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Nagrodą wójta gminy Zduńska 
Wola dla dzieci wyróżniających 

się zarówno w nauce, jak i w ży-
ciu społecznym szkoły, był udział 
w polsko-węgierskim obozie wypo-
czynkowym, który został zorganizo-
wany w miejscowości Zagyvaszántó 
na Węgrzech. Podczas sześciu dni 
(2-8 sierpnia) jego uczestnicy mieli 
okazję nawiązać nowe znajomości 
z rówieśnikami z Węgier, poznawać 
bogatą kulturę węgierską, a  także 
lepiej opanować język angielski, 
w którym się porozumiewali. 

Węgierska przygoda rozpoczęła 

się wizytą w aquaparku Aquaworld 
oraz zwiedzaniem pałacu królewskie-
go i parku Grassalkovich w miejsco-
wości Gödöllő. Kolejny dzień upły-
nął na zwiedzaniu Budapesztu, góry 
zamkowej oraz przepięknego, dru-
giego co do wielkości zoo w Europie. 
Dzień czwarty obfi tował w atrakcje 
sportowe w parku rozrywki. A były 
to m.in.: park linowy, strzelanie 
z łuku, przejście mostem linowym 
zawieszonym kilkaset metrów nad 
kamieniołomem oraz tor saneczko-
wy. Następnie uczestnicy wycieczki 
przeszli malowniczym pasmem gór 

Mantra, skąd wrócili kolejką wą-
skotorową. Dzień piąty upłynął na 
zwiedzaniu średniowiecznego zamku 
w mieście Eger oraz uczestnictwie 
w lokalnym festiwalu folklorystycz-
nym. Ostatni dzień pobytu to wizyta 
w miejscowości Hatvan i zwiedzanie 
interaktywnego muzeum myślistwa.

Po powrocie do Zagyvaszántó re-
prezentanci naszej gminy wspólnie 
z kolegami z Węgier przygotowali 
tradycyjny gulasz. Ostatni wieczór 
upłynął na grach, zabawach oraz 
wzruszającym pożegnaniu. Łzom 
nie było końca... 

Węgierska wędrówka z przyjaciółmi

Tradycja wyborów w Polsce sięga 
XV wieku – czasów pierwszego 

Sejmu Walnego. 
Jesteśmy krajem wolnym, w któ-

rym wszyscy uczymy się demokracji. 
Podejmujemy odpowiedzialne de-
cyzje, mające na celu dobro nasze-
go państwa, naszej gminy, własnej 
rodziny. 

W tym wymiarze należy oceniać 
również nadchodzące wybory sa-
morządowe. Ponownie każdy z nas, 
przy urnie wyborczej, zdecyduje 
o przyszłości swoich najbliższych 
i nas wszystkich. 

Korzystajmy z prawa decydowa-
nia. Każdy głos jest istotny.

Zapraszam Państwa do udziału 
w wyborach samorządowych w dniu 
21 października 2018 roku i życzę 
satysfakcji z podjętych decyzji.

WÓJT HENRYK STANIUCHA

Szanowni Wyborcy

Sesja Rady Gminy Zduńska Wola, której 
gośćmi byli członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy, odbyła się 28 czerwca. 

Podczas sesji wójt Henryk Staniu-
cha podziękował członkom Mło-
dzieżowej Rady Gminy za pełną 
zaangażowania pracę i  godne re-
prezentowanie interesów młodzie-
ży naszej gminy. Podziękował im 
również za przedsięwzięcia zrealizo-
wane w lokalnych społecznościach. 

Wójt Henryk Staniucha i prze-
wodniczący Rady Gminy Janusz 
Sakiewa wręczyli młodym radnym 
okolicznościowe listy i upominki. 

Pożegnanie młodych z MRG

N iekonwencjonalne spotkanie 
z książką – biwak zatytułowany

„Survival w mroku” – odbywało się 
w dniach 5 i 6 września na terenie 
kompleksu leśnego Laskowiec. Jego 
organizatorem, w  porozumieniu 
z Miejską Biblioteką Publiczną im. 
Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej 
Woli oraz radnymi gminy Zduń-
ska Wola – Krzysztofem Jonczy-
kiem i Jackiem Malinowskim, był 
instruktor survivalu, autor książek 
przygodowych Krzysztof Petek. 

Uczestnikami biwaku były oso-
by niewidome i słabo widzące. Na 
czas trwania dwudniowego spotka-
nia zobowiązani byli do zorganizo-
wania i przygotowania obozowiska.  

Wyzwania postawione przed 
uczestnikami biwaku dodały wszyst-
kim pewności siebie. 

Survival w mroku
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21sołtysów z gminy Zduńska 
Wola zostało wyróżnionych 

przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego podczas Dożynek Po-

wiatowo-Dekanalnych, które od-
były się 23 września w Zduńskiej 
Woli. Sołtysi otrzymali „Odznaki 
Sołtysa”. 

Gmina Zduńska Wola otrzyma- 
ła dofinansowanie w  kwocie 

149.500 zł w projekcie grantowym 
pn.: „E-aktywni mieszkańcy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
i  łódzkiego”, współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców gminy Zduńska Wola. Osoby 

powyżej 25 roku życia będą mogły 
wziąć udział w jednym z siedmiu 
modułów szkoleniowych. Uczest-
nicy szkoleń nabędą umiejętności 
informacyjne, komunikacyjne, roz-
wiązywania problemów czy korzy-
stania z usług publicznych w sieci. 

W ramach projektu przeszkolo-
nych będzie 267 osób.

Okres realizacji projektu: 1 wrześ- 
nia 2018 r. – 31 lipca 2019 r.

Informacje na temat zapisów na: 
www.gminazdunskawola.pl.

