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INFORMACJE
Szanowni Mieszkańcy!

Jestem dumny, że mieszkam na te-
renie gminy Zduńska Wola. Czy

    Państwo także jesteście z tego dum-
ni? Mam nadzieję, że nie macie żalu 
do losu, że nie mieszkacie na tere-
nie miasta, na przykład w Zduńskiej 
Woli…? Stały wzrost liczby mieszkań-
ców na terenie naszej gminy wskazu-
je, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem 
do zamieszkania. Są powroty na ojco-
wiznę, powroty sentymentalne w strony 
dzieciństwa, wybory wynikające z po-
szukiwania swojego nowego miejsca 
na ziemi. Moim zdaniem są to wybory 
przemyślane.

W naszej gminie dużą wagę przy-
kładamy do rozwoju dzieci i młodzieży, 
skutecznie wykorzystując nowoczesną 
bazę oświatową. Posiadamy rozwiniętą 
sieć dróg, gmina jest zwodociągowa-
na i w prawie 50 proc. skanalizowana. 

Otwiera się coraz więcej prywatnych 
fi rm. Jesteśmy gminą kreatywną, pręż-
ną, atrakcyjną pod względem przyrod-
niczym i gospodarczym, z ogromnym 
potencjałem ludzkim.

Mam wrażenie, że czasem dopada 
nas bezinteresowna zawiść, innym 
razem brakuje nam tolerancji, wyro-
zumiałości i wiary w drugiego czło-
wieka. Ciężko pracującego sąsiada, 
prowadzącego działalność gospodar-
czą, który z trudem się dorabia, trak-
tujemy jak złodzieja i źle mu życzymy. 
Urzędnika, który wydaje decyzje zgod-
nie z obowiązującym prawem, ale nie 
po naszej myśli – określamy mianem 
łapówkarza. Tak łatwo wypowiadamy 
osądy o drugim człowieku i tak łatwo 
je przyjmujemy.

Zastanówmy się, jaki interes mają ci, 
którzy podając fałszywe świadectwo 

przeciw bliźniemu swemu: sąsiadowi, 
biznesmenowi, urzędnikowi – łamią 
ósme przykazanie? Nauczmy się kie-
rować własnym rozumem, sumieniem, 
dokonując własnej oceny sytuacji. Na-
uczmy się ze sobą rozmawiać i mądrze 
korzystać z uprawnień, jakie zapewnia 
nam państwo prawa.

Życzę wszystkim więcej wiary 
w drugiego człowieka...

Henryk Staniucha
wójt gminy Zduńska Wola
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PUBLIKACJE   REKLAMY   DRUK

Po raz pierwszy 
na Jarmarku

Reprezentantki 3 kół gospodyń 

wiejskich – z Wólki Wojsławskiej, 

Izabelowa oraz Korczewa – wzię-

ły udział w VII Jarmarku Zduńsko-

wolskim, który odbył się 28 maja 

w pasażu im. Feliksa Rajczaka.

Organizatorem Jarmarku był 

Urząd Miasta Zduńska Wola. 

W tym roku inspiracji szukano 

w folklorze, co potwierdzały wy-

stroje stoisk oraz przygotowany 

program.

Mieszkanki gminy Zduńska Wo-

la sprzedawały tradycyjne wiejskie 

przysmaki, w tym ciasta. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się 

również rękodzieło, a zwłaszcza 

wyroby wykonywane szydełkiem. 

Piękne prace wystawiła Halina Ma-

larczyk, członkini Koła Gospodyń 

Wiejskich z Korczewa.

XVII Sportowy Turniej Miast 
i Gmin, organizowany przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich, od-
był się w dniach 26 maja – 1 czerwca. 
Uczestniczyła w nim gmina Zduń-
ska Wola. Nasi reprezentanci od 2009 
roku biorą udział w Europejskim Ty-
godniu Sportu dla Wszystkich.

W trakcie tych siedmiu dni zorga-
nizowaliśmy na terenie naszej gminy 
mnóstwo imprez o charakterze spor-
towym. Turnieje, zawody i rozgrywki 

skierowane były zarówno do przed-
szkolaków, jak i dorosłych mieszkań-
ców. Łącznie w akcji uczestniczyło 
2.500 osób.

W organizację przedsięwzięcia za-
angażowane były szkoły, przedszko-
la, animatorzy sportu, Urząd Gminy 
Zduńska Wola, Gminna Rada Sportu 
oraz liczni partnerzy (instytucje pu-
bliczne i fi rmy prywatne).

W tegorocznej, 18. już edycji Tur-
nieju Miast i Gmin, nasza gmina
– wśród 146 gmin i miast startujących 

w kategorii od 7.500 do 15.000 miesz-
kańców – zajęła bardzo wysokie, bo 9. 
miejsce, które było premiowane nagro-
dą fi nansową.

Głównym celem organizowanych 
imprez była aktywizacja ruchowa 
jak największej liczby mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy dotychczas 
nie interesowali się sportem. Ta inicja-
tywa powinna się przyczynić do pro-
mowania zdrowego stylu życia oraz 
jak najlepszej formy spędzania wol-
nego czasu.

Sportowa gmina z nagrodą

Dożynki 2011Dożynki 2011
Ogrodziska przy Domu RolnikaOgrodziska przy Domu Rolnika

niedziela 21 sierpnia 2011 r.niedziela 21 sierpnia 2011 r.
11.00 – msza święta polowa11.00 – msza święta polowa

12.00 – prezentacja wieńców dożynkowych12.00 – prezentacja wieńców dożynkowych
13.00 – biesiada dożynkowa13.00 – biesiada dożynkowa

Liczne atrakcje i niespodzianki Liczne atrakcje i niespodzianki 
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WYDARZENIA

Międzynarodowy Dzień Dziecka – to dzień, 
w którym najmłodsi oczekują zwiększonej daw-
ki przyjemności, łakoci, organizacji imprez i… 
prezentów. Najlepiej, gdy jest ich dziewięć!

Dlatego w tym dniu Henryk Staniucha, wójt gmi-
ny Zduńska Wola, wraz z radnymi i sołtysami otwie-
rał place zabaw, które powstały w Annopolu Starym, 
Tymienicach, Pratkowie, Janiszewicach, Czechach, 
Suchoczasach, Gajewnikach, Krobanowie i Wymy-
słowie.

Chyba nie można oczekiwać większej radości 
na twarzach dzieci, niż ta, którą daje wspólna za-
bawa z rówieśnikami na nowo wybudowanym placu 
zabaw. Te oddane 1 czerwca są ogrodzone i wypo-
sażone w różne urządzania. Milusińscy mogą ko-
rzystać z karuzeli, zjeżdżalni i huśtawek. Na placach 
ustawiono także altanki i zainstalowano ławki oraz 
kosze na śmieci.

– To z myślą o was, drogie dzieci, podjęliśmy ini-
cjatywę budowy placów zabaw. Chcemy, abyście wraz 
z opiekunami spędzali tu najprzyjemniejsze chwi-

le, bo dzieciństwo to czas beztroski. Niech trwa jak 
najdłużej – życzył najmłodszym mieszkańcom wójt 
Henryk Staniucha.

Budowa placów zabaw była współfi nansowana 
z dotacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Wniosek został złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Całość inwestycji zamyka się kwotą prawie 500 
tysięcy złotych.

Place zabaw na Dzień Dziecka

Na polską
i węgierską nutę
Na zaproszenie Zoltana Viga, bur-

mistrza partnerskiego miasta 
Lörinci delegacja gminy Zduńska 
Wola z wójtem Henrykiem Staniu-
chą, w dniach 27-29 maja, uczestni-
czyła w ceremonii otwarcia w tym 
mieście placu zabaw dla dzieci, drogi 
i oddziału banku. Dodatkową atrakcją 
był międzynarodowy festiwal kulinar-
ny i muzyki folklorystycznej. Wśród 
uczestników festynu było wiele grup 
węgierskich, a – obok polskiej – także 
delegacja z St. Lorenz, austriackiego 
miasta zaprzyjaźnionego z Lörinci.

W części muzycznej polski folklor 
zaprezentował zespół „Szadkowiacy”. 
Kulinarne atrakcje przygotowały na-
tomiast członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Tymienic. Muzyka i po-
trawy z Polski cieszyły się dużym zain-

teresowaniem Węgrów. „Szadkowiacy” 
wielokrotnie bawili muzyką i śpiewem, 
a i trud naszych gospodyń został doce-
niony: kluski z sosem i młoda kapusta 
zniknęły ze stołów jako pierwsze.

 FOT. JACEK DREWNIAK



4 naszaGMINA czerwiec 2011 

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

INFORMACJE

Pokazujemy historię regionu
Uroczysta promocja Leksykonu So-
łectw Gminy Zduńska Wola odbyła 
się 15 czerwca w Zespole Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janiszewi-
cach.

W spotkaniu uczestniczyli: radni, 
sołtysi z naszej gminy, pracownik nau-
kowy z Uniwersytetu Łódzkiego wraz 
z przedstawicielami Lokalnej Grupy 
Działania „Podkowa” oraz Starostwa 
Powiatowego w Zduńskiej Woli, pre-
zesi ochotniczych straży pożarnych, 
przewodniczące kół gospodyń wiej-
skich, dyrektorzy bibliotek ze Zduń-
skiej Woli oraz dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych.

