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24 maja 2016 r. w Filharmonii Łódzkiej uroczyście podsumowano dziewiątą
edycję plebiscytu „Samorządowiec Roku Województwa Łódzkiego”, organizowaną
przez „Dziennik Łódzki”. Esemesowe głosowanie na najskuteczniejszych radnych
wojewódzkich, powiatowych i gminnych trwało ponad miesiąc. Miło nam poinformować,
że najwięcej głosów spośród radnych z terenu powiatu zgierskiego zebrał Dariusz Sędzicki
– radny Rady Gminy Zgierz i sołtys Besiekierza Rudnego, uzyskując tym samym prestiżowy
tytuł Samorządowca Roku 2016 Powiatu Zgierskiego. Wyróżnienie zostało wręczone
podczas gali z okazji Dnia Samorządowca, ustanowionego przez Sejm w 2000 roku
i obchodzonego 27 maja. Ceremonii przewodniczył marszałek województwa łódzkiego
Witold Stępień (na zdj. obok), a delegacji gminy Zgierz przewodniczyła wójt
Barbara Kaczmarek. Serdecznie gratulujemy wspaniałego wyróżnienia!

Dariusz Sędzicki sprawuje mandat radnego Rady Gminy Zgierz trzecią kadencję.
Z racji doświadczenia i umiejętności pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
nadzorującej m.in. realizację budżetu gminy. 

Gminny Zakład Komunalny realizuje prace
w ramach bieżącego utrzymania dróg zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Koncentrują
się one na profilowaniu i uzupełnianiu
ubytków w nawierzchni odpowiednim
kruszywem. W ukończeniu opisywanych
napraw ważną rolę odgrywa walec drogowy,
zakupiony przez GZK przed trzema miesią-
cami. Inwestycja w sprzęt pozwala nie tylko
zaoszczędzić na kosztach okazjonalnego
najmu specjalistycznych maszyn, ale również
znacząco podnieść jakość remontowanych
odcinków dróg. Różnicę widać gołym okiem,
nie mówiąc o pozytywnych wrażeniach
z jazdy rowerem czy samochodem po takiej
nawierzchni. Najważniejsze prace w ostatnim
miesiącu przeprowadzane są na terenie
Rosanowa (na zdj. - ulica Piaskowa).

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE
DLA DARIUSZA SĘDZICKIEGO

Gminne drogi zmieniają się na lepsze

Zapraszamy Państwa na NOWĄ stronę internetową gminy Zgierz. Zmienił się adres:
od tej chwili wystarczy w pasku adresowym przeglądarki wpisać www.gminazgierz.pl
(wcześniejszy adres strony nadal będzie działał, ale nastąpi automatyczne przekierowanie
na nową stronę). Zmieniła się nie tylko szata graficzna; pracujemy nad bardziej czytelnym
i intuicyjnym układem treści oraz atrakcyjnym serwisem informacyjnym. Strona jest przystoso-
wana do urządzeń mobilnych oraz potrzeb osób niedowidzących. Jej uzupełnieniem jest
oficjalny profil gminy na portalu Facebook: znajdą nas Państwo poprzez link bezpośrednio
ze strony www.gminazgierz.pl.

www.gminazgierz.pl
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Bezpłatne porady 
psychologiczne

CENTRUM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE

(ul. Sportowa 3)

06.06, godz. 15.00-19.00
20.06, godz. 09.00-13.00
27.06, godz. 09.00-13.00

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
W DĄBRÓWCE SOWICE

(ul. Ogrodowa 6)

06.06, godz. 09.00-13.00
20.06, godz. 14.00-18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W SŁOWIKU

(ul. Gdańska 44)

13.06, godz. 15.00-19.00
27.06, godz. 15.00-19.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W SMARDZEWIE
(ul. Podleśna 2)

10.06, godz. 09.00-13.00
17.06, godz. 09.00-13.00
24.06, godz. 14.00-18.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W GROTNIKACH
(ul. Brzozowa 23)

03.06, godz. 14.00-18.00
13.06, godz. 09.00-13.00

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA 
W BIAŁEJ

(ul. Kościelna)
W każdy poniedziałek w godzinach 

od 12.30 do 15.30.

BEZPŁATNE 
PORADY
PRAWNE

DLA  MIESZKAŃCÓW
GMINY  ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

22 czerwca 2016
(środa) w godz. 10.00 – 15.00 

Rezerwacja terminów: 
Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

Z okazji jubileuszu 150-lecia
Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich

składam serdeczne podziękowania
Miejsko-Gminnej Radzie KGW  w Zgierzu 
oraz wszystkim Członkiniom organizacji
z terenu naszej gminy za wszechstronną

działalność, kultywowanie tradycji
i reprezentowanie społeczności lokalnej

oraz życzę dalszych sukcesów i satysfakcji
z pełnienia ważnej roli społecznej

we wspólnocie gminy Zgierz

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

ŚP.
Krzysztofa

Jędrzejczaka

składają

Ochotnicza Straż Pożarna
w Szczawinie

Koło Gospodyń Wiejskich
w Szczawinie

KONDOLENCJE

W dniu 29 kwietnia 2016 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgierzu  zakończył   rekrutację  uczestników do projektu pn. „Aktyw-
ność społeczno–zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2016-2017,  Oś priorytetowa – IX Włączenie społeczne,  Działanie
- IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałanie – IX.1.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany
w kwocie 759.796,54 zł, zarejestrowany w Centralnym Systemie Telein-
formatycznym pod nr RPLD.09.01.01-10-B024/15.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem rekrutacji było zakwa-
lifikowanie do projektu 32 uczestników (22 kobiety i 10 mężczyzn).
Uczestnicy projektu będą realizowali szereg działań aktywizacyjnych
i integracyjnych. Warsztaty z psychologiem mają na celu zdobycie przez
uczestników projektu umiejętności interpersonalnych. Szkolenie kompu-
terowe, ma przybliżyć i ułatwić obsługę komputera, programów biurowych
i pracę z internetem, aby uczestnicy mogli elektronicznie poszukiwać
zatrudnienia. 20 uczestników projektu odbędzie również zajęcia grupowe
i indywidualne z doradcą zawodowym, dzięki którym sprecyzują swoją
dalszą drogę zawodową, określą, jakie kwalifikacje zawodowe powinni
zdobyć lub podwyższyć, a także poszerzą warsztat aktywnego poszukiwa-
nia pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, by uzyskać zatrudnienie
dające zadowolenie, satysfakcję i bezpieczeństwo socjalne.  20 uczestników
projektu zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe, do prac społecznie
użytecznych, a następnie do odbycia stażu zawodowego w ramach projektu.
10 osób ukończy kurs prawa jazdy kategorii B. Dwóch uczestników
projektu jako osoby uczące się będą miały zapewnione indywidualne
zajęcia z logopedą i informatyczne.
Wszyscy uczestnicy projektu odbędą również indywidualne spotkania
z prawnikiem w celu pomocy i rozwiązania ich  problemów z zakresu
prawa pracy, prawa rodzinnego, cywilnego, alimentacyjnego, spadkowego
czy karnego. Celem tego projektu jest nie tylko zdobycie lub podwyższenie
kwalifikacji zawodowych, ale również integracja społeczna mieszkańców
gminy Zgierz.   

