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W kościele parafialnym
p.w. św. Katarzyny
w Korczewie ruszyły
prace konserwatorskie
wewnętrznych ścian
prezbiterium kościoła

17 lipca OSP w Korczewie
obchodziła swoje 90-lecie.
Odznaczono druhów
za wieloletnią służbę
i przekazano im
nowy sztandar
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Szanowni Rolnicy
i Mieszkańcy
Gminy

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Zduńskiej Woli

Międzynarodowe spotkania
ś

z

godnie ze staropolskim zwyczajem, wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za
całoroczny trud i zebrane plony. Ta
piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości.
Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest również w naszej Gminie.
Życzę Wam wszystkim, aby chleba
w Waszych domach zawsze było pod
dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy
tych, dzięki którym go mamy.
Życzę Wam i Waszym rodzinom,
aby najbliższy rolniczy rok przyniósł
Wam wiele radości oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy.
HENRYK STANIUCHA
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

wiatowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych katolików z całego świata.
Razem ze swoimi duszpasterzami,
biskupami i papieżem gromadzą się
w wybranym miejscu na kolejnym
kontynencie. Tym razem w Europie, a dokładnie w polskim mieście
Krakowie.
Wstępem do krakowskiego spotkania były Dni w Diecezjach.
Zduńska Wola gościła młodzież
z Ukrainy i Korei Południowej.
Oprócz wizyt w zduńskowolskich
miejscach związanych z życiem
św. Maksymiliana Marii Kolbe
i w okolicznych parafiach, młodzi
pielgrzymi mieli w programie szereg wycieczek do miejsc kultu. Odwiedzili m.in. Włocławek – miejsce
śmierci ks. Popiełuszki, Głogowiec
– dom i sanktuarium chrztu św.
Faustyny oraz Licheń.

W niedzielę 24 lipca na placu przy
Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli
zorganizowano piknik podsumowujący diecezjalne spotkania. Na scenie
wystąpiły zduńskowolskie zespoły
oraz Kapela „Szadkowiacy”. Oprawę

kulinarną zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich z Czech. Młodzi goście mogli skosztować tradycyjnych
polskich potraw. Wspólne świętowanie zakończyło się odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.

mapa zagrożeń bezpieczeństwa gotowa
w

e wrześniu 2016 roku w województwie
łódzkim ruszył program „Krajowa mapa
zagrożeń bezpieczeństwa”.
Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie
mógł sam zadbać o bezpieczeństwo; zareagować
na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami.
To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, jest
dostępne na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (http://www.
zdunska-wola.policja.gov.pl), a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo,
wręcz intuicyjnie, mógł z niej skorzystać każdy
obywatel.

iNFormacje wykorzystywaNe w maPie
zagrożeń oPierają się Na trzech Filarach:

■ w pierwszym gromadzone są informacje z po-

licyjnych systemów informatycznych;
■ drugi filar – to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

pismo samorZĄdowe gminy ZduŃska wola
NR 3 (35) wrZesieŃ 2016

■ trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od

obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji (m.in. statystyki policyjne),
a także na podstawie informacji przekazanych
przez podmioty biorące udział w konsultacjach
społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii
publicznej i informacje różnych instytucji.
Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie:
kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem,
rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka,
pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na
wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle
seksualnym, przestępstwa narkotykowe i nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje
o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach
drogowych.
Warto podkreślić, że teraz każdy będzie miał
możliwość aktualizacji bazy mapy. Za pomocą

wydawca: Urząd Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30 98-220 Zduńska Wola,
tel. 823 41 20, 825 33 65
e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
www.ugzw.com.pl
redakcja: karolina.tlokinska@ugzw.com.pl

interaktywnej strony będzie można przekazywać
informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą,
policja wprowadzi je wprost na mapy i podejmie
działania w celu eliminacji zagrożenia. Dzięki
temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej
szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym
dzielnic i osiedli.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
w miejscach wskazanych przez mieszkańców
regionu.
uwaga!
„mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby
pilnej interwencji policji.
w tego typu przypadkach należy korzystać
z numerów alarmowych 112 lub 997.
każde naniesione na mapę zagrożenie
wywoła odpowiednią reakcję policji.

projekt i opracowanie dtp:

opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
regiony

tel. 517 629 441
e-mail: printszop@wp.pl

tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl

oświata
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Nowy rok szkolny ze zmianami
Kolejne roczniki uczniów zasiadły w szkolnych ławach. Czeka ich, a także nauczycieli
i rodziców, wiele zmian.
Co zmieniło się od 1 września?
Uczniowie klas I-IV dostaną darmowe podręczniki. Nauczyciele nie
muszą już realizować dodatkowych
zajęć dla uczniów w ramach sztywno
ustalonego tygodniowego wymiaru,
czyli tzw. godzin karcianych.
Uczniowie VI klas nie będą już
pisać testu kompetencji. Jego organizacja kosztowała budżet nawet 10
mln zł rocznie. Pieniądze zaoszczędzone na zlikwidowaniu tego egzaminu będą wykorzystane na ponowne sprawdzanie prac maturalnych.
Od tej pory maturzyści będą mogli
odwołać się od decyzji OKE w sprawie wyniku egzaminu.
Do sklepików szkolnych wrócą
drożdżówki, a stołówki będą mogły oferować dwie smażone potrawy
w tygodniu.
Uczniowie będą mieli teraz możliwość wybrać zajęcia z religii i/lub
etyki, a ocena z nich będzie się wli-

Prawie 1.200 uczniów rozpoczęło naukę w gminnych placówkach oświatowych

czać do średniej ocen. Nie będą to
jednak zajęcia obowiązkowe.

Powrót do starego systemu

Zmiany w strukturze oświaty
będą wprowadzane stopniowo
od roku 2017/2018. Planowana
jest 8-letnia szkoła podstawowa,
4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum oraz dwustopniowa szkoła branżowa. Uczniowie rozpoczynający naukę w kla-

sie VI, za rok pójdą do VII klasy
podstawówki.
Choć nauka ma ogromne znaczenie, zarówno dzieci jak i dorośli zawsze czekają na wolne dni. W roku
szkolnym 2016/2017 będzie ich naprawdę sporo. Pierwsze trzy dni wolne rozpoczną się już 14 października,
gdyż tegoroczny Dzień Nauczyciela
przypada w piątek. Oznacza to, że już
po 29 dniach nauki uczniowie trochę
sobie odpoczną!