– Nie mam wątpliwości, że po uka-
zaniu się Leksykonu rozpocznie się 
przekazywanie informacji, które mogą 
być podłożem do tworzenia szerszych 
opracowań. Zakładam, że w przyszłych 
latach pojawią się inne publikacje przy 
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim 
– powiedział wójt Henryk Staniucha.

Leksykon powstał w oparciu o prace 
dyplomowe, wykonane przez studen-
tów geografi i na seminarium w Kate-
drze Zagospodarowania Środowiska 
i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu 
Łódzkiego.

– Co roku mamy studentów, którzy 
piszą prace dyplomowe. Przyjęliśmy 
pewien schemat, polegający na charak-

terystyce wsi w wybranych gminach, 
w zależności, na którą zdecydujemy się 
w danym roku. Szkoda by było, aby ten 
materiał trafi ł do szufl ady biurka. Dla-
tego chcemy zainteresować samorządy, 
aby później ten zaktualizowany i uzu-
pełniony materiał wydawać w formie 
na przykład takiej publikacji – podkre-
ślał dr Bartosz Bartosiewicz, redaktor 
naukowy publikacji, a jednocześnie 
adiunkt w Katedrze Zagospodarowa-
nia Środowiska i Polityki Przestrzen-
nej Uniwersytetu Łódzkiego. – Należy 
pamiętać, że prace powstały w latach 
2003-2006. Część informacji zosta-
ła zaktualizowana, ale kiedy państwo 
będą go czytać, na pewno pojawią się 
pewnie nieścisłości – dodał na koniec.

Cały zespół redakcyjny tworzyło 
siedmiu autorów. Są to: dr Bartosz 
Bartosiewicz, mgr Sylwia Kowa-
ra, dr Katarzyna Osiecka-Milewska, 
dr Jacek Nalewajko, mgr Agnieszka 
Ogrodowczyk, mgr Marcin Turczyn 
oraz mgr Joanna Ulańska.

Prawie wszystkie sołectwa opisane 
są oddzielnie. Wyjątkiem jest Micha-
łów i Ostrówek. Każde opracowanie 
podzielone jest na wyraźne części, 
w których znajdziemy informacje o 
położeniu, środowisku przyrodniczym, 
historii, sposobie użytkowania ziemi, 
stanie zagospodarowania oraz o struk-
turze społeczno-gospodarczej.

– Leksykon jest naszą historią i naszą 
tożsamością. Bardzo dziękuję wójtowi 
gminy i pracownikom za to, że taka pu-
blikacją się ukazała – takimi słowami 
zwróciła się do zebranych gości Joanna 
Jarosławska, naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatowym w Zduńskiej Woli pod-
czas wręczania Leksykonu.

Uroczystość uświetnił występ 
uczniów z Zespołu Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. 
Wybrano przedstawienie o Świętym 
Maksymilianie Marii Kolbe z racji ob-

chodzonego Roku Kolbiańskiego.
Wydanie Leksykonu było możliwe 

dzięki pośrednictwu Lokalnej Grupy 
Działania „Podkowa”. Celem wydaw-
nictwa jest promocja obszaru wiejskie-
go, ukazanie dziedzictwa kulturowe-
go oraz rozpowszechnienie informacji 
o sołectwach, które wchodzą w skład 
gminy Zduńska Wola. Pomoc fi nan-
sowa została przyznana na operację 
z zakresu małych projektów, obję-
tych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 i wyniosła 
17.885 zł.

Wójt Henryk Staniucha wręcza Leksykon Józefowi Badziakowi, prezesowi Zarządu Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zduńskiej Woli FOT. ARCHIWUM UG

Święto ognia, wody i miłości…
Według mitologii słowiańskiej 

– sobótki, zwane też kupałą 
– to pozostałość po uroczystościach 
na cześć bogini Soboty, dla której pa-
lono ognie i rzucano w nie pęki aro-
matycznych ziół. Sobótka obchodzona 
była w czerwcu, kiedy dzień równał się 
z nocą. W dawnych wiekach w tę noc 
na wzgórzach palono ogromne ogni-
ska, aby w ten sposób uczcić zenit mocy 
słońca.

Na naszym terenie tradycję tę po-
stanowiła wskrzesić Lokalna Grupa 
Działania „Podkowa”, która 24 czerw-
ca zorganizowała imprezę „Noc 
Świętojańska”. Udział w niej wzięli 
przedstawiciele władz regionu, człon-
kowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy 
gmin członkowskich: Szadku, Zapolic 
i Zduńskiej Woli.

Nocne spotkanie uświetniły wystę-
py: Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 

Sędziejowicka”, Zespołu Wokalnego 
Seniorów „Wrzos” oraz Kapeli „Szad-
kowiacy”.

Głównym punktem imprezy było 
jednak tradycyjne puszczanie wian-
ków świętojańskich, poprzedzone 
rozstrzygnięciem konkursu na najład-
niejszy wianek. W konkursie wzięło 
udział 25 wianków, zgłoszonych przez 
koła gospodyń wiejskich oraz sołectwa. 
Za najładniejszy, wykonany zgodnie 
z tradycją, uznano wianek sołectwa 
Pstrokonie. Drugie miejsce przypadło 
w udziale KGW Kłady – Dionizów, 
ostatnie miejsce na podium zajęłoy pa-
nie z KGW Wilamów.

Tuż po ogłoszeniu wyników konkur-
su nastąpił moment, na który wszyscy 
z niecierpliwością czekali – puszczanie 
wianków i palenie sobótki. Imprezę za-
kończyła zabawa taneczna.

współpraca: Paulina Stańczyk
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WYDARZENIA

Mocne kości, zdrowe piersi
„Cicha złodziejka kości” – tak na-
zywana jest osteoporoza. Choroba 
ta może przez długi czas przebiegać 
bezobjawowo. Wczesne rozpozna-
nie pozwala spowolnić lub nawet 
zahamować rozwój choroby. Służą 
temu badania densytometryczne, 
polegające na ocenie gęstości tkanki 
kostnej. Badanie trwa kilka minut, 
jest całkowicie bezpieczne, wykony-
wane za pomocą promieni rentgena 
o niewielkiej dawce promieniowa-

nia. Jedynym przeciwwskazaniem 
jest ciąża.

Mieszkańcy gminy Zduńska Wola 
mogli szybko i bezpłatnie sprawdzić 
stan swoich kości, ponieważ 29 maja 
w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Czechach prze-
prowadzono stosowne badania. Wy-
niki otrzymywali od razu i na miejscu 
mogli omówić je ze specjalistą.

– Przebadaliśmy ponad 100 osób. 
Wartości od 0 do -1,0 uznawane 

są za normę, wartości od -1,0 do -2,5 
wskazują na osteopenię, a te powy-
żej 2,5 – to widoczna osteoporoza. 
W większości przypadków w Cze-
chach wyniki wskazywały na osteo-
porozę – tak podsumował badania 
radiolog Adam Bolek.

–  Właściwie przyjechałam po to, 
aby zbadać sobie piersi, ale przy okazji 
postanowiłam sprawdzić stan swoich 
kości. Powinnam wykonać dodatko-
we badania diagnostyczne z kręgosłupa 
lub z szyjki kości udowej, ponieważ mój 
wynik jest negatywny. Mam 64 lata 
i muszę się już liczyć z takimi wynikami
– mówiła pani Krystyna, która nie zre-
zygnowała także z badania mammo-
grafi cznego. 

Od rana mieszkanki Czechów mo-
gły również zmierzyć sobie poziom 
cukru we krwi oraz wykonać rentge-
nowskie badanie piersi, które jest obec-
nie najlepszym sposobem wykrywania 
raka piersi w jego wczesnym stadium 
rozwoju. Osoby zainteresowane odwie-
dzały również stoisko Zduńskowol-
skiego Stowarzyszenia „Amazonki” 
oraz Wojewódzkiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w Łodzi.

Prymusi
w Komańczy

Po raz kolejny najlepsi gimnazja-

liści z gminnych szkół otrzymają 

od wójta nagrodę w postaci wa-

kacyjnego wyjazdu. W tym roku, 

w towarzystwie węgierskich przy-

jaciół, nasi prymusi pojadą do Ko-

mańczy, gdzie spędzą 9 dni.

Wyjazd zaplanowano na 26 lip-

ca. W programie jest m.in. zwiedza-

nie klasztoru sióstr nazaretanek, 

czyli miejsca internowania kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego; cer-

kwi w Komańczy, Muzeum Lamp 

Naftowych w Krośnie oraz zamku 

w Łańcucie. Jeden dzień uczestnicy 

obozu spędzą nad Zbiornikiem So-

lińskim, gdzie atrakcją będzie rejs 

statkiem po Solinie. Nie zabraknie 

pieszych wycieczek, w tym do Je-

ziorek Duszatyńskich.

W każdym dniu odbywać się bę-

dą zajęcia dydaktyczne, połączone 

z pogadankami na temat pierwszej 

pomocy i ochrony przeciwpożaro-

wej, zachowania bezpieczeństwa 

w podróży, roli zbiornika retencyj-

nego itp. Będą gry i zabawy, piecze-

nie kiełbasek przy ognisku.

Oby tylko dopisała pogoda!

Kapłan wśród 
strażaków, 
strażak wśród 
kapłanów
Piotr Kępniak przez wiele lat był 

jednym z druhów w OSP Michałów. 

