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naszagmina
zdUŃsKa woLa

Do użytku oddany został
nowy budynek Urzędu
Gminy Zduńska Wola,
w którym w dobrych
warunkach można już
załatwiać urzędowe sprawy

W plebiscycie
Dziennika Łódzkiego
na Najpopularniejsze Koło
Gospodyń Wiejskich 2016
w powiecie zduńskowolskim
I miejsce zajęło KGW z Czech
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Szanowni
Mieszkańcy

Zapraszamy na

X festyn recyklingowy
wojsławice – 22 kwietnia 2017 r.
w godzinach 9.00-12.00

z

dużym zadowoleniem przekazaliśmy do Państwa dyspozycji
rozbudowaną część Urzędu Gminy Zduńska Wola. W rozmowach
z mieszkańcami wyczuwałem akceptację i wsparcie w realizacji podjętego działania. Poprawiły się warunki
obsługi mieszkańców i warunki pracy
urzędników, a jednocześnie zmienił
się wizerunek naszej gminy.
Dlatego dzieląc się tą radością,
w atmosferze zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy, przesyłam Wam, drodzy Mieszkańcy, serdeczne życzenia
radości i siły, płynącej z głębi świątecznego przekazu. Niech uśmiech
i wiosenny optymizm będą z Wami
każdego dnia.

Z wYRaZaMi
SZacUnkU i PoDZiĘkowania:
henRYk STaniUcha,
wÓJT GMinY ZDUŃSka woLa

Przynieś i oddaj posegregowane odpady:
– makulaturę /prasa codzienna, prasa kolorowa, tektura, książki/
– baterie i akumulatory małogabarytowe
– puszki aluminiowe i stalowe po napojach
– nakrętki od butelek typu pet
– kapsle metalowe od butelek
– elektroodpady
a otrzymasz talon, który zamienisz na rośliny i drzewka.
oprócz zbiórki zaplanowano także warsztaty przycinania roślin.
z okazji 10. edycji festynu wśród osób, które wypełnią ankietę
zostaną wylosowane dodatkowe nagrody!

Przyjdź i przekonaj się sam

o sołtysach także od święta
d

26.04. – Gminny Dzień Katyński – w Szkole Podstawowej w Wojsławicach
7.05. – Gminny Dzień Strażaka – w OSP
Czechy
9.05. – Turniej piłki nożnej gimnazjalistów – w ZGSPiP w Czechach
10.05. – Wysportowany Miś – w Szkole
Podstawowej w Annopolu Starym
18.05. – Czwórbój lekkoatletyczny –
w ZGiSP w Janiszewicach
20.05. – Cała Gmina Biega – w Zborowskiem
Maj – Powiatowe Potyczki Matematyczne – w ZGSPiP w Czechach
Czerwiec – Gminny Dzień Dziecka
6.06. – Turniej piłki nożnej klas IV-VI –
w ZGSPiP w Czechach
7.06. – Turniej piłki nożnej klas I-III –
w ZGSPiP w Czechach
13.06. – Turniej piłki ręcznej dziewcząt
klas IV-VI – w Szkole Podstawowej
w Krobanowie

zień Sołtysa – coraz chętniej
obchodzony na terenie całego kraju – przypada 11 marca.
Celem tego święta jest zwrócenie
uwagi społeczeństwa na zadania
sołtysów w lokalnej społeczności
i okazanie im wdzięczności za codzienną pracę.
Z tej okazji podczas Powiatowego
Dnia Sołtysa podziękowano wszystkim sołtysom z powiatu zduńskowolskiego w ramach uroczystości
zorganizowanej w siedzibie Zespołu
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
W sposób szczególny uhonorowani zostali sołtysi, którzy najdłużej sprawują swój urząd. Takie
podziękowania skierowano do Jana
Tobiasza, sołtysa wsi Suchoczasy
w gminie Zduńska Wola, inicjatora
wprowadzenia Dnia Sołtysa, oraz
Stanisława Moraczyńskiego, sołtysa
wsi Rembieszów w gminie Zapolice
i Grzegorza Szewczyka, sołtysa wsi
Karczówek w gminie Szadek.

Pismo samorzĄdowe gminy zdUŃsKa woLa
NR 1 (37) marzec 2017

fot. archiwum starostwa powiatowego w zduńskiej woli

Spotkanie stało się też okazją do
podsumowania plebiscytów, przeprowadzonych przez Dziennik
Łódzki, na Najpopularniejszego
Sołtysa Powiatu Zduńskowolskiego oraz na Najpopularniejsze Koło
Gospodyń Wiejskich.
Mirosława Małolepsza, sołtys
Ogrodzisk, za zaangażowanie w pracy społecznej została uhonorowana

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

Projekt i opracowanie dtP:

