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Ponad 7 kilometrów

dróg wybudowano
lub wyremontowano

w roku 2020.
W Ogrodzisku i Czechach 
oddano nową kanalizację 

Ochotnicze Straże Pożarne
w Annopolu Nowym

oraz Zamłyniu wymieniły 
stare, wysłużone
wozy strażackie

na nowsze 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia 

życzą
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Przyszło nam żyć i  funkcjono-
wać w  trudnej rzeczywistości. 

Dla wzajemnego bezpieczeństwa 
jesteśmy zobowiązani do izolacji. 
Rozluźnienie relacji następuje na 
płaszczyźnie służbowej i prywatnej. 

Przy ograniczeniach, wynikających 
z obostrzeń związanych z pandemią, 
Urząd Gminy Zduńska Wola pracuje 
i realizuje wszystkie zadania w zakre-
sie inwestycji i obsługi mieszkańców. 

Pragnę podziękować pracow-
nikom Urzędu Gminy, Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Oświaty za pracę i zaangażowanie.

Życie pokazało,że w trudnych sy-
tuacjach możemy liczyć na wsparcie 
naszych druhów strażaków, członków 
kół gospodyń wiejskich oraz innych 
organizacji społecznych. W imieniu 
swoim, mieszkańców i wszystkich po-
trzebujących – dziękuję Wam. 

Nie wyobrażam sobie dobrego 
funkcjonowania bez dobrej współ-
pracy z Radą Gminy. Radni swoją 
postawą niejednokrotnie udowad-
niali, że są przedstawicielami całej 
gminy, ale nie zapominają o swoich 
małych ojczyznach. Dziękuję i życzę 
Wam spełnienia w życiu społecz-
nym i szczęścia osobistego.

W tych trudnych czasach nie za-
pominajmy o najbliższych, o sąsia-
dach. Obserwujmy ich, w dobrym 
tego słowa znaczeniu, wspierajmy 
i pomagajmy w trudnych chwilach. 
Z własnego doświadczenia wiem ja-
kie to ważne! 

Przez pryzmat mijającego roku 
dziękuję Opatrzności za tak wspa-
niałych i wyrozumiałych mieszkań-
ców. Każdy z nas ma lub miał chwile 
zwątpienia i buntu wobec sytuacji 
w  jakiej znaleźliśmy się. Bądźmy 
cierpliwi, wyrozumiali i przestrze-
gajmy zasady DDM, a wtedy ży-
czenia na Święta i Nowy Rok - życia 
w zdrowiu i szczęściu – spełnią się.

Z SERDECZNYM POZDROWIENIEM
HENRYK STANIUCHA

Szanowni
Mieszkańcy

Tegoroczne dożynki, z uwagi na 
trwający stan epidemiczny, przy-

brały inną niż w latach poprzednich 
formę. Nie zorganizowano biesiady 
dożynkowej i nie przeprowadzono 
tradycyjnych konkursów, a wieńce 
ograniczono tylko do jednego – 
symbolicznego. Nie zmienił się za 
to dziękczynny charakter święta. 

Za plony i trud pracy rolników 
dziękowano w niedzielę, 13 wrze-
śnia, w kościele św. Katarzyny Dzie-
wicy Męczennicy w Korczewie. We 
mszy świętej dziękczynnej uczest-
niczyli także Piotr Polak, poseł na 
Sejm RP; Dorota Więckowska, rad-
na sejmiku województwa łódzkiego 
oraz radni i sołtysi z terenu gminy 
Zduńska Wola. Pomimo trudnego 
czasu dziękować za każde ziarno 
i prosić o dalszą Bożą pomoc przy-
byli również mieszkańcy Korczewa 
i innych miejscowości.

Swą obecnością uroczystość uświet-
niły poczty sztandarowe ochotniczych 

straży pożarnych, delegacje z sołectw 
z darami ołtarza oraz delegacja so-
łectwa Korczew, która przygotowała 
symboliczny wieniec dożynkowy. 

Wójt gminy Zduńska Wola w wy-
stąpieniu przed rozpoczęciem nabo-
żeństwa nawiązał do chleba, mówiąc 
że przybywamy do Korczewa prosić, 
by na naszych stołach nigdy chleba 
nie zabrakło i abyśmy zawsze umieli 
dzielić się nim z drugim człowiekiem 
w potrzebie. 

Dziękczynną mszę świętą sprawo-
wał ks. proboszcz Janusz Gozdalik*.

Wójt Henryk Staniucha za przy-
gotowanie wieńca dożynkowego 
i ubranie placu kościelnego serdeczne 
podziękowania skierował do miesz-
kańców sołectwa Korczew, a także do 
wszystkich sołtysów i członków kół 
gospodyń wiejskich, którzy przybyli 
wraz z delegacjami, niosąc w procesji 
dary ołtarza.
* Ks. Janusz Gozdalik zmarł 24.10.2020 r.

Dożynki inne niż wszystkie

Henryk Staniucha uzyskał absolutorium 
z tytułu wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu. Radni przekazali wójtowi wyrazy 
uznania, podziękowań i gratulacji. Wyra-
zem ich poparcia było również jednogłośne 
głosowanie za absolutorium.

Sesja absolutoryjna odbyła się 25 
czerwca w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Zduńska Wola. Absolu-
torium to jeden z najistotniejszych 
ustawowych środków kontroli rady 
gminy nad działalnością wójta. Po 
zakończeniu roku budżetowego 
radni oceniają pracę organu wyko-
nawczego – wójta – w zakresie dzia-
łalności fi nansowej gminy.

Wójt Henryk Staniucha przed-
stawił Radzie sprawozdanie fi nan-
sowe za 2019 rok oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu. Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła 

zarówno sprawozdanie fi nansowe 
za ubiegły rok, jak i  sprawozda-
nie z  wykonania budżetu za rok 
2019 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 wy-
konany w 101,54 proc., a po stro-
nie wydatków w ponad 96,06 proc. 
Na inwestycje wydano łącznie 
11.624.985,22 zł.

Absolutorium udzielone jednogłośnie
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Tymienicach został oficjalnie 
oddany do użytku 5 października. 

Wybudowanie punktu ma zapo-
biec powstawaniu odpadów oraz 
przygotowanie ich do ponownego 
użycia. Ograniczeniu ulegnie ilość 
odpadów kierowanych na składowi-
sko. Główny cel projektu ma wpły-
nąć także na zachowanie i poprawę 
środowiska i ochronę zasobów na-
turalnych.

W PSZOK ZBIERANYCH BĘDZIE 
13 FRAKCJI ODPADÓW:
■ papier i tektura,
■ opakowania wielomateriałowe,
■ metale,
■ tworzywa sztuczne,
■ szkło,
■ tekstylia i odzież,
■ odpady wielkogabarytowe,
■ odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne,
■ przeterminowane leki,
■ zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny,
■ odpady niebezpieczne (z wyłą-
czeniem odpadów zawierających 
azbest),
■ baterie i akumulatory,
■ opony.