Nie został jednak strażakiem zawo-

dowym. W pewnym momencie ży-

cia wybrał inne powołanie – studia 

w seminarium duchownym.

Druhowie z OSP w Michałowie 

i Zdzisław Jankowiak, radny z rejo-

nu Karsznice-Michałów-Ostrówek, 

wraz z pocztem sztandarowym, to-

warzyszyli swojemu byłemu kole-

dze z Jednostki podczas jego mszy 

prymicyjnych. Pierwsza z nich od-

była się w Katedrze Łódzkiej 29 

maja, a kolejna – 5 czerwca w Pa-

rafi i Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Karsznicach.

– Chciałbym, aby moja obec-

na służba znów przyczyniała się 

do niesienia pomocy wielu ludziom 

w ich codziennych problemach – 

tak odpowiedział nowo wyświęco-

ny ksiądz Piotr Kępniak, zapytany 

o swoje powołanie.

Na wszystkie nadchodzące la-

ta posługi kapłańskiej – Szczęść 

Boże!

Festyn Rodzinny przy Szkoły Podstawowej w Izabelo-
wie odbył się 28 maja. Po raz kolejny inicjatywę podjęła 
Rada Rodziców wespół z Radą Sołecką, nauczycielami, 
uczniami i ludźmi dobrej woli, którzy zdecydowali się 
sponsorować imprezę.

W programie festynu uwzględniliśmy wiele atrakcji: 
kiermasz odzieżowy, kawiarenkę, loterię fantową, smako-
łyki z grilla, mecz piłki nożnej ojcowie-synowie oraz mecz 
w dwa ognie mamusie-córki. W tym przypadku sponso-
rem nagród w postaci koszulek i drobnych upominków 
było LOTTO.

Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu dzieci 
z oddziału przedszkolnego „Rodzinka” i uczniów kl. II 
i IV, którzy zaprezentowali przedstawienie „Leśny kon-
cert”. W programie był także układ taneczny w wykonaniu 
uczennic z kl. V i VI.

Dzieci mogły brać udział licznych grach i zabawach spor-
towych; spróbować swoich sił na strzelnicy, odbyć prze-
jażdżkę kucykiem oraz podokazywać na zjeżdżalni pneu-
matycznej. Chętni uczestniczyli w warsztatach plastycznych, 
podczas których wykazywali się umiejętnościami w rysowa-
niu na chodniku i tworzeniu kwiatów z bibuły; korzystali 
także z możliwości pomalowania twarzy przez specjalistki 
z Avonu. W punkcie LOTTO czekały na wszystkich chęt-
nych ciekawe losy – każdy wygrywał!

Zebrane podczas festynu środki fi nansowe są przezna-
czone na zakup sztandaru dla szkoły.

 tekst i zdjcia: SP w Izabelowie

Szkolny festyn dla rodzinki
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 IV FESTYN RE 

Zdecydowanie sta 

Na IV Festyn Recyklingowy, 
który pod hasłem: „Mamy rady 
na odpady” odbył się 7 maja 
w Wojsławicach, mieszkańcy 
gminy Zduńska Wola dostarczyli: 
makulaturę, puszki, kapsle, opony 
i inne odpady – w imponujących 
ilościach.

Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Zduń-
ska Wola. Wojsławicka impreza stanowiła kontynua-
cję działań kampanii w zakresie edukacji ekologicz-
nej, którą gmina Zduńska Wola rozpoczęła w 2008 
roku. Jej celem jest promowanie selektywnej zbiórki 
odpadów „u źródła” oraz podnoszenie świadomości 
ekologicznej lokalnej społeczności.

Gmina Zduńska Wola już po raz czwarty podjęła 
działania edukujące w zakresie prawidłowej segre-
gacji odpadów. Kampanię edukacyjną skierowano 
do wszystkich grup społecznych i wiekowych uzna-
jąc, że najlepszym przekazem jest informacja bez-
pośrednia. Wszyscy zainteresowani podczas festynu 
mogli uczestniczyć w warsztatach, które przygoto-
wała fi rma Remondis. Jej przedstawiciele umożliwili 
„ciekawskim” rozkręcanie sprzętu rtv-agd na części 
pierwsze...

– Podczas festynu demonstrowaliśmy, ale również 
umożliwialiśmy jego uczestnikom, zmierzenie się 

ze swoimi umiejętnościami, związanymi z „kore-
spondencją” z naturą. W naszym ekolaboratorium 
pokazywaliśmy mechanizmy związane z funkcjo-
nowaniem natury, która wykorzystuje prawa fi zyki 
i chemii. Ekoakademia zapraszała osoby, które z su-
rowców odpadowych potrafi ły zrobić coś pożyteczne-
go. W ekokuchni można się było dowiedzieć o moż-
liwościach łączenia ze sobą różnych produktów i ich 
wpływie na nasze zdrowie. Dbamy o to, aby edukacja 
w życiu codziennym nie była tylko potrzebna, ale 
także interesująca – mówiła Ewa Maciniak-Kulka, 
przewodnicząca Stowarzyszenia Edukacji Rozwoju 
Rolnictwa Ekologicznego w Wojsławicach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się park nauko-
wy, przygotowany przez pracowników Uniwersytetu 
Łódzkiego. W trakcie spotkania można się było do-
wiedzieć o zasadach przetwarzania energii wiatrowej 
w energię elektryczną; porównać zapotrzebowanie 
w energię elektryczną zwykłej żarówki, żarówki typu 
LED oraz świetlówki energooszczędnej.

– Pokazywaliśmy ciekawe doświadczenia chemicz-
ne, które – mamy nadzieję – zachęcą dzieci do zain-
teresowania się naukami ścisłymi. Pokazywaliśmy 
metody oznaczania różnych substancji w wodach 
naturalnych, a także doświadczenia chemiczne 
typu: sztuczny parowóz czy sztuczna krew. Miało 
być kolorowo i ciekawie. I było... – mówił Dariusz 
Zięba, doktorant na wydziale chemii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Mieszkańcy gminy, którzy w trakcie festynu odda-
wali posegregowane odpady typu: makulatura, opa-
kowania ze szkła białego lub kolorowego, baterie, 
puszki aluminiowe, nakrętki od butelek PET, kapsle 
metalowe, elektroodpady oraz opony otrzymali talo-
ny, które uprawniały do odbioru żarówek energoosz-
czędnych, toreb ekologicznych lub roślin.

– W festynie uczestniczyłam po raz trzeci i muszę 
przyznać, że co rok jestem pod dużym wrażeniem – 
mówiła mieszkanka wsi Czechy. W tym roku dostar-
czyłam szkło, elektroodpady i opony. Wymieniłam 
je na 48 talonów!

Duża ilość zebranych materiałów wtórnych prze-
konuje, jak ważna i potrzebna jest tego rodzaju ini-
cjatywa. Szybko rosnące góry odpadów i znikające 
błyskawicznie nagrody potwierdzały pozytywny 
odzew ze strony naszych mieszkańców.

Imprezie towarzyszyły występy dzieci z gminnych 
przedszkoli oraz młodzieży z Zapolic. Milusińscy za-
prezentowali inscenizacje o tematyce ekologicznej. 

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano 
wiele atrakcji, a wśród nich: dmuchany zamek, ka-
ruzelę i przejażdżki kucykiem. Dzieci uczestniczy-
ły w zabawach, przygotowanych przez Pokazowe 
Przedszkole Objazdowe. Można było się posilić da-
niami, które serwowała Rada Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej w Wojsławicach.

 tekst i zdjcia:
 Karolina Tłokińska
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 CYKLINGOWY

wiamy na ekologię
W trackie festynu rozstrzygnięto kilka konkursów. 

Oto ich laureaci:

Konkurs plastyczny
„Ozdoba recyklingowa”:
■ I miejsce – drużyna SP w Annopolu Starym,
■ II miejsce – drużyna SP w Izabelowie,
■ III miejsce – drużyna SP w Krobanowie.

Konkurs plastyczny
„Cuda świata” (makieta):
■ I miejsce – drużyna SP w Wojsławicach,
■ II miejsce – drużyna SP w Annopolu Starym,
■ III miejsce – drużyna SP w Janiszewicach.

Konkurs fotografi czny:
■ I miejsce – Aleksandra Karsznia,
■ II miejsce – Wojciech Polek,
■ III miejsce – Małgorzata Cieślik.

Recyklingowy Omnibus:
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszewicach,
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Krobanowie,
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach,
                   Szkoła Podstawowa w Czechach.

Konkurs ekosportowy:
■ I miejsce – drużyna SP w Annopolu Starym,
■ II miejsce – drużyna SP w Krobanowie,
■ III miejsce – drużyna SP w Izabelowie.

Tyle zebraliśmy:

■ 580 kg kapsli metalowych;

■ 681 kg kapsli PET;

■ 1.168 kg puszek w tym:

   – 652 kg puszek aluminiowych;

   – 516 kg puszek stalowych;

■ 6.720 kg szkła białego;

■ 2.730 kg szkła kolorowego;

■ 23.400 kg opon samochodo-

wych – osobowych i ciężaro-

wych;

■ 360 kg baterii;

■ 13.170 kg elektroodpadów;

■ 8.000 kg makulatury.