Wyróżnieni sołtysi z medalami

Aktywni w sieci

Spółka Klimeko z  Dionizowa 
uczestniczyła w tegorocznej edy-

cji konkursu Agroliga. Miło nam po-
informować, że w kategorii „firma” 
jej właściciele otrzymali tytuł: Mistrz 
Województwa Łódzkiego Agroliga 
2018. Klimeko będzie reprezento-
wać województwo łódzkie na etapie 
krajowym tego konkursu.

Nagroda została wręczona podczas 
uroczystego otwarcia XXVII Promo-
cyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej 
Rol-Szansa w Piotrkowie Trybunal-
skim, które odbyło się 25 sierpnia.

W imieniu Agnieszki i Bogusława 
Klimczaków nagrodę odebrał Mar-
cin Śliwiński, wiceprezes zarządu. 

ZDJĘCIE: ANDRZEJ BARTOSIK

Klimeko mistrzem Agroligi

Umowa na budowę placu zabaw 
oraz siłowni plenerowej w miej-

scowości Poręby została podpisana 
1 lipca br. W ramach inwestycji zapla-
nowano instalację urządzeń do zaba-
wy dla dzieci oraz zestawy urządzeń 
siłowni do ćwiczeń w plenerze. Teren 
zostanie wyposażony także w ławki, 
stojak na rowery oraz kosze na śmieci. 

Wszystkie dostarczone urzą-
dzenia będą spełniały wymagania 
jakości i bezpieczeństwa, zgodnie 
z normami obowiązującymi dla pu- 
blicznych placów zabaw i siłowni 
plenerowych. 

Zadanie ma na celu poprawę ja-
kości życia lokalnej społeczności 

poprzez utworzenie terenu rekrea- 
cyjnego, stanowiącego atrakcyjne 
miejsce spotkań, nawiązywania 
i  utrwalania kontaktów oraz ak-
tywnego wypoczynku mieszkań-
ców wsi Poręby. Siłownia plenerowa 
oraz plac zabaw usytuowane zostaną 
w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej 
oraz świetlicy wiejskiej. 

Gmina otrzymała środki z budże-
tu Województwa Łódzkiego w for-
mie dotacji celowej, przeznaczonej 
na dofinansowanie zadań w zakresie 
rozwoju infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej. Dotacja wynosi 41.593 zł.

Środki finansowe własne na to 
zadanie to 15.000 zł.

Rekreacja w Porębach

Umowę podpisali: Henryk Staniucha, wójt gminy Zduńska Wola; Witold Stępień, marszałek 
Województwa Łódzkiego oraz Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego

W imieniu Agnieszki i Bogusława Klimczaków nagrodę odbiera Marcin Śliwiński, wiceprezes zarządu
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W 2018 roku w gminie Zduńska Wola zrea- 
lizowane zostały trzy projekty w  ramach 
pomocy finansowej jednostkom samorzą-
du terytorialnego województwa łódzkiego. 
Forma dotacji celowej przeznaczona jest na 
dofinansowanie zadań własnych w zakresie 
wykonania małych projektów lokalnych na 
terenach wiejskich.

W sołectwie Annopole Nowe, 
w ramach projektu pn. „Annopole 

Nowe – jeszcze nowsze”, została 
wybudowana altanka wraz ze sto-
łem i ławkami. Zagospodarowanie 
przestrzeni za budynkiem strażnicy 
OSP w Annopolu Nowym koszto-
wało 8.500 zł. 

W  Białym Ługu 30 września 
br. odbyły się uroczystości dożyn-
kowe oraz biesiada integracyjna 
sołectwa. Podczas uroczystości 
odsłonięto obelisk upamiętnia-

jący powstanie wsi Biały Ług. 
W ramach zadania wydano biu-
letyn informacyjny o historii wsi. 
Łączna wartość projektu to kwota 
7.510 zł. 

Sołectwo Kłady zrealizowało 
projekt pn. „Kłady i Dionizów są 
FIT”. W ramach projektu zakupio-
no urządzenia siłowni plenerowej: 
wyciąg i surfer, prasę nożną i wio-
ślarz oraz biegacz i orbitrek; zaję-

cia będą się odbywały z trenerem. 
Zadania zrealizowano w  kwocie 
14.000 zł. 

Granty sołeckie już zrealizowane

M łodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z OSP Janiszewice od po-

czątku lutego realizowała projekt 
„Zagrajmy w Strażopoly”, w ramach 
programu grantowego „Równać 
Szanse”, finansowany przez Polsko-
-Amerykańską Fundację Wolności. 
Projekt polegał na stworzeniu przez 
młodych strażaków z pomocą profe-
sjonalisty gry planszowej o tematyce 
strażackiej. 

Strażopoly to gra, w której zmie-
rzymy się z  akcjami ratowniczo-
-gaśniczymi, weźmiemy udział 
w ważnych wydarzeniach w życiu 
OSP. Podczas gry zdobywamy do-
świadczenie i wiedzę, odpowiadając 
na pytania z zakresu wiedzy pożar-
niczej i pierwszej pomocy. 

Dodatkowym elementem projek-
tu było wykonanie ekspozycji stałej 
na temat historii OSP Janiszewice 

i remontu świetlicy według założeń 
młodzieży. Realizując projekt, mło-
dzież zaplanowała remont świetlicy 
i jej obecny wygląd. Niemal wszyst-
kie kontakty z firmami należały do 
młodych z OSP. Pozwoliło to roz-
winąć umiejętność zjednywania so-
bie innych. Wszystkie założone cele 
zostały zrealizowane. 

Młodzi ludzie podsumowali dzia-
łania projektowe; wytłumaczyli jak 

grać w  strażopoly i  zaprosili do 
wspólnej gry. Mieli okazję zmierzyć 
się ze swoimi rodzicami, koleżanka-
mi i kolegami z innych OSP z tere-
nu gminy oraz m.in. z dh. Waldema-
rem Pawlakiem, prezesem Zarządu 
Głównego OSP, który przyjechał ze 
specjalną wizytą. Grali także z Hen-
rykiem Staniuchą, wójtem gminy 
Zduńska Wola. To była bardzo 
emocjonująca rywalizacja.