PUNKT W TYMIENICACH 
CZYNNY BĘDZIE: 
■ w  poniedziałki w  godz. 12.00-
18.00, 
■ piątki w godz. 7.00-13.00,
■ w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 
8.00-14.00. 

Odpady będzie można oddać 
jedynie za okazaniem dokumentu 
potwierdzającego wnoszenie opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Brak takiego doku-
mentu uniemożliwi pozostawienie 
odpadów.

Oddając mieszkańcom nowy 
punkt selektywnego zbierania od-
padów komunalnych mamy na-
dzieję, że ograniczymy proceder 
powstawania tzw. dzikich wysy-
pisk i przyczynimy się do wzrostu 
poziomu odzysku i recyklingu od-
padów komunalnych, a  także do 
kształtowania proekologicznych 
postaw wśród mieszkańców gmi-
ny Zduńska Wola. 

Projekt zrealizowany został w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, a jego wartość to 
ponad 1.200.000 zł.

 Wykonawcą robót była firma 
MARTOM Mariusz Rubajczyk. 

PSZOK już czynny

Informujemy, że gmina Zduńska 
Wola realizuje projekt pn. „Budo-

wa instalacji odnawialnych źródeł 
energii na terenie gminy Zduńska 
Wola i Zapolice”.

Obecnie trwa postępowanie prze-
targowe na wybór wykonawcy, który 
będzie odpowiedzialny za wykona-
nie dokumentacji projektowej oraz 
wszystkie dostawy i usługi instalacji 
odnawialnych źródeł energii aż do 
momentu przekazania do użytko-
wania. Termin składania ofert wy-
znaczono na 7 grudnia br.

W  ramach projektu na terenie 
dwóch gmin partnerskich planowa-
ne jest wykonanie robót instalacyj-
nych związanych z dostawą i mon-

tażem 450 instalacji odnawialnych 
źródeł energii o całkowitej mocy za-
instalowanej 2,37 MW, w tym: 97 
instalacji kolektorów słonecznych, 
304 instalacji fotowoltaicznych, 22 
instalacje gruntowych pomp ciepła, 
25 powietrznych pomp ciepła oraz 
2 powietrznych pomp ciepła do cie-
płej wody użytkowej na oraz w bu-
dynkach mieszkalnych należących 
do osób fizycznych oraz budynkach 
użyteczności publicznej.

Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020. 

Umowa na budowę boiska wie-
lofunkcyjnego w  Izabelowie 

została podpisana 18 listopada br. 
Inwestycja obejmuje urządzenia 
związane z funkcją obiektu (oświe-
tlenie, wyposażenie sportowe, ogro-
dzenie, piłkochwyty) oraz elementy 
małej architektury. 

Boisko zostanie wybudowane 
w miejscu istniejącego boiska do ko-
szykówki ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą oraz boiska piłkarskiego 
o nawierzchni trawiastej.

Będzie to obiekt wielofunkcyjny 
o nawierzchni poliuretanowej o wy-
miarach zewnętrznych 32x44 m – 
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę 
i siatkówkę. Wokół boiska zostanie 

ustawione ogrodzenie z siatki stalo-
wej oraz piłkochwyt z siatki polipro-
pylenowej. W ogrodzeniu znajdą się 
dwa wejścia z furtkami oraz brama 
techniczna. Na boisku ustawione 
zostanie wyposażenie: bramki, ko-
sze do koszykówki oraz słupki do 
siatkówki. 

 Przewidywany termin wykonania 
30 czerwca 2021r. 

Wykonawcą robót będzie firma 
GRUMIX Sp. z o.o. sp. komandy-
towa z Sarnowa (woj. śląskie)

Koszt inwestycji: 599 661,41 zł. 
Na realizację inwestycji gmina 

otrzymała dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego oraz z Mini-
sterstwa Sportu. 

Odnawialne źródła energii Nowe boisko w Izabelowie
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Droga gminna Ostrówek – 
Karsznice na ukończeniu

Nowa droga 
Izabelów – Czechy

W Ochraniewie 
i Wymysłowie bezpieczniej

Trwa przebudowa drogi gminnej Ostrówek – 
Karsznice. Kierowcy oraz okoliczni mieszkań-

cy muszą liczyć się z utrudnieniami.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa 

nawierzchnia jezdni, chodnik, rowy, pobocza, 
przepusty pod zjazdami, przepust na rzece Ty-
miance oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

Na całym odcinku drogi przewiduje się wyko-
nanie nowej warstwy konstrukcyjnej. Jezdnia dro-
gi gminnej po rozbudowie będzie miała szerokość 
5,5 m. Szerokość ciągu pieszego po rozbudowie 
będzie wynosiła 2 m.

Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł. 70 procent 
wartości zadania pokryje dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Zakończyły się prace związane z przebudową 
drogi gminnej nr 119057E w  miejscowo-

ściach Izabelów Mały – Czechy. Przebudowa 
drogi została wykonana na długości ponad 500 m.

W ramach prac wykonano jezdnię o szerokości 
3,5 m z mijanką o szerokości 5 m oraz obustronne 
pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie o szerokości 0,75 m.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 200 tys. 
złotych. 

Roboty wykonane zostały przez firmę „DRO-
MAK” Sp. z o.o. z Poręb.

Zakończono prace związane z  przebudową 
drogi gminnej w miejscowościach Ochraniew 

i Wymysłów na dwóch odcinkach o łącznej dłu-
gości 450 m. W ramach inwestycji zbudowano 
jezdnię o szerokości 5,3 m. Wykonane zostało 
pobocze o szerokości 0,75 m oraz chodnik o sze-
rokości 1,65 m z kostki betonowej. Wyremonto-
wano istniejące zjazdy do posesji.

Zmodernizowana droga zdecydowanie po-
prawi dojazd do posesji oraz lokalnych przed-
siębiorców.

Roboty wykonane zostały przez Firmę Usługo-
wo-Handlową MARTOM Mariusz Rubajczyk 
ze Zduńskiej Woli.

Wartość zadania to ponad 450.000 zł.

Rondo, zlokalizowane we wsi Czechy na 
trasie Zduńska Wola-Sieradz, od 15 sierp-
nia ma swoją nazwę. Rada Gminy Zduńska 
Wola, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół 
Zduńskiej Woli, nadała mu nazwę Piotra 
Rychlika (1897-1988), posła na Sejm II RP 
i mieszkańca wsi Czechy. 