Łącznie:
56.809 kg
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SPORT

Trzy dni zmagań
dla dużych i małych

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Czechach po raz pierwszy był gospodarzem 
wydarzenia, które odbywało się w dniach 26-29 maja, 
w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich.

Dzień pierwszy – 26 maja
Na terenie kompleksu boisk Orlik 2012 odbyły się 
mecze piłki nożnej i piłki siatkowej. Do rozgrywek 
stanęli uczniowie klas I-III wszystkich szkół pod-
stawowych oraz młodzież z gimnazjów w Czechach 
i Janiszewicach.

Najmłodsi rywalizowali w piłce nożnej (chłopcy) 
oraz w dwa ognie (dziewczęta).

Piłka nożna
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu 
Starym
■ Njlepszy zawodnik – Patryk Błachut
Dwa ognie
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszewicach
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu 
Starym.

Drużyny gimnazjalistów spotkały się na boisku 
piłki nożnej i piłki siatkowej, a zawodnicy indywi-
dualnie – w biegach na 60 m i w skokach w dal.
Piłka nożna chłopcy (wynik meczu 6:1)
■ I miejsce – Gimnazjum w Czechach
■ II miejsce – Gimnazjum w Janiszewicach

■ Najlepszy zawodnik – Damian Dioniziak
Piłka nożna dziewczęta
■ I miejsce – Gimnazjum w Czechach
■ II miejsce – Gimnazjum w Janiszewicach
■ Najlepszy zawodnik – Karolina Misiak.

Nagrodą główną dla drużyn zwycięskich był wy-
jazd w dniu 29 maja na mecz Lech Poznań – Korona 
Kielce na stadion Lecha.
Piłka siatkowa chłopcy (wynik meczu 2:0)
■ I miejsce – Gimnazjum w Janiszewicach
■ II miejsce – Gimnazjum w Czechach
■ Najlepszy zawodnik – Filip Bejmert
Piłka siatkowa dziewczęta (wynik meczu 2:0)
■ I miejsce – Gimnazjum w Janiszewicach
■ II miejsce – Gimnazjum w Czechach
■ Najlepszy zawodnik – Urszula Płócienniczak.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w meczach w tej 
kategorii był wyjazd na mecz siatkówki Polska – USA 
do Atlas Arena w Łodzi.
W lekkoatletyce najlepsi okazali się:
Bieg na 60 m – dziewczęta
■ I miejsce – Ewelina Szubert
■ II miejsce – Klaudia Łyczkowska
■ III miejsce – Aneta Kałuża
Bieg na 60 m – chłopcy
■ I miejsce – Mikołaj Gocek
■ II miejsce – Mateusz Głowinkowski
■ III miejsce – Filip Bejmert
Skok w dal – dziewczęta
■ I miejsce – Wioletta Walasik
■ II miejsce – Ewelina Szubert
■ III miejsce -Aneta Kałuża

Skok w dal – chłopcy
■ I miejsce – Mateusz Głowinkowski
■ II miejsce – Robert Bednorz
■ III miejsce – Kamil Staniucha.

Dzień drugi – 27 maja
Kolejny dzień był sportowym wyzwaniem dla 
uczniów kas IV-VI, którzy uczestniczyli w zawo-
dach sportowych w kategoriach: piłka nożna, piłka 
ręczna i lekkoatletyka.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Piłka nożna chłopcy
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszewicach
■ Najlepszy zawodnik – Dawid Błaszczyk
Piłka ręczna – dziewczęta
■ I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
■ II miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszewicach
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ Najlepsza zawodniczka – Daria Kurzawa
Lekkoatletyka
Bieg na 60 m – dziewczęta
■ I miejsce – Kesja Szcześniak
■ II miejsce – Ania Różańska
■ III miejsce – Ewelina Bednarska
Bieg na 60 m – chłopcy
■ I miejsce -Dawid Błaszczyk
■ II miejsce -Maciej Wojtasik
■ III miejsce – Michał Szymczak
Skok w dal – dziewczęta
■ I miejsce – Ewelina Bednarska

Rywalizacja sportowa była nierozerwalną częścią każdej cywilizacji. Także w nowożytnych czasach sport 
stanowi, bądź powinien stanowić, nieodzowny element codziennego życia i towarzyszyć człowiekowi
w różnych formach. Zaniedbanie aktywności fi zycznej grozi nie tylko oddaleniem się od norm atrakcyjnego 
wyglądu, ale i pogorszeniem zdrowia. Wybór jest prosty: aktywnie uprawiać jakąś dyscyplinę sportu
lub przyglądać się zmaganiom sportowców z pozycji kibica... Rozstrzygnięciu tych dylematów miał służyć 
Festiwal Sportu, organizowany w naszej gminie już po raz trzeci. 
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SPORT

■ II miejsce – Kesja Szcześniak
■ III miejsce – Angelika Piankowska
Skok w dal – chłopcy
■ I miejsce – Dawid Błaszczyk
■ II miejsce – Tomasz Pietrzak
■ III miejsce – Maciej Wojtasik.

Dzień trzeci – 28 maja
Dokonano podsumowania zmagań na kompleksie 
boisk Orlik. Turnieje piłki siatkowej nie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, ponieważ zgłosiły się tylko 
2 drużyny. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny 
„Sami swoi”, która pokonała „Cztery konie i dwóch 
młodzików” (3:1). Najlepszym zawodnikiem okazał 
się Mateusz Olejnik.

Po południu odbył się mecz pokazowy piłki siat-
kowej MKS Zduńska Wola – Zaproszeni Goście 

(zawodnicy z ZAKSA Kędzierzyn Koźle oraz wy-
brani zawodnicy, uczestniczących w turnieju drużyn). 
Wynik meczu – 1:2 dla Zaproszonych Gości.

Zdecydowanie lepiej wypadła piłka nożna – do tur-
nieju drużyn amatorskich zgłosiło się 12 zespołów: 
Dream Team, Old Boy, Bania Max, Polmos Zduńska 
Wola, Czechy I, Marcy Flash, FC Czechy, Masełka, 
Ogrodzisko, Szponery, Piaski oraz Państwowa Straż 
Pożarna Zduńska Wola.
■ Miejsce I – Old Boy
■ Miejsce II – Dream Team
■ Miejsce III – Bania Max
■ Miejsce IV – PSP Zduńska Wola.

Najwięcej emocji wzbudził mecz towarzyski po-
między Policją a VIP-ami. W drużynie VIP grali 
prezesi oraz trenerzy klubów sportowych, radni gmi-

ny Zduńska Wola oraz zastępca wójta naszej gminy. 
Wygrali lepsi – czyli Policja – z wynikiem 11:5.

Cztery dni zmagań sportowych zakończono w dniu 
29 maja nagradzając drużyny, uczestniczące w tur-
niejach, pucharami, medalami i piłkami.

Partnerzy związani z organizacją 
Festiwalu Sportu: 
■ Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Łodzi ■ Falc Medycyna ■ Salve Medica, Łódź
■ Multi Diagnostyka, Kraków ■ SP ZPOZ Zduńska 
Wola, ul. Szadkowska 2 ■ Zduńskowolskie Stowa-
rzyszenie „Amazonka” ■ „Opakowania” Paweł Ma-
taśka, Wymysłów ■ Centrum Budowlane „Jodar”, 
Izabelów ■ Dromak Sp. z o.o., Poręby ■ Agros Nova, 
Tymienice ■ Piekarnia Knera, Zduńska Wola.

i
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Nasza radość z biegania

Wpierwszej edycji akcji Polska 
Biega, w roku 2006, w całym 

kraju odbyły się 152 biegi. Tym razem 
cztery razy więcej – 616. Organiza-
torzy nie stawiają na bieg wyczyno-
wy. Chcą propagować przyjemność 
z biegania, radość z ruchu na świeżym 
powietrzu, uczestniczenia w zmaga-
niach wraz z sąsiadami, znajomymi 
i nieznajomymi.

Celem imprezy jest zainteresowa-
nie mieszkańców sportem, a przez 
to zdrowiem. Organizatorzy nie od-
straszają debiutantów. Zachęcają tych, 
którzy wahają się, czy zacząć. Akcja 
powstała, by porwać Polaków do bie-
gania – najprostszej formy ruchu.

Kulminacja akcji Polska Bie-
ga odbywa się w jeden z majowych 
weekendów. W jej przygotowanie 
angażują się władze gmin, szkoły, 
kluby sportowe, zakłady karne, domy 
dziecka, parafi e, fi rmy i nieformalne 
grupy biegaczy.

W sobotę 28 maja na starcie w Zbo-
rowskiem stanęli również mieszkańcy 
gminy Zduńska Wola. Co roku do ak-
cji włącza się coraz więcej osób, dla 
których przygoda z bieganiem dopiero 
się zaczyna. W tym roku włączyła się 
również sekcja... kolarska. I jak zwy-
kle mogliśmy liczyć na Klub Igon, 
zrzeszający najmłodszych miłośników 
marszów z kijkami.

W przedszkolakach zdrowy duch
I Gminna Spartakiada Przedszko-
laków odbyła się 31maja w Szkole 
Podstawowej w Izabelowie. Przy-
świecało jej hasło: „W zdrowym 
ciele – zdrowy duch”. W zawodach 
wzięło udział 8 drużyn z przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych z tere-
nu gminy Zduńska Wola. W skład 
każdej drużyny wchodziło 10 za-
wodników (dzieci 5- i 6-letnie) oraz 
2 opiekunów.