W dniu 17 maja 2016 r. wszyscy zakwalifikowani do projektu uczestnicy
podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie. Uczestników podzielono
na trzy dziesięcioosobowe grupy. W dniu 18.05.2016 r. pierwsza grupa
uczestników projektu rozpoczęła trening umiejętności interpersonalnych.     

Koordynator Projektu
Małgorzata Bibel

AKTUALNE INFORMACJE NA:

www.gminazgierz.pl

Wyrazy współczucia 

Rodzinie

ŚP.
Stanisławy

Jurkowskiej

składają

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Zastępca Wójta Gminy Zgierz
Wiesław Olender

Wyrazy współczucia
oraz słowa otuchy najbliższej

Rodzinie

ŚP.
Amelii

Królikowskiej

składają

Koło Gospodyń Wiejskich
w Szczawinie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Szczawinie

Wyrazy głębokiego
współczucia Rodzinie i Bliskim

z powodu śmierci

ŚP.
Stanisławy

Jurkowskiej
najstarszej 108-letniej 

Mieszkanki Białej

składają

Sołtys i Rada Sołecka 
sołectwa Biała

wraz z mieszkańcami
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22 maja br. w Poddębicach odbyły
się uroczyste obchody jubileuszu 150-lecia
Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach
polskich. Uroczystości rozpoczęła msza
święta w kościele pw. św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy. Po mszy goście
i gospodarze przejechali bryczkami
na główne uroczystości - na miejscowy
stadion MOSiR. Zebranych przywitał
przewodniczący Rady Regionalnego
Związku Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych w Łodzi Krzysztof Banasiak.
W gronie przedstawicieli samorządów woje-
wództwa łódzkiego gminę Zgierz reprezen-
towała wójt Barbara Kaczmarek.

Miejsko-Gminną Radę KGW w Zgierzu
na obchodach jubileuszowych reprezento-
wały przedstawicielki  wszystkich czternastu
kół z terenu gminy Zgierz. Panie z kół
z Łagiewnik Nowych, Rosanowa i Ciosen
przygotowały potrawy regionalne i współ-
czesne. Popisowe dania to: prażoki
z kapuśniakiem znad Czerniawki (KGW
Łagiewniki Nowe), rosanowskie kluseczki
z farszem mięsnym (KGW Rosanów)
oraz pierogi ruskie i pierogi z grzybami
i kapustą (KGW Ciosny). Wśród stoisk
twórców ludowych można było oglądać
i zakupić prace pań z Rosanowa i Łagiewnik
Nowych. Zespół śpiewaczy „Giecznianki”
z Kapelą Zenona Rudnickiego wystąpił
na estradzie z bogatym i lubianym repertua-
rem. Serca publiczności zdobyły „Giecz-
nianki” piosenką „Jedno jest niebo                                                                                                                                                                                

28 kwietnia Rada Gminy Zgierz zebrała
się na XX sesji w bieżącej kadencji.
Większość omawianych i głosowanych
uchwał dotyczyła zagadnień gospodarczo-
budżetowych. Gmina Zgierz dofinansuje
ze swojego budżetu inwestycje na drogach
powiatowych. I tak na przebudowę drogi
Biała-Kębliny przewidziano kwotę ok. 403
tys. zł (suma maksymalna może zostać
pomniejszona w zależności od ogólnych
kosztów prac), zaś kolejne ponad 120 tys. zł
zarezerwowano na wsparcie budowy
chodników przy drogach powiatowych
w Grotnikach i Ustroniu. W ślad za decyzją
o partycypacji gminy w opisywanych przed-
sięwzięciach, realizowanych przez zgierskie
starostwo, radni dokonali stosownych
przeniesień środków w ramach obowiązują-
cej uchwały budżetowej.

Gminie Zgierz za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
udało się pozyskać środki na realizację
projektu "Aktywność społeczno-zawodowa
gwarancją bezpiecznej przyszłości",
co spowodowało konieczność naniesienia
zmian w tegorocznym budżecie. Radni
przyjęli zatem zwiększenie dochodów
i wydatków w dziale pomocy społecznej.
Przeniesienia budżetowe dotyczyły również
nieznacznego powiększenia puli dochodów
z tytułu podatków oraz uzupełnienia działu
administracji publicznej o wydatki m.in.
na zakup usług.