Piotr Rychlik to przede wszystkim 
działacz niepodległościowy, członek 
POW, nauczyciel i ludowiec zasia-
dający w latach 1928-1930 w ławie 
sejmowej. Do Sejmu RP dostał się 
właśnie dzięki głosom mieszkań-
ców ówczesnego okręgu sieradz-
kiego. W czasie II wojny światowej 
był delegatem rządu londyńskiego 
na województwo łódzkie. Działał 
w  konspiracji pod pseudonimem 
„Wysocki” oraz „Piotr”. W 1945 roku 
został aresztowany za działalność 
podziemną przez NKWD w Łodzi. 
Następnie wyjechał do Wrocławia, 
gdzie zamieszkał na stałe i poświę-

cił się pracy pedagogicznej na rzecz 
dzieci głuchych i upośledzonych.

Za swoje zasługi został odzna-
czony m.in. Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. Pocho-
wany został w grobie rodzinnym na 
starym cmentarzu w Sieradzu. 

Akt nadania nazwy odbył się 15 

sierpnia. Organizatorami i inicja-
torami przedsięwzięcia byli miesz-
kańcy wsi Czechy wraz z Towarzy-
stwem Przyjaciół Zduńskiej Woli. 

Rondo Posła Piotra Rychlika

Od lewej stoją: ks. Krzysztof Kurant, Wojciech Kosiński, Janusz Sakiewa, Włodzimierz Ignaczak, Urszula Sakiewa i Jarosław Stulczewski
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Symboliczne przekazanie mieszkańcom sołectw Ogrodzisko 
oraz Czechy do użytkowania wybudowanej kanalizacji, wy-
remontowanej drogi oraz we wsi Ogrodzisko odnowionego 
placu wiejskiego odbyło się 21 lutego.

W uroczystości uczestniczyli: Stanisław Mu-
szyński, doradca Wojewody Łódzkiego; Dawid 
Mazurkiewicz, dyrektor Kancelarii Marszałka 
Województwa Łódzkiego; Jolanta Zięba-Gzik, 
radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz 
wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy 
wszystkich robót, radni Rady Gminy Zduńska 
Wola i mieszkańcy.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Ogro-
dzisko-Czechy, o długości blisko 3 km, realizo-
wana była w 3 etapach. W ramach I etapu prac 
(długość około 1.150 m od granicy gminy we wsi 
Ogrodzisko do skrzyżowania w kierunku wsi Cze-
chy) wykonano: nową podbudowę jezdni, którą 
poszerzono do 5,5 m; nową nawierzchnię bitu-
miczną, chodnik z kostki betonowej, rów odwad-
niający pas drogowy oraz wyniesione przejście dla 
pieszych. Przebudowane zostały również istniejące 
zjazdy do posesji. 

W ramach II etapu przebudowy drogi (długość 
około 760 m – od skrzyżowania we wsi Ogro-
dzisko do skrzyżowania we wsi Czechy przy tzw. 
„Krzewince”) odmulono istniejący rów odwad-
niający pas drogowy, za którym wykonano ciąg 
pieszo-rowerowy z kostki betonowej. Wykonane 
zostały również wyniesione przejścia dla pieszych.

 Etap III prac (długość około 850 m od skrzy-
żowania w miejscowości Czechy – z drogą do 
wsi Ogrodzisko do skrzyżowania dróg gminnych 

w kierunku drogi wojewódzkiej Zduńska Wola – 
Sieradz) obejmował poprawę bezpieczeństwa wa-
runków jazdy. W tym celu wykonano: przebudo-
wę istniejącego skrzyżowania, nową podbudowę 
oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m 
z poszerzeniami na łukach, chodnik, rów odwad-
niający pas drogowy oraz wyniesione przejścia dla 
pieszych. Na każdym z etapów wykonane zostały 
nowe oznakowania pionowe i poziome. 

Inwestycja zrealizowana została przez Firmę 
Usługowo-Handlową MARTOM Mariusz Ru-
bajczyk ze Zduńskiej Woli.

Całkowita wartość zdania: 5 578 043,21 zł.
Kwota dofinansowania: 2 747 594 zł w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-
2028.

■■■
Od połowy grudnia 2019 r. do nowo wybudowa-
nej kanalizacji mogą się już podłączać gospodar-
stwa z sołectw Ogrodzisko i Czechy. Ta inwesty-
cja ograniczy przedostawanie się niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych i podziemnych.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMOWAŁ ROZBUDOWĘ 
SIECI KANALIZACYJNEJ, W TYM:
■ przebudowę istniejącej infrastruktury teleko-
munikacyjnej o dług. 385,09 mb,
■ budowę kanału grawitacyjnego średnicy Ø 200 
o długości 2132,50 mb,
■ budowę kanału tłocznego średnicy Ø 90 o dłu-
gości 608,42 mb,
■ wykonanie odejść bocznych średnicy Ø 160 

o długości 1 097 ,34 mb – 108 szt.,
■ wykonanie 2 przepompowni ścieków,
■ wykonanie separatora tłuszczów.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm, 
w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Insta-
lacji Sanitarnych KAN-MIX Andrzej Jedyk z sie-
dzibą w Sieradzu (lider konsorcjum) oraz KAN-
WOD Wiesław Tarczyński z Węglewa (partner).

Inwestycja opiewała na kwotę 4 975 860 zł.
Projekt został zrealizowany w ramach działania 

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 przy udziale pożyczki na zabezpieczenie 
wkładu własnego z WFOŚiGW w Łodzi.

■■■
Na terenie sołectwa Ogrodzisko zrealizowany 

został projekt pod nazwą „Łączymy pokolenia”. 
Projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy poprzez utwardzenie go kostką 
brukową. Całkowita wartość zadania zamknęła 
się kwotą 26.000 zł, z czego 10.000 złotych po-
chodzi z dotacji z budżetu Województwa Łódz-
kiego w ramach pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego województwa łódz-
kiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na 
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakre-
sie realizacji małych projektów lokalnych realizo-
wanych na terenach wiejskich. Pozostała kwota 
to środki funduszu sołeckiego, wyodrębnione 
w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019.

Ogrodzisko i Czechy z kanalizacją i drogą
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Herby były i są znakami o określonej formie rysunkowej 
i o zdefiniowanych funkcjach. Herby narodziły się w Europie 
na średniowiecznych polach bitewnych i początkowo służy-
ły do identyfikacji walczących rycerzy. Pierwotna funkcja 
herbu – identyfikacja kombatantów – zdecydowała o jego 
formie, o umiejscowieniu godła na widocznym elemencie 
uzbrojenia rycerskiego (tarczy), a także o uproszczeniu go-
dła tak, aby było ono czytelne w zamęcie bitewnym z dużej 
odległości. Czytelność herbu zwiększała właściwie dobrana 
kolorystyka tarczy i godła. Barwy w herbach były zestawia-
ne zawsze kontrastowo.