Po wspólnych zabawach inte-
gracyjnych rozpoczęła się pierwsza 
część rozgrywek – zadania umysło-
we, wśród nich m.in.: jadłospis ob-
razkowy, zagadki sportowe, prezen-
tacja haseł na temat zdrowego trybu 
życia.

Część integracyjną stanowiły zawo-
dy sportowe. Mali sportowcy toczy-
li piłki i biegali na czworakach. Nie 
zabrakło również konkurencji dla ich 
opiekunów.

W spartakiadzie najlepszymi oka-
zały się dzieci z oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w Woj-
sławicach. II miejsce zajęły dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Ochra-
niewie, a III dzieci z oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Annopolu Starym.

Każda z uczestniczących w zawo-
dach drużyn otrzymała w nagrodę 
po 2 piłki. Dla małych zawodników 
były upominki – temperówki lub 
ołówki.

Sportową zabawę uświetniły wystę-
py zespołu artystycznego „Arabeski” 
pod kierownictwem Anety Barton.



twiej jest mi dyskutować, przekonywać 
radnych i podejmować decyzje związa-
ne ze szkolnictwem. Podczas prowa-
dzonych kontroli wiem, na co zwracać 
szczególną uwagę. Na bieżąco śledzę 
też wyniki nauczania, indywidualne 
osiągnięcia uczniów szczególnie uzdol-
nionych. Z wielką radością przyjmuję 
informacje i pochwalam wdrażanie 
projektów, dzięki którym uczniowie 
mogą rozwijać swoje talenty w róż-
nych dziedzinach, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami, a uczniowie mniej 
zdolni – wyrównywać braki. Obser-
wuję i wspieram rozwój życia kultural-
nego i integrację środowisk lokalnych, 
czego dowodem jest coraz liczniejszy 
udział reprezentacji z poszczególnych 
wsi w imprezach gminnych.

Radna usatysfakcjonowana, czyli?...
– Najbardziej cieszy mnie fakt, 

że nasze placówki oświatowe zostały 
rozbudowane i nowocześnie urządzo-
ne. Dzieci i młodzież mają znakomite 
warunki nauczania i dobrą opiekę po-
zaszkolną. Zaryzykuję stwierdzenie, 
że – pod względem bazy oświatowej – 
możemy być wzorem w województwie. 
Bardzo się cieszę również z oddanych 

do użytku w dniu 1 czerwca dziewięciu 
placów zabaw. Są to miniboiska spor-
towe dla naszych najmłodszych miesz-
kańców i jednocześnie centra integracji 
ich rodziców.

Wizja gminy w przyszłości…
– Marzę o tym, aby poprawić stan 

dróg lokalnych. Jest to największa na-
sza bolączka. W niektórych wsiach nie 
ma też ani obiektu straży pożarnej, 
ani placówki oświatowej, ani świetlicy 
wiejskiej. Mieszkańcy muszą się spo-
tykać w prywatnych mieszkaniach. Nie 
mają tym samym możliwości do orga-
nizowania imprez integracyjnych. Suk-

cesywne kanalizowanie wsi i budowa 
przydomowych oczyszczalni to kolejne 
wielkie wyzwania dla gminy na następ-
ne lata. Wyrażam też pragnienie wielu 
mieszkańców, aby poprawił się dostęp 
do szybkiego internetu w każdej wsi. 
Równie ważnym zadaniem jest rozbu-
dowa siedziby urzędu gminy.

Potrzeby sołectwa Gajewniki…
– Wieś Gajewniki do tej pory nie 

ma ani oświetlenia, ani utwardzo-
nej drogi. W trzech sołectwach nie 
ma też świetlicy wiejskiej. Liczę na to, 
że w obecnej kadencji uda się wyko-
nać choć część wymienionych zadań. 
Od bardzo dawna zabiegałam o mo-
dernizację drogi powiatowej Ochra-
niew-Wymysłów-Gajewniki. I w tym 
miejscu chcę poinformować wszyst-
kich zainteresowanych, że pojawiło się 
światełko w tunelu – prawdopodob-
nie inwestycja ta zostanie wykonana 
w najbliższych latach. Zaplanowano 
również oczyszczenie i uregulowanie 
koryta rzeki Tymianki.

Dziękuje za rozmowę.
rozmawiała:

Karolina Tłokińska
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SAMORZĄD

„Suchoczasy piękna wieś, Tobie zawsze składa cześć” oraz „Suchoczasy pamiętają, serca swoje Ci 

oddają”… Takie napisy na banerach, które zawisły we wsi Suchoczasy, nawiązywały do podniosłych 

chwil, które przeżywali wszyscy Polacy 1 maja tego roku. W dzień beatyfi kacji papieża Jana Pawła II 

w całej wsi zawisły również polskie i papieskie fl agi.

Jest to inicjatywa mieszkańców wsi, którzy swoim zaangażowaniem chcą pokazać, że jeśli się tylko 

chce, to można to zrobić. – Obecnie czynimy starania, aby jeden z banerów trafi ł do Rzymu na ręce 

Benedykta XVI – podkreślał Jan Tobiasz, sołtys wsi Suchoczasy. – Kolejnym wspólnym przedsięwzię-

ciem, scalającym naszą społeczność wiejską, były Dni Suchoczasów, które zorganizowaliśmy 2 maja.

Dopisała pogoda, dopisali goście, a sołtys Tobiasz nie ukrywał zadowolenia i zapowiedział, że za rok 

taka impreza zostanie zorganizowana ponownie, z jeszcze większym rozmachem.

Rozmowa z Marianną 
Ciupą, radną Rady 
Gminy Zduńska Wola, 
przewodniczącą Komisji 
Oświatowo-Budżetowej

Kilka informacji o sobie...
– Jestem mężatką, matką dwóch 

dorosłych synów i babcią dwóch wnu-
czek. Z zawodu jestem nauczycielką. 
W szkole przepracowałam 35 lat. Praca 
dla mnie zawsze była przyjemnością, 
a szkoła – drugim domem.

Zawód nauczyciela to...
–...misja do spełnienia i wielka od-

powiedzialność, nie tylko za poziom 
przekazywanej wiedzy, ale i za kształ-
towanie charakterów. Wiele lat pra-
cowałam z młodzieżą jako instruktor 
Związku Harcerstwa Polskiego Ko-
mendy Hufca Gminy Zduńska Wola. 
Uśmiech dziecka był dla mnie zawsze 
największą nagrodą. Tego samego ży-
czę wszystkim koleżankom i kolegom 
nauczycielom, pracującym w naszej 
gminie.

Funkcja radnej to powołanie, misja, 
zaufanie?...

– Zawsze byłam i chciałam być bli-
sko ludzkich spraw, pomagać spełniać 
marzenia i rozwiązywać problemy. 
Chciałam wykorzystać swój potencjał, 
doświadczenie i wolny czas.

Tak się złożyło, że kiedy przestałam 
pracować zawodowo, zostałam radną. 
Pełnię tę funkcję już trzecią kadencję. 
Powierzone zaufanie traktuję jako mi-
sję, którą spełniam dla dobra społecz-
ności lokalnych.

Obecna kadencja Rady Gminy Zduń-
ska Wola jest…

– Trudno dokonać oceny i samo-
oceny, ponieważ to zaledwie pół roku 
współpracy. Siedmioro radnych w radzie 
jest nowych. Wszyscy są jednak bardzo 
zaangażowani i ambitnie podchodzą 
do powierzonych im funkcji. Bardzo 
mnie cieszy taka aktywna postawa, 
szczególnie ludzi młodych, którzy chcą 
działać na rzecz swojego środowiska 
i gminy. Wierzę, że kultura osobista 
i mądrość radnych będzie przyczynkiem 
do dobrej, efektywnej pracy i współpra-
cy przez całą kadencję.

Przewodniczenie Komisji Społeczno-
Oświatowej to?...

– Wszystkie zagadnienia dotyczące 
oświaty są mi znane i bliskie, dlatego ła-

Mam misję do spełnienia
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OŚWIATA
Zielono znaczy
pięknie

Z satysfakcją informujemy, że pro-

jekt, opracowany przez Karolinę 

Grudę, Natalię Madziąg, Marcina 

Feliniaka oraz Macieja Kardac-

kiego (opiekun: Agnieszka Gra-

bowska) z Zespołu Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej i Przedszko-

la w Czechach, zdobył pierwsze 

miejsce w kategorii szkół gimna-

zjalnych w IV Powiatowym Kon-

kursie pn. „Nasz zielony świat”.

Konkurs zorganizowały Staro-

stwo Powiatowe oraz Powiato-

we Centrum Kultury i Rekreacji 

w Zduńskiej Woli – Powiato-

wy Młodzieżowy Dom Kultury 

„Na pięterku” w Zduńskiej Woli.

Do konkursu zgłoszono 18 pro-

jektów w 4 kategoriach (szkoły 

podstawowe, szkoły gimnazjalne, 

szkoły ponadgimnazjalne, zespo-

ły szkół i placówki oświatowe).

Szkoła Podstawowa w Izabe-

lowie zdobyła trzecie miejsce 

za projekt opracowany przez Ka-

tarzynę Borkowską, Justynę Kaź-

mierczak i Weronikę Jakubowską 

(opiekun: Zdzisława Budka).