e-mail: printszop@wp.pl

pierwszym miejscem w konkursie
dla gospodarzy wsi z województwa
łódzkiego.
Kolejne miejsca zajęli Jan Tobiasz
z Suchoczasów i Marcin Dratwa
z Paprotni.
„Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich” – to KGW Czechy.
Dyplomy trafiły też do pań z koła
w Opiesinie oraz „Strońska Czar”.
opieka merytoryczna:
FIRMA PRASOWO-WYDAWNICZA
regiony
tel. 509 685 788
e-mail: fpwregiony@tlen.pl
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25-lecie miasta Lőrinci
i 10-lecie współpracy
Lőrinci, miasto partnerskie gminy Zduńska Wola, obchodzi w tym roku podwójną
rocznicę. Miasto świętuje 750. rocznicę
osadnictwa oraz 25-lecie otrzymania praw
miejskich.
Na zaproszenie burmistrza Zoltana Viga, delegacja z gminy Zduńska
Wola wzięła udział w rocznicowych
obchodach w dniach 16-19 lutego.
Jubileuszowe spotkanie rozpoczęła uroczysta sesja. W jej trakcie
minutą ciszy upamiętniono zmarłe osoby, które brały czynny udział
w budowaniu miasta. Wręczono
wyróżnienia radnym wszystkich
kadencji; wyświetlono film upamiętniający historię Lőrinci.
Na pamiątkę Henryk Staniucha,
wójt gminy Zduńska Wola przekazał włodarzowi tego miasta obraz
przedstawiający dwa dęby. Inspiracją do jego tematyki były słowa
Stanisława Worcella: „Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy
z nich wystrzelił pniem osobnym
i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią
ziemi splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość
jednego jest drugiemu warunkiem
życia i zdrowia”.
Podwójna okazja do świętowania
była także odpowiednim momentem do podkreślenia, że w grudniu
2017 roku minie 10 lat od złożenia
podpisów na akcie partnerstwa pomiędzy gminami Lőrinci i Zduńska Wola. Władze obu samorządów
zgodnie podkreślają, że współpraca,
którą rozpoczęło podpisanie dokumentów, dynamicznie się rozwija.
– O zasadności i trwałości współpracy Lőrinci i Zduńskiej Woli
świadczą liczne zrealizowane projekty. Środowiskiem, które najwcześniej angażowano do nawiązywania kontaktów, zgodnie z naszymi
wspólnymi celami, była młodzież.
Na bazie tej współpracy odbyło się
kilka wizyt i rewizyt polskich oraz
węgierskich uczniów. Ta wymiana
doświadczeń nauczycieli i młodzieży stanowi bardzo ważny i aktywny

element współpracy. To nie tylko
spotkania. Wartością dodaną jest
nauka języka, a także poznawanie
kultury i obyczajów, które wzbogacają wiedzę o świecie. Nie mniej
ważne jest wzajemne zrozumienie
oparte o przyjaźń – podkreślał wójt
Henryk Staniucha.

– Ogromnie cenimy sobie obopólną współpracę. Rozwijamy nasze kontakty w zakresie kultury,
sportu, oświaty, turystyki, promocji
regionów i drobnej przedsiębiorczości. Wymieniamy doświadczenia i podejmujemy ciekawe
inicjatywy w tych dziedzinach –

podkreślił Zoltan Vig, burmistrz
miasta Lőrinci.
Delegacja z naszej gminy wzięła udział w balu charytatywnym,
podczas którego występował zespół
Fama. Polskie utwory, zwłaszcza polka, bardzo podobały się mieszkańcom miasta Lőrinci.
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Zmiana terminu rozpatrzenia wniosków
Zainteresowanych rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszonego przez Województwo
Łódzkie na Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne
źródła energii, w którym gmina Zduńska
Wola składała wniosek o dofinansowanie we wrześniu 2016 roku, informujemy
o zmianie terminu.
Data rozstrzygnięcia konkursu
i ukazania się listy podmiotów, którym udzielono dotacji, była wyzna-

czona na styczeń 2017. W związku
z dużym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców (złożono
258 wniosków) dofinansowaniem
projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie
IV.1.2 Odnawialne źródła energii
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 –2020,

Zarząd Województwa Łódzkiego
podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej.
Wskazany przez Zarząd Województwa nowy termin ogłoszenia
wyników konkursu przypada na lipiec 2017 r.

W uzasadnieniu zmiany terminu
wskazano:

■ znaczną liczbę złożonych wniosków w ramach przedmiotowego

naboru, uniemożliwiającą dokonanie oceny formalnej wniosków
w pierwotnie zakładanym terminie;
■ złożoną problematykę występującą w ocenianych projektach;
■ wystosowaniem zapytania do
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z prośbą o interpretację przepisów pomocy dotyczących przedmiotowego konkursu.

Sięgnij po dotację na przydomową oczyszczalnię
Rozmowa z Agnieszką
Puławską-Wlazło, inspektorem
ds. wodociągów, kanalizacji
i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola
Od kiedy funkcjonuje system dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni?
– Gmina Zduńska Wola była pionierem wśród ościennych samorządów w zakresie udzielania od roku
2008 dofinansowania do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na obszarach
nieskanalizowanych. W 2010 roku
trwały prace nad regulaminem
takiego wsparcia. Od 2011 roku
można było ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowych
oczyszczalni.
Kiedy ogłaszany jest konkurs?
– Na przełomie lutego i marca
danego roku i trwa najdłużej do
15 sierpnia. Konstrukcja konkursu
jest tak sporządzona, aby złożenie
wniosku, a w efekcie wybudowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków,
zamknęło się w danym roku. Na
uruchomienie oczyszczalni po jej
wybudowaniu beneficjent ma także
rok. W pierwszym etapie prac w roku
2016 na budowę kolejnych oczyszczalni przeznaczono w budżecie
gminy 66 tysięcy złotych. Wnioski
w otwierającym naborze przyjmowane były do 22 marca.
Na jaki typ oczyszczalni można
uzyskać dofinansowanie?

– Mając na uwadze warunki gruntowe naszej gminy, odznaczające się
znacznymi obszarami o wysokim
poziomie wód gruntowych, oraz
wdrażane w życie wymogi techniczne dla tego rodzaju urządzeń, wykluczyliśmy możliwość ubiegania się
o wsparcie na rozwiązania najprostsze, tj. oczyszczalnie drenażowe.
Ten system oczyszczania ma wiele mankamentów. Oczyszczanie
ścieków zachodzi bowiem dopiero
w gruncie, zatem nie pozwala na
jakąkolwiek kontrolę jakości ścieków trafiających do ziemi. Sprawność oczyszczania nie jest stała, bo
zależy od ilości i jakości mikroorganizmów, które wytworzą się na
ziarnach drenażu. Sam drenaż po
kilku latach powinien być wymieniony, ponieważ ulega zapychaniu,
a jego sprawność maleje.
Dlaczego zdecydowano o wyborze
innego rodzaju urządzenia?
– Wybraliśmy rozwiązania pewniejsze technologicznie, które już