Nie tylko młodzi grają w strażopoly

W strażopoly zagrali m.in.: Jolanta Zięba-Gzik – członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego OSP
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Kolejna inwestycja, realizowana przez gmi-
nę Zduńska Wola, ruszyła w lipcu w miej-
scowości Ogrodzisko. W ramach projektu 
zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna. 
która umożliwi podłączenie 107 budynków. 

W zakres budowy wchodzi kanał 
sanitarny grawitacyjny o średnicach 
200 mm i 160 mm o łącznej długo-
ści 3275 mb, kanał tłoczny o dłu-
gości 590 mb  oraz dwie przepom-
pownie ścieków. Budowany odcinek 
zostanie włączony do istniejącej ka-
nalizacji w miejscowości Czechy. 

Wartość robót budowlanych 
wykonywanej inwestycji wynosi 
4 994 704,67 zł.

Harmonogram prac przewiduje 
zakończenie budowy na 30.09.2019 r. 

Na realizację inwestycji gmina 
otrzymała dofi nansowanie w kwo-
cie 3 225 723,27 zł ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach” oś priorytetowa 

II „Ochrona środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014 – 2020.

Kanalizacja w Ogrodzisku

Akcja sterylizacji suk i kotek oraz
kastracji psów i kotów, należą-

cych do właścicieli z gminy Zduń-
ska Wola ruszyła 1 sierpnia. Samo-
rząd pokrywa koszty zabiegu wraz 
z trwałym znakowaniem (chipowa-
niem) zwierzęcia i rejestracją w ba-
zie danych SAFE-ANIMAL.

STERYLIZACJA/KASTRACJA/
CHIPOWANIE
1 sierpnia 2018 r.  rozpoczęliśmy 
akcję sterylizacji suk i kotek oraz 
kastracji psów i kotów na terenie 
gminy Zduńska Wola. Akcja fi nan-
sowana jest z budżetu gminy Zduń-
ska Wola i skierowana jest do wła-
ścicieli zwierząt, zamieszkujących 
na terenie naszej gminy. Miejsce za-
mieszkania właściciela ustala się na 
podstawie dowodu osobistego lub 
innego dokumentu potwierdzające-
go zamieszkanie na tym obszarze.

Celem akcji jest zmniejszenie 
populacji bezdomnych zwierząt, co 
w efekcie przyczyni się do obniże-
nia liczby czworonogów trafi ających 
do schronisk. Akcja prowadzona bę-

dzie do 31 grudnia 2018 roku lub do 
wyczerpania środków fi nansowych, 
przeznaczonych na ten cel w budże-
cie gminy na rok 2018.

ZASADY AKCJI STERYLIZACJI 
SUK I KOTEK ORAZ KASTRACJI 
PSÓW I KOTÓW
1. W akcji mogą uczestniczyć wy-
łącznie właściciele zwierząt mieszka-
jący na terenie gminy Zduńska Wola.
2. W celu wzięcia udziału w akcji 
należy w czasie jej trwania pobrać 
wniosek z wybranej przez właści-
ciela lecznicy weterynaryjnej (dla 
uzgodnienia z lekarzem wstępne-
go terminu zabiegu) i uzupełniony 
złożyć w Urzędzie Gminy Zduńska 
Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduń-
ska Wola w pokoju nr 4.

LISTA LECZNIC WETERYNARYJNYCH 
UCZESTNICZĄCYCH W AKCJI:
■ ,,Przychodnia dla Zwierząt s.c” 
98-220 Zduńska Wola, Czechy 266 
A, tel. 43 823 62 97, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-16.30
■,,Przychodnia Weterynaryjna” s.c. 

Marek Trenkner, Krzysztof Szu-
stak, Leszek Nowakowski, Krzysz-
tof Macios, 98-220 Zduńska Wola 
ul. Kościelna 19, tel. 43 823 91 81, 
od poniedziałku do piątku od 8.00 
do 20.00, w soboty od godz. 9.00 
do 17.00, w niedziele od 9.00 do 
13.00,
■,,Taurus” Gabinet Weterynaryj-
ny, Milena Soból-Damas, 98-220 
Zduńska Wola, Gajewniki 35, tel. 
601 245 829, od poniedziałku do 
piątku od 9.00 do 17.00.

3. Podstawowym warunkiem przy-
stąpienia do akcji sterylizacji i ka-
stracji zwierząt jest wyrażenie zgody 
właściciela na trwałe znakowanie 
zwierzęcia za pomocą elektroniczne-
go identyfi katora (chipa) i rejestrację 
w bazie danych SAFE-ANIMAL.
4. Pozostałe warunki uczestnictwa 
w akcji znajdują się w Regulami-
nie akcji sterylizacji suk i kotek 
oraz kastracji psów i  kotów na 
rok 2018, wprowadzonym Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy Zduńska 
Wola. 

Akcja – sterylizacja czworonogów

Będą mniej dymić
Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza 
w gminie Zduńska Wola w ramach PONE II” 
24 sierpnia uzyskał akceptację Rady Nad-
zorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Łodzi.

Wysokość przyznanego dofi nansowania 
na likwidację starych źródeł ciepła na paliwo 
stałe i montażu nowego źródła ciepła wynie-
sie 862.749 zł. 

Projekt, który zakłada likwidację 92 źró-
deł ciepła na terenie gminy Zduńska Wola, 
realizowany będzie w  roku 2018 i  2019. 
Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje udziału 
w projekcie, otrzymają dotacje w wysokości 
50 procent kosztów kwalifi kowanych, okre-
ślonych w złożonych deklaracjach. 

Samorząd we wrześniu podpisał umowę 
z WFOŚiGW w Łodzi. Obecnie trwa realizacja 
projektu, podpisywane są z  mieszkańcami 
Gminy umowy o udzielenie dotacji. 