– Uczniowie naszej placówki 

co rok biorą udział w tym konkur-

sie. Cieszę się, że jury zawsze do-

cenia ich pracę i pomysłowość – 

Bożena Krawczyk, dyrektor Szko-

ły Podstawowej w Izabelowie nie 

ukrywała radości po ogłoszeniu 

wyników. – W tym roku będziemy 

w dalszym ciągu zagospodarowy-

wać teren za szkołą.

Celem konkursu jest stworze-

nie projektu zagospodarowania 

terenu przyszkolnego zielenią 

i kwiatami, co przyczynia się 

do poprawy estetyki otoczenia 

placówek oświatowych. Organi-

zatorzy konkursu chcieli zwrócić 

uwagę uczestników na znacze-

nie przyrody w każdym miej-

scu, gdzie przebywamy. Ocenie 

podlegał pomysł na zagospoda-

rowanie terenów wokół szkoły, 

a ściślej – artyzm, styl, estetyka 

i funkcjonalność projektu oraz za-

angażowanie młodzieży w jego 

realizację.

Uczniowie ZGSPiP w Czechach, 

którzy zdobyli pierwsze miejsce 

w kategorii szkół gimnazjalnych, 

otrzymali również indywidualne 

nagrody rzeczowe. Jury doceni-

ło wyobraźnię młodych autorów 

oraz wysiłek włożony w wykona-

nie estetycznego projektu.

Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
■ Ewelina Kolba, kla sa IV, średnia 
ocen 4,82
■ Aleksander Forusiński, V, 5,09
■ Kinga Karwacka, VI, 5,67
Szkoła Podstawowa w Annopolu
Starym
■ Paulina Fras, IV, 5,0
■ Mateusz Suchański, V, 5,27
■ Maja Sowińska, V, 5,27
■ Ewelina Pycek, VI, 5,25
Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ Klaudia Dzieputa, IV, 5,25
■ Sandra Nowicka, V, 5,16
■ Przemysław Adamczewski, VI, 5,0
■ Żaneta Pasternak, VI, 5,0 
Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ Agnieszka Dobrowolska, IV, 5,5
■ Kamila Błaszczyk, V, 5,41
■ Emilia Ziółkowska, VI, 5,42
■ Natalia Smażek, VI, 5,42
■ Julia Woźniak, VI, 5,42
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Czechach
Szkoła Podstawowa
■ Joanna Urbaniak, IV, 5,58
■ Maria Bilska, V, 5,5
■ Paulina Wrąbel, V, 5,5
■ Weronika Wardęga, V, 5,5
■ Iza Sowała, VI, 5,58
Szkoła Gimnazjalna
■ Marcin Guć, I, 5,53

■ Anna Mańka, I, 5,53
■ Adam Staniucha, II, 5,37
■ Marta Bednarska, III, 5,5
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach
Szkoła Podstawowa
■ Joanna Mataśka, IV, 5,09
■ Monika Kosecka, V, 5,0
■ Maria Gąsiorowska, VI, 5,3
Szkoła Gimnazjalna
■ Aleksandra Pietrowska, I, 5,14
■ Amanda Binka, II, 5,25
■ Monika Grądzka, III, 5,47

Nagrody wójta:
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach
■ Magdalena Przesmycka, I; Amelia 
Kwiatkowska, II; Aleksandra Różań-
ska, III; Ewelina Kolba, IV; Aleksander 
Forusiński, V; Kinga Karwacka VI;
Szkoła Podstawowa w Annopolu
Starym
■ Janiak Oliwia, I; Daniel Moj, II; Iga 
Sienkiewicz, III; Mateusz Suchański, V; 
Maja Sowińska V; Ewelina Pycek, VI; 
Szkoła Podstawowa w Krobanowie
■ Partycja Chaładyniak, I; Gracjan 
Karasiński, II; Tymoteusz Karasiński, 
III; Iga Kopania, V; Żaneta Pasternak, 
VI; Przemysław Adamczewski VI; 
Szkoła Podstawowa w Izabelowie
■ Łukasz Włodarczyk, I; Maja Ry-

chlik, II; Klaudia Makowska, III; 
Agnieszka Dobrowolska, IV; Kamila 
Błaszczyk, V; Natalia Smażek, VI;
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Czechach
Szkoła Podstawowa:
■ Oliwia Ochocka, I; Nikola Szafran, 
II; Jakub Dominiak, II; Julita Owcza-
rek, III; Filip Sztama (IV); Patrycja 
Sowała IV; Paulina Wrąbel, V; Michał 
Woźniak, V; Iza Sowała, VI
Szkoła Gimnazjalna:
■ Marcin Guć, I; Katarzyna Dobro-
wolska I; Adam Staniucha, II; Aneta 
Glinkowska, II; Karolina Misiak, II; 
Anna Kardacka, II; Anna Kulda, III; 
Wioletta Nowicka, III; Maria Mar-
czewska, III; 
Zespół Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Janiszewicach
Szkoła Podstawowa:
■ Paulina Ratajczyk, I; Milena Cieślak, 
I; Michalina Bartczak, II; Piotr Mataś-
ka, III; Hubert Gruda, III; Jolanta Ma-
taśka, IV; Aleksandra Michalska, IV; 
Monika Kosecka, V; Sylwia Szewczyk, 
VI; Maria Gąsiorowska, VI;
Szkoła Gimnazjalna:
■ Artur Kurzawa, I; Aleksandra Pie-
trowska, I; Anna Pietrowska, II; Patry-
cja Pastusiak, II; Ewelina Szewczyk, 
III; Anna Wlazło, III.

Najlepsi uczniowie w gminie Zduńska Wola

Uśmiech na ustach wszystkich 
uczniów gościł w dniu 22 czerwca. 
Po całym roku trudów i wysiłku wło-
żonego w naukę – nareszcie nadszedł 
koniec roku szkolnego!

Niejeden uczeń już od dawna my-
ślał, że czas odpocząć od szkolnych 
murów i ławek. Teraz marzenia stały 
się faktem.

Prawie 1.500 uczniów z terenu 
gminy Zduńska Wola w ostatnim 
dniu roku szkolnego 2010/2011 ode-
brało świadectwa. Wyróżniającym się 
uczniom wręczono także dyplomy, 
a ich rodzicom listy gratulacyjne.

Najlepsi uczniowie, zdobywający 
laury w nauce, sporcie lub innych 
działaniach otrzymali Nagrody Wój-
ta Gminy Zduńska Wola. Dla pry-
musów ze szkół gimnazjalnych jest 
to wyjazd do Komańczy, dla najlep-
szych z klas IV-VI namioty, a dla 
szóstkowiczów z klas I-III – upo-
minki sportowe.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak 
życzyć naszej młodzieży niezapom-

nianych wakacji. Przed nimi 70 dni 
wolnych od nauki! Apelujemy jednak, 
aby czas wakacyjny spędzali w towa-
rzystwie... zdrowego rozsądku.

Bawcie się dobrze i wypoczywaj-
cie bezpiecznie, aby za dwa miesiące 
z zapałem i nowymi siłami powrócić 
w szkolne progi!

Wakacje – czas bezcenny
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OŚWIATA

Wprojekcie „Z matematyką za pan brat” uczestniczy-
ło 161 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych 

i gimnazjów z terenu gminy Zduńska Wola. Projekt współ-
fi nansowany był ze środków Unii Europejskiej. Z Europej-
skiego Funduszu Społecznego udało się pozyskać na ten cel 
kwotę blisko 170 tys. zł.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie, 
którzy są uzdolnieni w dziedzinie nauk matematycznych. 
W ramach programu odbywały się zajęcia z matematyki, 
przedsiębiorczości i origami, a także warsztaty wyjazdowe 
do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, drukarni 
w Bałuczu, Zakładu Produkcji Opakowań w Wymysłowie 
oraz piekarni w Ozorkowie.

Podczas rajdu rowerowego uczniowie obliczali średnią 
prędkość jazdy, na wycieczce pieszej stworzyli mapę naj-
bliższej okolicy, obliczali koszt trawy potrzebnej do ob-
siania terenu przyszkolnego, a także stworzyli makietę 
szkoły.

Na zakończenie projektu odbył się konkurs pod nazwą 
Gminne Potyczki Matematyczne oraz Gminny Dzień Ma-
tematyki.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy 
i umiejętności w zakresie matematyki, przedsiębiorczości 
i technologii informacyjnej uczniów z terenu gminy Zduń-
ska Wola.

Z matematyką za pan brat

Z Kangurem 
do Czech
50 uczniów Zespołu Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej i Przedszko-

la im. Jana Pawła II w Czechach 

stanęło na starcie Międzynarodo-

wego Konkursu „Kangur Matema-

tyczny”. 

W zmaganiach konkursowych 

najlepiej zaprezentowała się Pau-

lina Wrąbel (opiekun: Jarosław 

Szewczyk) z klasy Va, która zosta-

ła laureatką konkursu i w nagrodę 

pojedzie na zagraniczny obóz nau-

kowy w Czechach.

Dyplom za bardzo dobry wynik 

oraz nagrodę wywalczyła Weroni-

ka Wardęga – również z klasy Va. 