W związku z koniecznością nowelizacji
uchwały w sprawie ustalenia poboru podat-
ków w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso, radni
przyjęli stosowną uchwałę. Przypomnijmy,
że prowizja inkasentów (sołtysów) z tytułu
poboru podatku waha się - w zależności
od sołectwa - od 6,5% do 20% należności.
Radni uchwalili plan gospodarki niskoemi-
syjnej dla gminy Zgierz na lata 2015-2020.
Ten strategiczny dokument jest konieczny
m.in. w celu pozyskania przez gminę środ-
ków zewnętrznych na szereg działań,
skutkujących ochroną środowiska i efektyw-
nością energetyczną. Należą do nich np.
budownictwo energooszczędne, moderniza-
cja oświetlenia ulicznego, termomoderniza-
cja budynków czy kampanie edukacyjne,
których celem jest kształtowanie postaw pro-
ekologicznych. Ze szczegółami programu
można zapoznać się na stronie internetowej
gminy Zgierz: www.gminazgierz.pl

Rada Gminy Zgierz uchwaliła cennik
biletów obowiązujący w gminnej komunika-
cji autobusowej. I tak przykładowo pasaże-
rowie korzystający z linii Rosanów-Zgierz
zapłacą za bilet jednorazowy 3,50 zł; bilet
z Brachowic do Zgierza kosztuje 4,70 zł,
a ze Szczawina do Zgierza - 3,70 zł. Przypo-
minamy, że uchwały w pełnym brzmieniu
są publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej gminy Zgierz, w dziale Prawo.
Zapraszamy na: www.gminazgierz.pl

dla wszystkich”.   
Wśród gości wyróżnionych statuetką
„150 lat KGW” za pomoc i wsparcie
Miejsko-Gminnej Rady KGW w Zgierzu
w przygotowaniu i wystawieniu podczas
uroczystości stołu kulinarnego znalazła
się wójt Barbara Kaczmarek.       

Warto przypomnieć, że w 1866 r.
w Piasecznie koło Gniewu (Pomorze Gdań-
skie) Juliusz Kraziewicz założył pierwszą
organizację kobiet wiejskich, która przybrała
nazwę „Towarzystwo Gospodyń”. 11 lat
później w Janisławicach na ziemi rawskiej
powstała pierwsza organizacja o nazwie
"Kolo Gospodyń Wiejskich". Jego założy-
cielką i pierwszą szefową była działaczka
społeczna Filipina Płaskowicka.
KGW były tworzone i funkcjonowały dzięki
wsparciu duchowieństwa, które w czasach
zaborów było ostoją patriotyzmu. Organiza-
cje kobiet były i są przekaźnikami tradycji
wiejskich, religijnych i narodowych.
Tradycją KGW jest m.in. wyplatanie
ze świeżego zboża i kwiatów wieńców
dożynkowych, udział w konkursach kulinar-
nych czy pokazach twórczości ludowej.                                                                                                                               

Miejsko-Gminna Rada KGW w Zgierzu
dziękuje Wójtowi Gminy Zgierz za okazaną
pomoc przy zorganizowaniu wyjazdu
do Poddębic oraz stoisk, które promowały
zarówno nasze koła, jak i gminę Zgierz
na wspaniałych uroczystościach jubileuszo-
wych.

Halina Szymańska

Koła Gospodyń Wiejskich: 150 lat 
wspaniałej tradycji i pracy społecznejXX sesja Rady Gminy Zgierz  

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 702
z ulicami Wycieczkową i Kasztanową
w Dąbrówce Wielkiej od lat jest utrapieniem
dla tych, którzy usiłują włączyć się do ruchu,
wyjeżdżając z dróg podporządkowanych.
Problem mogłoby rozwiązać rondo.
Jak pokazują doświadczenia z tej samej trasy
wojewódzkiej, wybudowanie ronda
w Zgierzu (przy wylocie w kierunku Piątku)
ułatwiło życie podróżnym. Ruch okrężny
na skrzyżowaniach sprzyja również bezpie-
czeństwu, czego dobitnym przykładem jest
skrzyżowanie w Warszycach. Od czasu jego
przebudowy nie dochodzi już do wypadków
drogowych, które w tamtym miejscu pochło-
nęły wiele ofiar. 

Od lat mieszkańcy Dąbrówek skarżą
się na trudności, związane z wyjazdem
z drogi podporządkowanej, zwłaszcza
ze skrętem w lewo. Natężenie ruchu
na drodze wojewódzkiej powoduje,
że manewr włączenia się do ruchu trwa
bardzo długo. Kolejka pojazdów oczekują-
cych na wyjazd z Dąbrówek w godzinach
porannego i popołudniowego szczytu
to codzienność. Kierujący w napięciu
oczekują na lukę w ciągu aut, poruszających
się na trasie Zgierz-Piątek. Czasami zajmuje
to kilka minut. Nierzadko dochodzi do sytua-
cji desperackiego wymuszenia pierwszeń-
stwa. Skrzyżowanie w Dąbrówce Wielkiej
to również miejsce groźnych kolizji. Wielu
kierowców próbuje ominąć feralne miejsce
na różne sposoby, np. wydłużając sobie drogę
objazdem do ul. Szczawińskiej, co zazwyczaj
– mimo nadłożenia kilometrów – okazuje
się skutecznym sposobem na szybsze dotarcie
do Zgierza. 

Od kilku lat mieszkańcy interweniowali
w sprawie skrzyżowania, prosząc o jego
przebudowę. Działania w tej sprawie podjęły 

również władze gminy Zgierz. Zarządcą
drogi wojewódzkiej jest samorząd woje-
wództwa łódzkiego i to w jego kompeten-
cjach leży przeprowadzenie postulowanej
przebudowy. Starania wójta Barbary
Kaczmarek poparł poseł Marek
Matuszewski, który wystąpił ze stosownym
wnioskiem do marszałka województwa łódz-
kiego.

Jak wynika z odpowiedzi, Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego nie bierze pod uwagę
możliwości budowy ronda jako zbyt kosz-
townej. Zamiast tego jest inna koncepcja:
wydzielenia na drodze wojewódzkiej dodat-
kowych pasów dla skręcających w lewo
w ulice Wycieczkową i Kasztanową, co ma
poprawić sytuację w newralgicznym punkcie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przewi-
duje, że natężenie ruchu na trasie Zgierz
-Piątek z czasem się zmniejszy. Ma na to
wpłynąć otwarcie odcinka autostrady A1
od Strykowa do Tuszyna oraz planowana
budowa drogi ekspresowej S14, którą będzie
można ominąć Zgierz, dojeżdżając do węzła
na A2 w Emilii.
Ten sam argument podnoszono w sprawie
drugiego z problematycznych skrzyżowań
w Dąbrówce – drogi wojewódzkiej z trasą
wiodącą do Rosanowa. Wyjazd z drogi pod-
porządkowanej również stanowi problem –
zwłaszcza dla skręcających w stronę Piątku.
Problemy nasilają się w godzinach porannych
oraz w niedzielne popołudnia, w tradycyj-
nych porach nasilonego ruchu w kierunku
Zgierza. Przed tygodniem doszło tam
do kolejnej kolizji. Władze gminy zwracają
zarządcy drogi uwagę na konieczność
poprawy bezpieczeństwa również w tym
miejscu. Koncepcje Zarządu Dróg Woje-
wódzkich dotyczą wytyczenia w obrębie
także i tego skrzyżowania tzw. lewoskrętów.

