samochody 
bojowe (do gaszenia pożaru), moto-
pompy (do zaopatrzenia wodnego), 
rozpieraki i nożyce hydrauliczne (w celu 
uwolnienia psa, uwięzionego w samo-
chodzie). Rozstawiono kurtyny wod-
ne, aby nie dopuścić do rozprzestrze-
niania się pożaru na inne części lasu 

oraz zbudowano linię zasilania w wodę 
ze zbiornikiem brezentowym.

Celem zorganizowanych ćwiczeń 
było sprawdzenie mobilności jedno-
stek OSP z terenu gminy Zduńska 
Wola, podniesienie poziomu spraw-

ności i wyszkolenia strażaków ochot-
ników oraz sprawdzenia praktycznego 
posługiwania się systemem łączności 
bezprzewodowej.

Podsumowania ćwiczeń dokonał 
wójt Henryk Staniucha, który stwier-

dził, że zasadnicze cele manewrów 
zostały osiągnięte w stopniu dobrym. 
Na koniec podziękował ochotnikom 
za zaangażowanie i trud nie tylko 
w czasie ćwiczeń, ale również za cało-
roczną ich działalność.

Strażacy na manewrach

N
owy, w pełni wyposażony wóz bojowy tra-
fi ł do jednostki OSP w Korczewie. Nowo-
czesny mercedes kosztował prawie 600 tys. 

złotych. Druhowie zostali wsparci fi nansowo przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi, Komendę Główną PSP, 
Zarząd Główny Związku OSP oraz Urząd Gminy 
w Zduńskiej Woli. 

Auto, obok standardowego wyposażenia gaśni-
czo-ratowniczego, wyróżnia się silnikiem z turbiną, 
autopompą z wysokim ciśnieniem oraz wyciągarką 
mechaniczną.

Jednostka, która należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, jest drugą po Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Janiszewicach, wyposażoną w tak 
nowoczesny sprzęt.  

Kluczyki do nowego wozu bojowego zostały prze-
kazane w dniu 11 listopada po mszy świętej, która na 
czas remontu korczewskiej świątyni, odprawiana jest 
właśnie w strażnicy OSP. 

Wszystkim druhom ochotniczych straży pożar-
nych w gminie Zduńska Wola wypada tylko życzyć 
takiej samej ilości powrotów, co wyjazdów do akcji 
ratowniczych.

Druhowie z mercedesem



Uszatek, Colargol, Kubuś Puchatek i wiele innych mi-
siów znaleźć można w naszych domach. Mimo dostępu 

do nowoczesnych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, 
moda na misie nie mija, bo: „Czy to jutro, czy to dziś, wszyst-
kim jest potrzebny miś!”.

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. 
W Szkole Podstawowej w Wojsławicach zorganizowano 
spotkanie poświęcone tej najmilszej każdemu dziecku za-
bawce. Śpiewano piosenki, układano puzzle, rozstrzygnięto 
konkursy w trzech kategoriach wiekowych, m.in. na portret 
najpiękniejszego misia oraz na strój misia.

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody, które 
w poszczególnych kategoriach otrzymały:
■ w grupie przedszkolnej: 1. miejsce – oddział przedszkolny,
2. miejsce – przedszkolaki;
■ w grupie klasy I-III: 1. miejsce – klasa I,
2. miejsce – klasa III, 3. miejsce – klasa II;
■ w grupie klasy IV-VI: 1. miejsce – klasa V,
2. miejsce – klasa IV, 3. miejsce – klasa VI.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i wierzymy, że plu-
szowy miś jeszcze długo będzie ich najlepszym przyja-
cielem. 
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Najlepszy przyjaciel – miś

Leksykon 
sołectw
W dniu 20 grudnia br. podpisana 

została umowa pomiędzy Samo-

rządem Województwa Łódzkiego 

a Gminą Zduńska Wola. Umowa 

dotyczy realizacji operacji pt.: 

„Leksykon sołectw gminy Zduń-

ska Wola”. Celem wydawnictwa 

jest promocja obszaru wiejskiego 

i ukazanie dziedzictwa kulturowe-

go oraz rozpowszechnienie infor-

macji o sołectwach, wchodzących 

w skład gminy Zduńska Wola.

Pomoc fi nansowa zostanie 

przyznana na operację z zakre-

su małych projektów (działania 

413: „Wdrażanie lokalnych stra-

tegii rozwoju”), objętych Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. Cele 

szczegółowe, na które wpłynie 

niniejsza operacja, to: populary-

zacja i rozwój produkcji wyrobów 

regionalnych oraz rozwój usług 

turystycznych.

Kwota dofi nansowania obej-

mie 70 proc. kosztów kwalifi ko-

wanych i wyniesie 17.885 zł.

Gmina
w obiektywie

W dniu 20 września br. podpisano 

umowę pomiędzy Samorządem 

Województwa Łódzkiego a gminą 

Zduńska Wola na realizację pro-

jektu pt.: „Gmina Zduńska Wola 

w obiektywie – wydanie folderu 

promocyjnego Gminy Zduńska 

Wola wraz z mapą turystyczną”.