Z kolei wyróżnienia otrzymali: Julia 

Owczarek z klasy III (opiekun: Kata-

rzyna Kulda), Joanna Urbaniak, Filip 

Sztama z klas IVa, Hanna Mazurek, 

Paulina Kurowska i Izabela Sowała 

z klasy VI (opiekun: Jarosław Szew-

czyk), Katarzyna Dobrowolska

z klasy I gimnazjum (opiekun: Bo-

gumiła Kwiecień) oraz Adam Sta-

niucha z klasy II gimnazjum (opie-

kun: Grażyna Leśniewska). 

XI Powiatowe Potyczki Matematycz-
ne odbyły się 14 maja 2011 roku w Ze-
spole Gimnazjum, Szkoły Podstawo-
wej i Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Czechach. W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział 185 uczniów 
z 13 szkół podstawowych i 6 szkół 
gimnazjalnych z terenu powiatu 
zduńskowolskiego. Uczniowie, po-
dzieleni na sześć kategorii wieko-
wych, w ciągu godziny mieli do roz-
wiązania cztery zadania.

Z naszej gminy najlepiej spisali 
się: Patrycja Sowała z Zespołu Szkół 
w Czechach, która zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii klas czwartych 
(opiekun: Jarosław Szewczyk), Mate-
usz Suchański ze Szkoły Podstawowej 
w Annopolu Starym – pierwsza lokata 
w kategorii klas piątych (opiekun: Ane-
ta Pędziwiatr) oraz Adam Staniucha 
z Zespołu Szkół w Czechach – pierw-
sze miejsce w kategorii klas drugich 
gimnazjum (opiekun: Grażyna Le-
śniewska).

Ponadto w kategorii klas piątych 
wyróżnienie przyznano Aleksandrowi 
Forusińskiemu ze Szkoły Podstawowej 
w Wojsławicach. Wśród uczniów klasy 
pierwszej gimnazjum na trzecim miej-
scu zmagania zakończyli: Daria Buś-
ko i Maciej Kardacki, a wyróżnienie 

otrzymał Marcin Guć – wszyscy z Ze-
społu Szkół w Czechach. W najstarszej 
kategorii wiekowej – klasy III gimna-
zjum – trzecie miejsce zajęła Monika 
Grądzka z Zespołu Szkół w Janiszewi-
cach, a wyróżnienie otrzymał Maciej 
Kowalewski ze szkoły w Czechach.

W poszczególnych kategoriach wie-
kowych pierwsze miejsca zajęli:
Klasy IV szkoły podstawowej:
■ Patrycja Sowała – ZGSPiP Czechy, 
Mateusz Podgórski, Arkadiusz Mali-
nowski – obaj SP 2 Zduńska Wola, Ja-
kub Kowalczyk – SP 6 Zduńska Wola, 
Piotr Gonera – SP 11 Zduńska Wola.
Klasy V szkoły podstawowej:
■ Mateusz Suchański – SP Annopole 
Stare.
Klasy VI szkoły podstawowej:
■ Kacper Mazurkiewicz, Katarzyna 
Suwald, Wiktor Rosiak – wszyscy SP 
10 Zduńska Wola.
Klasy I gimnazjum:
■ Marta Łyszczarz – PG 2 Zduńska 
Wola.
Klasy II gimnazjum:
■ Adam Staniucha – ZGSPiP Cze-
chy.
Klasy III gimnazjum:
■ Natalia Tomaszewska – ZPGiSP 
Szadek i Kacper Krasowiak – PG 2 
Zduńska Wola.

Konkurs z roku na rok staje się bar-
dziej prestiżowy, o czym świadczą pa-
tronaty. W jedenastej edycji honorowy 
patronat sprawowali: Jolanta Chełmiń-
ska, wojewoda łódzki; Witold Stępień, 
marszałek województwa łódzkiego; 
Jan Kamiński, łódzki kurator oświaty; 
prof. dr hab. Ryszard Pawlak, dziekan 
Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojciech 
Rychlik, starosta zduńskowolski.

Sponsorami XI Powiatowych Po-
tyczek Matematycznych byli: Henryk 
Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola; 
Wojciech Rychlik, starosta zduńsko-
wolski; Artur Ławniczak, burmistrz 
gminy i miasta Szadek, Piotr Niedź-
wiecki, prezydent Zduńskiej Woli, 
Urząd Marszałkowski w Łodzi, Agros 
Nova Warszawa, Gdańskie Wydaw-
nictwo Oświatowe, Bank PEKAO SA 
w Zduńskiej Woli, Hurtownia Correct 
w Zduńskiej Woli.

■ ■ ■
Najlepsi matematycy z terenu po-

wiatu zduńskowolskiego wzięli udział 

Matematyczni 
mocarze

w Międzypowiatowych Potyczkach 
Matematycznych, które w tym roku 
odbyły się w Wieruszowie. Ucznio-
wie z terenu naszej gminy udowodni-
li, iż są również najlepsi w rywalizacji 
z uczniami z pięciu powiatów.

W kategorii klas piątych triumfował 
Mateusz Suchański ze Szkoły Podsta-
wowej w Annopolu Starym, a w ka-
tegorii klas drugich gimnazjum wy-
grał Adam Staniucha z Zespołu Szkół 
w Czechach. Ponadto trzecią pozycję 
wywalczyła Daria Buśko (ZS w Cze-
chach), która rywalizowała w kategorii 
klas pierwszych gimnazjum.

teksty i zdjcia:
Jarosław Szewczyk

Dyrektor Anna Stoparczyk wręcza nagrodę Darii Buśko, zdobywczyni 

trzeciego miejsca w kategorii klas pierwszych gimnazjum FOT. ARCHIWUM UG
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INFORMACJE

Tradycji i folkloru nigdy za wiele
IIIMiędzynarodowe Targi Tury-

styki Wiejskiej i Agroturysty-
ki Agrotravel 2011 odbyły się w dniach 
15-17 kwietnia 2011 w Kielcach. W ra-
mach stoiska regionu łódzkiego pre-
zentowali się również mieszkańcy z te-
renu LGD „Podkowa”.

Nasze stoisko zostało ukwiecone 
pięknymi stroikami, wykonanymi 
przez członkinie KGW Zborowskie 
oraz ozdobione koronkami Haliny 
Malarczyk, twórczyni ludowej z gmi-
ny Zduńska Wola. W wystroju stoiska 

następnego dnia królowały tradycyj-
ne produkty oraz ozdoby wielkanoc-
ne przygotowane przez panie z KGW 
Szadkowice Ogrodzim oraz KGW 
Przatów (Gmina i Miasto Szadek).

Prezentacja naszych regionalnych 
potraw odbywała się przy dźwię-
kach muzyki Kapeli Podwórkowej 
„Szadkowiacy”, którzy niestrudzenie 
dotrzymywali towarzystwa gospo-
dyniom, a odwiedzających stoisko re-
gionu łódzkiego zabawiali skocznymi 
melodiami.

W ostatnim dniu targów potrawy 
regionalne prezentowały członki-
nie KGW Pratków, a stoisko zdo-
biły kwiaty wykonane przez Boże-
nę Wilczyńską. Swoją obecnością 
nasze stoisko uatrakcyjnił Andrzej 
Wojtkowski – zielarz oraz pasjonat 
w dziedzinie ekologii i zdrowej żyw-
ności – który swoimi opowieściami 
zachęcał zwiedzających do próbowa-
nia herbatek ziołowych.

tekst: Paulina Stańczyk
FOT: ARCHIWUM LGD PODKOWA

Czym jest marka dla powiatu i po-
szczególnych gmin, wchodzących 
w jego skład, wyjaśnia Joanna Jaro-
sławska, naczelnik Wydziału Pro-
mocji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Zduńskiej Woli:

Powiat to nie tylko miasto i wsie, 
związane ze sobą lokalnymi instytu-
cjami i urzędami pod wspólną nazwą, 
ale społeczność żyjąca w symbiozie 
na wyznaczonym obszarze. Moją 
ideą, jako naczelnika wydziału, było 
stworzenie wizji powiatu jako marki 
samej w sobie.

Najpierw był dobry pomysł i entu-
zjazm. To zdanie mogłoby ilustrować 
początek tworzenia historii marki po-
wiatu zduńskowolskiego. Jednak sam 
pomysł – nawet najlepszy – to nie 
wszystko. Gdyby nie wsparcie orga-
nizacji, instytucji, stowarzyszeń i wia-
ra ludzi z nimi związanych, że warto 
ulokować kapitał w początkującym, 
choć dobrze rokującym przedsięwzię-
ciu – nie doszłoby do zrealizowania 
wielu dobrych koncepcji. W pracy kie-

ruję się naczelną zasadą: wyjść z ideą 
poza mury urzędu, pokazać współ-
mieszkańcom przystępność instytucji, 
kłaść duży nacisk zarówno na aktu-
alność, ale i szacunek dla przeszłości 
i przyszłości.

Jesteśmy powiatem z niezwykłym 
patronem – św. Maksymilianem Ma-
rią Kolbe – a to zobowiązuje. To jego 
życie pokazało nam kierunek, w któ-

rym, wraz z moim zespołem, konse-
kwentnie podążam; otwarcie i wrażli-
wość na problemy drugiego człowieka, 
propagowanie wzajemnej pomocy.