Czyste powietrze
dla gminy
W  ramach rządowego programu „Czyste 
Powietrze” został przygotowany program 
priorytetowy pod tą samą nazwą, dzięki 
któremu właściciele domów jednorodzin-
nych mogą ubiegać się o dofi nansowanie na 
termomodernizację budynków.

Program jest skierowany do właścicieli 
lub współwłaścicieli domów jednorodzin-
nych. Nadrzędnym celem programu jest 
poprawa efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i  innych zanie-
czyszczeń z  jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych poprzez gruntowną termo-
modernizację budynków z  jednoczesną 
wymianą źródeł ciepła.

Program będzie realizowany w  latach 
2018-2029. 

Program koncentruje się na termomo-
dernizacji oraz efektywnym zarządzaniu 
energią w  gospodarstwach domowych, co 
pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii 
cieplnej i  przyniesie rzeczywiste oszczęd-
ności fi nansowe. Zyska na tym również 
środowisko naturalne, dzięki ograniczeniu 
emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych 
substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 
to możliwość uzyskania wsparcia fi nanso-
wego przez osoby fi zyczne, właścicieli do-
mów jednorodzinnych na ocieplenie domu, 
wymianę okien czy na wymianę starego, 
wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Więcej informacji:
www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze
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Dokonano odbioru prac związanych z przebudową części drogi gmin-
nej nr 1190956E we wsi Wymysłów. Roboty wykonane zostały na 

odcinku 800 m przez Firmę Usługowo-Handlową MARTOM Mariusz 
Rubajczyk ze Zduńskiej Woli. 

W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 3,5 m z poszerzeniami 
do 5 m, ułożono warstwę bitumiczną o grubości 5 cm oraz wykonano 
obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

Wartość robót wyniosła ok. 300.000 złotych.

Wmiejscowości Krobanów została przebudowana droga gminna o długo-
ści 300 m. W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 3 m – odcinek 

o długości 150 m północ-południe oraz odcinek oszerokości  2,5 m i długości 
150 m wschód-zachód. Na jezdni ułożono warstwę bitumiczną o grubości 
5 cm. Wykonano także obustronne pobocza z destruktu asfaltowego.

Roboty wykonała Firma Usługowo-Handlową MARTOM Mariusz 
Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.

Wartość robót drogowych to 75.000 złotych.

Odbiór prac związanych z przebudową części drogi gminnej we wsi 
Ochraniew odbył się 10 sierpnia. 

Przebudowa drogi została wykonana na długości 470 m. W ramach 
prac poszerzono istniejącą jezdnię do szerokości 5,30 m, ułożono war-
stwę bitumiczną o grubości 4 cm, umocniono pobocza, wyremontowano 
zjazdy do posesji, wymieniono przepusty pod zjazdami, wyczyszczono 
rowy odwadniające pas drogowy. Po stronie północnej drogi wykonano 
chodnik o szerokości 2,05 m z kostki betonowej.

Wartość inwestycji wyniosła 700.000 złotych. Roboty prowadziła 
firma DROMAK.

Odbiór dokonany W Krobanowie droga jak nowa

Po nowemu w Ochraniewie

Trwa rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Henryków, Biały 
Ług i Krobanów.

W ramach prac poszerzone zostaną jezdnie i wykonane nowe nawierzch-
nie. Część poboczy uzyska chodniki. Wzdłuż krawędzi jezdni, przy której nie 
przewidziano chodników, zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,75 m 
oraz zjazdy do posesji.

Rozbudowa dotyczy drogi o długości 2.771,21 m. Inwestycja obejmuje 
również przebudowę hydrantów, usunięcie kolizji energetycznych i tele-
komunikacyjnych.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM 
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Roboty na gminnych drogach
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Wostatnim czasie kolejna droga doczekała się modernizacji. We wsi 
Tymienice, na odcinku 500 m, przebudowano drogę gminną numer 

119093E. Roboty wykonywane zostały przez Firmę Usługowo-Han-
dlową MARTOM Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.

 W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 3,50 m z poszerze-
niem 5,0 m przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, ułożono warstwę 
bitumiczną o grubości 5 cm oraz wykonano obustronne pobocza z kru-
szywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. 

 Wartość inwestycji wyniosła ok. 200.000 zł.

Zakończono modernizację drogi gminnej nr 119094E we wsi Tymienice. 
Roboty wykonała Firma Usługowo-Handlowa MARTOM Mariusz 

Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.
W ramach prac wyprofilowano istniejące utwardzenie nawierzchni oraz 

uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym. Na tak przygotowanym 
podłożu wykonana została warstwa bitumiczna jezdni o grubości 5 cm. 
Pobocza utwardzono destruktem asfaltowym. W lipcu wykonano nowe 
oznakowanie drogi. Koszt inwestycji: 95.550,58 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej (na długości około 400 m) we wsi 
Wólka Wojsławska zakończyła się 20 września odbiorem prac. 

W ramach robót wykonano jezdnię o szerokości 3,5 m z poszerze-
niami do 5,0 m, ułożono warstwę bitumiczną o grubości 5 cm oraz 
wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa stabili-
zowanego mechanicznie. W części rowu odwadniającego pas drogowy 
zmieniona została jego konstrukcja z otwartego na kryty. 

Roboty wykonane zostały przez firmę Zakład Usług Komunalnych 
B.J. Pabich w Zduńskiej Woli. Wartość umowy z firmą B.J. Pabich 
opiewa na 392.021,83 zł.

Tymienice po modernizacji Bezpieczniej przez Tymienice

W Wólce teraz solidnie

Zakończyła się przebudowa części drogi gminnej nr 119089E, o długości 
ponad 600 m, w miejscowości Wojsławice. Roboty wykonane zostały 

przez Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli. 
W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 3,5 m z poszerzeniami do 

5 m, ułożono warstwę bitumiczną o grubości 5 cm oraz wykonano obustron-
ne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

Na przebudowę drogi w Wojsławicach uzyskano dofinansowanie w wy-
sokości 73.690 zł ze środków województwa łódzkiego z programu „Mo-
dernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 250.000 zł. 