Ten rok szkolny będzie także
krótszy, niż początkowo planowano. Miał się kończyć 30 czerwca, ale
MEN zdecydowało o zmianie rozporządzenia w tej sprawie. Skrócenie
nauki ma ułatwić m.in. przeprowadzanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wakacje rozpoczną
się nie w ostatni piątek czerwca, lecz
w pierwszy piątek po 20 czerwca. To
oznacza, że ten rok szkolny zakończy się 23 czerwca 2017 r.

Jubileusz 40-lecia Szkolnego Muzeum Regionalnego w Wojsławicach

Z myślą o innych...
W

Zduńskiej Woli drogę do Wojsławic wskaże
każdy. Kilkukilometrowa szosa przemienia się niepostrzeżenie w piękną jesionową aleję.
Brama wjazdowa na teren szkolnego parku na
oścież otwarta...
Pośród starych liściastych drzew stoi neoklasycystyczny pałacyk. Przygasł nieco w otoczeniu
nowoczesnych budynków szkolnych. Tu ma siedzibę Szkolne Muzeum Regionalne, powstałe
w 1976 roku z inicjatywy polonistki mgr Bożenny Antoszczyk. Dzięki wychowankom szkoły
rolniczej (obecnie ZSRCKU) udało się zebrać
imponującą liczbę eksponatów – dziś już reliktów
dawnego życia mieszkańców Ziemi Sieradzkiej.
Tysiące zgromadzonych eksponatów: narzędzia
rolnicze, przedmioty użytku domowego, stroje i fotografie wprowadzają widza w scenerię dawnej wsi,
która odeszła w przeszłość bezpowrotnie...
Warto dodać, że jest to jedyna tak duża placówka muzealna (etnograficzna) na Ziemi Sieradzkiej, prowadzona od początku swego istnienia
społecznie przez nauczycielkę i uczniów. Podobne
były w wielu szkołach, ale zniknęły, a zbiory roz-

proszono. Dzięki życzliwości wielu osób, przede
wszystkim absolwentów szkoły rolniczej, służy
nieprzerwanie dzieciom i młodzieży szkolnej już
od 40 lat. Dlatego koniecznością podkreślenia
wagi i szacunku dla przeszłości naszej ziemi jest
wspólne świętowanie jubileuszu tej oryginalnej
placówki.
Z inicjatywy absolwentów – Małgorzaty Włodarczyk i Witolda Adamiaka – a także życzliwości władz samorządowych zorganizowana będzie
dwudniowa uroczystość jubileuszowa: w dniu 22
października 2016 roku dla absolwentów szkoły, a 23 października dla mieszkańców powiatu
zduńskowolskiego.
Pragniemy przywołać atmosferę dawnych wiejskich zwyczajów, pieśni i tańców. To bowiem najpiękniejsze elementy folkloru, bo przejawia się
w nich charakter kultury każdego narodu. Zaprezentujemy również rękodzieło artystyczne
dzieci i młodzieży ze szkół powiatu zduńskowolskiego.
Zniknęły z krajobrazu sielskie widoki niskich
chałup krytych słomą, wierzb stojących obok ko-

fot. archiwum szkolnego muzeum regionalnego

ślawych płotów, wiatraków i młynów nadrzecznych, drewnianych przydrożnych kapliczek. Cykl
rysunków niezapomnianego Stasia Klingera –
współtwórcy szkolnego muzeum, pozwoli dawną wieś obejrzeć i nad jej minionym pięknem
podumać...
Zapraszamy do naszego muzeum
Bożenna Antoszczyk,
założycielka muzeum
Izabela Wrąbel-Perdek,
obecny opiekun muzeum
kontakt: 607 663 116
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kolejne prace w kościele
W kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny
w Korczewie ruszyły prace konserwatorskie
przy wewnętrznych ścianach prezbiterium.
Na ten cel parafia pozyskała środki z dotacji
budżetu województwa łódzkiego, gminy
Zduńska Wola oraz powiatu zduńskowolskiego.
Całość zadania ma kosztować
147.736,80 zł. Wysokość dotacji
z budżetu województwa łódzkiego wynosi 55.401 zł, z gminy oraz
z powiatu – po 20.000 zł. Termin
zakończenia prac zaplanowany jest
na grudzień br.
Założeniem prac konserwatorskich i restauratorskich jest przeprowadzenie zabiegów, które mają
na celu powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń i zabezpieczenie ścian obiektu przed dalszą
destrukcją. Zaplanowano także
odkrycie dekoracji ornamentalnej,
wykonanej na ścianach prezbiterium kościoła w latach trzydziestych XX wieku.
Na podstawie przeprowadzonych
badań odkrywkowych stwierdzono,
iż w niektórych partiach ścian nawy
prezbiterium polichromia z 1930

Granty sołeckie

Zarząd Województwa Łódzkiego 21 czerwca podjął uchwałę w sprawie przyjęcia
trybu postępowania w zakresie udzielania
z budżetu województwa pomocy ﬁnansowej jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej.
Dotacja przeznaczona jest na doﬁnansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych
realizowanych na terenach wiejskich oraz
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
zadań.
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
31 sierpnia ogłosił wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona
zostanie pomoc ﬁnansowa. Zgodnie z wykazem pomoc ﬁnansową otrzymają dwa
sołectwa z naszej gminy.
Sołectwo Biały Ług otrzyma dotację na
realizację projektu pn. „Dożynki sołeckie
w sołectwie Biały Ług”; Sołectwo Janiszewice – na realizację projektu pn.„Bieg 5 Mil
po gminie”. Projekty będą realizowane we
wrześniu tego roku.

PlaN Prac
Przewiduje:

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał marszałek Artur Bagieński.
Na zdjęciu z wójtem Henrykiem Staniucha oraz ks. kan. Januszem Gozdalikiem

roku wykazuje bardzo osłabioną przyczepność do podłoża, co
prowadzi do bezpośredniego zagrożenia i degradacji tej warstwy
malarskiej.