Z pól bitewnych herby zostały przeniesione na 
zamki, gdzie stały się składnikami życia dwor-
skiego. Obok funkcji rozpoznawczych i dekora-
cyjnych herby informowały o pozycji społecznej 
dysponenta, a także o jego prawach.

Krąg użytkowników herbów powiększał się. 
Oprócz władców i rycerzy herbami zaczęły po-
sługiwać się średniowieczne korporacje – kapituły 
i samorządy.

Współczesne polskie herby samorządowe wy-
wodzą się od znaków wymyślonych w średnio-
wieczu. Herby gminne nawiązują do dawnych 
herbów miast. W związku z taką genezą projek-
tujący współczesne herby samorządowe muszą 
przestrzegać reguł opracowanych przez herol-
dów w przeszłości, a także muszą uwzględniać 
rozpoznane przez badaczy herbów tendencje 
w zakresie doboru motywów obrazowych wy-
korzystywanych w polskiej heraldyce.

Według obowiązującego prawa, herby samo-
rządowe przed ich przyjęciem przez odpowiednie 
rady lub sejmiki powinny zostać zbadane przez 
ekspertów Komisji Heraldycznej, którzy przygo-
towują – w sprawach heraldycznych – opinie dla 
Ministra Spraw Wewnętrznych. W trakcie mini-
sterialnej kontroli herbu sprawdzana jest treść go-
dła i sposób wyrażenia jej w języku heraldycznym.

Herb gminy Zduńska Wola powstał w 2000 
roku. Tworzy go tarcza o błękitnej barwie oraz 
godło złożone z trzech złotych pszczół w pas od 
głowicy i srebrnej podkowy barkiem w dół od 
podstawy ze złotym krzyżem w środku podkowy.

Władze gminy Zduńska Wola po wstępnym 
zaakceptowaniu herbu postanowiły dowiedzieć 
się, czy naczelny symbol gminy został zbudo-
wany zgodnie z regułami heraldycznymi i czy 
jego treść przekazuje informacje o faktach istot-
nych dla lokalnej tradycji historycznej. Z prośbą 
o wyrażenie opinii na temat herbu 30 listopada 
2000 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zwróciła się Maria Adamiak, wójt 
gminy Zduńska Wola.

Wstępną opinię Komisji Heraldycznej na temat 
herbu gminy Zduńska Wola 8 lutego 2001 roku 
przygotował Henryk Seroka. Ekspert Komisji za-
akceptował pszczoły w godle opiniowanego herbu, 

ale krytycznie ocenił godło szlacheckiego herbu 
Jastrzębiec Siemiątkowskich – podkowę barkiem 
w dół z krzyżem kawalerskim w środku podko-
wy. Stefan K. Kuczyński, przewodniczący Komisji 
Heraldycznej zwrócił natomiast uwagę na formę 
pszczół w ocenianym herbie, uznając, że zostały 
one skopiowane z niemieckojęzycznej publikacji.

Z materiałów przedstawionych wyżej wyni-
ka, że ostateczna opinia o projekcie herbu gmi-
ny Zduńska Wola byłaby negatywna. Robocze 
uwagi ekspertów z lutego 2001 r. nie przybrały 
jednak formy uchwały Komisji Heraldycznej i nie 
stały się podstawą do przygotowania właściwe-
go pisma ministerialnego. Formalnie więc nie 
istnieje negatywna opinia Komisji Heraldycznej 
w sprawie herbu gminy Zduńska Wola, ale ten 
fakt nie działa na korzyść omawianego tu herbu.

Ponieważ eksperci Komisji Heraldycznej zwle-
kali z wydaniem opinii, władze gminy Zduńska 
Wola zdecydowały o przyjęciu 20 czerwca 2001 r. 
herbu w wersji przygotowanej w 2000 r.

W świetle obowiązującego prawa herb gminy 
Zduńska Wola z czerwca 2001 r. powstał z naru-
szeniem przepisów o sposobie tworzenia współ-
czesnych herbów samorządowych. Samorząd nie 
posiada opinii ministerstwa i oceny ekspertów 
Komisji Heraldycznej niezbędnych do podjęcia 
wiążącej decyzji w sprawie herbu. Władze gminy 
próbowały uzyskać urzędowy certyfikat popraw-
ności znaku, ale splot okoliczności spowodował, 
że przewidziane prawem czynności nie zostały 
przeprowadzone.

W zaistniałej sytuacji władze gminy Zduńska 
Wola mogły ponownie przesłać herb z czerwca 
2001 r. do zaopiniowania przez Komisję Heral-
dyczną lub na podstawie ujawnionych materiałów 
z prac Komisji – uznać, że dotychczasowy herb 
jest nieoprawny i w związku z tym przygotować 
jego lepszą wersję. 

W 2019 roku rozpoczęły się prace nad nową 
wersją herbu gminy Zduńska Wola.

Herbem gminy Zduńska Wola zajmował się 
w 2014 r. Marek Adamczewski. W związku z tym 
został poproszony przez władze gminy o przygo-
towanie opinii o herbie z 2000/2001 r., jak rów-
nież o sformułowanie wstępnych uwag w sprawie 
ewentualnych zmian treści i formy jego godła.

Godło poprawionego herbu gminy Zduńska 
Wola może powstać z połączenia zaakcepto-
wanych przez eksperta Komisji Heraldycznej 
pszczół z dopełnieniem historycznym. Dwie 
pszczoły (redukcja liczby owadów została za-
sugerowana przez eksperta Komisji) będą 
jednocześnie nawiązywały do projektu herbu 
miasta Zduńska Wola z poł. XIX w. jak i przy-
pominały herb gminy Zduńska Wola w wersji 
z 2000/2001 roku. 

W propozycji zgłoszonej przez Marka Adam-

czewskiego drugą warstwę komunikatu (dopeł-
nienie historyczne) tworzą połamane (niepeł-
ne) koło egzekucyjne i miecz katowski. Te dwa 
przedmioty (atrybuty) informują o św. Katarzy-
nie, męczennicy, patronce kościoła parafialnego 
w Korczewie.

Parafialny kościół w Korczewie został wznie-
siony w średniowieczu pod wezwaniem św. Ka-
tarzyny Męczennicy. Kościół w Korczewie był 
do 1767 r. parafialną świątynią dla mieszkańców 
Zduńskiej Woli i innych miejscowości leżących 
w pobliżu Zduńskiej Woli, a dziś współtworzą-
cych gminę Zduńska Wola. Kościół w Korczewie 
nazywany jest „matką” kościołów z okolic Zduń-
skiej Woli. Procedura tworzenia herbu gminnego 
w nawiązaniu do wezwania ważnego dla lokalnej 
wspólnoty kościoła parafialnego jest akceptowana 
przez Komisję Heraldyczną.