Droga z wojewódzką dotacją
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Krzysztof Głuszczak 
ponownie
dyrektorem

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabe-
lowie odbył się 23 lipca w Urzędzie Gminy 
Zduńska Wola. 

Wójt gminy, zarządzeniem z dnia 3 lipca 
2018 r., powołał komisję konkursową. Zgod-
nie z przepisami w składzie znalazło się trzech 
przedstawicieli organu prowadzącego, trzech 
przedstawicieli organu nadzoru pedagogicz-
nego, dwóch przedstawicieli rady pedago-
gicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców 
oraz przedstawiciele związków zawodowych. 
Komisja liczyła 12 członków. 

Zgodnie z  wynikami konkursu wójt za-
twierdził wybór kandydata na dyrektora 
placówki. W dniu 22 sierpnia dotychczasowy 
dyrektor – Krzysztof Głuszczak – otrzymał po-
wierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Izabelowie na okres pięciu lat, tj. 
od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

Tej pracowni można 
pozazdrościć

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2018/
2019 w Szkole Podstawowej w Krobanowie 
dokonano uroczystego otwarcia pracowni 
fi zyczno-chemicznej, której remont został 
współfi nansowany ze środków budżetu 
gminy Zduńska Wola. 

Nowa pracownia posiada dygestorium, 
stół demonstracyjny, tablicę multimedial-
ną, sprzęt komputerowy oraz sprzęt i szkło 
laboratoryjne. Pozostałe wyposażenie za-
kupiono ze środków subwencji oświatowej. 
Największą atrakcją otwarcia okazała się 
wizyta profesora... „Alberta Einsteina”.

W ostatnim dniu wakacji czterech nauczy-
cieli gminnych szkół otrzymało awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. Awanse 
wręczył pedagogom wójt gminy Zduńska 
Wola, gratulując im zaangażowania i mo-
tywacji do pracy oraz systematycznego 
podnoszenia kwalifi kacji. 

Nauczyciel mianowany, po stop-
niu nauczyciela stażysty, to kolejny 
stopień awansu zawodowego oraz 
kontraktowego. Zasady uzyskiwania 
awansu zawodowego nauczyciela 
określa Karta Nauczyciela. Uzys-
kanie awansu poprzedzone jest 
trwającym 2 lata i 9 miesięcy stażem 
zawodowym, w trakcie którego na-
uczyciele muszą wykazać się wielo-
ma umiejętnościami, a także wiedzą 
pedagogiczną. Awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego 
kończy się pozytywną oceną dorob-
ku zawodowego oraz egzaminem.

WŚRÓD AWANSOWANYCH 
PEDAGOGÓW ZNALEŹLI SIĘ:
Anna Pawlikowska, nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Wojsławicach;
Agata Młodawska, nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Wojsławicach;
Urszula Lepla, nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego w  Szkole 

Podstawowej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Janiszewicach; 
Katarzyna Pawelec, nauczyciel języka 
polskiego i opiekun świetlicy w Szko-
le Podstawowej w Annopolu Starym.

W  gminnych placówkach na 
etatach zatrudniono 40 nauczycieli 
mianowanych.

Kolejne awanse
w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa im. J.H. Dą-
browskiego w Krobanowie opra-

cowała i złożyła wniosek o dofi nan-
sowanie wyposażenia w  pomoce 
dydaktyczne, niezbędne do realiza-
cji podstawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych. Dofi nan-
sowanie jest możliwe w  ramach 
ogłoszonego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej kryterium po-
działu 0,4-procentowej części rezer-
wy oświatowej subwencji ogólnej na 
rok 2018.

Powołany zespół nauczycieli, 
uczących geografi i, fi zyki, chemii 
i  biologii, opracował wymagane 
dokumenty w postaci charaktery-
styki zadania wraz z uzasadnieniem 
dofi nansowania z podziałem na po-
szczególne przedmioty. 

Wnioskowana kwota w  wyso-

kości 20.389 zł obejmuje zakupy 
pomocy dydaktycznych z geografi i 
(5.857 zł), biologii (6.548 zł), fi zyki 
(1.473 zł) i chemii (6.511 zł).

Do najciekawszych pomocy za-
liczyć można „moduł woda”, który 
pozwoli uczniom na samodzielne 
poznawanie świata poprzez obser-
wacje i eksperymenty. 

Realizacja programu umożliwi 
placówce doposażenie nowej pra-
cowni chemiczno-fi zycznej i istnie-
jącej już ekopracowni oraz wesprze 
dodatkowo rozwój kompetencji 
matematycznych z zastosowaniem 
narzędzi informatycznych, które 
umożliwiają realizację obowiąz-
kowych zajęć zgodnie z przyjętym 
aktualnie ramowym planem na-
uczania. 

Bogato wyposażone pracownie 
uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą za-
angażowanie uczniów w procesie 
uczenia się poprzez zastosowanie 
różnorodnych metod nauczania. 

Skutecznie sięgnęli po subwencję

Od lewej stoją: Henryk Staniucha, Agata Młodawska, Anna Pawlikowska, Karina Sędkowska,
Katarzyna Pawelec, Urszula Lepla, Renata Bryl, Mark Guć
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S iódmoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Henryka 

Dąbrowskiego w Krobanowie do-
kładnie wiedzą, czym jest patrio-
tyzm. Od września 2018 roku biorą 
udział w innowacji pedagogicznej 
pod nazwą: „Bycie Polakiem to stan 
umysłu. Patriotyzm jest w nas”, któ-
ra zakłada szereg twórczych i akty-
wizujących działań, mających na 
celu kształtowanie postaw patrio-
tycznych związanych z tożsamością 
narodową oraz rozbudzenie szacun-
ku i poczucia dumy wobec dorobku 
minionych pokoleń.