Skrzyżowanie z problemami
Dąbrówka Wielka

Z prac Rady Gminy Zgierz
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Otwarcie dróg gminnych w Kwilnie i Lorenkach

Pies cieszy się opinią najwierniejszego
przyjaciela człowieka. Niestety, czasami
zapominamy, że lojalność czworonogów
dotyczy ich właścicieli, a nie postronnych
osób, które jawią się zwierzęciu jako zagro-
żenie. Wrodzony instynkt nakazuje psom
pilnowania swojego terytorium, a jego
obrona oznacza agresję. Każdy z nas znalazł
się w sytuacji agresywnego zachowania psa.
Jeśli oddziela nas od zwierzęcia solidne
ogrodzenie, skończy się co najwyżej
na strachu. Coraz częściej jednak docierają
do urzędu skargi na psy biegające swobodnie
po drogach czy lasach, a więc w przestrzeni
publicznej. Z tego powodu przypominamy,
jak surowe są konsekwencje niedopilnowania
przez właścicieli swoich czworonożnych
pupili.

Zgodnie z prawem, właściciele zwierząt
są zobowiązani do opieki nad nimi,
a co za tym idzie – również nadzoru.
Pod żadnym pozorem nie wolno wypuszczać
psa poza obręb posesji bez smyczy i kagańca.
Obowiązkiem właściciela jest również
należyte zabezpieczenie ogrodzenia tak,
aby pies nie mógł się wydostać. Niedopełnie-
nie tych obowiązków jest wykroczeniem,
podlegającym karze grzywny. Mandat
w takiej sytuacji może wynieść nawet 250 zł.
Jeśli jednak pies znalazłby się na drodze
publicznej, powodując niebezpieczeństwo
dla ruchu (w tym również dla pieszych),
grzywna drastycznie wzrasta do 1500 zł.
Nie warto zatem bagatelizować sprawy
i dopuszczać do sytuacji, w której nasze
czworonogi gonią za rowerami czy obszcze-
kują pieszych, a my zapewniamy, że piesek
„nie ugryzie”… To nie ma żadnego znacze-
nia: możliwość zagrożenia czyjegoś zdrowia
jest faktem, wycenionym przez ustawodawcę
na konkretną sumę, widniejącą na mandacie.

Nawet półtora tysiąca złotych 
mandatu za psa biegającego

po drodze bez kagańca!

Uroczyste przecięcie wstęgi na drogach gminnych w Kwilnie (21 maja) i Lorenkach (23 maja) symbolicznie zakończyło największą
od lat modernizację infrastruktury drogowej w północnej części gminy Zgierz. Długo wyczekiwane przez mieszkańców asfaltowe odcinki
dróg to jeden z elementów realizacji opracowanej w ubiegłym roku Strategii rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020. Opisywane inwestycje
są przykładem sukcesywnego wyrównania standardów gminnej sieci drogowej, a co tym idzie – również warunków życia mieszkańców,
komunikacji oraz perspektyw dalszego rozwoju urbanistycznego i gospodarczego. Dla lokalnej społeczności sołectw Kwilno i Lorenki
oddanie do użytku dróg z asfaltową nawierzchnią to wydarzenie doniosłe, stąd też inicjatywa mieszkańców w zakresie zorganizowania
symbolicznych ceremonii z udziałem władz gminy Zgierz. Wstęgę przecinali: wójt Barbara Kaczmarek, zastępca wójta Wiesław Olender,
radna Gabriela Skopiak, sołtysi Teresa Kacprzak (w Kwilnie) i Jan Manista (w Lorenkach) oraz przedstawiciele mieszkańców.

DROGIE DZIECI,
NIECH SPEŁNIAJĄ SIĘ WASZE MARZENIA,

A RADOŚĆ I UŚMIECH 
TOWARZYSZĄ WAM KAŻDEGO DNIA!

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

LORENKI
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Doniosłym punktem niedzielnej ceremonii
w Ustroniu było nadanie i poświęcenie
nowego sztandaru oraz dekoracja druhów
i organizacji społecznych odznaczeniami,
m.in. Medalem „Za Zasługi dla Poża-
rnictwa”. 

Fundatorami nowego sztandaru są: druh
Leszek Olczak, druh Zbigniew Mirowski,
druh Piotr Rżanek, druh Radosław Olczak,
druhna Maria Bednarek, druh Marcin
Bednarek, druh Wiesław Górski, druh
Wojciech Mirowski, druh Tomasz
Pakulski, druh Kamil Libucki, druh Łukasz
Gawrysiak, druh Arkadiusz Kaźmierczak,
Państwo Barbara i Piotr Klem, Państwo
Gosia i Andy Barker.

Uchwałą Prezydium Zarządu  Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Złotym Znakiem Związku, odznaczony został
druh Leszek Olczak.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Poża-
rnych RP odznaczeni zostali: Złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - druh
Ryszard Mendel; Srebrnym medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: druh Antoni
Andrysiak,  druh Wiesław Kaleta, druh
Wiesław Górski i druh Grzegorz Stasiak.

15 maja br. w Ustroniu odbyły się gminne
obchody Dnia Strażaka. Doroczne święto
z okazji wspomnienia patrona,
św. Floriana, miało szczególną oprawę
w związku z jubileuszem 50-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej Ustronie-Grotniki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach,
sprawowanej przez proboszcza parafii
o. Krzysztofa Jezierskiego w intencji
strażaków. Następnie uczestnicy ceremonii
przemaszerowali – w ślad za okazale prezen-
tującymi się pocztami sztandarowymi
i przy akompaniamencie strażackiej orkiestry
– na teren strażnicy w Ustroniu.