funkcjonują od wielu lat w dużych
oczyszczalniach ścieków. W układach biologicznych oczyszczalni,
opierających się na procesach tlenowych, w technologii osadu czynnego
czy złoża biologicznego, cały proces oczyszczania ścieków odbywa się
w zbiorniku. Ze zbiornika wypływają ścieki oczyszczone, spełniające
wymagania dla odpadów wprowadzanych do ziemi. Do wszystkich
elementów urządzenia w przypadku
awarii dostęp jest łatwy i są one wymienialne; można również pobrać
próby ścieków, w przypadku wątpliwości dotyczących jakości procesu ich oczyszczania. W samym
zbiorniku oczyszczalni zachodzą
procesy biologiczne, opierające się
o metabolizm mikroorganizmów
tlenowych, które „zjadając” zanieczyszczenia zawarte w ściekach,
oczyszczają je. Łatwy dostęp do
miejsca oczyszczania ścieków daje
możliwość ponownego zaszczepienia oczyszczalni wtedy, kiedy mikroorganizmy obumrą, na przykład
na skutek „zagłodzenia ich”, kiedy
domownicy wyjadą na dłużej.
Czy gmina sugeruje jakieś konkretne typy oczyszczalni?
– Wybór firmy i modelu oczyszczalni ścieków zostawiamy właścicielowi nieruchomości. Chcemy
jednak podkreślić, że dokonując
wyboru, trzeba się kierować nie
tylko ceną urządzenia, ale również
brać pod uwagę koszty odprowadzenia już oczyszczonych ścieków
do odbiornika. W tym celu najlepiej zaprosić przedstawicieli firm

na oględziny działki i wycenę kompleksowego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb
i warunków na danej działce. Tylko
taka analiza pozwoli wybrać faktycznie najtańsze i najlepsze technologicznie rozwiązanie.
Jak przedstawia się mapa skanalizowanych terenów w gminie Zduńska
Wola?
– Cieszy nas duże zainteresowanie
wsparciem, szczególnie w miejscowościach, które – z uwagi na położenie – mają małe szanse na szybkie
skanalizowanie. Największe zainteresowanie oczyszczaniem ścieków
w lokalnych systemach obserwujemy we wsiach Biały Ług, Dionizów
i Kłady, gdzie udział wyposażenia
budynków w przydomowe oczyszczalnie w stosunku do ogólnej liczby
gospodarstw wynosi odpowiednio
37,7; 35 i 33,3 procent.
Przydomowe oczyszczalnie mają
także zastosowanie dla działek zlokalizowanych w tych miejscowościach,
gdzie system zbiorczej kanalizacji istnieje, ale są one znacznie oddalone
od sieci, bądź gdy podłączenie się
do kanału jest technicznie niemożliwe. Takie przykłady mamy m.in. we
wsiach Czechy czy Opiesin.
Łącznie na terenie gminy Zduńska
Wola zlokalizowanych jest już 329
przydomowych oczyszczalni ścieków. Zdecydowana większość, bo aż
246, powstała przy udziale środków
z budżetu gminy. Efekty osiągane
poprzez program wsparcia przemawiają za tym, aby utrzymać dofinansowania w kolejnych latach.
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rewitalizacja w naszej gminie
Aktualnie opracowywany jest wieloletni
program rewitalizacji dla gminy Zduńska
Wola. Będzie to plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.
Projekt zmierza do wyprowadzenia wskazanych obszarów ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju. Będzie także narzędziem
planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem do aplikowania
o środki finansowe (w ramach RPO

Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020) na realizację projektów
infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich).
Do 10 marca mieszkańcy mieli
możliwość wypełniania ankiet i zgłaszania pomysłów. Uzyskane odpowiedzi pozwolą określić zadania, które
trzeba będzie podjąć w celu poprawy
atrakcyjności gminy Zduńska Wola
oraz poprawy życia na jego terenie.
Kolejnym krokiem są konsultacje
społeczne, które zostaną przeprowadzone poprzez zorganizowanie
dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami, umożliwiających składanie
wniosków i uwag.

Pierwsze spotkanie odbyło się
9 marca w Zespole Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach, drugie odbędzie się
9 maja o godz. 18.00 w Zespole
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Janiszewicach.
Wszelkie uwagi i opinie można
składać za pomocą kwestionariusza na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola w terminie od 4 do 19 maja 2017 roku.
Program rewitalizacji, opracowany
na ich podstawie, zostanie przedłożony Radzie Gminy Zduńska
Wola do zatwierdzenia w formie
uchwały.

Granty sołeckie 2017
z
arząd Województwa Łódzkiego 3 stycznia br. podjął uchwałę
w sprawie przyjęcia „Regulaminu
udzielania z budżetu Województwa
Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego w formie
dotacji celowej, przeznaczonej na
dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych
na terenach wiejskich”. Na podstawie
uchwały ogłoszono nabór wniosków
o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
W ustalonym terminie do Urzędu Gminy Zduńska Wola wpłynęło
10 wniosków z sołectw: Annopole
Nowe, Annopole Stare, Biały Ług,
Czechy, Izabelów, Kłady, Ochraniew,

Suchoczasy, Rębieskie i Polków.
Wójt gminy Zduńska Wola powołał komisję złożoną z radnych i sołtysów do oceny wniosków sołectw
o przyznanie pomocy finansowej.
Komisja rekomendowała złożenie
3 wniosków na:
■ Projekt pn. „Dbamy, bo nasze”.
W ramach projektu zostanie zmodernizowany teren wokół strażnicy
OSP w Annopolu Nowym. Projekt
zakłada kontynuację utwardzenia
terenu kostką wokół strażnicy.
■ Projekt pn. „Biały Ług na przestrzeni lat”. Celem projektu jest integracja rodowitych mieszkańców
Białego Ługu z nowo osiedlonymi
mieszkańcami za pośrednictwem
historii, tradycji i kultury. Obchody
rocznicy powstania miejscowości

doskonale wpisują się w charakter
wsi Biały Ług i stanowią realizację
potrzeb budowania społeczeństwa
wspólnotowego.
■ Projekt pn. „Z drogi na plac”.
Celem projektu jest zaangażowanie
mieszkańców w sprawy sołectwa
Kłady oraz budowanie tożsamości
lokalnej poprzez wspólne zagospodarowywanie placu wiejskiego.
Zgodnie z informacją, ogłoszoną w naborze, wnioski realizowane
będą w terminie od 1 lipca do 15
listopada 2017 roku.
Wyniki naborów zostaną ogłoszone w II kwartale br.

