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Wchodzimy w czas wakacyjny 
– okres wypoczynku. Dzieci 

i młodzież osiągnęły bardzo dobre 
wyniki w nauce. Gratulujemy i kie-
rujemy do nich oraz nauczycieli sło-
wa podziękowania za wysiłek wło-
żony w uzyskanie takiego efektu. 
Każdy z nas ciężką pracą zasłużył 
na wytchnienie od codzienności. 
Życzmy sobie na ten czas zdrowego, 
bezpiecznego i słonecznego urlopu.

Kiedy jednak słoneczna pogoda 
przechodzi w wielodniowy upał bez 
opadów deszczu, zastanawiamy się, 
czy i kiedy może zabraknąć nam 
wody? W gminie Zduńska Wola 
mamy jej pod dostatkiem. Jednak 
problem zaczyna się wtedy, gdy 
z uwagi na upał, następuje ogromny 
wzrost poboru wody spowodowany 
podlewaniem trawników i ogród-
ków, napełnianiem basenów czy też 
schładzaniem otoczenia poprzez 
włączenie zraszaczy. Nie myślimy 
wtedy o innych użytkownikach.

Tymczasem limity poboru wody 
ze studni są określone stosownymi 
decyzjami. Wynikają one ze wskaź-
ników zaludnienia i przewidywanych 
norm ilościowych. Za przekroczenie 
limitu poboru, na każdej studni od-
dzielnie, naliczane są kary. Dlatego 
też w okresach upałów pomyślmy 
najpierw o  wodzie potrzebnej do 
celów konsumpcyjnych i higienicz-
nych. Niech kieruje nami rozwaga 
i dostrzeganie potrzeb sąsiada. 

Wierzę w rozwagę i poczucie so-
lidarności naszych mieszkańców. 

HENRYK STANIUCHA,
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

Szanowni mieszkańcy 
Gminy Zduńska Wola

Festyn Recyklingu został zorga-
nizowany w  gminie Zduńska 

Wola już po raz dwunasty. Tradycyj-
nie każdy mieszkaniec gminy, który 
przywiózł do Wojsławic posegrego-
wane odpady (makulaturę, kapsle, 
nakrętki, baterie, puszki aluminio-
we, elektroodpady) otrzymał talon, 
który mógł wymienić na sadzonkę 
drzewka, krzewu lub kwiaty. 

Podczas Festynu rozdawaliśmy 
także rośliny w  ramach ogólno-
polskiej akcji „100 tysięcy drzew 
na 100-lecie niepodległości Polski 
1918-2018”. 

Mieszkańcy gminy mogli wziąć 
udział w warsztatach przycinania 
drzewek, a  najmłodsi uczestnicy 
festynu w grach i zabawach eko-
logicznych, prowadzonych przez 
Młodzieżową Radę Gminy.

Należy doceniać nawet najmniej-
sze działania każdego z nas na rzecz 
środowiska naturalnego, gdyż mają 
one wymierne znaczenie i przyno-
szą konkretne korzyści ekologicz-

ne. Szczególnie istotne są takie co-
dzienne czynności, jak segregacja 
i właściwa utylizacja odpadów oraz 
poszanowanie przyrody.

ZDJĘCIE: ARCHIWUM UG

Jeszcze bardziej zielono!

Wójt Gminy Zduńska Wola
oraz Starostowie Dożynek 
serdecznie zapraszają na 

DOŻYNKI GMINNE
które odbędą się

8 września 2019 roku w Wojsławicach

W programie m.in.:
► korowód dożynkowy,
► uroczysta polowa Msza Święta,
► gry, zabawy i konkursy dla dzieci,
► warsztaty garncarskie
► oraz występy artystyczne.

Wieczór należeć będzie do zespołów: 
„FAKIRY”, „BACIARY” 

 „DZIANI I GWIAZDY MUZYKI CYGAŃSKIEJ”
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Przysmaki, przygotowane przez 
członkinie kół gospodyń wiej-

skich z miodem i mlekiem w roli 
głównej, atrakcje dla najmłodszych, 
koncerty. Tak przebiegał Festiwal 
Mleka i Miodu – plenerowa impre-
za, zorganizowana 15 czerwca przez 
gminę Burzenin. Festiwal był się po 
raz szósty i tradycyjnie zgromadził 
tłumy.

Podczas tej wyjątkowej imprezy 
nie mogło zabraknąć stoisk przy-
gotowanych przez koła gospodyń 
z całego regionu. Rozstawiono ich 
aż trzydzieści, a każde kusiło sma-
kołykami na bazie miodu i mleka. 

W  tym roku gminę Zduńska 
Wola reprezentowały: Koło Go-
spodyń Wiejskich Kłady-Dioni-
zów oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich Opiesin. Panie z  KGW 
przygotowały stoiska z lokalnym 
jadłem.

Serdecznie dziękujemy Paniom 
za zaangażowanie.

Mlekiem i miodem

Henryk Staniucha uzyskał absolutorium 
z tytułu wykonania ubiegłorocznego budże-
tu. Radni przekazali wójtowi słowa uznania. 
Wyrazem ich poparcia było jednogłośne gło-
sowanie za absolutorium.

Absolutorium to jeden z najistot-
niejszych ustawowych środków kon-
troli rady gminy nad działalnością 
wójta. Po zakończeniu roku budże-
towego radni oceniają pracę organu 
wykonawczego – wójta – w zakresie 
działalności finansowej gminy.

Sesja absolutoryjna odbyła się 
24 czerwca w Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Zduńska Wola. 
Wójt Henryk Staniucha przedsta-
wił radnym sprawozdanie finanso-
we za 2018 rok oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu. Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła 
zarówno sprawozdanie finansowe 
za ubiegły rok, jak i sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2018 

i  przedstawiła Radzie Gminy 
Zduńska Wola wniosek o udziele-
niu wójtowi absolutorium. Również 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzieleniu 
absolutorium.