Proponowane prace konserwatorskie przyczynią się do znacznej poprawy stanu technicznego
obiektu, zapobiegną zagrożeniom
powodującym uszczerbek dla

1. Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej, ukazującej stan zachowania obiektu
przed przystąpieniem do prac konserwatorskorestauratorskich.
2. Wykonanie prób bezpośrednio na obiekcie
na usuwanie wtórnych warstw malarskich,
przy zastosowaniu metod mechanicznych i/lub
chemicznych.
3. Usunięcie wtórnych warstw malarskich.
4. Zabezpieczenie odkrytej warstwy polichromii
(podklejanie łusek warstwy malarskiej lub konsolidacja).
5. Oczyszczenie odkrytej warstwy malarskiej.
6. Uzupełnienie ubytków podobrazia (drewna).
7. Wyrównanie powierzchni pod uzupełnienie
ubytków warstwy malarskiej.
8. Założenie werniksu retuszerskiego na partie
oryginalnego opracowania malarskiego.
9. Wykonanie uzupełnień ubytków warstwy
malarskiej (punktowanie).
10. Zabezpieczenie powierzchni polichromii
werniksem końcowym.
11. Wykonanie dokumentacji fotograficznej po
zakończeniu prac.
12. Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej.

wartości obiektu, w konsekwencji
przełożą się na wzrost atrakcyjności zabytku drewnianego pod
względem kulturowym i artystycznym.

Projekt mieszkań komunalnych
w Karsznicach gotowy na koniec roku
u

mowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi we wsi Karsznice została
zawarta 30 sierpnia br.
Wykonawcą projektu jest Pracownia Architektury Abrys Andrzej Marciniak z Płocka. Projekt
będzie obejmował jeden lub dwa
dwugondygnacyjne budynki wielorodzinne (z parkingiem), zawierające 19 lokali mieszkalnych, w tym
5 lokali socjalnych. W budynku
znajdzie się również pomieszczenie
przeznaczone na świetlicę wiejską,
zlokalizowaną na parterze z niezależnym wejściem. Przewidywany
termin zakończenia prac projektowych to grudzień 2016 r.

Henryk Staniucha oraz Andrzej Marciniak podpisali umowę w dniu 30 sierpnia br. w siedzibie
Urzędu Gminy Zduńska Wola

inwestycje
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Przebudowa kolejnych dróg
W bieżącym roku Gmina Zduńska Wola realizuje niżej wymienione
inwestycje drogowe. Są to:

Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy
Prace obejmują:
– odcinek o długości ok. 947 m; w zakres robót wchodzi: remont jezdni,
poboczy, zjazdów indywidualnych i odwodnienia z odmuleniem istniejącego
rowu oraz wykonanie chodnika.
– remont istniejącego chodnika, nawierzchni zjazdów do posesji, poboczy
i odwodnienia z odmuleniem istniejącego rowu.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Drochod.

Skrzyżowanie dróg w Izabelowie

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Izabelów Mały
wraz z odwodnieniem drogi w rejonie skrzyżowania

Przebudowa odcinka o długości ok. 200 m.
W ramach inwestycji wykonano poszerzenie istniejącej jezdni, chodnik,
remont zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur oraz remont poboczy.
Wykonawca robót: Firma Dromak Sp. z o.o.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gajewniki

Droga w Izabelowie Małym

Prace w miejscowości Gajewniki obejmują 3 odcinki:
– o długości 421 m i obejmuje remont jezdni oraz poboczy.
– o długości 729 mb i 188 m i obejmuje wykonanie jezdni oraz obustronnych poboczy.
Wykonawca robót: Firma Dromak Sp. z o.o.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchoczasy.

Inwestycja obejmuje: przebudowę jezdni wraz z obustronnymi poboczami oraz remont istniejącego przepustu. Łączna długość przebudowywanej
drogi wynosi 645 mb.
Wykonawca robót: Firma Dromak Sp. z o.o.

Droga w Suchoczasach

Coraz śmielej inwestujemy w ekologię
G
mina Zduńska Wola wspólnie
z gminą Zapolice przystąpiła
do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu poświęconego odnawialnym
źródłom energii. Konkurs ogłosił
Marszałek Województwa Łódzkiego.
Gmina Zduńska Wola jest liderem tego projektu. Projekt ma służyć zwiększeniu produkcji „zielonej
energii elektrycznej i cieplnej” na
terenie obu gmin. Przewiduje się
w jego ramach budowę odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, instalacji
solarnych do podgrzewania wody

użytkowej oraz gruntowych pomp
ciepła do ogrzewania budynków
mieszkalnych.
Projekt jest skierowany do gospodarstw domowych. Poziom dofinansowania przewidziany w konkursie
wynosić ma do 85 procent kosztów
netto.
Maksymalna moc, o którą może
ubiegać się beneficjent w ramach
składanego wniosku, to łącznie – na
wszystkie obiekty objęte wnioskiem
– 2 MW energii słońca oraz 2 MW
energii geotermalnej.
Decyzja o zakwalifikowaniu wniosku i ostatecznym poziomie dofinansowania będzie znana w styczniu
2017 roku.
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Gminno-Paraf

27 dziękczynnych wieńców
Rolnicy z gminy Zduńska Wola podziękowali za plony w niedzielę 11 września.
Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się
w Wojsławicach.
Dziękczynne nabożeństwo koncelebrowali ks. kan. Janusz Gozdalik, ks. kan. Stanisław Dwornik oraz
ks. Tadeusz Buda. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele biur
poselskich z naszego terenu, władze
samorządowe oraz przedstawiciele
służb i organizacji współpracujących
z gminą.
– Święto Plonów to niezwykły
moment, kiedy możemy dziękować Panu Bogu i ludziom za dar
chleba – mówił w czasie homili ks.
kan. Stanisław Dwornik, proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zduńskiej Woli.
Niezwykle podniosły charakter
mszy dopełniły przepiękne wieńce
dożynkowe, bochny chleba z tegorocznych zbóż, kosze z darami ołtarza oraz piękna oprawa muzyczna
w wykonaniu scholi.
Po mszy starostowie dożynek
– Małgorzata Szewczyk oraz Paweł
Pluskota i współgospodarze – wójt
gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha oraz ks. kan. Janusz Gozdalik
oficjalnie rozpoczęli, zapisaną w naszej tradycji, ceremonię podziękowania za plony. W łamaniu się chlebem
pomagali zaproszeni goście, wśród
których była m.in. Jolanta ZiębaGzik, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Po części obrzędowej rozpoczęły
się występy estradowe. Jako pierwszy
na scenie zaprezentował się zespół
ludowy „Kukułeczki” oraz solistki
Laura Styczyńska i Oliwia Marszałek. Tuż po nich wystąpiła grupa
mażoretek „Dalia”, działająca przy
Poddębickim Domu Kultury. To
pięciokrotne mistrzynie mażoretek
Polski Środkowej, laureatki 7. miejsca w Mistrzostwach Polski w 2011
roku oraz 2. miejsca w Międzynarodowym Pucharze Polski w 2016
roku. Na scenie podziwiać mogliśmy
dzieci i młodzież z zespołu „Arabeska”, który uwiódł publiczność
pięknymi tańcami w rytmie muzyki filmowej.