To dążenie doprowadziło do ini-
cjowania cyklicznych imprez, niero-
zerwalnie już kojarzonych z naszym 
powiatem. A są to m.in.: Wystawy 
Rolno-Przemysłowa, Rekonstrukcja 
Walk Obronnych na linii Beleń – Za-
górzyce z września 1939 r., Powiatowe 
Dni ku czci św. Maksymiliana Marii 
Kolbego i wielu innych. Przyświeca im 
przesłanie, że każdy z nas może dać 
szansę innemu człowiekowi na lepszą 
egzystencję czy drugie życie.

Akcje promujące tę postawę: dekla-
racje oświadczeń woli, szkolenie mło-
dzieży z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej, Zjazdy 
Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie 
Serca, sms-owy alert dla osób głu-
choniemych, sportowe imprezy in-
tegrujące wszystkie grupy społeczne 
naszego powiatu – to tylko niektóre 
z czynników budujących markę po-

wiatu zduńskowolskiego.
Markę powiatu zduńskowolskiego 

tworzą wszystkie gminy wchodzące 
w jego skład. Co roku wspólnie z jed-
ną z gmin organizujemy Powiatowo-
Gminne Dożynki. W tym roku od-
będą się w Szadku. W tym miejscu 
chciałabym wspomnieć o dożynkach, 
organizowanych wspólnie z gminą 
Zduńska Wola w roku 2010 w Woj-
sławicach. Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich osób, efekt końcowy był 
imponujący. Trzeba bowiem pamię-
tać, że marka powstaje w drodze roz-
głosu, a nie reklamy. Nie tworzy się jej 
też z dnia na dzień. Miarą jej sukcesu 
są dekady, a nie lata. Wspólna promo-
cja buduje siłę marki – naszej marki – 
jaką jest powiat zduńskowolski.

Kluczem do sukcesu jest dobra mar-
ka. Nasz powiat ma szansę osiągnąć 
sukces na wielu płaszczyznach, ale 
tylko w przypadku ścisłej współpracy 
między samorządem a społecznością 
lokalną.

Bo przecież zawsze razem możemy 
zrobić coś lepiej...

Marka – powiat zduńskowolski
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WARTO WIEDZIEĆ

Psy, biegające swobodnie
bez kagańców i smyczy
po wiejskich drogach,
coraz częściej wywołują strach 
wśród dzieci i dorosłych.
Przybywa przykładów o agresji 
takich zwierząt.

Kto powinien zapewnić opiekę bezdomnym zwie-
rzętom?

– W myśl art. 11 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym i ich wyłapywanie należy 
do zadań własnych gminy. Dotyczą one zwierząt, 
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka. Przepisy regulujące utrzymanie czy-
stości i porządku w gminach zawiera także Ustawa 
z dnia 13 września 1996 roku. Na podstawie wy-
żej wymienionych przepisów ustanowiono „Zasady 
utrzymywania psów” i zobowiązano właścicieli mię-
dzy innymi do zapewnienia ochrony przed zagroże-
niami lub uciążliwością dla ludzi ze strony tych zwie-

rząt, wyprowadzania psów na smyczy oraz uprzątania 
nieczystości po nich.

Ze względu na rosnącą liczbę wałęsających się 
psów, które stanowią zagrożenie zarówno dla dzieci, 
jak i osób dorosłych, przypominam, że to właściciele 
zwierząt domowych zobowiązani są do podejmo-
wania działań, których celem jest wyeliminowanie 
zagrożeń i uciążliwości. W związku z tym posiadacze 
psów muszą właściwie zabezpieczać pomieszczenia 
lub posesje przed wydostaniem się zwierząt na ze-
wnątrz.

Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec 
tych mieszkańców, którzy nie będą się stosowali 
do przepisów?

– Właściciele psów, którzy nie przestrzegają prze-
pisów, o jakich mówiłam na wstępie, w związku z art. 
54 Kodeksu Wykroczeń podlegają karze grzywny 
do 500 zł. Działania policji regulują również przepisy 
karne z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, w których prze-
widziano odpowiedzialność prawną osób niezacho-
wujących środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzą (smycz, kaganiec itp.), uznając takie zachowania 
za wykroczenie. W art. 78 Kodeksu Wykroczeń 
przewidziano usankcjonowanie odpowiedzialności 
osób, które poprzez drażnienie lub płoszenie zwierząt 
doprowadzają do tego, że stają się one niebezpieczne. 
Osoby takie mogą otrzymać grzywnę do 1000 zł albo 
karę nagany. Policjanci mogą stosować środki oddzia-
ływania prewencyjnego (pouczenia, ostrzeżenia itp.), 
nakładać grzywnę w postaci mandatu do wysokości 

określonej w ustawie lub kierować wniosek o uka-
ranie do sądu.

Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku pogry-
zienia przez psa?

– Za pogryzienie przez psa odpowiedzialność po-
nosi jego właściciel, który jest obowiązany do napra-
wienia wyrządzonej szkody (art. 431§1kc).W przy-
padku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie z tego 
powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego wła-
ściciel zobowiązany jest wyłożyć z góry sumę po-
trzebną na leczenie, a jeżeli poszkodowany stał się 
inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przy-
gotowania go do innego zawodu. (art. 444§1kc).
Pamiętać należy, że cytowane przepisy są stosowane 
wyłącznie wobec właścicieli zwierząt.

Agnieszka
Puławska-Wlazło,
inspektor,
pok. nr 5,
tel. 43 825 33 67  

Petent pyta – urzędnik odpowiada

Psy a nasze bezpieczeństwo

Przedstawiciele lokalnych grup działania wo-
jewództwa łódzkiego w dniach 10-13 marca 
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Berli-
na. Wyjazd mógł się odbyć dzięki inicjatywie Se-
kretariatu Regionalnego KSOW Województwa 
Łódzkiego.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy 
członków lokalnych grup działania o odnawial-
nych źródłach energii oraz działalności turystycz-
nej na świecie.

Podczas pobytu w Berlinie uczestnicy wyjazdu 
zwiedzali siedzibę koncernu Viessmann, jednego 
z wiodących w skali światowej producentów sys-
temów nowoczesnej techniki grzewczej, opartej 
na wykorzystaniu pomp ciepła, kolektorów słonecz-
nych oraz kotłów grzewczych na biomasę.

Kolejnym, bardzo ważnym punktem wyprawy 
do Berlina był udział w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych ITB. Targi te są jedną z największych 
imprez branży turystycznej.

W tym roku Polska była współorganizatorem oraz 

krajem partnerskim targów. Podczas targów prezen-
towało się 16 regionów naszego kraju oraz miasta, 
które będą gospodarzami EURO 2012.

Lokalną Grupę Działania „Podkowa” w wyjeździe 
studyjnym do Berlina reprezentował Bogdan Błasz-
czyk, wiceprezes zarządu. Paulina Stańczyk

Wizyta studyjna w Berlinie

 FOT. ARCHIWUM LGD PODKOWA
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WYDARZENIA

Pożarnicze emocje
Za nami kolejne strażackie 
zmagania. 19 czerwca
na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej 
w Wojsławicach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze drużyn pożarniczych. 
Uczestniczyło w nich 14 drużyn 
w kategorii „A”, 6 drużyn 
młodzieżowych i 2 drużyny 
żeńskie.

Rywalizacja toczyła się pod czujnym okiem sędziów, 
na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Drużyny walczyły 
ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami 7 x 50 m oraz ćwiczeniu bojowym.

Ostatecznie w turniejowej rywalizacji teamów mę-
skich najlepszą okazała się drużyna z Wojsławic.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze to przede 
wszystkim doskonała promocja tradycji jednostek OSP; 
to stały, charakterystyczny dla każdej miejscowości ele-
ment współdziałania. Straż w naszej gminie skupia ko-
lejne pokolenia mieszkańców. Szczególnie cieszy duże 
zainteresowanie działalnością tej organizacji wśród 
młodzieży i kobiet.

W tych zawodach nie chodziło przecież tylko o chęć 
podejmowania rywalizacji i miejsca na podium, ale 
także o dobrą zabawę, razem aktywnie spędzony wol-
ny czas.

Punktacja końcowa wygląda następująco:
kategoria „A”:
■ I miejsce OSP Wojsławice – 90,06
■ II miejsce OSP Zborowskie – 96,50
■ III miejsce OSP Zamłynie – 97,69
■ IV miejsce OSP Janiszewice – 98,58
■ V miejsce OSP Annopole Nowe – 99,24
■ VI miejsce OSP Korczew – 99,41
■ VII miejsce OSP Rębieskie – 99,68
■ VIII miejsce OSP Izabelów – 99,99
■ IX miejsce OSP Pratków – 103,84
■ X miejsce OSP Polków – 104,21
■ XI miejsce OSP Piaski –105,57
■ XII miejsce OSP Michałów – 105,97
■ XIII miejsce OSP Gajewniki – 120,76
■ XIV miejsce OSP Czechy – 177,86

młodzieżowe drużyny pożarnicze:
■ I miejsce OSP Janiszewice – 91,60
■ II miejsce OSP Zamłynie – 92,45
■ III miejsce OSP Zborowskie – 100,61
■ IV miejsce OSP Izabelów – 101,66
■ V miejsce OSP Annopole Nowe – 103,72
■ VI miejsce OSP Korczew – 105,86

drużyny żeńskie
■ I miejsce OSP Annopole Nowe – 111,56
■ OSP Zborowskie – dyskwalifi kacja.