Budżet gminy Zduńska Wola 
po stronie dochodów został wyko-
nany w ponad 103,34 proc., a po 
stronie wydatków w ponad 96,45 

proc. Na inwestycje wydano łącz-
nie 14.201.408,77 zł. 

Na tej samej sesji przewidziana 
była debata nad Raportem o stanie 
gminy. Wójt Gminy Zduńska Wola 
bardzo szczegółowo omówił raport 
na sesji w dniu 29 maja br. Wyra-
zem akceptacji raportu oraz działań 
w nim przedstawionych było jedno-
głośne podjęcie uchwały o votum 
zaufania dla wójta.

Absolutorium udzielone jednogłośnie

B lisko 1.500 uczniów z  gmi-
ny Zduńska Wola 19 czerwca 

odebrało świadectwa szkolne. Tego 
dnia oficjalnie rozpoczęły się dla 
nich wakacje. Przerwa w nauce bę-
dzie wyjątkowo długa i potrwa 74 
dni. Do szkolnych ław uczniowie 
wrócą dopiero 2 września. 

W  uroczystościach zakończe-
nia roku szkolnego udział wzięli 
uczniowie, nauczyciele, dyrekcje 
szkół, a także rodzice i przedstawi-
ciele władz gminy.

W ostatnim dniu tego roku szkol-
nego wręczano wyróżnienia, nagro-
dy i  podziękowania dla uczniów 
i rodziców oraz kwiaty dla nauczy-
cieli. Miłym akcentem było też uho-
norowanie najlepszych uczniów Na-
grodą Wójta Gminy Zduńska Wola. 
Nagrody w postaci bonów poda-
runkowych otrzymało 38 uczniów, 
a 15 spośród najlepszych w nagrodę 
pojedzie na kolonie do miejscowo-
ści Szczytna w Kotlinie Kłodzkiej. 
Spotkają się tam z węgierskimi ko-
legami i spędzą razem 8 dni na gór-
skich wędrówkach. 

Wszystkim uczniom oraz na-

uczycielom życzymy udanych i spo-
kojnych wakacji.

Rok szkolny 2018/2019 nie był 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

najłatwiejszym okresem: minął pod 
znakiem strajku nauczycieli, kumu-
lacji roczników, trudnej rekrutacji do 
liceów i techników oraz likwidacji 

gimnazjów. W tym roku odbył się 
pierwszy po reformie oświaty egza-
min ósmoklasisty oraz ostatni egza-
min gimnazjalny. 

74 dni wakacji dla uczniów
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Informujemy, że 3 czerwca gmina 
Zduńska Wola otrzymała wiado-

mość o pozytywnym rozpatrzeniu 
przez Zarząd Województwa Łódz-
kiego protestu od negatywnej oceny 
formalnej wniosku pn. „Budowa in-
stalacji odnawialnych źródeł energii 
na terenie Gminy Zduńska Wola 
i Zapolice”. 

W związku z powyższym wnio-
sek zostanie skierowany do kolej-
nego etapu weryfikacji, tj. do oceny 
merytorycznej.

O wynikach i dalszej procedurze 
aplikacyjnej będziemy informować 
na bieżąco.

Odnawialne 
źródła energii 
nadal w grze Program „Razem bezpieczniej” zmobilizo-

wał do współpracy społeczności lokalne. 
Dofinansowanie w ramach „Programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecznych za-
chowań Razem bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka na lata 2018-2020” otrzymają 
104 projekty zgłoszone przez wojewodów. 
W województwie łódzkim dofinansowanie 
otrzymało 9 projektów. 

Wiceminister Jarosław Zieliński 
21 maja wręczył listy potwierdza-
jące przyznanie dofinansowania. 
Spotkanie odbyło się w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w  Warszawie. Gmina 
Zduńska Wola otrzymała dotację 
w wysokości 49.529 zł. W ramach 
otrzymanego dofinansowanie po-
wstaną dwie stacje naprawcze dla 

rowerów, które dostępne będą dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 
Zakupione zostaną „autochodziki”, 
„busochodziki”, które będą pomoc-
ne podczas spotkań profilaktycznych 
z najmłodszymi dziećmi. W celach 
edukacyjnych dla młodzieży zaku-
pione zostaną alko- i narkogogle. 
Zwieńczeniem całego projektu bę-
dzie rajd rowerowy. 

Głównym celem programu jest 
wspieranie działań na rzecz bez-
pieczeństwa społeczności lokalnych. 
Patronem programu „Razem bez-
pieczniej” jest jego twórca i pomy-
słodawca Władysław Stasiak.

Projekt został przygotowany i bę-
dzie realizowany wspólnie z  Ko-
mendą Powiatową Policji w Zduń-
skiej Woli.

Razem będzie bezpieczniej

Na udział w szkoleniach, organi-
zowanych w ramach projektu 

„Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gminy Zduńska 
Wola”, zostały już ostatnie miej-
sca. Działanie jest częścią projek-
tu „E-aktywni mieszkańcy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
i łódzkiego”, „Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa”.

NADAL MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ 
NA JEDEN Z SIEDMIU MODUŁÓW:
■ „Rodzic w Internecie” – (zawiera 
m.in. wartościowe gry i treści kul-
turalne oraz edukacyjne dla dzieci 
i rodziców; wykorzystanie stron in-
stytucji publicznych; bezpieczne ko-
rzystanie z serwisów społecznościo-
wych; uzyskiwanie pomocy online; 
zasady bezpieczeństwa w Internecie; 
korzystanie z zasobów cyfrowych; 
ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem; wnioski Rodzina 500+ 
i Karta Dużej Rodziny online)
■ „Mój biznes w sieci” – (zawiera 
m.in. Wyszukiwanie dostawców, 
ofert, sprawdzanie wiarygodności 
potencjalnego partnera biznesowe-
go; rozpowszechnianie w sieci infor-