Remont świetlicy w Gajewnikach
u
mowa na wykonanie remontu budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Gajewniki została podpisana 7 marca. Wykonawcą robót będzie Firma HandlowoUsługowo-Budowlana Witold Zasina z Bogumiłowa.
Remontem zostaną objęte wszystkie pomieszczenia,
a w nich – na parterze i piętrze – wymienione okna.
Ściany zewnętrzne i stropodach zostaną ocieplone. Zaplanowano także wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakres robót obejmie również montaż ekologicznego kotła c.o., opalanego peletem.
Prace remontowe rozpoczną się w czerwcu, a ich zakończenie planowane jest na listopad br.
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4 kilometry kanalizacji

Realizacja kolejnego projektu w gminie Zduńska
Wola obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowości Ogrodzisko i częściowo
miejscowości Czechy.
W ramach zadania będzie wybudowana sieć
kanalizacji sanitarnej o długości 3,8 km oraz 107
przyłączy odprowadzających ścieki. Wykonanie
zadania planowane jest na rok 2018.
Gmina złożyła wniosek o doﬁnansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poziom doﬁnansowania, o jaki
stara się nasz samorząd, to 85 procent kosztów
kwaliﬁkowanych, czyli ok. 3mln 200 tys. zł.
Całkowity koszt projektu szacowany jest na
ok. 4 mln 800 tys. zł.

Wodociąg
w Karsznicach

Umowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karsznice została podpisana 3 lutego.
Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku przetargu, zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JAN-POL s.c.
Umowa przewiduje wybudowanie sieci
o długości 697 m, która umożliwi podłączenie
do wodociągu 4 budynków mieszkalnych i 28
działek budowlanych.
Planowany termin zakończenia robót to
31 maja br.

Modernizacja drogi
w Czechach

Długość odcinka drogi, zaplanowanego do
zmodernizowania, wynosi 558,25 m. Zakres
robót obejmie wymianę nawierzchni, budowę
chodnika, wykonanie poboczy oraz odmulenie
rowów przydrożnych. Roboty będą dotyczyły
również wymiany przepustów pod zjazdami.
Obecnie trwa ocena ofert złożonych w ramach prowadzonego postępowania.
Inwestycja ma być współﬁnansowana ze
środków zewnętrznych, uzyskanych w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 oraz
środków powiatu zduńskowolskiego, udzielonych w ramach partnerstwa.

Nowe miejsca rekreacji
Samorząd przystępuje do opracowania dokumentacji na budowę kolejnych miejsc rekreacji
w gminie. Zaplanowano montaż urządzeń
na placach zabaw oraz siłownie zewnętrzne
w miejscowościach: Rębieskie, Wojsławice i Polków. Na budowę infrastruktury rekreacyjnej
planuje się pozyskać środki w ramach PROW
2014-2020.
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Nowa siedziba Urzędu
Od lutego tego roku mieszkańcy
naszej gminy mogą załatwiać
sprawy urzędowe w nowym
budynku. Obiekt ten docelowo
połączony będzie ze starą
częścią urzędu, która aktualnie
jest modernizowana.
Dzięki tej rozbudowie interesanci załatwią
sprawy urzędowe w dużo bardziej przyjaznym
otoczeniu i warunkach. Dodajmy, że do dyspozycji osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi
jest winda, która ułatwia dostęp na wyższe piętra
budynku.
Przy rozbudowie postawiono na prostotę, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania. Budynek
jest energooszczędny i wyposażony we wszystkie
niezbędne sieci teleinformatyczne. Nowy urząd
pomyślany został w taki sposób, by na parterze
petenci mogli załatwić większość spraw kasowopodatkowych. Na piętrze znajdują się siedziby
poszczególnych wydziałów oraz sekretariat. Na
drugim piętrze ulokowano salę konferencyjną
oraz pokoje wydziału finansowego i zamówień
publicznych.
Tymczasowo w sali konferencyjnej umieszczone są stanowiska Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz referatu promocji. Docelowo
będą one zajmować wyremontowane pomieszczenia w starej części budynku urzędu gminy.
Tym samym zostanie zwolniona sala konferencyjna, w której odbywać się będą posiedzenia
Rady Gminy Zduńska Wola.
– Położyliśmy nacisk przede wszystkim na
bezpieczeństwo interesantów i pracowników –
mówi Antoni Wujda. – Wreszcie możemy przemieszczać się po szerokich klatkach schodowych.
Druga ważna sprawa, to łatwy dostęp do obiektu
dla osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi. Pokoje są dopasowane do potrzeb pracowników, niektóre są nie większe niż poprzednio, ale
przeznaczone dla mniejszej liczby pracowników.
To powoduje dogodniejsze warunki dla obsługi
interesantów i poprawia warunki pracy.
Obecnie trwa remont starego budynku, który
będzie integralną częścią nowej siedziby urzędu
gminy. Prace powinny zakończyć się na początku
III kwartału br. Zmiana miejsca pracy nie spowodowała zmiany kontaktowych numerów telefonicznych pracowników.