Koncepcja włączenia do godła nowego herbu 
gminy Zduńska Wola przedmiotów nawiązują-
cych do Św. Katarzyny Męczennicy narodziła 
się po zakończonych niepowodzeniem poszuki-
waniach posesorów, których rodowe herby – po-
dobnie jak Jastrzębiec Siemiątkowskich w herbie 
gminy Zduńska Wola z 2000/2001 r. – opowia-
dałyby o przeszłości miejsca, wskazując osoby, 
które szczególnie zapisały się w historii gminy.

Po wstępnych uwagach sformułowanych przez 
Marka Adamczewskiego na temat herbu gminy 
Zduńska Wola z 2000/2001 r. i po zgłoszeniu 
przez niego uwag w sprawie korekty jego go-
dła, dalsze prace nad projektem herbu prowadził 
Aleksander Bąk z Poznania.

MAREK ADAMCZEWSKI

Herb Gminy Zduńska Wola

Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola z 2000/2001 r.

Projekt herbu gminy (wiejskiej) Zduńska Wola z 2020 r.
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Joanna Aleksandrowicz to, pochodząca z naszej gminy, ak-
torka i wokalistka młodego pokolenia. Współpracuje m.in. 
z cenionym reżyserem Wojtkiem Smarzowskim, znanym 
z takich produkcji jak „Wesele”, „Wołyń”, „Kler” czy „Drogów-
ka”. Zagrała koncerty na ponad 150. scenach muzycznych 
w Polsce. Gra gościnnie w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
w spektaklu „Xięgi Schulza” w reżyserii mistrza Jana Szur-
mieja. Jej zdjęcia zostały docenione przez włoski portal 
Vouge Italia. 

Z Joanną Aleksandrowicz już raz mieliśmy przy-
jemność rozmawiać. W ostatnim wywiadzie opo-
wiedziała nam o swoim pochodzeniu, dzieciń-
stwie i początkach kariery muzyczno-aktorskiej. 
Dziś z całą pewnością możemy stwierdzić, że jej 
kariera nabiera tempa. Joanna, mimo ostatnio 
niesprzyjającego czasu, realizuje wiele projektów, 
a jednym z nich możemy cieszyć się już teraz.
Witaj Asiu, opowiedz nam, nad czym praco-
wałaś ostanio.
– Bardzo mi miło, że spotykamy się w moich 
rodzinnych stronach. Tuż przed drugą falą koro-
nawirusa zakończyłam zdjęcia do kolejnego filmu 
Wojciecha Smarzowskiego „Wesele 2”. W okre-
sie letnim, przy zmniejszonych obostrzeniach, 
wraz z moimi muzykami zagraliśmy kilkanaście 
koncertów. Zostaliśmy również zaproszeni na fe-
stiwal noblistki Olgi Tokarczuk, gdzie zagraliśmy 
nasz koncert „Od nocy do nocy”. We wrześniu 
nagraliśmy płytę. Oprócz mojego niezastąpione-
go bandu, z którym gram koncerty, do współpra-
cy zaprosiliśmy również kwartet smyczkowy. Do 
nagrania tej płyty zbierałam się już kilka razy, aż 
wreszcie się udało.
Jaki jest odbiór publiczności na twoich kon-
certach i jakie są twoje plany na rok przyszły?
– Odbiór publiczności jest chyba pozytywny 

(śmiech). Dostajemy wiele ciepłych słów bezpo-
średnio po koncertach, ale też w mediach spo-
łecznościowych. Zagraliśmy 150 koncertów i za-
pełniamy kalendarz na przyszły rok. W planach 
mamy koncerty zagraniczne, które z powodu sy-
tuacji epidemicznej, zostały przesunięte na kolej-
ny rok. Podsumowaniem pierwszego etapu mojej 
drogi koncertowej jest płyta „Od nocy do nocy”.
Rozumiem, że repertuar zawarty na płycie na-
wiązuje do koncertowego. Co słuchacz doceni 
w Twojej płycie?
– Płyta zawiera utwory muzyki filmowej, tanga 
i jeden utwór musicalowy, natomiast jak wspo-
mniałam – w poszerzonym instrumentarium. 
Zależy mi na emocjonalnym przekazie i dużej 
przyjemności ze słuchania muzyki, która została 
zaaranżowana przez Sebastiana Galusa – studen-
ta wydziału Aranżacji Jazzu i Muzyki Estradowej 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, również po-
chodzącego z gminy Zduńska Wola.
Domyślam się, że fani są bardzo blisko twojej 
muzyki…
– Rozpoczęliśmy promocję naszej płyty. Wiele 
osób zakupiło ją już przedpremierowo jako pre-
zent dla siebie lub bliskich z okazji zbliżających 
się Świąt. Dołożyliśmy wielu starań, aby sama 
warstwa wizualna była szlachetna, dlatego też 
wykorzystaliśmy rzadko już spotykane złote tło-
czenia nawiązujące do stylu retro; płyta również 
ma odcień złota. 
Dla kogo szczególnie adresowana jest ta płyta?
– Do wszystkich tych, którzy kochają muzykę 
i odnajdują w niej wytchnienie od codzienności. 
To płyta dla osób, które chcą posłuchać dobrych, 
wartościowych tekstów, szlachetnie napisanych 
dźwięków i szczerych, emocjonalnych interpre-
tacji. To płyta także dla osób, które kochają polską 

muzykę filmową i chętnie wracają do filmów ta-
kich jak „Hallo Szpicbródka”, „Vabank” czy „Noce 
i dnie”. 
Gdzie można ją kupić? 
– Wystarczy wejść na moją stronę www.joanna-
aleksandrowicz.pl (tam znajduje się formularz 
do zamówienia) lub napisać bezpośrednio maila 
odnocydonocy.album@gmail.com. Można też 
skontaktować się ze mną na moim facebooko-
wym profilu: www.facebook.com/MojaNiebie-
skapapeteria
Obecna pora roku i sytuacja wokół nas dla wielu 
może być przygnębiająca. Co robisz, żeby za-
chować optymizm w te jesienne dni?
– Przyjeżdżam do Maciejowa, gotuję dla bliskich, 
biegam z moim psem, słucham muzyki i otaczam 
się pozytywnymi ludźmi.

ROZMAWIAŁA: ANNA MARCZAK 

■ Wydanie płyty Joanny Aleksandrowicz odbyło się przy 
finansowym wsparciu Gminy Zduńska Wola. 

Debiutancka, złota płyta Joanny Aleksandrowicz

Od nocy do nocy

Wpaździerniku odbyła się premiera przedsta-
wienia „Kopciuszek”. Spektakl został przy-

gotowany przez Studio Teatru i Tańca Arabesque. 
Na scenie mogliśmy zobaczyć blisko 80. młodych 
artystów, wśród których liczną grupę stanowiły 
dzieci i młodzież z naszych szkół gminnych. 

Prace nad przedstawieniem trwały równy rok. 
Scenariusz, reżyseria, 36 scen profesjonalnych 
choreografii, scenografia, wizualizacje, muzyka, 
kostiumy... 