macji o swoim biznesie; wykorzysta-
nie materiałów z sieci; prowadzenie 
rozmów przez Internet; komuni-
kacja elektroniczna z dostawcami 
i klientami; marketing w Interne-
cie; ochrona przed złośliwym opro-
gramowaniem; przydatne aplikacje; 
ePUAP i profil zaufany; rozliczenia 
podatkowe, deklaracje i składki na 
ZUS online)
■ „Moje finanse i transakcje w sieci” 
– (zawiera m.in. prawa konsumen-
ta; wyszukiwanie ofert, ocena wia-
rygodności kontrahenta; bezpieczne 
zarządzanie prywatnością w  sieci; 
uzyskiwanie pomocy online; zakupy 
i sprzedaż przez Internet; zarządzanie 
kontem bankowym online, płatności 
elektroniczne; rezerwacja podróży 
online; aplikacje zapewniające bez-
pieczeństwo w sieci; ePUAP i profil 
zaufany; deklaracje podatkowe online)
■ „Działam w sieciach społeczno-
ściowych” – (zawiera m.in. wyszu-
kiwanie treści związanych z  roz-
wojem zainteresowań; prowadzenie 
rozmów przez Internet; bezpieczne 
korzystanie z  serwisów społecz-
nościowych; Facebook, YouTube, 

Twitter, Instagram; tworzenie i pro-
wadzenie bloga; rezerwacja podró-
ży online; ePUAP i profil zaufany; 
ochrona przed złośliwym oprogra-
mowaniem; promowanie wydarzeń 
w sieciach społecznościowych)
■ „Tworzę własną stronę interne-
tową, blog” – (zawiera m.in. roz-
powszechnianie w sieci informacji 
o swojej stronie; wyszukiwanie tre-
ści związanych z rozwojem zaintere-
sowań; uzyskiwanie pomocy online; 
komunikacja z odbiorcami strony; 
hosting strony i rejestracja domeny; 
korzystanie z analityki internetowej; 
reklama w  Internecie; Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram; prawo 
autorskie, plagiat, prawo cytatu; ePU-
AP i profil zaufany)
■ „Rolnik w sieci” – (zawiera m.in. 
pozyskiwanie informacji w sieci; ko-
munikacja elektroniczna; uzyskiwa-
nie pomocy online; zakupy i sprze-
daż przez Internet; licencje i patenty 
związane z uprawą i ochroną roślin; 
zarządzanie kontem bankowym on-
line; sprawdzanie prognoz pogody 
w Internecie; ochrona przed oszu-
stwami w Internecie; ochrona przed 

złośliwym oprogramowaniem; ePU-
AP i profil zaufany; aplikacje mo-
bilne dla rolników; rozliczenia po-
datkowe online; portale wspierające 
działalność rolniczą)
■ „Kultura w sieci” – (zawiera m.in. 
wirtualne galerie muzealne; wyszu-
kiwanie informacji o wydarzeniach 
kulturalnych; prowadzenie rozmów 
przez Internet; uzyskiwanie pomo-
cy online; ePUAP i profil zaufany; 
Facebook, YouTube, Twitter, Insta-
gram; korzystanie z map w Interne-
cie; korzystanie z e-booków i audio-
booków; rezerwacja biletów online; 
zakup oprogramowania w sieci; przy-
datne aplikacje; treści kulturalne 
w Internecie).

JAK DOŁĄCZYĆ?
Zadzwoń pod nr: 797-908-963
Planowany termin ostatniego szko-
lenia to 10-11.07.2019 r., data może 
ulec zmianie (osoby zapisane otrzy-
mają powiadomienie SMS). Pla-
nowany temat szkolenia to „Moje 
finanse i  transakcje w  sieci” lub 
„Rolnik w sieci” (zależnie od prefe-
rencji osób chętnych).

Ostatnie modułowe miejsca
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Na wniosek Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego w dniu 28 maja 

2019 roku Sejmik Województwa 
Łódzkiego przyjął uchwałę Nr 
VIII/143/2019, przyznając gmi-
nie Zduńska Wola dotacje celowe 
przeznaczone na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 
realizacji małych projektów. Gmina 
Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. 
Wszystkie przeszły pozytywnie oce-
nę formalną i merytoryczną.

W RAMACH PROJEKTÓW 
W SOŁECTWACH REALIZOWANE BĘDĄ:
■ utwardzony plac wokół świetlicy 
kostką brukową w Ogrodziskach,
■ utworzenie strefy rekreacyjno-
-sportowej w Wólce Wojsławskiej,
■ zagospodarowanie placu przed 
świetlicą wiejską w Wojsławicach. 

Realizacja projektów pozwoli na 
utworzenie miejsc spotkań i inte-
gracji mieszkańców gminy. 

Łączna wartość realizowanych 
projektów wynosi 66.400 złotych, 
z  czego 30.000 złotych pochodzi 
z dotacji z budżetu Województwa 
Łódzkiego. Pozostała kwota to środ-
ki budżetu gminy Zduńska Wola. 

Zgodnie z wytycznymi, określo-
nymi w regulaminie naboru, projek-
ty realizowane będą w terminie od 
1 lipca do 15 listopada 2019 roku. 

Granty sołeckie 
dla naszej gminy

Umowa na wykonanie rozbudowy i prze-
budowy dróg gminnych w miejscowościach 
Czechy oraz Ogrodzisko została podpisana 
5 czerwca. Wykonawcą robót będzie Firma 
Usługowo-Handlowa MARTOM Mariusz Ru-
bajczyk ze Zduńskiej Woli. Zakres robót ma 
obejmować 3 odcinki.

W  ramach inwestycji na od-
cinkach przebudowywanej jezd-
ni o długości blisko 3 kilometrów 
będzie rozebrana istniejąca kon-
strukcja i ułożona nowa z kruszy-
wa łamanego oraz dwóch warstw 
z  betonu asfaltowego oraz wy-
konane ujednolicenie szerokości 
jezdni od 5,2-5,5 m na odcinku 

prostym oraz do 6 m na łukach 
drogi. 