nwestycja
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Babcie i dziadkowie świętowali
W niektórych kalendarzach 21 i 22 stycznia zaznaczono na czerwono. To Dzień Babci
i Dzień Dziadka, po rodzicach najważniejszych osób w życiu każdego dziecka. Nikt
przecież nie upiecze tak dobrego ciasta jak
babcia, ani nie opowie tak ciekawych historyjek, jakie zna dziadek.
Uczniowie młodszych klas szkoły
w Janiszewicach każdego roku pamiętają o swoich babciach i dziadkach. Tym razem zaprosili ich na
wyjątkową uroczystość. Pod opieką
swoich wychowawców przygotowali „Koncert dla babci i dziadka”,
na który składały się utwory muzyczne, wykonane na różnych instrumentach przez uczniów każdej
klasy, oraz piosenki zaśpiewane dla
około 200 gości.
Koncert odbył się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, która
w tym dniu zmieniła się w salę widowiskową.

Babcie i dziadkowie zjawili się
punktualnie i z niecierpliwością
czekali na koncert. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni. Dzieci cieszyły

się, że mogą w tak niecodzienny
sposób wyrazić swój szacunek dla
najbliższych. Goście z dumą i miłością patrzyli na swoje wnuczęta.

Witaj kolorowa wiosno!
O

bchody Pierwszego Dnia
Wiosny na stałe wpisały
się w kalendarz szkolnych imprez. W tym roku, po raz kolejny, uczniowie wraz ze swoimi
wychowawcami przygotowali
wiele atrakcji i niespodzianek.
W Zespole Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach 21 marca rozpoczął
się od przygotowania śniadania
w myśl zasady: „Żyję zdrowo
i kolorowo”. W poszczególnych
klasach pojawiły się wielobarwne kanapki i sałatki. Uczniowie
wykazali się wiedzą z zakresu
prawidłowego odżywiania się,
ale również znajomością zasad
savoir-vivre.
Kolejnym punktem wiosennego programu była szkolna edycja
„Szansy na sukces”. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów, którzy zaśpiewali wybrane przeboje.
Pierwsze miejsce zajęła Maria
Stefańska, która zaśpiewała
piosenkę Sylwii Grzeszczak
pt. „Karuzela”. Drugie miejsce

przypadło Zoe Manitta za utwór
z repertuaru Majki Jeżowskiej –
„Kołysanka dla mamy”. Martyna Cyk zaśpiewała „Mam tę
moc” Katarzyny Łaskiej, co dało
jej trzecią lokatę.
Po występach wokalnych
uczniowie udali się na boisko,
gdzie zorganizowano „Święto
ziemniaka”. Po degustacji gimnazjaliści rozegrali mecz piłki
nożnej z nauczycielami. Roz-

grywkom sportowym towarzyszył radosny doping. Mecz
zakończył się wynikiem 5:4 na
korzyść gimnazjalistów.
Wszystkie działania z okazji
pierwszego dnia wiosny zostały zorganizowane przez Samorząd Uczniowski pod opieką
Agnieszki Cichowicz i Martyny Dudek.

Tekst i foto:
ZGiSP w Janiszewicach

Ostatnią niespodzianką dla babć
i dziadków był słodki poczęstunek.

Tekst i foto:
ZGiSP w Janiszewicach

Reforma edukacji w gminie

P

o wprowadzeniu reformy oświatowej na terenie gminy Zduńska Wola od 1 września
2017 roku będzie funkcjonowało 7 szkół podstawowych oraz jeden Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach.
Dotychczasowy Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach z mocy ustawy przekształcony będzie w ośmioletnią szkołę podstawową. W okresie przejściowym, tj. od
1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku,
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Czechach będą kończyli edukację dotychczasowi gimnazjaliści, jako uczniowie klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich
gminnych szkołach podstawowych pierwszy raz
naukę rozpoczną uczniowie klas VII.
Obwody szkół określone zostały w uchwale
RG Zduńska Wola, podjętej 14 lutego 2017 r.,
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Obwody
nawiązują do reformy oświaty przeprowadzonej
w 1990 roku, z wyjątkiem wsi Ogrodzisko i Poręby,
które włączono do obwodu SP w Czechach.
Projekt sieci szkół na terenie gminy Zduńska
Wola był konsultowany z dyrektorami placówek
oświatowych oraz z mieszkańcami. Uzyskał także
pozytywną opinię KO w Łodzi oraz ZNP.
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Niebłahe rozważania realisty
17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Czechach odbył się Szkolny Turniej Ortograficzny. Uczestnikami konkursu byli uczniowie
klas I-III gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach klasowych.
Prace 20 uczestników zostały
sprawdzone i ocenione przez polonistki: Annę Adamską i Agnieszkę Filipowską. Najlepsze wyniki
w dyktandzie uzyskały: Patrycja
Felczerek z klasy IIIB, Klaudia
Makowska z klasy IIIB oraz Maja
Rychlik z klasy IIC.
Zgodnie z Regulaminem Szkolnego Turnieju Ortograficznego,
zwyciężczynie eliminacji szkolnych
reprezentowały Gminne Gimnazjum w Czechach na XI Powiatowym Turnieju Ortograficznym,
który odbył się 2 marca 2017 r.

Xi PoWiatoWy
turniej ortograFiczny
o tytuł gimnazjaLnego
mistrza ortograFii

2 marca w Gminnym Gimnazjum
w Czechach rozpoczął się XI Powiatowy Turniej Ortograficzny
o tytuł Gimnazjalnego Mistrza
Ortografii. Ta placówka była po raz
drugi organizatorem rozgrywek na
szczeblu powiatowym, a to za sprawą najlepszego wyniku uzyskanego
przez uczennicę – już absolwentkę

tego gimnazjum – Joannę Urbaniak,
dwukrotną Gimnazjalną Mistrzynię
Ortografii.
W szranki o tytuł mistrza ortografii wśród gimnazjalistów stanęło
dwadzieścioro siedmioro uczniów
z dziewięciu szkół powiatu zduńskowolskiego.
Zakodowane teksty uczniów,
zgodnie z regulaminem Turnieju, zostały sprawdzone przez jury
złożone z nauczycieli – opiekunów.
Mistrzem ortografii w tym roku została Joanna Tylawska z Gimnazjum
SSO w Prusinowicach.