Tytułową rolę Kopciuszka nieprzeciętnie za-
grała i zatańczyła mieszkanka naszej gminy – 
Oliwia Staniucha, do niedawna uczennica Szkoły 

Podstawowej w Czechach. W rolę złej siostry, 
intrygując publiczność, wyśmienicie wcieliła 
się Zosia Bednarska, a rolę kota ciekawie zin-
terpretowała Marcelina Olejniczak. Ponadto na 
scenie zobaczyliśmy mieszkanki naszej gminy: 
Lenę Półgrabię, Annę Frołow, Weronikę Frołow, 
Nadię Sokołowską, Lenę Bednarską, Nadię Dę-
bowską, Rozalię Rzeźnik, Maję Jóźwiak, Patrycję 
Grabiasz, Gosię Jurek, Kingę Gralak, Natalię Ja-
kubowiak, Natalię Staniuchę, Amelię Kosińską, 
Antosię Kosińską, Paulę Staniewską, Igę Fryś 
i Zuzię Sobczyk.

ANNA MARCZAK

Widowisko, które zadziwia!

 FOT. ARCHIWUM JOANNY ALEKSANDROWICZ

 FOT. ARCHIWUM ARABESQUE STUDIO TEATRU I TAŃCA
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Wójt Henryk Staniucha 3 lipca podpisał 
umowę dotyczącą dofinansowania projek-
tu pn. „Podniesienie efektywności energe-
tycznej obiektów użyteczności publicznej 
w Gminie Zduńska Wola”.

Przedmiotem projektu jest termo-
modernizacja budynków Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Czechach oraz Szkoły Podstawo-
wej w Krobanowie. 

ZAKRES PROJEKTU OBEJMIE 
NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. Wykonanie dokumentacji projek-
towej.
2. Termomodernizacja budynku 
ZSPiP w Czechach w ramach któ-
rej przewiduje się następujące prace:

■ montaż pompy ciepła typu solan-
ka-woda,
■ zmianę źródła ciepła na potrzeby 
c.w.u.,
■ docieplenie stropu piwnicy stropu 
pod dachem łącznika oraz ścian ze-
wnętrznych,
■ wymianę stolarki,
■ docieplenie stropu nad ostatnią kon-
dygnacją byłego budynku gimnazjum,
■ montaż instalacji wentylacji me-
chanicznej nawiewno-wywiewnej,
■ montaż instalacji fotowoltaicznej.
3. Termomodernizacja budynku SP 

w  Krobanowie, w  ramach której 
przewiduje się następujące prace:
■ ocieplenie stropu nad piwnicą 
i podłogi na gruncie,
■ przyłączenie istniejącej instalacji 
c.w.u. do zespołu pomp ciepła,
■ demontaż istniejącego kotła co oraz 
zbiorników na olej i montaż kaska-
dowego układu pomp ciepła,
■ demontaż istniejących okien i mon-
taż nowych okien,
■ montaż na dachu szkoły lub przy-
ległym terenie instalacji fotowolta-
icznej.

Dodatkowo poniesione zostaną 
wydatki związane z nadzorem in-
westorskim, zarządzaniem i promo-
cją projektu.

Koszt całkowity projektu to 
5.400.713,86 zł. Dofinansowanie to 
– 3.607.579,81 zł.

Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.

Efektywna energetyka
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 Jerzy Mes, uczeń szkoły w Czechach, otrzymał stypendium 
sportowe w wysokości 2.000 złotych przyznane przez po-
wiat zduńskowolski. Stypendia otrzymały osoby, które osią-
gnęły dobre wyniki w sporcie w 2019 roku.

 Uroczystego wręczenia stypendiów oraz upo-
minków podczas sesji Rady Powiatu Zduńsko-

wolskiego dokonała Hanna Iwaniuk, starosta 
zduńskowolski.

Jurek w minionym roku zajął 8. miejsce pod-
czas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U16 
w rzucie młotem. Zawody odbyły się w Tarnowie. 

FOT.: WWW.POWIATZDUNSKOWOLSKI.PL
TEKST: ARCHIWUM ZSPIP W CZECHACH

Mamy stypendystę starosty Po angielsku o ekologii
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 13 sierpnia 2020 r. 
udostępniła listę szkół i placówek, które aplikowały o finansowe 
wsparcie na realizację autorskich projektów. 

Miło jest nam przekazać wiadomość, że projekt „Children in 
action against climate change. Let children open to the world”, 
będący wynikiem pracy zespołowej nauczycieli Zespołu Szkoły 
Podstawowej i  Przedszkola w  Czechach, został pozytywnie 
oceniony. 

Celem nadrzędnym projektu jest szeroko pojęty walor 
ekologiczny, który chcemy uzyskać poprzez promowanie kre-
atywnych działań w  Czechach, gminie Zduńska Wola, w  szer-
szym w środowisku lokalnym oraz wśród uczniów i partnerów 
zagranicznych. Cele przedsięwzięcia to także poszerzenie oferty 
edukacyjnej szkoły o klasy w systemie CLIL, współpracę między-
narodową, szereg działań promujących praktyczne wykorzysta-
nie języka obcego i umiejętności informatycznych oraz wiedzy 
z innych przedmiotów, a także wzrost prestiżu szkoły i poprawa 
jej konkurencyjności.

Nasza placówka, jako koordynator projektu dla 5 państw, 
otrzymała dofinansowanie w  wysokości 102.532 euro dla 
wszystkich krajów partnerskich, w  ramach wymagania K2- 
współpraca międzynarodowa. Krajami partnerskimi są: Grecja, 
Hiszpania,Turcja i Serbia.

Wnioski złożyło 312 placówek, a szkoła w Czechach znalazła 
się się wśród 161 z całego kraju, którym przyznano dofinanso-
wanie.

Nauczycielki z awansem Zdolna zdalna szkoła

Dwie nauczycielki z placó-
wek oświatowych z gminy 

Zduńska Wola pozytywnie 
ukończyły postępowanie egza-
minacyjne związane z uzyski-
waniem stopni awansu zawo-
dowego. 24 sierpnia, z rąk wójta 
Henryka Staniuchy, otrzymały 
akty nadania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego – nauczy-
ciela mianowanego.

Agnieszka Ignaczak – pra-
cuje w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Woj-
sławicach na stanowisku na-
uczyciela języka polskiego. 
W  trakcie odbywania stażu 
współpracowała systematycznie 
z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Realizowała dwa projek-
ty. W zadaniu „Młodzi Głosu-
ją” uczniowie mieli możliwość 
wypowiedzenia się w ważnych 
sprawach dla kraju i wspólnoty 
europejskiej. W programie „Po-
czytajmy” organizowała spotka-
nia czytelnicze we współpracy 

z biblioteką szkolną.
Żaneta Buczkowska pracu-

je w  Gminnym Przedszkolu 
w  Ochraniewie na stanowi-
sku nauczyciela wychowania 
przedszkolnego. W trakcie od-
bywania stażu współorganizo-

wała wydarzenia i uroczystości 
przedszkolne: „Polska naszą 
Ojczyzną”, „Koncert kolęd 
i pastorałek”, „Dzień Kobiet”. 
Przez cały okres stażu bra-
ła udział w akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”. 