Podczas części oficjalnej uroczystości
wójt Barbara Kaczmarek w mieniu samo-
rządu gminy Zgierz złożyła strażakom życze-
nia z okazji ich święta oraz wręczyła
pamiątkowe fotografie, przedstawiające
udział poszczególnych jednostek w ważnych
wydarzeniach w ciągu minionego roku.
Szczególne słowa uznania skierowała
pod adresem bohaterów jubileuszu – świętu-
jących półwiecze swojej organizacji straża-
ków z Ustronia i Grotnik. Historia jednostki
OSP została utrwalona na kartach kronik,
które posłużyły do wykonania niezwykłego
upominku: mobilny roll-up będzie przypomi-
nał wszystkim o bogatych tradycjach i dzia-
łalności ludzi, tworzących jednostkę. Z kolei
w głównej sali świetlicy zamontowano ufun-
dowane przez gminę tablice, prezentujące
historię gmachu strażnicy – od budowy fun-
damentów, zapoczątkowanej w 1976 r., po
oddanie obiektu do użytku – niemal dokład-
nie 30 lat temu. Dla miejscowych strażaków
i ich rodzin to wzruszająca pamiątka społecz-
nej aktywności mieszkańców.

„Ochotnicza Straż Pożarna to służba
niezwykła – mówiła wójt Barbara Kaczmarek
- doskonale wyszkoleni wolontariusze
spieszący z pomocą ludziom i ich dobytkowi
w sytuacji zagrożenia niszczycielskim żywio-
łem oraz w obliczu innych niebezpieczeństw,
zawsze gotowi do akcji, ilekroć zabrzmi
sygnał alarmowy. Ochotnicza formacja
strażacka to także organizacja integrująca
społeczność lokalną, budująca więzi między-
ludzkie, pobudzająca aktywność społeczną.
To ostoja wartości i tradycji bliskich naszym
sercom. To żywy pomost, łączący historię
i współczesność. Jest to wreszcie niezwykły
fenomen: dzieło przodków znajduje kontynua-
cję kolejnych generacji. Strażacki mundur
staje się dziedzictwem przekazywanym
młodemu pokoleniu wraz z systemem warto-
ści, które są fundamentem etosu OSP. Ochot-
nicze Straże Pożarne są nieodłączną częścią
naszej kultury i tradycji oraz ważnym
ośrodkiem wychowania, kształtującym
postawę bezinteresownej pomocy i solidarno-
ści, tak bardzo potrzebną we współczesnym
świecie”.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz
Marek Telenda odczytał list gratulacyjny
od prezesa Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemara Pawlaka.

Gospodarzami uroczystości jubileuszowej
w Ustroniu-Grotnikach byli kierujący tamtej-
szą jednostką prezes Leszek Olczak oraz na-
czelnik Zbigniew Mirowski; dowódcą
uroczystości był druh Stanisław Stańczyk.
Maria Bednarek, sekretarz Zarządu OSP
Ustronie-Grotniki, przypomniała rys histo-
ryczny organizacji, wskazując najważniejsze
wydarzenia.                     

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP przyznano odznaki za wysługę
lat  następującym członkom Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ustroniu-Grotnikach:
za wysługę 40 lat - druh Wiesław Kaleta;
za wysługę 35 lat - druh Leszek Olczak
i druh Wiesław Wieczorek; za wysługę
30 lat - druh Zbigniew Mirowski, druh
Antoni Andrysiak i Ryszard Mendel;
za wysługę 25 lat - druh Wiesław Górski;
za wysługę 20 lat - druh Grzegorz Stasiak;
za wysługę 15 lat - druh Radosław Olczak,
druh Radosław Skrzypczyński, druh
Bartosz Stencel i druh Damian Sobczyk;
za wysługę 5 lat - druh Piotr Rżanek, druh
Marcin Bednarek, druh Wojciech Mirow-
ski, druh Łukasz Gawrysiak i druh Michał
Kujawa. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Brązowym Krzyżem Zasługi został odzna-
czony Zbigniew Mirowski (odznaczenie zo-
stanie wręczone przez wojewodę łódzkiego).                       

Uroczystość uświetniły występy połączo-
nych orkiestr dętych: działającej przy GOK
w Dzierżąznej oraz orkiestry OSP
w Brzezinach - pod batutą kapelmistrza
Radosława Szymczyka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Brązowym medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali: druh Radosław Olczak, druh
Radosław Skrzypczyński, druh Bartłomiej
Stencel, druh Damian Sobczyk, druh Piotr
Rżanek i druh Marcin Bednarek.

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” – za wieloletnie wspieranie  dzia-
łalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej
dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej
Polskiej - odznaczone zostały: Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Grotnikach-Ustroniu oraz
Koło Gospodyń Wiejskich z Jedlicza A i B.

Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zgie-
rzu Odznaką ”Wzorowy Strażak” odznaczeni
zostali: druhna Dorota Górska, druhna
Beata Rżanek, druhna Maria Bednarek,
druh Wojciech Mirowski, druh Łukasz
Gawrysiak, druh Michał Kujawa, druh
Arkadiusz Kaźmierczak, druh Grzegorz
Kaźmierczak, druh Tomasz Pakulski,
druh Kamil Libucki, druh Łukasz
Stegliński, druh Konrad Sibilski, druh
Damian Michalak.

Strażackie święto w Grotnikach i Ustroniu
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W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach po raz ósmy odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny. Bohaterem tegorocznej "Corridy Ortograficznej" został patron
literacki roku 2016 Henryk Sienkiewicz.

Niezwykłą imprezę edukacyjną, skupiającą uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół
szkoły, zainaugurował występ chóru "Leśne Nutki". Najmłodsi uczniowie, należący
do szkolnego teatrzyku "Gadu-Gadu", przedstawili biogram Henryka Sienkiewicza.
Był to wstęp do sesji popularno-naukowej, poświęconej sylwetce wybitnego pisarza,
podczas której uczniowie wygłosili przygotowane przez siebie referaty. Oliwia Krysińska
i Ala Wrześniewska (kl. VI) opowiedziały o pracy nad projektem "Nasz album… śladami
Stasia i Nel". Uczennice klasy III gimnazjum Ola Kapica, Wiktoria Markiewicz
i Weronika Sobieszczyk przygotowały prezentację na temat podróży Henryka Sienkiewicza
i ich wpływu na twórczość oraz o adaptacjach filmowych dzieł autora Trylogii. Uczniowie
ZSG ze Słowika zaprezentowali przedstawienie pt. "Wywiad z Sienkiewiczem".