Innowacja trwa od września do 
grudnia 2018 roku. W tym czasie 
uczniowie odwiedzą Muzeum Histo-
rii Miasta Zduńska Wola, urząd gmi-
ny oraz miejsca pamięci, które znaj-
dują się w naszym regionie. Spotkają 

się także z osobami pielęgnującymi 
wartości patriotyczne, przeprowadzą 
wywiad z  Henrykiem Staniuchą, 
wójtem gminy Zduńska Wola oraz 
jej mieszkańcami. Innowacja zakła-
da także wernisaż prac plastycznych, 
oraz udział w różnorodnych konkur-
sach o tematyce patriotycznej.

Efekty pracy uczniów zostaną 
zaprezentowane podczas „Tygodnia 
niepodległościowego” (5-9 listopada 
br.). Wówczas siódmoklasiści przed-
stawią prezentacje multimedialne 
na temat historii Polski i regionu, 
miejsc pamięci narodowej, znajdu-
jących się najbliższej okolicy. 9 li-
stopada odbędzie się uroczysty apel 
z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, pod-
czas którego o godzinie 11.11 zosta-
nie odśpiewany hymn państwowy.

Wroku 2018 obchodzimy szcze-
gólną rocznicę w dziejach Pol-

ski – 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości. O upragnioną wolność 
walczyli nasi przodkowie. To im 
od 11 listopada 1918 r. zawdzięcza-
my niepodległą i suwerenną ojczyz- 
nę, która oczekuje od nas tego, co 
najważniejsze – pamięci o jej wiel-
kich synach i szacunku do wielkiego 
dziedzictwa narodowego.

Wśród bohaterów znajdują się 
także obrońcy granic ze wsi Czechy 
i okolic, którzy uczestniczyli w wal-
kach w obronie ojczyzny w latach 
1919-1921 i 1939-1945. To wła-
śnie im dedykowane były Gminne 
Obchody 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, zorganizowane 30 
września 2018 r. z inicjatywy wójta 
Henryka Staniuchy. 

Goście obejrzeli sztukę wystawio-
ną przez uczniów ZSPiP w Cze-
chach. Ukazała ona dramatyczne 
wydarzenia w historii kraju, odwagę 
i wiarę narodu w nadejście wyzwo-
lenia. Kolejnym punktem uroczy-
stości było oddanie czci lokalnym 
bohaterom pod obeliskiem pamięci 
w Czechach. Przemówienia wygło-
sili wójt Henryk Staniucha i starosta 
Wojciech Rychlik.

Okolicznościowa akademia w 79. 
rocznicę napaści Rosji na Polskę 

odbyła się 7 września w sali Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Czechach. 
Bardzo licznie zebrani mieszkańcy 
wsi uczcili pamięć obrońców Rze-
czypospolitej z naszej miejscowości 
i okolic. Jednym z nich był śp. Jan 
Kaczmarek, syn Macieja – żołnierz 
Batalionu KOP „Stołpce”, jeniec 
obozu w Kozielsku.

Uroczystość rozpoczęto od tańca 
narodowego – poloneza, wykona-
nego przez członkinie i członków 
KGW, druhów OSP i ich sympaty-
ków. Występ nagrodzono gromkimi 
oklaskami.

Kolejnym punktem spotkania 
była prezentacja multimedialna po-
święcona naszemu rodakowi, Jano-
wi Kaczmarkowi, zaprezentowana 
przez Daniela Buszyńskiego, pra-
cownika Muzeum Historii Miasta 
Zduńska Wola. 

Żołnierzom, także w walce, za-
wsze towarzyszyła piosenka, dla-
tego w  zorganizowanej akademii 
nie zabrakło wspólnego śpiewania. 
Zebrani w sali OSP goście i miesz-
kańcy wsi zaśpiewali razem utwory: 
„Przybyli ułani pod okienko”, „Roz-

kwitały pąki białych róż” oraz „Boże 
coś Polskę”. Odmówiono modlitwę 
w intencji zmarłych. 

Organizatorzy przygotowali tak-
że okolicznościową wystawę oraz 
słodki poczęstunek.

Uroczystość zaszczycili: starosta 
Wojciech Rychlik, wójt Henryk 
Staniucha; Anna Stoparczyk, dyrek-

tor ZSPiP im. Jana Pawła II w Cze-
chach; Tomasz Polkowski, dyrektor 
Muzeum Historii Miasta Zduńskiej 
Woli; Jarosław Stulczewski, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej 
Woli; Józef Rychlik, naczelnik OSP 
w Czechach; Ewa Marciniak-Kul-
ka, wicedyrektor WODN w Siera-
dzu oraz kuzynostwo Jana Kacz-

marka – Maria Kaczmarek, Anna 
Rakowska, Jan Smarzych, Grzegorz 
Kaczmarek i Stanisław Sowała.

Inicjatorami i organizatorami spo-
tkania byli członkowie Koła Gospo-
dyń Wiejskich, druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej i sołtys wsi Czechy.

  URSZULA SAKIEWA,
PRZEWODNICZĄCA KGW W CZECHACH

Dla „Niepodległej” O wolność Waszą i Naszą

Ocalić od zapomnienia
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90-lecie ze Złotym Medalem

Trzy jednostki OSP z terenu gmi-
ny Zduńska Wola otrzymały 

sprzęt, zakupiony w ramach projek-
tu współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jednostki, które otrzymały nowe 
wyposażenie, często biorą udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
wspierając strażaków zawodowych. 
Ich wysoka gotowość bojowa prze-
kłada się na wyższy poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców.

Nowoczesny sprzęt odbierali dru-
howie z jednostek OSP Janiszewice, 
OSP Korczew i OSP Zborowskie. 

Na wyposażenie dla wymienio-
nych jednostek z Funduszu Spra-
wiedliwości uzyskano 50.985 zło-
tych, co stanowi 99 procent kosztów 
zakupów. Jeden procent wyłożył ze 

swojego budżetu samorząd naszej 
gminy.