Wzdłuż przebudowywanych 
jezdni po prawej stronie, w  miej-
scowościach Ogrodzisko i Czechy, 
będą wykonane chodniki z kostki 
betonowej. Ponadto na odcinku II, 
tj. pomiędzy wsiami Czechy a Ogro-
dzisko, zostanie wykonana ścieżka 
pieszo-rowerowa. 

Wartość robót to blisko 5,5 milio-
na złotych. Na realizację inwestycji 
Gmina Zduńska Wola pozyska-
ła z Funduszu Dróg Samorządo-
wych dofinansowanie w wysokości 
50 proc. wartości zadania, tj. kwotę 
2.747.594 zł. 

Przez Ogrodzisko do Czech...

DO TEJ PORY: 
Świadczenie w  wysokości 500 zł 
przyznawano na drugie i  kolejne 
dziecko. Na pierwsze wypłacane 
było wyłącznie po spełnieniu okre-
ślonych kryteriów dochodowych, 
które zakładały, że kwota dochodów 
na osobę w rodzinie nie mogła prze-
kraczać miesięcznie 800 zł netto lub 
1.200 zł netto w przypadku rodziny, 
której członkiem było dziecko z nie-
pełnosprawnością.

OD 1 LIPCA 2019 R.: 
500 zł przysługuje na wszystkie 
dzieci do 18. roku życia, bez wzglę-
du na dochody rodziny.

PRAWO DO 500 PLUS NA 
NOWYCH ZASADACH:
■ Rodzic dziecka, na które obecnie 
nie pobiera tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 
2019 r. do 30 września 2019 r. 
■ Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek 
po 30 września, świadczenie będzie 
wypłacone od miesiąca złożenia 
wniosku – bez wyrównania za mi-
nione miesiące. 

DRUGIE I KOLEJNE DZIECI
Rodzice, którzy mają obecnie przy-
znane do 30 września 2019 r. świad-
czenie wychowawcze na drugie i ko-

lejne dzieci, składają od 1 lipca br. 
jeden wspólny wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia na wszystkie 
dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 
1 lipca zostanie przyznane prawo do 
świadczenia na pierwsze dziecko (na 
które obecnie nie pobierają 500 plus), 
natomiast od 1 października na po-
zostałe dzieci (na które świadczenia 
są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 
31 maja 2021 r. pierwszy okres, na 
jaki zostanie przyznane świadczenie 
wychowawcze na nowych zasadach. 
Oznacza to, że rodzice nie będą skła-
dać ponownie wniosków o świadcze-
nie wychowawcze w 2020 r. 

WAŻNE TERMINY
■ Złożenie wniosku w okresie li-
piec – sierpień 2019 r. oznacza, że 
świadczenie (wraz z wyrównaniem 
świadczenia na pierwsze dziecko), 
zostanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 października 2019 r. 
■ Złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie 
(wraz z wyrównaniem świadczenia 
od lipca na pierwsze dziecko), zosta-
nie wypłacone najpóźniej do dnia 30 
listopada 2019 r. 
■ Złożenie wniosku w październi-
ku 2019 r. oznacza, że świadczenie, 

z  wyrównaniem jedynie od paź-
dziernika, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 31 grudnia 2019 r. 
■ Złożenie wniosku w listopadzie 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od listopa-
da, zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 31 stycznia 2020 r. 
■ Złożenie wniosku w okresie od 
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od miesią-
ca złożenia wniosku, zostanie wy-
płacone najpóźniej do dnia 29 lu- 
tego 2020 r. 

WYPŁATA PIENIĘDZY WSTECZ
Od 1 lipca br. obowiązuje zasada: Od 
momentu narodzin dziecka rodzice 
będą mieli trzy miesiące na złożenie 
wniosku. Przykładowo, jeśli dziec-
ko urodziło się w sierpniu, a wnio-
sek złożyli dopiero w październiku, 
otrzymają świadczenie z wyrówna-
niem od dnia narodzin dziecka.

W 2019 ROKU WNIOSKI MOŻNA 
SKŁADAĆ W DWÓCH FORMACH:
■ w wersji elektronicznej – od 1 lipca 
2019 r. lub
■ w wersji papierowej – od 1 sierpnia 
2019 r. w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Zduńskiej Woli, 
ul. Zielona 30 pokój 6 (I piętro).

500 plus na każde dziecko 
bez kryterium dochodowego

Umowa z Wojewodą Łódzkim została podpisana 25 czerwca br.
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W gminie Zduńska Wola udało się wyremontować, doposa-
żyć lub stworzyć od podstaw 5 siłowni plenerowych i 3 place 
zabaw. Wszystkie miejsca mają jeden cel – aktywizowanie 
mieszkańców, zachęcenie starszych do aktywności fizycz-
nej, a młodszych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Place zabaw to oferta skierowana nie tylko do 
dzieci, ale też do młodzieży i osób starszych. Ko-
lorowe i przyjazne miejsca pobudzają wyobraźnię 
i zachęcają do zabawy w miejscowościach: Woj-
sławice, Polków oraz Rębieskie.

Pięć siłowni na świeżym powietrzu w miejsco-
wościach: Krobanów, Korczew, Opiesin, Biały Ług 
i Zborowskie zachęca do aktywności sportowej. 
Co ważne – budowa ogólnodostępnej wielofunk-
cyjnej, plenerowej strefy aktywności jest skierowa-
na do różnych grup wiekowych oraz dzięki two-
rzeniu przestrzeni aktywności sportowej, sprzyja 
międzypokoleniowej integracji społecznej.