Kolejna partia laptopów trafiła do szkół z te-
renu gminy Zduńska Wola, dzięki udziałowi 

w konkursie, jaki zorganizowało Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa. 

Samorząd pozyskał 153.267,84 zł z programu 
„Zdalna Szkoła +” na zakup 64 sztuk laptopów 
z wyposażeniem. Urządzenia zostały przezna-
czone dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

W kwietniu bieżącego roku z programu „Zdalna 
Szkoła” zakupiono 40 laptopów i 13 modemów 
z dostępem do szybkiego internetu LTE za kwotę 
70.000 zł. I ten sprzęt trafił do uczniów i nauczy-
cieli z naszych szkół.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła + w ra-
mach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest 
realizowany ze środków UE z Programu Polska 
Cyfrowa 2014-2020. 

Od lewej: Agnieszka Ignaczak, Żaneta Buczkowska
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SPORT W PROJEKCIE
Lokalna Grupa Działania „Podko-
wa” wraz 3 partnerami: LGD „Zie-
mia Wieluńsko – Sieradzka”, LGD 
„Kraina Wielkiego Łuku Warty” 
oraz LGD „Przymierze Jeziorsko” 
zrealizowała projekt współpracy „Si-
łownie punktem obszaru rekreacji 
turystycznej”. 

Celem projektu było stworzenie 
wspólnej oferty turystyczno-rekre-
acyjnej oraz zwiększenie świadomo-
ści społecznej na temat aktywnego 
stylu życia poprzez utworzenie si-
łowni plenerowych w 37 gminach 
objętych zadaniem. Na realizację 
operacji partnerzy pozyskali ponad 
600.000 zł.

W wyniku realizacji projektu na 
terenie LGD „Podkowa” powsta-
ło 5 nowych siłowni plenerowych 
w miejscowościach: Swędzienieje-
wice, Czechy, Szadkowice-Ogro-
dzim, Zadzim oraz Poddębice. 
Obiekty są ogólnodostępne dla 
mieszkańców.

Projekt „Siłownie punktem ob-
szaru rekreacji turystycznej”, akro-
nim „SPORT”, współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.3 „Przy-
gotowanie i realizacja działań w za-
kresie współpracy z lokalną grupą 
działania” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

KOLEJNE GRANTY W PODKOWIE
Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Podkowa” 31 lipca br. podpisał 20 
umów z grantobiorcami na realiza-
cję operacji w ramach projektu pn.: 
„Wzmocnienie kapitału społeczne-
go poprzez organizację wydarzeń, 
warsztatów, szkoleń i innych działań 
oraz form przekazu adresowanych 

do mieszkańców obszaru LGD 
Podkowa”. 

Wśród grantobiorców znalazły się 
organizacje z gminy Zduńska Wola. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Anno-
polu Nowym pozyskała 11.200 zł na 
realizację projektu „Annopole Nowe 
– jeszcze nowsze – organizacja fe-
stynu rodzinnego”. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wojsławicach otrzymała 
dotację w kwocie 16.846 zł na orga-
nizację „Międzypokoleniowej inte-
gracji mieszkańców wsi Wojsławice 
dla dobra naszej planety”.

Na realizację całego projektu 
grantowego Lokalna Grupa Dzia-

łania „Podkowa” pozyskała kwotę 
ponad 250.000 zł.

DODATKOWE ŚRODKI
Przedstawiciele Zarządu LGD 
„Podkowa” 12 sierpnia br. podpisa-
li aneks do Umowy Ramowej. Za 
sprawne wdrażanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju stowarzyszenie otrzy-
mało bonus w kwocie 600.000 zł. 
Zostaną one przeznaczone na dzia-
łania w zakresie tworzenia nowych 
firm oraz na rozwój ogólnodostęp-
nej infrastruktury. 

Nabory wniosków lokalna grupa 
planuje ogłosić jeszcze w tym roku.

LGD „Podkowa” prężnie działa

Gmina Zduńska Wola, również 
w tym roku, złożyła 3 wnioski do 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
i otrzymała dofinansowanie – dotację 
celową – na realizację małych projek-
tów. Zgodnie z regulaminem naboru, 
projekty realizowane były w terminie 
od 1 lipca do 15 listopada 2020 r. 

W sołectwie Piaski wyremonto-
wano świetlicę wiejską. Wymieniono 

instalację elektryczną, zamontowano 
nowe oświetlenie i pomalowano po-
mieszczenia. Zakupiono też stół do 
gry w tenisa. Świetlica zyskała nowy 
wygląd i, mamy nadzieję, będzie tęt-
niła życiem.

W Annopolu Nowym plac wiej-
ski został wyposażony w  sprzęt 
sportowy: stół do tenisa stołowego 
oraz stół do gry w szachy. Powsta-

ła strefa rekreacyjno-sportowa. Na 
podsumowanie realizacji projektu 
zorganizowano turniej sołecki. Dla 
zwycięzców przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. 

Sołectwo Wojsławice zmoder-
nizowało pomieszczenie kuchen-
ne w  świetlicy wiejskiej. Kuchnia 
przeszła gruntowny remont, łącz-
nie z wymianą instalacji elektrycz-

nej, sanitarnej i wentylacyjnej. Poło-
żono nową glazurę i zamontowano 
nowe meble kuchenne. Poprawiono 
estetykę i funkcjonalność obiektu. 

Łączna wartość zrealizowanych 
projektów to 58.500 złotych, z czego 
29.000 złotych pochodzi z budżetu 
Województwa Łódzkiego. Pozostała 
kwota to środki funduszu sołeckiego, 
wyodrębnione w budżecie gminy. 

Nowe projekty z dotacjami

Sołectwo Piaski Sołectwo Annopole Nowe Sołectwo Wojsławice

 FOT. ARCHIWUM LGD „PODKOWA”
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Specjalny samochód pożarniczy Ford 
Transit, rocznik 2003, trafił do strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu 
Nowym. 

Zakupiony pojazd był już wy-
posażony w sprzęt do ratownictwa 
pożarniczego z możliwością poda-

nia z agregatu wysokociśnieniowego 
prądu wody i piany. Posiada także 
radiotelefon, wyciągarkę samocho-
dową i oświetlenie pola pracy. Zabu-
dowę stanowią wysuwane szuflady 
na sprzęt pożarniczy. 