SPRZĘT DLA OSP JANISZEWICE: 
defibrylator, wysokociśnieniowe po- 

duszki pneumatyczne do podnosze-
nia 30-300 kN, osprzęt do zasilania 
z butli sprężonego powietrza wy-
sokociśnieniowych poduszek po-
wietrznych, zestaw uniwersalnych 

podpór i klinów do stabilizacji po-
jazdów, bosak dielektryczny.
SPRZĘT DLA OSP KORCZEW:
torba ratownicza PSP R1 oraz de-
fibrylator.
SPRZĘT DLA OSP ZBOROWSKIE:
torba ratownicza PSP R1, defibry-
lator, zabezpieczenie poduszki po-
wietrznej kierowcy i pasażera, ze-
staw uniwersalnych podpór i klinów 
do stabilizacji pojazdów, przenośny 
zestaw oświetleniowy, bosak dielek-
tryczny.

Sprzęt pozyskano w ramach VIII 
naboru wniosków na powierzenie 
realizacji zadań ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości (Program 
I, Priorytet IIIB), realizowanego 
na podstawie umowy nr DSRiN-
-I-7211-822/18 z dnia 07.06.2018 r. 

Sprzęt dla druhów ochotników

Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach jubile-
usz 90-lecia istnienia świętowała 12 sierp- 
nia. W tym dniu odbyły się uroczystości rocz-
nicowe oraz piknik rodzinny.

Świętowanie rozpoczął prze-
marsz jednostek OSP z  terenu 
gminy Zduńska Wola i  Zapolic. 
Jarosław Andrzejewski, prezes OSP 
w Piaskach przybliżył zgromadzo-
nym historię jednostki. Kolejnym 
elementem uroczystości było po-
święcenie i przekazanie jednostce 
nowego sztandaru. Przed oficjalnym 
przekazaniem symboliczne gwoź-
dzie wbijali fundatorzy i inicjatorzy 
zakupu. Sztandar poświęcili: ks. kan. 

Tadeusz Gielec, proboszcz parafii 
św. Urszuli w Strońsku oraz ks. Pa-
weł Szudzik, wikariusz parafii św. 
Katarzyny w Korczewie.

Jednostka z Piasków została od-
znaczona przez Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Złotym Me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. 

Podczas uroczystości jubileuszo-
wych najbardziej zasłużonym stra-
żakom wręczono odznaczenia. De-
cyzją Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP druho-
wie: Jan Kuczowolski, Jan Wilk oraz 
Wojciech Rosiak zostali odznacze-

ni Brązowym Medalem „Za zasługi 
dla Pożarnictwa”. 

Odznaczeń dokonało także Pre-
zydium Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP. Odznakę „Wzo-
rowy Strażak” otrzymali druhowie: 
Elżbieta Rosiak, Wojciech Sowa-
ła, Andrzej Maciejewski, Jarosław 
Andrzejewski, Dariusz Walasik oraz 
Sylwester Kempniak.

Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP nadało od-
znaki „Wysługa Lat” dla druhów: 
Jana Kuczowolskiego (45 lat), Jana 
Wilka i  Wojciecha Sowały (40 
lat), Wojciecha Rosiaka i Andrzeja 
Maciejewskiego (35 lat), Sylwestra 

Kuczowolskiego i  Jarosława An-
drzejewskiego (20 lat), Elżbiety Ro-
siak, Dariusza Walasika, Sylwestra 
Kempniaka (15 lat), Witolda Ma-
tusiaka, Dawida Kochelaka, Toma-
sza Perdka (10 lat) oraz dla Romana 
Kochelaka, Dominika Rosiaka, Ka-
mila Ławniczaka, Łukasza Walasika, 
Radosława Łyczkowskiego, Piotra 
Sobczaka, Daniela Walasika i Jaro-
sława Sobczaka (po 5 lat).

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę podczas rodzinne-
go pikniku. Dzieci mogły skorzystać 
z licznych atrakcji, zabaw i konkur-
sów, natomiast dorosłym przygry-
wała „Kapela strażacka” z Sieradza.
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Już po raz trzeci Ochotnicza Straż Pożarna 
w Janiszewicach była organizatorem biegu 
„5 mil po gminie Zduńska Wola”. Zawody, 
jak co roku, cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, a zawodnicy stworzyli fanta-
styczną atmosferę, dzięki czemu wszyscy 
biegacze ukończyli ten bieg z uśmiechem 
na twarzy. 

To była wyjątkowa edycja z wielu 
względów. Po pierwsze – bieg uli-
cami gminy Zduńska Wola ukoń-
czyło aż 112 zawodników, po dru-
gie – 5 mil zostało pokonane przez 
zwycięzcę zaledwie w 28:17 minut, 
a po trzecie – jak zawsze panowa-
ła rewelacyjna, rodzinna atmosfera. 
Na wszystkich biegaczy czekał bo-
gaty pakiet startowy, a na trasie nie 
zabrakło lokalnych kibiców. Warto 
również dodać, że zanim na starcie 
pojawili się uczestnicy biegu głów-
nego, to w biegu na 300 oraz 800 
metrów mogliśmy oglądać dzieci!

– Liczba zawodników oraz at-
mosfera w  trakcie biegu mówią 
same za siebie. Jestem dumny z tego, 
że wspólnie organizujemy bieg na 
najwyższym poziomie. Nie zabrakło 
niczego: sportowych emocji, kibi-

ców, bogatych pakietów startowych, 
a także – co zwłaszcza my, strażacy, 
sobie cenimy najbardziej – bezpie-
czeństwa – mówi prezes Sylwester 
Witczak Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Janiszewicach. 