ZAKRES ROBÓT W RAMACH UTWORZENIA 
SIŁOWNI PLENEROWYCH OBEJMUJE: 
1. W Białym Ługu: budowa siłowni plenerowej 
wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu, montaż elemen-
tów małej architektury, tj: ławki, kosza na śmieci.
2. W miejscowości Zborowskie: budowa siłow-
ni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 
montaż elementów małej architektury, tj.: ławek, 
koszy na śmieci, stojaka na rowery.
3. W  Opiesinie: budowa siłowni plenerowej 
wyposażonej w sześć podwójnych urządzeni do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu, montaż elemen-
tów małej architektury, tj: ławek, koszy na śmieci, 
stojaka na rowery.
4. W Korczewie: budowa siłowni plenerowej 
wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu, montaż elemen-
tów małej architektury, tj: ławek, koszy na śmieci, 
stojaka na rowery.
5. W Krobanowie: budowa siłowni plenerowej 
wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do 
ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Wybudowana w ramach operacji infrastruktu-
ra jest ogólnodostępna i ma służyć zaspokajaniu 
potrzeb społeczności lokalnej.

Inwestycja została współfinansowana ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
w ramach konkursu na rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej ogłaszanego przez Lokalną Grupę 
Działania Podkowa. 

Koszt budowy to 111.130,50 zł. Gmina uzy-
skała dofinansowanie w wysokości 70.712 zł. 

Nowe siłownie i place zabaw

Korczew

Rębieskie Polków

Zborowskie

Opiesin
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Nowe siłownie i place zabaw

Polków Wojsławice

KrobanówZborowskie

Opiesin Biały Ług

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Radosne święto wszystkich dzieci wpisano 
w  kalendarz imprez kulturalnych naszej 
gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 
1 czerwca przy Szkole Podstawowej w An-
nopolu Starym. 

Organizatorami imprezy byli: 
wójt gminy Zduńska Wola oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej w An-
nopolu Starym wraz z  gronem 
pedagogicznym i Radą Rodziców. 
Pomocą zaś służyli: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Zborowskich, Ko-
menda Powiatowa Policji w Zduń-
skiej Woli oraz sąsiednie sołectwa. 

Świętowanie rozpoczęło się od 
przedstawienia bajki „Kopciuszek” 
– w wykonaniu rodziców dzieci ze 
szkoły w Annopolu Starym pod kie-
runkiem Anny Rzeźnik.

Wśród atrakcji, które zapewnili 
organizatorzy było także: malowa-
nie twarzy, bezpłatne zabawy w mini 

wesołym miasteczku, zabawa w pia-
nie, przejazdy bryczką, pokazy baniek 
mydlanych, zawody sportowe. 

Niepowtarzalna atmosfera, wspa-
niała zabawa oraz wspólnie spędzo-
ny czas sprawiły, że ten wyjątkowy 

dzień był pełen radości i uśmiechu 
– o czym świadczy świętowanie do 
późnych godzin popołudniowych. 

Rodzice dzieciom w prezencie

Gminne Przedszkole w Czechach 
otrzymało Krajową i Europej-

ską Odznakę Jakości oraz tytuł lau-
reata eTwinning Polska za zajęcie 
II miejsca w kategorii wiekowej 3-6 
lat. Wręczenie odznaczeń odbyło się 
5 czerwca w Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie. 

Przedszkole zostało wyróżnione 
za projekt: „Symbols in the eyes of 
children (Symbole w oczach dzie-
ci)”, który opierał się na naturalnej 
potrzebie komunikacji pomiędzy 
dziećmi i chęci dzielenia się z in-
nymi swoimi zainteresowaniami 
dotyczącymi literatury dziecięcej 
oraz muzyki. Uczestnicy projektu 
poznawali wybrane dzieła, za po-
mocą symboli przekazywali innym 
własne wrażenia oraz porównywali 
swoje interpretacje graficzne.

Do międzynarodowego projek-
tu Gminnego Przedszkola w Cze-
chach dołączyły placówki z Serbii 
oraz Turcji. 

Pierwszym etapem współpra-
cy było poznanie się uczestników 
oraz krajów, z których pochodzą. 
Punktem wyjścia okazało się tu-
taj zainteresowanie flagami krajów 

partnerskich. Następnie dzieci po-
znały bajkę o  Czerwonym Kap-
turku. Czytały jej literacką wer-
sję i oglądały ekranizację, a także 
przedstawienie przygotowane przez 
starszych kolegów. Dzieci za pomo-
cą symbolicznych rysunków prze-
kazały swoje wrażenia partnerom 
projektu. Prezentując je, obserwo-
wały podobieństwa i różnice w po-
strzeganiu losów bohaterów bajki 
w poszczególnych krajach.

W  kolejnej aktywności zako-
dowały dla nich bajki, które znają 
z  przedszkola. Pierwszą wybraną 

historią była opowieść o  „Trzech 
świnkach”. Dzieci podzielone na 
zespoły projektowe w sposób krea-
-tywny tworzyły kolejne sceny opo-
wieści. W trakcie wideokonferencji 
przedstawiły partnerom zakodowa-
ną bajkę. Śpiewały im także swoje 
ulubione przedszkolne piosenki. By 
nauczyć kolegów z innych krajów 
choć części słów, stworzyły system 
symboli. Dzięki nim mogły spróbo-
wać wspólnego śpiewania, poznając 
lepiej język angielski oraz pojedyn-
cze słowa z języka serbskiego i tu-
reckiego.

– Dzieci uczyły się poprzez za-
bawę, dzięki czemu nie zaobser-
wowano efektu znużenia. Nie bez 
znaczenia był również dostęp do 
nowoczesnych technologii multime-
dialnych, co podwyższało znacznie 
odbiór działań projektowych. Nie-
zwykle emocjonalnie podchodziły 
do spotkań z partnerami podczas wi-
deokonferencji. Możliwość dzielenia 
się przeżyciami w czasie rzeczywi-
stym okazała się nie do przecenienia 
– podkreśla Agnieszka Besser-Kry-
siak, koordynatorka projektu. 

WSPÓŁPRACA: ETWINNING.PL

Symbole w oczach dzieci – z drugim miejscem w kraju
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W XIX Powiatowych Potyczkach Matema-
tycznych, które tradycyjnie odbyły się w Ze-
spole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Czechach, o tytuły najlep-
szych matematyków rywalizowało 208 
uczniów z 16 szkół podstawowych. 