Celem wydawnictwa jest pro-

mocja gminy Zduńska Wola oraz 

ukazanie jej dziedzictwa kulturo-

wego. Pomoc fi nansowa na ope-

rację przyznana została z zakresu 

małych projektów (działanie 413: 

„Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”), objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe, na które 

wpłynęła niniejsza operacja, to: 

popularyzacja i rozwój produkcji 

wyrobów regionalnych oraz roz-

wój usług turystycznych.

Kwota dofi nansowania tego 

przedsięwzięcia obejmowała 

70 proc. kosztów kwalifi kowa-

nych i wyniosła 10.010 zł.

Folder został wydany z koń-

cem listopada, a jego zawartość 

można oglądać również na stronie 

www.ugzw.com.pl.

8 grudnia, z inicjatywy Lokalnej 
Grupy Działania „Podkowa”, odby-
ły się szkolenia z zakresu ubiegania 
się o pomoc w ramach działań: „Róż-
nicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” oraz „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” objętych 
PROW na lata 2007‒2013.

W szkoleniu uczestniczyli rolnicy, 
przedsiębiorcy z obszaru działania 
LGD „Podkowa”. Szkolenie prowa-
dziła Katarzyna Nowak z Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Bratoszewicach. Lokalna Gru-
pa Działania „Podkowa” przewiduje 
nabór wniosków w tych działaniach 
pod koniec I kwartału 2011 roku.

Natomiast 10 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Zapoli-
cach odbyło się szkolenie pn. „Identy-
fi kacja produktów tradycyjnych”. 

Produkty tradycyjne ze względu 
na swój specyfi czny charakter, niedużą 
skalę wytwarzania, użycie naturalnych 

składników oraz przestrzeganie staro-
dawnych metod wytwarzania są pro-
duktami wyjątkowymi.

– Chcemy zidentyfi kować jak naj-
większą liczbę tych specjałów wytwa-
rzanych na obszarze działania LGD 
„Podkowa” – mówi Sebastian Rzeźnik, 
koordynator LGD „Podkowa”.

W szkoleniu uczestniczyły człon-
kinie kół gospodyń wiejskich z gmin: 

Szadek, Zduńska Wola i Zapolice. 
Można zatem oczekiwać, że efektem 
prowadzenia powyższej identyfi ka-
cji będzie pobudzenie aktywności 
gospodarczej, wzrost poziomu róż-
nicowania działalności zarobkowej 
na obszarach wiejskich, a także roz-
wój agroturystyki i turystyki wiej-
skiej w regionach, z których pocho-
dzą dane produkty.

Stawiamy
na produkty tradycyjne!



Mikołajkowi 
sportowcy
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Pięcioosobowe drużyny ze wszystkich szkół podsta-
wowych z terenu gminy wzięły udział w III Miko-

łajkowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików 
o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola, który odbył 
się 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Wojsławicach. 
W turnieju obowiązywał system pucharowy, a czas jed-
nego meczu wynosił 2 x 7 minut. Turniej udowodnił, 
że młodzi zawodnicy mają w sobie najwięcej siły i chęci 
do walki – zgodnie z zasadą fair play.

Pierwsze miejsce przypadło drużynie z Krobanowa, 
która pokonała Szkołę Podstawową z Czech. Trzecie 
miejsce wywalczyli sportowcy ze Szkoły Podstawowej 
w Izabelowie. Miano najlepszego bramkarza przypadło 
Kacprowi Rumplowi (SP Wojsławice), a królem strzel-
ców wybrano Jakuba Błachuta (SP Krobanów). 

Choć na podium stanęli najlepsi, to tak naprawdę 
w tym dniu wygrali wszyscy. Bo wszyscy uczestnicy 
zawodów, choć mali ciałem, pokazali wielkiego ducha 
sportu i rywalizacji. Dlatego każdy mały zawodnik za-
służył na pamiątkowy medal i dyplom oraz na owoce 
i słodycze z worka Świętego Mikołaja! Z

d
u
ń

sk
a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

W dniu 12 marca 2010 roku weszła w życie noweli-
zacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jakie 
zmiany wprowadziła ta nowelizacja?

– Zmian jest wiele, ale najistotniejsze jest to, 
że zostały uszczegółowione sprawy, które budziły 
wcześniej wiele kontrowersji. Jedna z podstawowych 
zmian dotyczy programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

Rozszerzono również katalog podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia działalności pożytku pu-
blicznego. Obok organizacji pozarządowych, kościel-
nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorial-
nego, ustawa dopuszcza do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego m.in. spółdzielnie socjalne.

Wprowadzone zostały nowe pojęcia, tj. integracja 
oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, co skutkuje roz-
szerzeniem sfery zadań publicznych.

Kolejną, ale bardzo istotną zmianą są nowe formy 
współpracy organów administracji z organizacja-
mi pozarządowymi. Jedną z tych form współpracy 
są konsultacje. Mają one służyć poznaniu opinii orga-
nizacji pozarządowych na temat tworzonych projek-

tów aktów prawa miejscowego. Tak jest w przypadku 
programu współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, 
których terytorialny zakres działania obejmuje obszar 
gminy Zduńska Wola.