Dożynki były okazją do wręczenia odznaczeń rolnikom z terenu
Gminy Zduńska Wola, którzy wynikami produkcyjnymi osiąganymi

w gospodarstwie, jak i postawą społeczną, zostali wyróżnieni odznaką
„Zasłużony dla rolnictwa”. Odznakę nadał Krzysztof Jurgiel, Mini-

ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wniosek Henryka Staniuchy, wójta
Gminy Zduńska Wola.
Dożynki były także okazją do
wręczenia nagród dla zwycięzców
konkursów plastycznych, ogłoszonych w ramach letniej akcji Wędrujące Artystyczne Lato.
Wieczorem na scenie zaprezentował się lokalny zespół „Canto”.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się koncert grupy „Lider Dance”,
w którym śpiewa zduńskowolanka Agnieszka Mazurek. Tuż po
ich występie na scenie pojawiła
się gwiazda wieczoru – Don Vasyl & Gwiazdy Pieśni Cygańskiej.
Koncert został przyjęty z wielkim
entuzjazmem. Muzyce i pieśniom
towarzyszyła piękna oprawa choreograficzna w wykonaniu dwóch
tancerek.
Obok sceny prezentowały się instytucje i organizacje działające na
rzecz rolnictwa oraz inne firmy. Nie
zabrakło chętnych na ciepłe dania,
na uciechy wesołego miasteczka
oraz wspólną, zabawną fotografię,
do której zapraszała oblegana fotobudka.
Liczny udział delegacji rolników z 27 sołectw gminy Zduńska
Wola oraz władz samorządowych
podkreślił rangę wydarzenia i dał
wyraz szacunku dla pracy rolników
i umiłowania pracy na roli.

fialne Dożynki
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odznaczenia
dla rolników

Serdecznie dziękujemy: Annie
i Andrzejowi Knerom, Zofii i Pawłowi Kulawieckim, Agnieszce i Bogusławowi Klimczakom,Tadeuszowi
Pędziwiatrowi, Zarządowi Ludowego
Banku Spółdzielczego w Zduńskiej
Woli, Powiatowemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej
Woli, Elżbiecie i Tadeuszowi Witaszczykom, Justynie i Damienowi
Manittom, Joannie i Markowi Zakrzewskim, Zduńskowolskiej Sieci
Internetowej Księżyc, Państwowej
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
Firmie Dromak Sp. z o.o., Firmie
Handlowo Usługowej Monter, Wiesławowi Ślipkowi, Firmie Drewzel s.c.,
Firmie Jan-Pol s.c., Firmie Fortuna
Sp. z o.o., Andrzejowi Kwiatkowskiemu, Jolancie i Krzysztofowi Gajewczykom oraz Sylwii i Wiktorowi
Gajewczykom.
Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Sołectwa Izabelów oraz
OSP Izabelów za współorganizację
Dożynek Gminno-Parafialnych.

W gminie Zduńska Wola, na wniosek wójta, odznaczonych zostało 7 rolników. Włożyli oni wiele
pracy w rozwój rolnictwa oraz działają na rzecz
gospodarczej promocji regionu.
Uhonorowani zostali:
Mikołaj Aleksandrowicz z Maciejowa
– przez 30 lat prowadził gospodarstwo szkółkarskie nastawione na produkcję rozsady roślin
ozdobnych.
Tomasz Aleksandrowicz z Maciejowa
– od 1990 roku prowadzi gospodarstwo szkółkarskie nastawione na produkcję rozsady roślin
ozdobnych.
Bogdan Walasik z Polkowa
– prowadzi gospodarstwo rolne, nastawione
na produkcję zwierzęcą (bydło mięsne). Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie.
Elżbieta i Jan Wilkowie z Piasków
– wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Pani
Elżbieta przez 4 lata pełniła funkcję sołtysa, natomiast jej mąż pełnił tę funkcję przez okres 10
lat. Był także naczelnikiem OSP.
Jadwiga i Jan Gabrysiowie
– wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne,
o powierzchni 17 ha, nastawione na produkcję
roślinną oraz zwierzęcą. Od 16 lat pełni funkcje
sołtysa, przez ponad 20 lat był sekretarzem kółka rolniczego. Zakładał również komitety budowy sieci telefonicznej oraz oczyszczalni.

sTAROSTOWIE DOŻYNEK

Małgorzata Szewczyk – mieszanka Andrzejowa, która przybyła z Borszewic Kościelnych
do gminy Zduńska Wola za mężem, Markiem
Szewczykiem. Szczęśliwa matka czwórki
dzieci oraz spełniona babcia 9-miesięcznego
Aleksandra

Rozmowa z Małgorzatą
szewczyk, starościną dożynek
gminy Zduńska Wola.
Czym zajmuje się pani na co dzień?
– Wraz z mężem prowadzimy
gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 6 hektarów. Dodatkowo
8 hektarów dzierżawimy. Uprawiamy głównie marchew. Naszym
największym odbiorcą jest Fortuna
Sp. z o.o. w Tymienicach. Hodujemy
także bydło opasowe.

Mamy czworo dzieci: Tomasza,
Pawła, Agatę i Annę oraz wnuka
Aleksandra.
Czy aktywnie uczestniczy pani
w życiu społecznym sołectwa Izabelów?
– Staram się. Zasiadam w zarządzie rady soleckiej. Interesuję
się sprawami naszej wsi. Pomagam
mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy
są w ciężkiej sytuacji i są samotni.
Czym jest dla pani coroczne Święto
Plonów?
– To ważne święto rolników. To
ich podziękowanie i wdzięczność za
zebrane plony. To także możliwość
spotkania z innymi rolnikami po
ciężkiej pracy i wymiany doświadczeń.
Jak przyjęła pani informację o powierzeniu jej roli starościny dożynek?
– Dziękuję, że zostałam w ten
sposób doceniona. Dla mnie to
ogromny zaszczyt i niejako prezent,
bo w tym roku mija 30 lat, odkąd
mieszkam z moim mężem w Andrzejowie.
Czego chciałaby pani życzyć sobie
na kolejne lata?
– Przede wszystkim zdrowia i siły
do dalszej pracy oraz radości i zadowolenia z dzieci i wnucząt.