Uczestnicy, w sześciu kategoriach 
wiekowych, w ciągu godziny roz-
wiązywali cztery zadania przygo-
towane przez Czesławę Knul, pre-
zes Otwartej Pracowni Rozwijania 
Uzdolnień „Asymptota”. 

Wśród uczniów z gminy Zduń-
ska Wola najlepiej spisali się: Kin-
ga Matusiak ze Szkoły Podstawo-
wej w Janiszewicach, która zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii klas 
czwartych oraz Jakub Klimaszew-
ski ze Szkoły Podstawowej w Woj-
sławicach, który był pierwszy wśród 
piątoklasistów. 

Drugie lokaty wywalczyli: Amelia 
Cieślak (klasa 4) z ZSPiP Czechy, 
Gracjan Żądło (klasa 5) – SP Wojsła-
wice, Jakub Kubiak (klasa 8) – ZSPiP 

Czechy. Z kolei na trzecich miejscach 
zmagania zakończyli: Kuba Płatek 
(klasa 5) – SP Izabelów, Gabriela 
Wawrzyniak (klasa 5) – SP Janisze-
wice oraz Oliwia Staniucha (klasa 6) 
i Zuzanna Matusiak (klasa 8) – obie 
ZSPiP Czechy. 

Ponadto wyróżnienia otrzymali: 
Wiktoria Jakś (klasa 4) – SP Kro-
banów, Pola Kubiak (klasa 7) – SP 
Krobanów i Aleksandra Placek (kla-

sa 3 gimnazjum) – SP Janiszewice.
Honorowy patronat nad kon-

kursem objęli: Zbigniew Rau, wo-
jewoda łódzki; Grzegorz Schreiber, 
marszałek województwa łódzkiego; 
prof. dr hab. Marcin Studniarski, 
dziekan Wydziału Matematyki i In-
formatyki Uniwersytetu Łódzkiego; 
Hanna Iwaniuk, starosta zduńsko-
wolski oraz Henryk Staniucha, wójt 
gminy Zduńska Wola.

Zmagania z matematyką Wiedza z fizyki
ugruntowana
Zmagania uczniów, biorących udział w  ju-
bileuszowej X edycji Okręgowego Konkursu 
Fizycznego dla uczniów klas III gimnazjum, 
VIII szkół podstawowych i klas II szkół ponad-
podstawowych, podsumowano 4 czerwca. 

Konkurs był organizowany przez samo-
rządy powiatu zduńskowolskiego, gminy 
Zduńska Wola, a także przez I Liceum Ogólno-
kształcące w Zduńskiej Woli oraz Zespół Szkoły 
Podstawowej i  Przedszkola w  Czechach. Ho-
norowy patronat nad konkursem objął dr hab. 
inż. Witold Pawłowski, prorektor ds. studenc-
kich Politechniki Łódzkiej, natomiast patronat 
merytoryczny – Stowarzyszenie Nauczycieli 
Fizyki Ziemi Łódzkiej.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród 
młodzieży szkolnej zainteresowania fizyką, 
rozwijanie uzdolnień uczniów oraz przygoto-
wanie do udziału w olimpiadzie fizycznej, do 
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z fizyki, do nauki w szkołach ponadpodstawo-
wych i w szkołach wyższych.

Zadania konkursowe opracowali członko-
wie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi 
Łódzkiej.

Wyniki konkursu: 
Kategoria szkół podstawowych:
1. Zuzanna Kaźmierczak – SP w Janiszewicach
2. Paweł Kuświk – ZSK w Sieradzu
3. Julia Kowalczyk – ZSPiP w Czechach
Wyróżnienia: 
Zuzanna Matusiak – ZSPiP w Czechach
Jakub Kubiak – ZSPiP w Czechach
Michał Sztama – ZSPiP w Czechach
Konrad Szewczyk – SP nr 9 w Zduńskiej Woli
Michał Frątczak – SP nr 9 w Zduńskiej Woli
Oliwia Ruta – SP w Janiszewicach
Mateusz Lisowski – SP w Janiszewicach 

Kategoria gimnazja:
1. Michał Kaniecki – SP w Szadku
1. Michał Szewczyk – SP Gminy Sieradz
2. Magdalena Michalska – SP w Janiszewicach
3. Amelia Olejniczak – SP Gminy Sieradz

Kategoria szkoły ponadpodstawowych:
1. Piotr Mamos – I LO w Sieradzu
1. Franciszek Łuczak – ILO w Wieluniu
2. Paweł Kluska – I LO w Wieluniu
3. Piotr Mroczek – I LO w Zduńskiej Woli
3. Jakub Rusek – I LO w Zduńskiej Woli
3. Szymon Paszkiewicz – I LO w Sieradzu
Wyróżnienie: 
Mateusz Pietrych – I LO w Sieradzu
Jan Duda – I LO w Pabianicach
Zuzanna Frąckowicz – I LO w Pabianicach
Magdalena Wcisło – I LO w Wieluniu.

Sport szansą nowego życiaRajdowcy w Krobanowie

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska 
Wola 31 maja br. w Zespole Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Czechach oraz Szkole Podstawowej 
w Krobanowie zorganizowano spotkanie z członkami 
reprezentacji Polski w AMP Futbolu (piłka nożna za-
wodników po amputacjach kończyn) – Arturem Ku-
rzawą i Jakubem Kożuchem. W spotkaniu uczestniczyli 
również uczniowie ze szkół w Annopolu Starym, Iza-
belowie i Wojsławicach.

Forma spotkania była odpowiedzią na to, czym w ogóle 
jest ten sport, w jakim kierunku się rozwija i jakie sukcesy 
ma na swoim koncie reprezentacja Polski. Pojawiło się 
także wiele emocjonujących wrażeń, których mogliśmy 
doświadczyć poprzez przygotowane przez gości nagrania 
oraz osobiste opowieści Artura i Kuby.

Uczestnicy spotkania mogli otrzymać pamiątkowy 
podpis, zrobić sobie zdjęcie, a nawet rozegrać mecz ze 
słynnymi zawodnikami.