Po sesji nadszedł czas turniejowych zmagań z ortografią. Zaproszeni goście, rodzice,
nauczyciele i uczniowie szkół z Parzęczewa, Szczawina, Słowika, Dąbrówki Wielkiej
i Grotnik przystąpili do dyktanda - tekstu Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel".
Choć dyktando nie należało do najłatwiejszych, uczestnicy doskonale poradzili sobie
w "walce z bykami".

W kategorii szkół podstawowych najwyższe miejsca na podium zajęli uczniowie
z Parzęczewa: Dobrosława Pawlak (I m.) i Kacper Wąchała (II m.). III miejsce zajęła
reprezentantka naszej gminy - Maria Szpakowska ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wielkiej. Wyróżnienie otrzymała Alicja Wrześniewska (ZSG w Grotnikach).

W kategorii gimnazjów wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce - Alicja
Banasiak (ZSG w Grotnikach), II miejsce - Aleksandra Bystrońska (ZSG w Grotnikach),
III miejsce - Małgorzata Wachowicz (ZSG w Szczawinie), Natalia Słabęcka (ZSG
w Słowiku). Zapraszamy do udziału w kolejnej Corridzie Ortograficznej.

Organizatorki: 
Ewa Gontarska-Pawluczyk i Monika Talarek

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym odbył
się gminny konkurs języka angielskiego dla klas IV-VI „The Master of Spelling”.
Jego celem było zainteresowanie dzieci klas IV-VI nauką języka angielskiego, wyłonienie
uczniów zdolnych językowo oraz podniesienie poziomu ich umiejętności językowych
w zakresie języka angielskiego. Organizatorką konkursu była nauczycielka języka angiel-
skiego Justyna Kraszewska. Na początek zadaniem uczniów było poprawne zapisanie
słyszanego tekstu. Ze względu na trudne słownictwo, pierwszy etap okazał się dość dużym
wyzwaniem dla uczestników. W drugiej części konkursowych zmagań poszczególni
uczniowie losowali po 3 wyrazy; prowadzący wymawiał je na głos, a zadaniem uczestnika
konkursu było przeliterowanie usłyszanego słowa. Po podliczeniu punktów, wyniki przed-
stawiały się następująco: I miejsce zajął Michał Graszka (SP w Besiekierzu Rudnym),
II miejsce – Alicja Szafarz (SP w Białej), a III miejsce – Julia Jabłońska (ZSG w Giecz-
nie). Dyrektor Elżbieta Sobczyńska-Kaźmierczak wręczyła wszystkim uczniom dyplomy
i nagrody książkowe oraz podziękowała nauczycielkom, które przygotowały dzieci
do konkursu – paniom: Jolancie Sochali, Annie Fabiańskiej i Justynie Kraszewskiej). 

W dniu 20 maja br. w Szkole Podstawowej W Besiekierzu Rudnym odbył się II Gminny
Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III. Organizatorką konkursu była nauczycielka
języka angielskiego Justyna Kraszewska. Jego ideą było zainteresowanie dzieci klas
nauczania zintegrowanego nauką języka angielskiego, a także rozwijaniem swoich
umiejętności i wiedzy. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwsza część polegała
na rozwiązaniu testu, który sprawdzał wiedzę leksykalno-gramatyczną, natomiast
w kolejnej, uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie piosenki, wiersze
lub scenki. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco: I miejsce zajęli: Dominik Abramczyk (ZSG w Szczawinie),
Patrycja Kacela (SP w Besiekierzu Rudnym), Marianna Suska (SP w Besiekierzu
Rudnym) i Konstancja Kula (ZSG w Giecznie). II miejsce zdobyli: Natalia Juźwicka
(SP w Białej) i Wiktor Janicki (SP w Dąbrówce Wielkiej). Na III miejscu uplasowali się:
Zuzanna Adamczewska (SP w Białej) i Blanka Zagajewska (ZSG w Grotnikach). 

Justyna Kraszewska

Uczniowie VI  klasy Szkoły Podstawowej w Szczawinie wzięli udział w X edycji
wojewódzkiego konkursu historycznego „Polska Piastów”. Konkurs organizowany
przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgromadził
w tym roku 1200 uczestników
z całego województwa łódzkiego.
Młodzi mistrzowie historii Polski
walczyli o tytuł laureata w trzech
etapach: szkolnym, rejonowym
i wojewódzkim. Do etapu rejono-
wego, który odbył się w lutym
2016 r., zakwalifikowało się 157
uczniów szkół podstawowych
Łodzi i województwa łódzkiego.
W kwietniu w finale trudny test
z wiedzy o Polsce Piastowskiej
rozwiązywało już tylko wąskie
grono 35 finalistów.
Komisja Konkursowa w tego-
rocznej edycji konkursu przyznała 11 tytułów laureata. Ogromny sukces odniosły dwie
uczennice szkoły w Szczawinie, które znalazły się w gronie laureatów X Konkursu „Polska
Piastów”: III miejsce zajęła Zuzanna Wołowska, V miejsce Maria Jędrzejczak. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce
28 kwietnia 2016 roku w pięknej scenerii Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej. Gratulując obu uczennicom imponującego sukcesu, dziękujemy
za wytrwałość i niemal roczną pracę w ramach koła historycznego prowadzonego
w Szczawinie przez nauczyciela historii Krzysztofa Wołowskiego. Już dziś zachęcamy
uczniów przyszłych klas IV-VI do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu
„Polska Jagiellonów” w edycji 2016/2017.

W dniach 12-16 maja dziewięcioro uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej
im. J. Kasińskiego w Białej wzięło udział w obozie szkoleniowym EUROWEEK w Między-
górzu. Obóz ten został zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Program
EUROWEEK – Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym, pozwalającym młodym
ludziom aktywnie funkcjonować we współczesnym społeczeństwie. Realizowane jest to przez
rozwijanie w młodzieży ważnych umiejętności społecznych: autoprezentacji, prowadzenia
konwersacji oraz pracy w zespole. Zajęcia – w języku angielskim - prowadzone były
przez   zagranicznych wolontariuszy w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych
oraz grupowych projektów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznawali kulturę krajów
wolontariuszy goszczonych przez EFM, tj. Azerbejdżanu, Indii, Turcji, Filipin i Meksyku.
Podczas obozu uczestniczący w nim uczniowie naszej szkoły rozwinęli swoje umiejętności
interpersonalne oraz nawiązali nowe przyjaźnie. Uroki Kotliny Kłodzkiej uczestnicy szkolenia
mogli podziwiać podczas zorganizowanej dla nich wycieczki do Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej
oraz na spacerach po okolicach Międzygórza.