Pozostałe nowe formy współpracy dotyczą moż-
liwości udzielania przez jednostki samorządu tery-
torialnego pożyczek, gwarancji, poręczeń organiza-
cjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym 
do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Jak będzie wyglądał program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi w 2011 roku?

– W demokratycznym społeczeństwie organizacje 
pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnych 
społeczności, skupiają najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego 
środowiska. Dlatego konieczne jest włączenie pod-
miotów pozarządowych w system funkcjonowania 
gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Program współpracy ma charakter obligatoryjny. 
Powinien on być uchwalony do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego działanie programu, ale w związku 
z tegoroczną zmianą ustawy i wprowadzeniem obo-
wiązkowych konsultacji społecznych, wprowadzenie 
programu w gminie Zduńska Wola na rok 2011 na-
stąpi w styczniu 2011 roku. Treści, które ma zawie-
rać program, w dużej mierze zależeć będą od opinii 
organizacji pozarządowych.

Tegoroczny program musi obejmować: priorytetowe 
zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób 
realizacji programu, wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację programu, sposób oceny realizacji 
programu, informację o sposobie tworzenia programu 

oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i za-
sady działania komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert.
Znowelizowana ustawa zobowiązuje Radę Gmi-
ny do określenia w drodze uchwały szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarzą-
dowymi.

– Rada Gminy Zduńska Wola na LVII sesji 
w dniu 10 listopada 2010 roku przyjęła uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. Uchwała ta wejdzie 
w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. Następnie 
wójt gminy Zduńska Wola w formie zarządzenia 
poinformuje o rozpoczęciu i formie konsultacji. 
Informacja o rozpoczęciu konsultacji będzie miała 
charakter jawny i otwarty, a zamieszczona będzie 
na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy infor-
macyjnej w budynku urzędu. Konsultacje rozpoczną 
się 22 grudnia i będą trwać 10 dni.

Wszelkie szczegóły dotyczące sposobu konsulta-
cji zawarte są w Uchwale Nr LVII/380/10, która za-
mieszczona jest na stronie internetowej BIP urzędu. 

Małgorzata Krajewska, 
kierownik referatu
ds. kadr,
kultury i promocji,
pokój nr 17,
tel. 43 825 33 74 

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Współpracujemy z organizacjami



Z
d

u
ń

sk
a
 W

o
la

 n
a
sz

a
 g

m
in

a
 w

w
w

.u
g
zw

.c
o
m

.p
l

12 naszaGMINA grudzień 2010 WYDARZENIA

„Wśród nocnej ciszy 
głos się rozchodzi...”
– tymi słowami 
polskiej kolędy 
rozpoczęło się 
Spotkanie Wigilijne 
mieszkańców gminy 
Zduńska Wola.
Były świąteczne 
życzenia, kolędy 
i wigilijne potrawy.

Przedstawiciele urzędu gminy, władz 
powiatowych, kół gospodyń wiejskich, 
ochotniczych straży pożarnych, radni 
Rady Gminy Zduńska Wola, sołtysi, dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu 
gminy, osoby samotne, osoby wspierają-
ce przedsięwzięcia organizowane przez 
Urząd Gminy Zduńska Wola oraz człon-
kowie Młodzieżowej Rady Gminy spo-
tkali się w Zespole Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Janiszewicach. To głównie 
dzięki pracy sołtysów i radnych spotkanie 
mogło odbyć się już po raz czwarty. Ale 
w tym roku, z uwagi na fi nansowe wspar-
cie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działań osi 4 Leader PROW 2007-2013, 
mogło być zrealizowane w uroczystej 
oprawie aż dla 350 osób.

– Niech biały opłatek, symbol życia, bę-
dzie nadzieją na lepsze jutro – tymi słowa-
mi rozpoczął życzenia wójt Henryk Sta-
niucha. Po modlitwie i życzeniach księdza 
prałata Dariusza Kalińskiego, kustosza 
Bazyliki Mniejszej p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Zduńskiej Woli, uczestnicy wi-
gilijnego spotkania przystąpili do symbo-
licznego łamania się opłatkiem.

Uczniowie z janiszewickiej szkoły 
Jasełkami przenieśli nas w czasy, kiedy 
to Bóg narodził się w Betlejem. Doniosłej 
atmosferze towarzyszyły kolędy w wyko-
naniu zespołu muzyki dawnej „Proavi-
tus”, który swoim koncertem podkreślił 
niezwykły nastrój i magię Świąt Bożego 
Narodzenia.

– Takie spotkania są bardzo potrzebne 
naszej społeczności. Służą integracji i bu-
dowaniu dobrych relacji międzysąsiedz-
kich – powiedziała jedna z uczestniczek 
spotkania wigilijnego.

Wszyscy biorący udział w Gminnej Wi-
gilii otrzymali pamiątkowe kartki świą-
teczne, wykonane przez uczniów szkół 
z terenu gminy Zduńska Wola.

Gminne kolędowanie