Szkoła Podstawowa w Krobanowie gościła kierowcę 
rajdowego Mikołaja Marczyka, reprezentującego ze-

spół ŠKODA Polska Motorsport, wicemistrza w Rajdach 
Samochodowych Mistrzostw Polski 2018r., oraz jego 
pilota Szymona Gospodarczyka, który również bierze 
udział w rajdach Dakar. Spotkanie odbyło się 28 maja.

Goście opowiadali o swoich przygodach związanych 
z rajdami, o treningach, przygotowaniach oraz o bezpie-
czeństwie na drodze. Uczniowie zadawali wiele pytań. 
W trakcie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastycz-
ny „Rajd samochodowy w moich oczach” i wręczono 
nagrody jego laureatom. Uczniowie klasy VI wykonali 
makietę samochodu rajdowego.

Dzięki spotkaniom z takimi ludźmi jak Miko Marczyk 
i Szymon Gospodarczyk uczniowie będą potrafili docenić 
znaczenie w życiu zapału, wytrwałości i ciężkiej pracy.
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Uroczystości Gminnego Dnia Strażaka oraz jubileuszu 
90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie 
odbywały się 3 maja. Rozpoczął je przemarsz jednostek 
OSP z gminy Zduńska Wola, Sieradz oraz Zapolice. Mszę 
Świętą w intencji strażaków koncelebrowali: ks. kan. Janusz 
Gozdalik i z ks. kan. Piotr Czopiński. 

 Po Mszy Świętej Bogdan Walasik, prezes 
OSP w Polkowie, przedstawił zgromadzonym 
gościom historię jednostki. Kolejnym elementem 
uroczystości było poświęcenie i przekazanie OSP 
w Polkowie sztandaru. Symboliczne gwoździe 
w drzewcu wbijali fundatorzy i inicjatorzy za-
kupu: Henryk Staniucha – wójt gminy Zduńska 
Wola, Beata Kamola, Joanna Furmańczyk oraz 
Marek Makowski. Sztandar został poświęcony 
przez ks. kan. Janusza Gozdalika, proboszcza 
parafii św. Katarzyny w Korczewie oraz ks. kan. 
Piotra Czopińskiego, proboszcza parafii św. Bi-
skupa i Męczennika w Męce. 

Jednostka z Polkowa została odznaczona przez 
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Podczas uroczystości jubileuszowych najbar-
dziej zasłużonym strażakom wręczono odzna-
czenia. Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP druhna Halina Wala-
sik oraz druhowie Tomasz Szymański, Mirosław 
Wardęga, Piotr Kubiak, Zbigniew Kaczmarek, 
Dariusz Sujka, Jacek Ratajczyk, Michał Furmań-
czyk zostali odznaczeni Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali 

druhowie Arkadiusz Pacholak, Janusz Gabrych, 
Jacek Staniucha i Jarosław Staniucha. 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w uznaniu pracy na rzecz OSP przyznało wy-
różnienia następującym członkom ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy Zduńska Wola: 
■ Michał Wawrzecki – OSP Annopole Nowe,
■ Tomasz Ignaczak – OSP Czechy,
■ Sławomir Smażek – OSP Gajewniki 
■ Paweł Szewczyk – OSP Izabelów,
■ Roman Szmyt – OSP Janiszewice,
■ Dominik Preśniuk – OSP Korczew,
■ Bogdan Seneczyn – OSP Michałów,

■ Jarosław Andrzejewski OSP Piaski,
■ Zbigniew Kaczmarek – OSP Polków,
■ Mirosław Cyrul – OSP Pratków,
■ Tomasz Szewczyk – OSP Rębieskie,
■ Marek Śpiewak – OSP Wojsławice,
■ Dariusz Szubert – OSP Zamłynie,
■ Paweł Szczepanik – OSP Zborowskie.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zaba-
wę podczas rodzinnego pikniku. Dzieci mogły 
skorzystać z licznych atrakcji, zabaw i konkur-
sów, natomiast dorosłym przygrywała „Kapela 
Strażacka” z Sieradza, a po niej zespół muzyczny 
„Fire Band”. 

Strażacy 
świętowali
w Polkowie

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zborowskich z rąk Zbi-

gniewa Rau, wojewody łódzkie-
go oraz st. bryg. mgr. inż. Marka 
Jankowskiego, zastępcy komen-
danta wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łodzi, 
22 maja otrzymała promesę na 
zakup samochodu ratowniczo- 
gaśniczego. 

Dofinansowanie przyznało: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji w ramach 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego w  kwocie 
348.000 zł oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
– 212.000 zł. Gmina Zduńska 
Wola na ten cel zabezpieczyła 
w budżecie kwotę 200.000 zł. 

Jednostka dysponuje jednym 
samochodem ciężkim marki 
jelcz GCBA 6/32 oraz samo-

chodem średnim marki Star 
GBA 2/20. Nowy wóz bojowy 
zastąpi samochód średni. Po-
nadto jednostka dysponuje tak-
że samochodem operacyjnym 
marki Kia sportage o napędzie 
terenowym. 

Jednostka ze Zborowskich od 
10 lat należy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Planowany zakup nastąpi w IV 
kwartale br. 

Nowy wóz bojowy w IV kwartale
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Strażacy z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Janiszewicach zdo-

byli strażackiego Oskara – Floriana. 
Floriany jest to Ogólnopolski Kon-
kurs na Najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych z udziałem 
OSP i Samorządów. Druhom z Ja-
niszewic nagrodę przyniósł projekt: 
„Zagrajmy w Strażopoly”.

Ogólnopolski Konkurs na Naj-
lepsze Inicjatywy dla Społeczno-
ści Lokalnych zainicjowany został 
w 2016 r. Jego celem jest prezen-
towanie, promowanie i nagradzanie 
najlepszych projektów i  inicjatyw 
społecznych realizowanych przez 
ochotnicze straże pożarne samo-
dzielnie oraz wraz z samorządami, 
instytucjami i organizacjami lokal-
nymi. 