Anna Fabiańska

Sienkiewicz i „Corrida” w Szczawinie

Szóstoklasiści z Białej w Szkole Liderów 

LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU HISTORYCZNEGO

Młodzi mistrzowie języka angielskiego

EKO-KONKURS rozstrzygnięty 
W kwietniu br. w Zespole Szkolno -Gimnazjalnym w Szczawinie rozstrzygnięty został

Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej. Uczniowie przygotowywali
się do konkursu pod opieką nauczycielek: Haliny Kubiak (ZSG w Grotnikach), Anety
Mirowskiej (ZSG w Słowiku) i Ireny Konsowicz (ZSG w Szczawinie). Wyniki turnieju,
promującego zainteresowanie środowiskiem naturalnym, przedstawiają się następująco:
I miejsce - z  espół w składzie: Piotr Tomczak, Antoni Flies i Michał Nowiński (ZSG
w Szczawinie); II miejsce - Natalia Słabęcka, Agata Tamborska i Jakub Kubiak
(ZSG w Słowiku); III miejsce - Paulina Kleszczyńska, Martyna Lewandowska i Nadia
Romek (ZSG w Szczawinie).

6 maja 2016 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie odbyła się XI edycja Konkursu
Języka Angielskiego dla klas IV-VI.  W części pisemnej uczniowie wykazywali się umiejętno-
ściami komunikacyjnymi, znajomością słownictwa i gramatyki, a także kultury krajów anglo-
języcznych. Poprzeczka postawiona była wysoko: liczba poprawnych wariantów odpowiedzi
w poszczególnych pytaniach wahała się od 1 do 4, a za błędnie zaznaczone odpowiedzi jury
odejmowało punkty. W części ustnej uczestnicy konkursu omawiali wylosowany przez siebie
temat, np. opowiadając o swojej rodzinie lub zainteresowaniach. Najlepsze wyniki z testu uzys-
kali: Martyna Rucińska (ZSG w Giecznie) – 96,4% prawidłowych odpowiedzi i tym samym
I miejsce; Michał Graszka (SP w Besiekierzu Rudnym) – 92,8% i II miejsce; Alicja Szafarz
(SP w Białej) - 92% i III miejsce. Dalsze miejsca (IV-VI) zajęli uczniowie ze Szczawina: Tymon
Piekarski (90%), Piotr Łuba (87,6%) i Dawid Przybysz (86,7%). Zdaniem organizatora kon-
kursu - nauczyciela języka angielskiego Karola Włodarczyka, większość uczestników sumien-
nie przygotowała się do konkursu, a ich umiejętności prezentowały się na wysokim poziomie.

27 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu odbyła się XV edycja
konkursu dla uczniów z miasta Zgierza i gminy Zgierz „Moje miasto, moja rodzina”,
organizowany pod patronatem m.in. Urzędu Gminy Zgierz i Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.
Uczestnicy konkursu przedstawiali informacje na temat swoich przodków oraz miejsc związa-
nych z historią rodziny. Prezentowane pamiątki zachwycały jury swoją wartością historyczną,
a także sentymentalną. Miło nam poinformować, że na podium znaleźli się uczniowie szkół
z naszej gminy:  Oliwia Zielińska (SP w Dąbrówce Wielkiej) zajęła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych, a Julia Jabłońska (ZSG w Giecznie) - III miejsce w tej samej kategorii.
Wyróżnienia uzyskały Maria Szpakowska i Natalia Skupińska (SP w Dąbrówce Wielkiej).
Z kolei w kategorii gimnazjum miejsce III w konkursowej rywalizacji zdobył Bartłomiej
Bystrzycki (ZSG w Grotnikach), a wyróżniona została Wiktoria Markiewicz z tej samej
szkoły. Urząd Gminy Zgierz w komisji konkursowej reprezentowała Magdalena Tworska.

O historii rodzin i Małych Ojczyzn: sukcesy uczniów
z gminy Zgierz

Konkurs Języka Angielskiego w Szczawinie po raz dziewiąty

Uczennice Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie: Wiktoria Kociszewska,
Natalia Libiszewska, Aleksandra Marczak i Oliwia Stajuda, przygotowywane
pod kierunkiem Jolanty Chojeckiej-Stępniewskiej, zajęły V miejsce w wojewódzkim
finale XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
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Aby odtworzyć historię naszego Koła,
odbyłyśmy wiele spotkań z byłymi członki-
niami lub ich potomkami. Było wiele
opowieści, jakże ciepłych, w momencie
wspominania młodości, jak również prób
ustalenia pierwszego składu organizacji, dat,
wydarzeń. A oto co możemy powiedzieć
na pewno...

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu
zostało utworzone na początku lat 60. XX
wieku i liczyło wówczas około 15 pań
z Jedlicza A i B oraz Kontrewersu.
Założycielką i pierwszą przewodniczącą
organizacji była mama pani Jolanty
Kisiel-Mrówczyńskiej (obecnej członkini
KGW) – pani Teresa Bełdowska, która była
także skarbnikiem OSP w Jedliczu (założo-

nego 2
m a j a
1 9 4 3 r . ) .
Należy tu
nadmienić,
że państwo
Bełdowscy
to zapaleni
s p o ł e c z -
n i c y ,
b o w i e m
pan Józef
Bełdowski
w 1945 r.
z o s t a ł
s e k r e t a -
rzem OSP
Jedlicze.