Druhowie z Annopola Nowego 
dodatkowo doposażyli samochód 

w  agregat prądotwórczy i  moto-
pompę Niagara.

Zakup samochodu został sfinan-
sowany z środków funduszu sołec-
kiego Annopola Nowego oraz bu-
dżetu gminy.

Ford Transit zastąpił wysłużony 
wóz bojowy FS Lublin z 1997 roku.

Ford Transit dla OSP Annopole Nowe Darmowa aplikacja 
BLISKO już działa

Każdy z mieszkańców może sko-
rzystać z  bezpłatnego powia-

damiania i ostrzegania. Aby otrzy-
mywać informacje z naszej gminy, 
wystarczy tylko pobrać na smartfon 
aplikację BLISKO, wpisać w apli-
kacji swoją lub inną interesującą 
miejscowość, a  następnie wybrać, 
z jakich serwerów mają przychodzić 
informacje na telefon komórkowy.

Aplikacja BLISKO, to nowocze-
sna wersja dawnej aplikacji Komu-
nikator SISMS. 

BLISKO zrzesza największą licz-
bę nadawców, należą do nich m.in. 
urzędy gmin i miast, spółki energe-
tyczne, wodociągowe i różne pod-
mioty ważne dla mieszkańców. 

Przy pomocy aplikacji BLISKO 
wszystkie zainteresowane osoby 
będą na bieżąco otrzymywać in-
formacje o ważnych wydarzeniach, 
komunikaty i ostrzeżenia.
BĘDZIEMY INFORMOWAĆ M.IN. O:
■ aktualnych sprawach dotyczących 
mieszkańców,
■ planowanych sesjach rady gminy 
i zebraniach wiejskich,
■ imprezach kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych,
■ upływających terminach wnosze-
nia rat podatku i opłat za odpady,
■ terminach odbioru odpadów,
■ istotnych utrudnieniach i awariach.

Oprócz wiadomości z naszej gmi-
ny, mieszkańcy będą otrzymywać 
z Regionalnego Systemu Ostrzegania 
także ostrzeżenia meteorologiczne 
i powiadomienia o zdarzeniach, któ-
re mogą zagrozić zdrowiu lub życiu.
APLIKACJA DOSTĘPNA W:
■ Google Play ■ App Store ■ Win-
dows Store.

Jeśli nie posiadasz smartfona, to 
nadal aktywna jest usługa SISMS. 
Sprawdź, kto nadaje w twojej miej-
scowości. Każdego dnia dołączają 
do nas nowi nadawcy.
JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU SISMS?
■ Wpisz w  wyszukiwarce swoją 
miejscowość.
■ Wyślij SMS o treści „TAK” pod 
określony numer telefonu.
■ Każdy nadawca proponuje własny 
zestaw serwisów – wybierz te serwi-
sy, które cię interesują.
■ W każdej chwili możesz zmieniać 
swoje ustawienia: nadawców i ich 
serwisy, kanały komunikacji.

Folder gminyNowy wóz także w Zamłyniu

Gmina Zduńska Wola może się 
pochwalić realizacją kolejnego 

projektu grantowego, współfinan-
sowanego z LGD „Podkowa”. Tym 
razem operacja dotyczyła opraco-
wania i wydania folderu oraz mapy 
turystycznej promujących gminę.

Folder „Gmina Zduńska Wola” – to 
wydawnictwo promujące dziedzictwo 
kulturowo-historyczne gminy. Znaj-
dziemy w nim również informacje 
dotyczące walorów przyrodniczych 
gminy, rolnictwa czy sportu. Całość, 
jak na album przystało, okraszona 
jest pięknymi zdjęciami, wykonany-
mi także z lotu ptaka. Uzupełnieniem 
folderu jest mapa turystyczna. 

Projekt był finansowany z działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER”, 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota udzielonego wsparcia przez 
LGD „Podkowa” wyniosła 12.180 zł.

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki DAF Ginaf F240 DKX ze 

zbiornikiem wodnym na 5.000 litrów 
trafił do strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zamłyniu.

Pojazd wyposażony jest w dwu-
stopniową autopompę mosiężną 
Kronenburg o wydajności 2400 l/
min przy ciśnieniu 8 bar i 400 l/
min przy ciśnieniu 40bar, 4 nasady 
tłoczne W-75, jedną nasadę W-110 
do zasysania wody z zewnątrz, jedną 
nasadę W-75 do zasilania zbiornika. 

DAF posiada szybkie natarcie – po 
obu stronach auta (długość każde-
go z nich – 60 m) oraz niezależną 
pompę boczną o wydajności 400 l/
min, zasilającą układ gaśniczy znaj-
dujący się w części dachowej oraz 
dysze zraszające.

Zakup samochodu został sfinan-
sowany w całości z budżetu gminy 
Zduńska Wola.

DAF Ginaf zastąpił wysłużony 
wóz strażacki Star P 244L z 1981 
roku.
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Już po raz piąty Ochotnicza Straż Pożarna 
w Janiszewicach zorganizowała „Bieg 5 mil 
po Gminie Zduńska Wola”. Była to gratka dla 
tych, którzy dopiero zaczynają swoją przy-
godę z bieganiem jak i dla tych bardziej 
zaawansowanych. 

Zanim do zmagań przystąpili 
uczestnicy biegu głównego, to na 
kilkusetmetrowej trasie mogliśmy 
podziwiać 39 najmłodszych zawod-

ników. Każdy uczestnik mógł po-
czuć się jak profesjonalny biegacz 
– otrzymał pakiet startowy z gadże-
tami zawodów, a na mecie pamiąt-
kowy medal.

W kategorii OPEN udział wzię-
ło 129 osób. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pakiet startowy oraz pa-
miątkowy medal, a najlepsi zawod-
nicy w poszczególnych kategoriach 
– nagrody. 

Pogoda podczas V Biegu nie 
sprzyjała kibicowaniu, ale nie prze-
szkodziła w uzyskaniu rekordowych 
wyników. Wśród kobiet swój wła-
sny rekord trasy poprawiła Arleta 
Matysiak, uzyskując wynik 33:52. 
Mężczyźni pobiegli jeszcze szyb-
ciej. Zarówno pierwszy jak i drugi 
zawodnik pobili dotychczasowy re-
kord Grzegorza Maciaszka (28:17). 
Paweł Kopaczewski, drugi na me-

cie, uzyskał czas 28:06, lecz musiał 
uznać wyższość zwycięzcy – Artur 
Kozłowski ukończył 5 mil z nowym 
rekordem trasy, który wynosi 27:31. 

Bieg został zorganizowany w ra-
mach realizacji zadania publicznego, 
na które Ochotnicza Straż Pożarna 
w Janiszewicach otrzymała wspar-
cie finansowe udzielone przez sa-
morząd gminy Zduńska Wola. 
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