Grzegorz Maciaszek najszybciej 
pokonał 5 mil. Podium mężczyzn 
uzupełnili kolejno Sylwester Rębacz 
oraz Mateusz Zientalak. Wśród pań, 
jako pierwsza, linię mety przekroczy-
ła Arleta Matysiak, na drugim stop-
niu podium stanęła Anna Zalewska, 
a za nią uplasowała się Marta Pawlik. 
Organizatorzy wyróżnili także naj-
szybszych biegaczy z gminy Zduń-
ska Wola – Dariusza Wójcika oraz 
Oliwię Rachwalak, a także strażaka 
i strażaczkę – Damiana Mikołajczy-
ka i Agatę Kosecką.

 Najlepszą drużyną zostali biega-
cze BBL Zduńska Wola.

Wręczenia nagród uczestnikom 
biegu dokonali Jolanta Zięba-Gzik 
– członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego, Henryk Staniucha – wójt 
gminy Zduńska Wola oraz radni 
Rady Gminy Zduńska Wola: Jacek 
Kozłowski, Katarzyna Kurzawa, Sła-
womir Turski i Sylwester Witczak.

Pięć mil po gminie Zduńska Wola

WRębieskich, na terenie boiska 
sportowego użytkowanego 

przez Ludowy Zespół Sportowy 
Rębieskie, zamontowano wiaty sta-
dionowe liczące po 10 zielono-żół-
tych miejsc dla zawodników drużyn 
gospodarzy i gości.

Pod wiatami wykonano podbu-
dowę z kostki brukowej. Przedsię-
wzięcie poprawi warunki biorącym 
udział w wydarzeniach o charakterze 
sportowym, kulturalnym i rekrea- 
cyjnym.

Na boisku sportowym przy Szko-
le Podstawowej w Janiszewicach, na 
co dzień będącym bazą sportową 
Towarzystwa Sportowego Jani-
szewice, wykonano modernizację 
trybuny wraz z wykonaniem ogro-
dzenia oddzielającego kibiców od 
płyty boiska. W ten sposób spełnio-
no wymagania licencyjne OZPN, 
pozwalające na prowadzenie roz-
grywek sieradzkiej klasy okręgowej, 
a także wygospodarowano boczne 
boisko treningowe.

Nowe inwestycje sportowe 
w Rębieskich i Janiszewicach

 FOT. ARCHIWUM OSP JANISZEWICE
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Rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z gminy Zduńska Wola w nie-
dzielę, 9 września, przynieśli 17 wieńców z kłosów i ziaren 
zbóż, by podziękować za zebrane plony. Zaprezentowano je 
na terenie przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach, gdzie 
odbywało się tegoroczne Święto Plonów. 

Uroczystości rozpoczęły się korowodem do-
żynkowym w asyście pocztów sztandarowych, 
przedstawicieli związków i organizacji rolniczych 
oraz zaproszonych gości. Polową mszę świętą ce-
lebrowało sześciu księży pod przewodnictwem 
ks. kan. Janusza Gozdalika, proboszcza parafii 
pw. Św. Katarzyny w Korczewie. Homilię wygło-
sił ks. prałat Dariusz Kaliński, kustosz Bazyliki 
Mniejszej w Zduńskiej Woli. 

Funkcję starostów tegorocznych dożynek peł-
nili Aleksandra Galus z Białego Ługu oraz Da-
riusz Maniewski ze Zborowskich. 

Część biesiadna rozpoczęła się od symbolicz-
nego dzielenia chlebem. Bochen podzielili współ-
gospodarze dożynek: wójt Henryk Staniucha, ks. 
kan. Janusz Gozdalik oraz starostowie dożynek. 

W części artystycznej na scenie, jako pierwszy, 

pojawił się Zespół Pieśni i Tańca „Anilana” z Ło-
dzi. Członkowie zespołu uczestniczyli w wielu 
prestiżowych imprezach krajowych, jak i między-
narodowych. Ich występy i różnorodność strojów 
podkreślają piękno polskiego folkloru. 

W biesiadzie dożynkowej nie zabrakło wystę-
pów muzycznych zespołów disco-polo. W tym 
roku zaprezentował się zespół Lider Dance. 
Gwiazdą wieczoru była grupa After Party. 

Wyjątkową atrakcją tegorocznych dożynek 
było wspólne gotowanie bigosu. Dożynkowi go-
ście mogli, oprócz tego specjału, spróbować także 
lokalnych potraw, przygotowanych przez człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. 
Zaprezentowały się: KGW z Czech, Izabelowa, 
z Kładów-Dionizowa i ze Zborowskich. Każde 
koło otrzymało bon o wartości 1.000 złotych. 

W programie nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych mieszkańców gminy. Dzieci spędzały 
czas na wspólnej zabawie z artystami z Akademii 
Cyrkowej Edu-Art, w wesołym miasteczku lub 
na wspinaczce wysokościowej. Biesiadę dożynko-
wą zakończył pokaz sztucznych ogni. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją 
pracą i hojnymi darami przyczynili się do zorgani-
zowania gminnych dożynek. Dziękujemy: sołec-
twom Biały Ług i Zborowskie; Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zborowskich; dyrekcji i pracownikom 
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach oraz dyrekcji 
Zespołu Szkoły Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wojsławicach; funkcjonariuszom 
Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli 
i Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli; 
Urszuli i Grzegorzowi Krętom, Annie i Andrze-
jowi Knerom, Agnieszce i Bogusławowi Klim-
czakom; Zarządowi Ludowego Banku Spółdziel-
czego w Zduńskiej Woli; Powiatowemu Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli; Ju-
stynie i Damienowi Manittom; Joannie i Markowi 
Zakrzewskim; Zduńskowolskiej Sieci Interneto-
wej Księżyc; Restauracji „W kamienicy”; Firmie 
Fortuna z Tymienic; Andrzejowi Kwiatkowskie-
mu; Jolancie i Krzysztofowi Gajewczykom; Sylwii 
i Wiktorowi Gajewczykom; Zakładowi Mięsne-
mu Filipiak oraz Firmie Transportowej „Michał” 
Wojciech Michalski. 

Dożynki 2018 – z kłosów i ziaren zbóż