Patronat nad konkursem objęli:
Wojciech Rychlik, starosta powiatu zduńskowolskiego; Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola
oraz Piotr Niedźwiecki, prezydent
miasta Zduńska Wola. Patronat
merytoryczny sprawuje po raz
czwarty Ilona Lewandowska, dyrektor WODN w Sieradzu, autorka
tekstu dyktanda, które w tym roku
dotyczyło: „Niebłahych rozważań
pół marzyciela, pół realisty”.

TekST i foTo: aRchiwUM
ZGSPiP w cZechach
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O Kościuszce
i Legionach Polskich
na konkursie
z nagrodami
Uczniowie szkoły w Czechach 18 lutego
wzięli udział w II edycji konkursu historycznego, zorganizowanego przez II LO
im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Tegoroczna edycja, odbywająca się pod
hasłem: „Sprawa polska w okresie napoleońskim 1797-1815”, związana była z przypadającą w 2017 roku rocznicą śmierci
Tadeusza Kościuszki, rocznicą utworzenia
Legionów Polskich we Włoszech i powstania Księstwa Warszawskiego.
Zespół Szkół w Czechach reprezentowali
uczniowie klasy IIIB: Aleksandra Różańska,
Patrycja Felczerek, Magdalena Kazek, Julia
Owczarek i Klaudia Makowska, klasy IIC:
Łukasz Suchański, Daria Knera i Hanna
Tutek.
Zmagania dla naszych uczniów okazały
się bardzo owocne, ponieważ Patrycja Felczerek zdobyła II miejsce, a Julia Owczarek
wyróżnienie. Dziewczęta otrzymały wspaniałe nagrody rzeczowe.
Pięć uczennic – Patrycja Felczerek, Julia
Owczarek, Daria Knera, Aleksandra Różańska i Klaudia Makowska – znalazło się
w grupie piętnastu osób, które najlepiej
napisały test.
W nagrodę wezmą udział w wycieczce
na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkursowicze z Czech
W
całym kraju dobiegają końca
zmagania uczniów w prestiżowych wojewódzkich konkursach
przedmiotowych. Gminne Gimnazjum w Czechach zgromadziło
w tym roku szkolnym sporą gromadkę finalistów.
Możemy pochwalić się tytułem
laureata z języka rosyjskiego, który
uzyskała Patrycja Felczerek, uczennica kl. IIIB. Tym samym Patrycja
została jedną z siedmiu osób w regionie, które w tym roku szkolnym
zdobyły taki tytuł. Warto dodać, że
uczennica osiągnęła drugi wynik
w województwie łódzkim.
Finalistkami zostały Małgorzata
Cieślik uczennica klasy II (muzy-

ka i sztuka), Aleksandra Różańska
uczennica klasy III (fizyka) i Łukasz Suchański uczeń klasy II (matematyka). Patrycję do konkursu
przygotowała pani Joanna Banaś,
Małgosię panie: Barbara Chwiałkowska, Bożena Gąsiorowska
i Marta Szewczyk, Olę pan Tomasz
Mielczarek, a Łukasza pani Bogumiła Kwiecień.
W konkursach do etapów rejonowych zakwalifikowali się także: Agata Stoparczyk (język polski, WOS),
Wojciech Król (chemia, geografia,
WOS), Klaudia Makowska (język
rosyjski, WOS), Patrycja Felczerek
(biologia, WOS), Magdalena Przesmycka (język rosyjski), Iga Sienkie-

wicz, Gabriela Maciejewska i Julia
Owczarek (WOS). Należy dodać,
że Wojciechowi Król do tytułu finalisty zabrakło tylko 1 punktu.
W kategorii szkół podstawowych

do etapu rejonowego z angielskiego
zakwalifikowała się Angelika Mazur
uczennica klasy VI. Gratulujemy!

TekST i foTo:
aRchiwUM ZGSPiP w cZechach
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KGW Czechy – najpopularniejsze
W zakończonym plebiscycie na Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich w powiecie zduńskowolskim, ogłoszonym przez
redakcję Dziennika Łódzkiego, I miejsce za
rok 2016 zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich
z Czech.
Nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie przekazał redaktor Andrzej
Adamczewski, podczas powiatowych obchodów Dnia Sołtysa
w Wojsławicach w dniu 10 marca
2017 roku. Zwycięstwo w konkursie było ukoronowaniem całorocznej
społecznej pracy członkiń i członków stowarzyszenia.
W minionym roku KGW Czechy reprezentowało gminę Zduńska Wola m.in. podczas III Festiwalu Smaków w Uniejowie, Targów
Rolniczo-Ogrodniczych w Koście-

fot. archiwum starostwa powiatowego w zduńskiej woli

Pieniądze od Podkowy
L
okalna Grupa Działania „Podkowa” funkcjonuje na terenie gmin:
Zapolice, Zduńska Wola, Szadek,
Zadzim i Poddębice. Na realizację
strategii, opracowanej dla obszaru
działania na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD pozyskało
7 mln 570 tys. zł, z czego kwota
6 mln zł zostanie przeznaczona
na wsparcie projektów składanych
przez wnioskodawców, czyli m.in.
przez przedsiębiorców, mieszkańców, instytucje sektora publicznego
i stowarzyszenia.
Pierwszy nabór wniosków w ramach strategii odbędzie się w już
kwietniu. Wspierane będą dwa zakresy: podejmowanie działalności
gospodarczej z alokacją 600 tys. zł
(wsparcie w formie premii w wysokości 50 tys. zł dla osób fizycznych,
dotychczas nieprowadzących działalności) oraz rozwijanie działalności gospodarczej, na który przeznaczono 1 mln 400 tys. zł (refundacja
do 300 tys. dla mikro- i małych
przedsiębiorców, które na rynku już
funkcjonują).
Kolejne nabory wniosków zaplanowano jeszcze w tym półroczu. Odbędą się one w zakresach