Paweł Pluskota – mieszka w Wólce
Wojsławskiej, gdzie jest sołtysem trzecią
kadencję. Wspólnie z rodziną prowadzi
gospodarstwo o powierzchni 28 hektarów,
nastawione na uprawę zbóż i kukurydzy oraz
hodowlę bydła mięsnego

Rozmowa z Pawłem
Pluskotą, starostą dożynek
gminy Zduńska Wola.
Czy może pan przedstawić krótko
swoją rodzinę?
– Mam 43 lata. Z wykształcenia jestem technikiem rolnikiem.
Mieszkam wraz z żoną Agnieszką
i dwoma synami w Wólce Wojsławskiej. Syn Grzegorz ma 16 lat,
a Łukasz 11.
Czym zajmuje się pan na co dzień?

– Od 21 lat prowadzę gospodarstwo rolne, które w tej chwili liczy
28 hektarów. Zajmuję się uprawą
zbóż i kukurydzy oraz hodowlą bydła mięsnego.
Jaki ocenia pan rok 2016 w rolnictwie?
– Nie należał do najgorszych,
ale i nie był najlepszym. Jak każdy
rok na roli jest wielką niewiadomą.
Sukces i zadowolenie z naszej pracy uzależnione są od wielu czynników, na które, niestety, nie mamy
wpływu. Jednym z nich są warunki atmosferyczne. Tym razem aura
spowodowały straty w zbożach ozimych z powodu wymarznięcia. Dynamiczna i nieprzewidywalna pogoda w ciągu roku sprawiła, że plony
były niższe i gorszej jakości. Inną
rzeczą, na którą nie mamy wpływu,
są niestabilne i ciągle szalejące ceny
skupu płodów rolnych, wahające się
od kilku do kilkudziesięciu procent
w ciągu jednego roku. Powoduje
to, że nasza praca jest coraz mniej
opłacalna.
Jak czuł się pan w roli starosty dożynek?
– Być starostą podczas Święta
Plonów to bardzo duże wyróżnienie i ogromny zaszczyt. Cieszę się,
że w tym roku mnie właśnie przypadła ta rola.
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Nowy dyrektor
w Annopolu Starym

motywują mnie ludzie
rozmowa z kariNą sędkowską,
Nowo PowołaNą dyrektor
szkoły Podstawowej
w aNNoPolu starym

Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
ma nowego dyrektora. Została nim dotychczasowa nauczycielka wychowania
ﬁzycznego i przyrody w tej placówce – pani
Karina Sędkowska.
Na stanowisko została mianowana przez
wójta gminy 23 sierpnia 2016 r. Obowiązki
powierzono jej na okres pięciu lat – od
1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Karina Sędkowska zastąpiła dotychczasową dyrektor – Barbarę Ostropolską, która
przeszła na zasłużoną emeryturę.
Nowa dyrektor jest nauczycielem od
1 września1996 r. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest ze Szkołą
Podstawową w Annopolu Starym.
Pani Karinie życzymy pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji
zawodowych zamierzeń, a także spełnienia
osobistych planów.

W szeregach kadry nauczycielskiej
jest pani od wielu lat. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jakie były początki pani zawodowej kariery?
– Doświadczenie zawodowe przez
20 lat zdobywałam w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym. To
była moja pierwsza poważna praca.
Kilka lat uczyłam również geografii
w Technikum Odzieżowym i I LO
w Zduńskiej Woli.
Szkoła to przede wszystkim zespół
ludzi, z którymi dyrektor współpracuje. Czy będzie to dla pani łatwe
zadanie?
– Współpraca z ludźmi nigdy nie
jest łatwa. Myślę jednak, że bardzo
dobra znajomość nauczycieli, pracujących w naszej szkole, pomoże mi
w pracy na stanowisku dyrektora.
Co ceni pani najbardziej w pracy
pedagoga?
– Najcenniejszy w pracy nauczyciela jest kontakt z dziećmi. Moi
uczniowie nauczyli mnie postrzegać świat „ich oczami”.
Jakie czynniki mają decydujący
wpływ na poziom dydaktyczny
placówki ?
– Bardzo ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników.

Statuetkę – Oskar dla Najlepszego Dyrektora Szkoły – Barbara Ostropolska na koniec roku szkolnego
2015/2016 otrzymała od przyszłej dyrektor Kariny Sędkowskiej

Ale poziom dydaktyczny szkoły
zależy także od dobrej współpracy
nauczycieli, dyrektora, rodziców,
uczniów, władz gminy i instytucji
wspierających.
Jaką ma pani wizję funkcjonowania
szkoły w perspektywie najbliższych
lat?
– Chciałabym, żeby nasza szkoła
był miejscem, gdzie uczniowie będą
czuć się dobrze, bezpiecznie, chętnie zdobywać wiedzę, a rodzice ze
spokojem i radością będą przekazywać nam swoje pociechy. Chciałabym też, aby dla nauczycieli było to
spokojne miejsce pracy, gdzie będą
się rozwijać zawodowo i w ciekawy,
nowoczesny sposób przekazywać
wiedzę swoim uczniom.

Praca dyrektora to, jak pani wspomniała, również współpraca z samorządem gminnym. Czego na
tym polu oczekuje pani od władz
gminy?
– Przede wszystkim wsparcia, pomocy w trudnych sytuacjach i zrozumienia. Będę się starała dobrze
wypełniać swoje obowiązki, by władze gminy mogły pozytywnie oceniać moją pracę.
Co uważa pani za swój największy
sukces życiowy?
– Moim największym sukcesem
życiowym jest rodzina, ciekawa praca, spotykanie dobrych i interesujących ludzi na swojej drodze, którzy
motywują mnie do działania.

rozmawiała: karoLina tłokińska

coraz większe grono nauczycieli mianowanych
d
wa postępowania w sprawie nadania stopnia
nauczyciela mianowanego zakończyły się egzaminem w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego
wójt Henryk Staniucha wręczył Monice Majchrzak, nauczycielce matematyki w Zespole
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach oraz Annie Pawlikowskiej, nauczycielce
nauczania wczesnoszkolnego w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach.
Obie nauczycielki przyjęły gratulacje za wysokie noty na egzaminie i profesjonalizm w prezentacji dorobku zawodowego.
Życzenia sukcesów złożyli im wójt gminy oraz
członkowie komisji kwalifikacyjnej, którą wraz
z nowymi mianowanymi nauczycielkami uwieczniono na pamiątkowej fotografii.