W  tym roku kapituła konkur-
su przeanalizowała i oceniła w 11 
kategoriach 256 inicjatyw zgłoszo-
nych z całej Polski. Do tegorocznych 
strażackich Oscarów nominowano 
49 projektów, a wśród nich cztery 
z terenu województwa łódzkiego. 

Podczas Gali Finałowej, któ-
ra odbyła się w Otrębusach koło 
Warszawy 18 maja, rozdane zosta-

ły strażackie Oscary 2019. Presti-
żowe statuetki powędrowały do 17 
jednostek OSP oraz 3 najbardziej 
zaangażowanych społecznie praco-
dawców. Poznaliśmy także 12 lau-
reatów w specjalnej kategorii „Ra-
tujemy i uczymy ratować”. 

OSP Janiszewice otrzymała 
Floriana w kategorii „Edukacja”. 
Druhowie zostali docenieni za 
projekt „Zagrajmy w  Strażopo-
ly”. W tej grze uczestnicy mierzą 

się z  akcjami ratowniczo-gaśni-
czymi, biorą udział w  ważnych 
wydarzeniach w życiu OSP. Pod-
czas gry zdobywa się doświadcze-
nie i wiedzę, choćby odpowiada-
jąc na pytania z  zakresu wiedzy 
pożarniczej i  pierwszej pomocy. 
Gra spodobała się nie tylko mło-
dym druhom OSP z gminy Zduń-
ska Wola. „Strażopoly” była już 
prezentowana m.in. podczas obo-
zu MDP „Pomocna Dłoń” w OSP 

Rozkochów czy na Mistrzostwach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych w Licheniu Starym.

– To dla nas wielkie wyróżnienie, 
bo to najbardziej prestiżowa nagro-
da, jaką może dostać OSP. Bardzo 
się cieszymy. To szczególnie waż-
ne dla naszej młodzieży, ponieważ 
stanowi zachętę do tego, by druho-
wie podejmowali kolejne inicjatywy 
– mówi Sylwester Witczak, prezes 
OSP Janiszewice. 

Florian, czyli strażacki Oscar dla Janiszewic

W ramach zadania publicznego „Promocja i ochrona zdrowia 
w Gminie Zduńska Wola w 2019 roku” OSP w Janiszewicach 
realizowała projekt pod nazwą: „Ochotnicza Szkoła Pierwszej 
Pomocy – OSPP”. Projekt był zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu z budżetu gminy.

Celem tego zadania było zwiększenie dostęp-
ności pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji 
zagrażającej zdrowiu i życiu poprzez przeszkole-
nie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
młodzieży, będącej członkami ochotniczych stra-
ży pożarnych z gminy Zduńska Wola. 

Zadanie polegało na zorganizowaniu szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(MDP). Od 27 maja do 17 czerwca każda gru-
pa miała po 4 spotkania trwające ok. 6 godzin. 
Instruktorami byli wykwalifikowani ratownicy 
medyczni. Uczestnicy szkolili się na sprzęcie me-
dycznym będącym na wyposażeniu straży pożar-
nych z użyciem fantomów niemowlęcia, dziecka 
i osoby dorosłej, a także z użyciem defibrylatorów 
treningowych AED oraz zestawu do pozoracji 

ran i  zestawu do segregacji poszkodowanych 
TRIAGE.

8 czerwca br. odbyły się II Gminne Manewry 
MDP, podczas których młodzież musiała udzielić 
pierwszej pomocy podczas pozorowanego zde-
rzenia autobusu z pojazdem osobowym. Mło-
dzież musiała dokonać „segregacji” poszkodowa-

nych, a następnie udzielić im pierwszej pomocy 
używając przy tym sprzętu medycznego jakim 
dysponują straże pożarne. 

W zadaniu brała udział młodzież z OSP w: 
Annopolu Nowym, Czechach, Izabelowie , Jani-
szewicach, Korczewie, Rębieskich, Wojsławicach 
i Zamłyniu. 

Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy
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„Piękna nocy, życz pogody, 
Broń wiatrów i nagłej wody; 
Dziś przyszedł czas, że na dworze 
Mamy czekać ranej zorze”

Jan Kochanowski,
Pieśń świętojańska o Sobótce

Kolejna, dziewiąta już edycja 
Nocy Świętojańskiej odbyła się 21 
czerwca 2019 r. na terenie Stajni 
Gajewniki. Impreza, jak co roku zo-
stała zorganizowana przez Lokalną 
Grupę Działania „Podkowa”. 

Głównym punktem integrują-
cym mieszkańców były warsztaty 
wyplatania wianków świętojań-
skich, w których wzięło udział aż 
45 sołectw, stowarzyszeń i kół go-
spodyń wiejskich z terenu gminy 
Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, 
Zadzim i Poddębice. Pod czujnym 
okiem Katarzyny Browne, florystki 
z Woźnik w gminie Zapolice, wy-
pleciono tradycyjne wianki świę-
tojańskie pełne pachnących ziół 
i kwiatów. 

Także scena rozkwitła muzyką. 
A wszystko dzięki śpiewom Bał-
drzychowian, Koniczynek, Ma-
łyńskich Nutek i Strońska Czaru. 
Oprócz tradycyjnych pieśni ob-
rzędowych, usłyszeliśmy skoczne 
piosenki, które porwały publicz-
ność do wspólnego tańca. Pokaz 
umiejętności tanecznych przy 
użyciu buławy, flagi czy batonu 
zaprezentowały Mażoretki „Da-
lia” z Poddębic. 

Nocy świętojańskiej dopełnił po-
kaz tańca z ogniem oraz korowód 
z wiankami, które zostały puszczo-
ne na wodę. Zapraszamy na kolejne 
święto kwiatów, wody i ognia już 
za rok.

■■■
Wydarzenie pn. Noc Świętojańska 
jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach pod-
działania 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i  aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w  obszary 
wiejskie.

Najkrótsza noc w roku