takich jak: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej – kwota
alokacji 950 tys. zł; tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
– kwota 450 tys. zł oraz małe granty w temacie wzmacniania kapitału społecznego – kwota 250 tys. zł.
Jesienią planowane są jeszcze dwa
konkursy: granty o tematyce związanej z promocją obszaru objętego
LSR i zachowaniem dziedzictwa
ludowego – kwota 300 tys. zł oraz
nabór w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców, na który przeznaczono 50 tys. zł.
Wszelkie informacje związane
z możliwością pozyskiwania środków z programu można uzyskać
w siedzibie stowarzyszenia, która mieści się w Czechach, a także
w punkcie konsultacyjnym w Poddębicach oraz na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

rzynie, Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach, Światowych Dniach
Młodzieży, II Orszaku Trzech
Króli w Zduńskiej Woli, I Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń
Wiejskich, dożynkach parafialnych,
gminnych i powiatowych oraz imprezie „Folklor Świata”.
Swoją pomocą panie z KGW służyły również w przyjęciu pielgrzymów z Bydgoszczy i Konina oraz
w obchodach Dnia Rodziny.
– Podsumowując miniony rok
działalności przyznaję, iż był to
bardzo pracowity czas dla naszej
organizacji. Zdobywaliśmy nagrody, wyróżnienia oraz – co najważniejsze – rozsławiałyśmy naszą wieś
Czechy w województwie łódzkim
– podkreśla Urszula Sakiewa, przewodnicząca Koła.

Strażacy z absolutorium
M
inął pierwszy rok funkcjonowania Zarządów Ochotniczych
Straży Pożarnych na szczeblu gminnym w kolejnej pięcioletniej kadencji.
W okresie od 28 stycznia do 18 marca, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbywały się zebrania sprawozdawcze we wszystkich czternastu
Ochotniczych Strażach Pożarnych
działających na terenie gminy.
Zarządy poszczególnych OSP
złożyły sprawozdania z działalności za rok 2016. Zgodnie z regulaminem i statutem OSP porządek
zebrań obejmował sprawozdania
z działalności, sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnej za rok
2016 oraz plany działalności i plany
finansowe na rok 2017.
Podczas zebrań dokonywano
oceny działalności statutowej, działań na rzecz bezpieczeństwa ludzi
i mienia. Propagowano inicjatywę
pozyskania 1% z podatku.
Strażacy ochotnicy nie tylko
biorą udział w akcjach ratowniczogaśniczych, ale nawiązują również
współpracę z różnymi organizacjami. Dzięki ich zaangażowaniu
i współdziałaniu powstają ciekawe
projekty oraz imprezy sportowe
i kulturalne. Podczas organizowa-

fot. archiwum osp janiszewice

nych festynów prezentują posiadany
sprzęt oraz udzielają fachowych porad w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Przeprowadzają pogadanki
w szkołach i przedszkolach.
Wszystkie zarządy w głosowaniach jawnych uzyskały absolutorium, co jest potwierdzeniem, że
z powierzonych obowiązków wywiązały się dobrze.
Goście, uczestniczący w zebraniach, podkreślali duże zaangażowanie społeczne druhów strażaków
oraz poprawę warunków lokalowych
i wyposażenia w sprzęt.
Tegoroczne zebrania sprawozdawcze przebiegły bez zakłóceń,
w miłej atmosferze. Gospodarze
zadbali także o właściwe przygotowanie obiektów.
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Czechy z pucharem wójta
W turnieju udział wzięło 7 zespołów, które rozgrywały mecze
w grupach.

końcoWa kLasyFikacja turnieju:

■ I miejsce – Zespół Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II z Czech
■ II miejsce – Zespół Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego z Janiszewic
■ III miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima z Izabelowa
■ IV miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Adama Mickiewicza z Wojsławic
■ V miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II z Prusinowic
■ VI miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego
z Krobanowa
■ VII miejsce – Szkoła Podstawowa
z Annopola Starego

■ Najlepszy strzelec – Filip Mataś-

ka z Zespołu Gimnazjum i Szkoły

Gimnazjalny
turniej siatkówki

Orlik z nową formułą

fot. archiwum sp w izaBelowie

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego z Janiszewic (14 goli).
■ Najlepszy bramkarz – Łukasz
Bomba z Zespołu Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkola

im. Jana Pawła II z Czech.
W czasie przerwy kibice mogli
oglądać pokaz taneczny czirliderek
ze Szkoły Podstawowej im. Juliana
Tuwima w Izabelowie.

Trzeci tenisowy tytuł dla Jerzego Ciekańskiego
iii
Grand Prix Gminy Zduńska
Wola w tenisie stołowym
o Puchar Wójta Gminy Zduńska
Wola za nami. 18 lutego odbyła się
ostatnia, czwarta finałowa runda.
Rozgrywki odbywały się w sali
gimnastycznej przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach. Do III
edycji Grand Prix przystąpiło ponad 50 zawodników z terenu gminy
Zduńska Wola, ale także z Sieradza, Pabianic, Łodzi, Warty i Sędziejowic.
Trzecią edycję tenisowego Grand
Prix wygrał, podobnie jak w roku
ubiegłym, Jerzy Ciekański z Woli
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W ramach Gimnazjady 16 lutego odbył się
międzyszkolny turniej piłki siatkowej.
Reprezentacja szkoły z Czech w składzie:
Maciej Kaczmarek, Krzysztof Urbaniak,
Krzysztof Dobrowolski, Jakub Tracewski, Dawid Pietrasik, Szymon Moj, Kamil Lis, Kamil
Świniarski, Łukasz Tracewski i Mateusz Sokołowski rozgrywała swoje mecze w Szkole
Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli.
Chłopcy godnie reprezentowali swoją
szkołę i zajęli bardzo wysokie IV miejsce.
Drużynę do rozgrywek przygotowywał Artur
Górzawski.

W Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie 9 marca odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Zduńska Wola dla chłopców z klas IV-VI.
Organizatorem turnieju była szkoła w Izabelowie przy finansowym wsparciu gminy
Zduńska Wola.

nagrody indyWiduaLne
uFundoWane Przez Wójta
gminy zduńska WoLa otrzymaLi:
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fot. jacek nowicki

Wiązowej; drugie miejsce zajął
Robert Bartosik ze Stoczek, trzeci
na podium stanął Nikodem Żbik
z Broszek.

Na zakończenie rozgrywek wręczenia pucharów i nagród dokonał
Wojciech Kosiński, sołtys sołectwa
Czechy.

Informujemy, że 1 marca ruszyły zajęcia na
kompleksie boisk Orlik w Czechach.
Godziny funkcjonowania obiektu:
■ od poniedziałku do piątku – godz. 16 -21,
■ sobota i niedziela – godz. 12-21,
■ w okresie wakacji (lipiec-sierpień):
od poniedziałku do piątku – godz. 15-21,
w sobotę i niedzielę 12-21.
Rezerwacji korzystania z boisk można
dokonywać każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc u animatorów, którymi są: Łukasz Goliński i Karol Piotrowski.
Pierwszeństwo w rezerwacji mają:
■ grupy dzieci i młodzieży do lat 16 z gminy Zduńska Wola (rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun);
■ grupy zorganizowane z terenu gminy (rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu,
nauczyciel, opiekun grupy).
Rezerwacji nie podlegają boiska w godzinach 16-18 (poniedziałek-piątek). Te terminy są zarezerwowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy. W tym czasie
będą organizowane zajęcia, które poprowadzą animatorzy.
Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne i ogólnie dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przypominamy, że istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu i rezerwacji boiska
do gry w tenisa ziemnego.
Pragniemy poinformować, że do dyspozycji mieszkańców naszej gminy są także
ogólnodostępne obiekty sportowe przy
szkołach w Annopolu Starym i Krobanowie.
Z boiska można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 16- 21, a w dni wolne
od zajęć szkolnych w godz. 8-21.
Szanowni Mieszkańcy, przekazując boiska do użytku, prosimy Was bardzo – szanujcie te obiekty i nie pozwólcie ich niszczyć, aby długo nam służyły.
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wydarzenie

Być kobietą, być kobietą...

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” – w XVI
wieku zauważył Pierre de Brantome. Panowie o tym pamiętają i z okazji Dnia Kobiet, już w dniu 25 lutego, w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach zorganizowali uroczyste spotkanie. Zaprosili na nie kobiety, które aktywnie
działają w KGW; radne i sołtyski z terenu gminy.
Na zaproszenie odpowiedziało prawie 120 kobiet. Wśród zaproszonych gości obecni byli także:
Maria Adamiak, była wójt gminy Zduńska Wola;
wójt Henryk Staniucha; Antoni Wujda, zastępca wójta; Janusz Sakiewa, przewodniczący Rady
Gminy Zduńska Wola; Włodzimierz Ignaczak,
prezes OSP w Czechach oraz Wojciech Kosiński,
sołtys sołectwa Czechy.
Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem –
organizatorzy złożyli paniom życzenia z okazji
Dnia Kobiet, a zamiast symbolicznych kwiatów,
wręczyli wszystkim słodkie upominki.

Specjalnie dla pań tego wieczoru na scenie
wystąpił chór „Złota Jesień” oraz zespół „Ladies
Dance”. Do śpiewania akompaniował Stanisław
Radomski.
– Serdecznie dziękuję wszystkim paniom z kół
gospodyń wiejskich za ich trud i wysiłek wkładany w zachowanie kultury i tradycji gminy Zduńska Wola oraz za działalność społeczną w środowisku lokalnym – powiedział wójt Henryk
Staniucha. – Chciałbym także w sposób szczególny podziękować członkiniom Kół Gospodyń
Wiejskich w Porębach, w Kładach i Dionizowie oraz w Czechach za aktywne uczestnictwo
w ubiegłorocznych Dożynkach Gminnych, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rębieskich
za przygotowanie Gminnej Wigilii.
Gospodynie tego wieczoru – członkinie KGW
w Czechach – przygotowały oprócz posiłków
tzw. pokazowy stół wielkanocny. Świętujące panie

i goście mogli degustować tradycyjne potrawy.
Jolanta Krata i Urszula Sakiewa przypomniały,
co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole
i w wielkanocnym koszyczku.
Zaproszeni goście mogli odwiedzić stoisko decoupage i podziwiać przykłady rękodzieła. Skorzystali chętnie także z możliwości uwiecznienia
na pamiątkowych fotografiach w fotobudce.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości należą się: członkiniom Koła
Gospodyń Wiejskich w Czechach i jego przewodniczącej Urszuli Sakiewie, druhom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czechach na czele z prezesem
Włodzimierzem Ignaczakiem oraz Wojciechowi
Kosińskiemu, sołtysowi sołectwa Czechy.
Wszystkim Mieszkankom Gminy Zduńska
Wola życzymy, aby Dzień Kobiet trwał cały rok
i aby wszystkie Panie zawsze czuły się szczęśliwe
i dumne z tego, że są kobietami.