Od lewej stoją: Beata Trzaskowska, ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
Henryk Staniucha, wójt Gminy Zduńska Wola; Monika Majchrzak; Anna Pawlikowska; Anna Stoparczyk, dyrektor ZGSPiP
w Czechach; Mariola Barańska, ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

informacje
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Wakacyjne przygody w gminie
Wędrujące Artystyczne Lato w gminie
Zduńska Wola zorganizowało 10-dniowe
stanice w szkołach w Izabelowie, Krobanowie i Czechach oraz w OSP w Gajewnikach
i Janiszewicach.
Celem prowadzonych zajęć było
stworzenie dzieciom warunków do
ciekawego i aktywnego spędzania
wolnego czasu, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, stymulowanie rozwoju umysłowego
i fizycznego, rozwijanie sposobów
ekspresji uczuć i emocji, a także poznawanie najbliższej okolicy.
W stanicach wiejskich w Gajewnikach, Janiszewicach i Krobanowie
inspektorzy Państwowej Inspekcji
Pracy z Sieradza wraz z instruktorami OHP 5-15 przeprowadzili
pogadanki, prezentacje filmów oraz
konkursy z nagrodami z zakresu
bezpieczeństwa na wsi w czasie prac
polowych.
Podczas prowadzonej akcji we
wszystkich wakacyjnych stanicach
realizowano zajęcia plastyczne, ta-

SKO w Czechach
z nagrodami

S

zkolna Kasa Oszczędności PKO
BP, działająca w ZGSPiP w Czechach, w minionym roku szkolnym
została doceniona i wyróżniona
dwiema nagrodami.
– Pierwszą nagrodę zdobyliśmy
w Ogólnopolskim Konkursie Blog
Miesiąca – mówi Jarosław Szewczyk,
opiekun SKO w Czechach. – Komisja konkursowa przyznała nam tytuł ,,Blog Miesiąca” za miesiąc maj.
Otrzymaliśmy komputer przenośny
i zestaw gadżetów SKO.
SKO w Czechach brała również
udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności. W tym przypadku trzeba było
wykazać się całorocznymi działaniami związanymi m.in. z edukacją
ekonomiczną, nauką ekologii, popularyzacją SKO i prowadzeniem
bloga na platformie SzkolneBlogi.
pl. Ostatecznie szkoła w Czechach
w tej rywalizacji otrzymała nagrodę
III stopnia w wysokości 1.000 zł.

neczne, teatralne, wokalne, rytmiczno-ruchowe i integracyjne, a także
zajęcia sportowe i gry logiczne.
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Piotrkowa Trybunalskiego
i Wrocławia.
Łącznie we wszystkich zajęciach
wzięło udział ponad 150 dzieci z terenu gminy.
Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci
i Młodzieży w Zduńskiej Woli.

fot.: archiwum stowarzyszenia

Odjazdowy Bibliotekarz w naszym regionie
M
iejska Biblioteka Publiczna
im. Jerzego Szaniawskiego
w Zduńskiej Woli, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli, Towarzystwo Przyjaciół
Zduńskiej Woli oraz sołectwo Biały
Ług zorganizowały kolejną edycję
rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Tym razem pod hasłem:
„Poznaj swój region”.
Trasa rajdu liczyła 44 km i przebiegała m.in. przez miejscowości:

Czechy, Woźniki, Sieradz, Męka,
Izabelów Mały i Biały Ług. W trakcie rajdu uczestnicy wzięli udział
w konkursie cytatów literackich.
Trasę zakończono w Białym Ługu
wspólnym grillowaniem i wręczeniem najstarszemu oraz najmłodszemu uczestnikowi pamiątkowych
pucharów.
Biblioteka miejska i pedagogiczna czynnie włączyły się do akcji
„Uwolnij książkę” – Bookcrossing.

Uczestnicy rajdu i mieszkańcy Białego Ługu otrzymali książki, które
– w myśl idei akcji – po przeczytaniu
należy przekazać kolejnym czytelnikom.
O bezpieczeństwo rowerzystów
na trasie rajdu zadbali członkowie
Grupy Motocyklowej APC MotoPasja Stowarzyszenia „Akcja dla
Kolarstwa”.

Tekst i fot.:
Sołectwo Biały Ług
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90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie

Druhowie z nowym sztandarem
Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji 17 lipca
odbyła się impreza jubileuszowa, podczas
której wręczono strażakom odznaczenia
za wieloletnią służbę, a jednostce nowy
sztandar.
Uroczystości w Korczewie rozpoczęły się w miejscowym kościele
mszą świętą w intencji strażaków,
odprawioną przez księdza kanonika Janusza Gozdalika. Po mszy
uczestnicy jubileuszowych obchodów przemaszerowali na plac przed
strażnicę.
Wśród zaproszonych gości obecny
był poseł Piotr Polak, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży
miejskiej, zawodowej straży pożarnej na czele z zastępcą komendanta
wojewódzkiego PSP Pawłem Stępniem. Zarząd Wojewódzki Związku
OSP RP reprezentował druh Andrzej Weselski. W uroczystościach
uczestniczył Wojciech Rychlik, starosta zduńskowolski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, a także wójt Henryk Staniucha wraz z radnymi. Uroczystości
przewodniczył druh Józef Badziak,
prezes OSP Korczew.
Liczna grupa strażaków otrzymała odznaczenia za zasługi dla
pożarnictwa. Korczewskiej jednostce OSP przekazano nowy sztandar, ufundowany przez starostwo,
gminę, OSP Korczew i lokalnych
przedsiębiorców.
Uroczystości uświetniła strażac-

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie powstała w czerwcu 1926 roku. Założyli ją: ówczesny proboszcz
ksiądz Stanisław Kowalski, a także mieszkańcy: Józef Szewczyk, Józef Kaczmarkiewicz, Jan Palma, Stanisław
Brzeziński, Antoni Banasiak, Ignacy Pietrzak, Kazimierz Olczyk i Bolesław Abramczyk.
Pierwszym bojowym sprzętem była ręczna sikawka i konny beczkowóz, hełmy, pasy z toporkami. Sprzęt przechowywany był w stodołach. W latach 1957-59 wybudowano murowaną remizę. Na przełomie lat 1959-60 strażacy z Korczewa zbierali pieniądze na kupno samochodu Betford, którego pierwszym kierowcą i mechanikiem
byli Jerzy Raj, a po nim, do dzisiaj, funkcję tę pełni Jerzy Badziak.
W 1961 roku prezesem OSP Korczew został Józef Banasiak. W 1970 roku OSP otrzymała nowego Żuka, a w 1977
roku z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej samochód marki Star.
W 1987 roku wybrano zarząd, na czele którego stanęli: prezes Józef Badziak i naczelnik Józef Sadowski. Z inicjatywy nowego zarządu jednostka otrzymała samochód marki Jelcz.
W 1997 roku OSP Korczew została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2001 roku ukończono budowę obecnej remizy, która powstała dzięki ówczesnym władzom gminy Zduńska Wola, strażakom
oraz społeczności wsi Korczew. W 2005 roku zakupiono nowoczesny lekki samochód ratowniczy. W 2010 roku
OSP Korczew wzbogaciło się o bojowego mercedesa z napędem na cztery koła.
Zarząd OSP w Korczewie współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie gminy i powiatu,
a członkowie jednostki angażują się i czynnie uczestniczą w uroczystościach państwowych oraz patriotycznoreligijnych.

ka Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP w Burzeninie.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Ireneusz Pawlicki. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
Mariusza Kowalczyka, Piotra Rum-

Płonął las i samochód
W
Pratkowie 2 lipca płonął las.
Gminne jednostki OSP, które
przyjechały, by ugasić pożar, zastały na miejscu także palący się przy
drodze samochód.
W pobliżu lasu doszło do wypadku samochodowego, w którym
jedna osoba ucierpiała, a kierowany
przez nią pojazd stanął w płomieniach. Możliwe, że to właśnie od
niego zajęły się drzewa. Strażacy
musieli więc działać równolegle na
dwóch frontach.

Taki był scenariusz ćwiczeń druhów ze wszystkich 14 jednostek
ochotniczych straży pożarnych,
funkcjonujących na terenie gminy
Zduńska Wola.
Merytorycznie nad manewrami
czuwali zawodowi strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli pod dowództwem st. kpt.
Grzegorza Styczyńskiego.
Ćwiczeniami dowodził Wojciech Michalski, komendant gminny OSP.

pla, Jarosława Pilarka, Roberta Raja
i Andrzeja Pietrzaka. Brązowy medal otrzymał Radosław Abramczyk.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Tomasz Frątczak, Tomasz
Bednarski i Piotr Abramczyk. Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: 65

lat – Jerzy Raj, 60 lat – Józef Szrejter
i Antoni Przesmycki, 55 lat – Jerzy
Badziak, 50 lat – Józef Sadowski,
Tadeusz Sadowski, Ryszard Miśkiewicz i Józef Badziak, 35 lat – Paweł Mirowski i Roman Raj, 30 lat
– Andrzej Pietrzak, Paweł Pietrzak,
Andrzej Badziak, Paweł Przesmycki
i Lech Przesmycki, 20 lat – Krzysztof Różański, Ireneusz Pawlicki, Karol Badziak i Radosław Abramczyk,
15 lat – Robert Raj, Piotr Rumpel,
Bartosz Chudecki, Jarosław Pilarek i Mariusz Kowalczyk, 10 lat –
Piotr Pawlikowski, Piotr Abramczyk, Tomasz Bednarski i Tomasz
Frątczak, 5 lat – Patryk Badziak,
Wiktor Badziak, Tomasz Pietrzak,
Rafał Pietrzak, Damian Pietrzak,
Adrian Kowalczyk, Mateusz Nyks,
Patryk Lorenc, Bartosz Pawlikowski, Mateusz Banasiak i Grzegorz
Przesmycki.

lgd
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Biegali i wili wianki
Imprezy z okazji Nocy Świętojańskiej wpisały się na stałe w kalendarz imprez regionu.
24 czerwca po raz szósty miłośnicy tradycyjnej zabawy spotkali się w Gajewnikach. Towarzyszyły im: śpiew, taniec, kwiaty, ogień,
dobra zabawa i nawet... sportowy akcent.
Impreza rozpoczęła się bowiem
biegiem świętojańskim, czyli zawodami na dystansie ponad 5 km,
urozmaiconymi licznymi przeszkodami. Jego pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli strażacy
z OSP w Janiszewicach.
W zawodach 50 osób dzielnie
walczyło z przeszkodami oraz upałem. Nagrody zostały wręczone
w trzech kategoriach. Spośród mężczyzn najlepszy czas uzyskał Dariusz Wicher, natomiast wśród kobiet pierwsza na mecie pojawiła się
Magdalena Kobuszewska. W klasy-

fikacji drużynowej zwyciężyła OSP
Janiszewice.
Po sportowych zmaganiach przyszła pora na tradycyjne sobótki. Na
scenie wystąpili lokalni artyści: Mażoretki „Dalia” z Poddębic, Kabaret
„Pan tu nie stał” z Zadzimia, grupa
śpiewacza „Strońska Czar”, Zespół ludowy „Bałdrzychowianie” wraz z kapelą „Bałdrzychowiacy” oraz Zespół
Pieśni Dawnej „Jarzębina” z Brzegu.
Uczestnicy Nocy Świętojańskiej
byli goszczeni na stoiskach przygotowanych przez KGW Opiesin,
KGW Tymienice oraz KGW Krobanów. Wszyscy zainteresowani uczyli
się wyplatać wianki pod okiem specjalistów. Spektakularny pokaz tańca
z ogniem w wykonaniu Teatru Żywiołów „Versus” wywołał zachwyt
publiczności i rozpoczął tym samym
punkt kulminacyjny wieczoru.

Wioski pachnące innowacją

N

a przełomie czerwca i lipca
mieszkańcy obszaru LGD
„Podkowa” mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnej wizycie studyjnej na Warmii i Mazurach. Wszystko dzięki środkom pozostającym
w dyspozycji Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego oraz na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.
Wizyta miała na celu poprawę
jakości życia mieszkańców obszaru
LGD „Podkowa” poprzez wymianę wiedzy i informacji oraz promowanie inicjatyw oddolnych, a także
rozwój działań integracyjnych.

Uczestnicy spotkania swoją przygodę z Warmią i Mazurami rozpoczęli od urokliwej miejscowości
Kamionka, w której od kilku lat
prężnie działa Wioska Garncarska. Przykładem wymiany dobrych
praktyk było spotkanie z przedstawicielami LGD Brama Mazurskiej
Krainy. Uczestnicy wizyty studyjnej
spotkali się także z przedstawicielami spółdzielni socjalnej w Nidzicy,
a w Piwnicach Wielkich zwiedzili
„wioskę Prusów”. Pożegnanie terenów warmińsko-mazurskich nastąpiło w Zajeździe Tusinek.

Tekst i foto:
archiwum LGD Podkowa

Komisja konkursowa przystąpiła
do ogłoszenia wyników konkursu na
najładniejszy wianek świętojański.
Wybór najładniejszych, spośród 49
zgłoszonych wianków, nie był łatwy.
Ostatecznie komisja pod przewodnictwem Jolanty Zięby-Gzik przyznała 1. miejsce sołectwu Woźniki,
2. miejsce Stowarzyszeniu Kobiet
Ogrodzimia i Szadkowic „KOS”,

3. miejsce KGW Pratków. Wyróżnione zostały: KGW Małyń oraz
sołectwo Pudłówek.
Kolorowy i rozśpiewany korowód
podążył nad wodę, gdzie wszystkie
wianki zostały puszczone zgodnie
z tradycją. Imprezę zakończyła zabawa prze dźwiękach Kapeli „Fama”
z Szadku.
Tekst i foto:

archiwum LGD Podkowa

Siła orkiestr dętych
Ś
więto orkiestr dętych pod hasłem: „Złoty Puzon 2016” odbyło się 27 sierpnia w Poddębicach.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Podkowa”, we współpracy z Burmistrzem Poddębic oraz kapelmistrzami orkiestr dętych, podjął się
organizacji kolejnej edycji Festiwalu
Orkiestr Dętych.
Festiwal od lat ma charakter
imprezy kulturalnej, popularyzującej muzykę orkiestr dętych oraz
wymianę doświadczeń muzyków.
Program ich tegorocznego spotkania obejmował prezentację dorobku
artystycznego orkiestr z Poddębic,
Zadzimia, Dalikowa, Skierniewic
i Górki Pabianickiej oraz Mażore-

tek „Dalia” z Poddębic.
Podczas koncertu można było
usłyszeć utwory w tradycyjnych
aranżacjach, jak i integracyjne światowe hity, wykonane przez blisko
200 muzyków. Efekt prezentowanych utworów potęgowały pokazy
światła, które były doskonałym dodatkiem do nocnego koncertu.
Wszystkich melomanów zapraszamy już dziś na kolejne edycje Festiwalu.
Zadanie pod nazwą „Festiwal Orkiestr Dętych Złoty Puzon 2016”
jest współfinansowane z Budżetu
Województwa Łódzkiego.

Tekst: Kinga Maj-Wysokińska
Foto: archiwum LGD Podkowa
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wspomnienia

Wakacyjnych wspomnień czar(dasz)
Uczniowie, którzy otrzymali nagrodę wójta
Gminy Zduńska Wola za najlepsze osiągnięcia
w nauce, ponownie skorzystali z wakacyjnej
wymiany polsko-węgierskiej. Tym razem, na
przełomie lipca i sierpnia, 10 słonecznych dni
spędzili w przepięknej okolicy rozlewiska rzeki
i jeziora Cisa (Tisza) w Tiszafüred, pod opieką
Aleksandry Kiedrowskiej i Agnieszki Grabowskiej. Polskiej grupie towarzyszyli uczniowie
węgierskiej szkoły z Lőrinci wraz z opiekunami: Aranką Galeji i Istvanem Vereb.
W czasie swojego pobytu dzieci
odpoczywały nad jeziorem i basenami w Tiszafüred i brały udział
w ciekawych wycieczkach. Podziwiały między innymi unikatowy dla
Europy Park Narodowy Puszty Węgierskiej. Miały tam okazję zobaczyć
jeden z czterech europejskich szpitali
dla ptaków – Hortobágy Bird Park,
a także podziwiać ciekawostkę ornitologiczną – „gadającego” kruka.
Uczniowie zwiedzili również piękny skansen wsi węgierskiej z unikatowymi ziemiankami ludności romskiej. Ponadto odwiedzili największe
na Węgrzech zoo z uroczymi lemu-

rami. Wielu wrażeń dostarczyła wizyta w największym w Europie akwarium ryb słodkowodnych i zwierząt
zamieszkujących rozlewiska jeziora
Cisa. Niecodzienną atrakcją była wycieczka łodziami po jeziorze i możliwość obcowania z jego dziką naturą.
Sporej dawki adrenaliny dostarczyły
zajęcia sportowe w parku linowym

i zjazd tzw. tyrolką. W czasie pobytu dzieci zwiedziły urokliwe miasto
Debrecen i jego piękną katedrę. Miały
okazję skosztować pikantnej kuchni
węgierskiej, której symbolem stał się
tradycyjny gulasz, przygotowany przez
opiekuna węgierskiego, Istvana.
Pobyt na Węgrzech dostarczył
wszystkim wielu niezapomnianych

wrażeń i wzruszeń. Pomiędzy dziećmi zawiązały się nowe polsko-węgierskie przyjaźnie. Mogą się teraz
komunikować na specjalnie utworzonym profilu społecznościowym
– Tiszafüred 2016.

Tekst i foto:
Aleksandra Kierdowska,
Agnieszka Grabowska

Nagrodę Wójta Gminy Zduńska Wola
za szczególne wyróżnienia w nauce
oraz aktywność społeczną otrzymali:

■ Zespół Szkół w Czechach: Małgorzata Cieślik, Patrycja Felczerek, Róża Graf, Maciej Kaczmarek,
Agata Stoparczyk, Weronika Witczak
■ Zespół Szkół w Janiszewicach: Milena Cieślak, Natalia Kobiela, Justyna Majchrowska,
Aleksandra Placek, Natalia Sowińska, Wiktoria Wolska
■ Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym: Marta Sienkiewicz
■ Szkoła Podstawowa w Izabelowie: Martyna Kaźmierczak
■ Szkoła Podstawowa w Krobanowie: Kacper Wydrzyński
■ Szkoła Podstawowa w Wojsławicach: Magdalena Przesmycka.