Koło organizowało wówczas kursy kroju
(przyjeżdżała instruktorka z Łodzi), gotowa-
nia, pieczenia, przyrządzania past, sałatek, 

galantyn. Odbywały się one najpierw                       
w szkole, ale również bardzo często u pani
Bełdowskiej w domu. Koło organizowało
również gaz w butlach dla gospodarstw
domowych oraz zajmowało się jego
dystrybucją. Przedsięwzięcie to rozpoczęto
latem 1974 r. Przewodnicząca włożyła wiele
wysiłku, aby namówić gospodynie do korzys-
tania z gazu. Koło gospodyń zakupiło
również pralkę „Franię”, która, jak
to się mówiło, „chodziła po wsi”, czyli była
wypożyczana za niedużą opłatą (za dobę).
Zajmowała się pani Stobiecka (mama pani
Anny Próchnickiej). Aby ułatwić życie
rolnikom, rozpoczęto hurtowe przywożenie
wiosną do jedlickich gospodarstw piskląt
z wylęgarni. Ale działalność Koła w tamtych
czasach to nie tylko praktyczne organizowa-
nie życia społecznego. Każdego roku
obchodzony był uroczyście Dzień Kobiet.
Latem odbywały się zabawy z orkiestrą
(oczywiście wieczorami po pracy), uroczyste
zebrania. Były organizowane przedstawienia
teatralne członkiń Koła, z których dochód
przeznaczony był na działalność KGW.
Jednego razu członkinie Koła wybrały
się samochodem do Ustronia na wycieczkę,
aby zobaczyć okolicę. Było to dla wielu
znaczące wydarzenie w ich zapracowanym
życiu.
Oczywiście, jak przystało na prawdziwą
organizację, każda z pań miała legitymację
członkowską oraz opłacała składki (była
to nieduża suma). Koło Gospodyń współpra-
cowało z OSP Jedlicze, wspierało ją
w ramach działalności społecznego komitetu
budowy Domu Strażaka (od 16 marca 1965
r. aż do 23 maja 1976 r., kiedy to nastąpiło
otwarcie remizy). Oznacza to, ni mniej ni
więcej, że  budynek  naszej świetlicy kończy 

w tym roku okrągłe 40 lat. W 1984 r. powięk-
szono budynek  o  oddzielny  garaż  i  posze-
rzono salę świetlicową. Obie organizacje
współpracowały w aranżowaniu życia
społecznego mieszkańców na przykład
wspólne zabawy, loterie fantowe itp.  
Należy odnotować, iż w latach 80. członkinie 
naszego Koła okazały pomoc w budowie
strażnicy w Ustroniu, a Koła z Jedlicza
i Ustronia współpracują ze sobą na stałe
od bardzo dawna. Nawet pozwolimy sobie
na odnotowanie faktu, że założycielką KGW
Grotniki-Ustronie była nauczycielka
ze szkoły w Jedliczu pani Żurawska.

W latach 90. działalność Koła ustała
ze względu na ciężką chorobę naturalnego
lidera tej organizacji – pani Teresy Bełdow-
skiej, która zmarła w 2002 r. Koło Gospodyń
Wiejskich Jedlicze reaktywowano w 2006 r.
dzięki zaangażowaniu miejskich społeczni-
ków pod przywództwem pani Janiny
Podstawki, która jest do dziś przewodni-
czącą. Już jako dziecko pani Janina
Podstawka  chodziła ze swoją mamą, panią
Marianną  Janicką, na zebrania do Koła
Gospodyń, uczestniczyła w prelekcjach i jego
pracach. Wiele wsparcia w działalności
społecznej okazała im wówczas przewodni-
cząca KGW Grotniki-Ustronie pani Bożena
Stasiak oraz pozostałe członkinie. Uroczysta
reaktywacja Koła Jedlicze nastąpiła dnia 2
marca 2006 r. przy okazji obchodów Dnia
Kobiet. Zaproszonych było wówczas wielu
przedstawicieli władz oraz zaprzyjaźnione
Koło z Ustronia.
Tradycją naszego Koła jest organizowanie
spotkań integrujących naszych mieszkańców,
spośród których wielu osiedliło się tutaj
niedawno. W dobie poruszania się wszędzie
samochodem, praktycznie jedyną okazją
na wzajemne poznanie się, a może i zaprzy-
jaźnienie, są organizowane przez nas pikniki,
festyny, np. te z cyklu „Grunt to Rodzinka”,
„Jedlickie spotkania z kulturą i tradycją”,
wieczornice itp., gdzie wspólnie przyjemnie
spędzamy czas i możemy pobyć razem,
porozmawiać, „zwolnić bieg” w tej zagonio-
nej codzienności. Koło Gospodyń wraz
z lokalnymi fascynatami organizuje nie tylko
rozrywkę, ale również pyszne poczęstunki,
często sumptem społecznym. Byliśmy już
dwukrotnie organizatorami wspaniałego
konkursu „Historia Ziemi Jedlickiej i okolic” 

z licznymi nagrodami oraz ogromną wiedzą
na temat naszej regionalnej historii, wniesio-
nej przez każdego z uczestników. Lokalnym 
ewenementem jest inicjatywa „Bazar                     
Jedlicki” – wzorowany na pchlich targach
czy wyprzedażach garażowych – kolejny
powód do sąsiedzkich spotkań i wymiany
niepotrzebnych już drobiazgów, okraszony
przepysznymi smakołykami przygotowanymi
przez panie z Koła Gospodyń. 
Na nasze uroczystości zapraszamy zaprzyjaź-
nione Koła z Proboszczewic, Gieczna,
oczywiście Ustronia, przedstawicieli władz,
przyjaciół. Bierzemy udział w dożynkach
gminnych przygotowując z naszymi
sołectwami stoiska oraz wieńce dożynkowe.
Współpracujemy z parafią w Grotnikach
oraz Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym
w Grotnikach. Uczestniczymy w kursach
i szkoleniach, bogacąc swoją wiedzę. Człon-
kinie Koła biorą udział w wycieczkach
poznając historię i tradycję naszego kraju.
Przedstawiciele okolicznych Ochotniczych
Straży Pożarnych są częstymi gośćmi
naszych spotkań.
Obecnie Koło Gospodyń w Jedliczu liczy 12
członkiń. Przewodniczącą jest w dalszym
ciągu pani Janina Podstawka, zastępcą
przewodniczącej - pani Anna Bednarek,
skarbnikiem – pani Helena Zajączkowska,
a społecznym sekretarzem i kronikarzem –
pani Iwona Ambroziak.

Istotą działania naszego Koła jest integracja
naszej lokalnej społeczności oraz motywacja
do jak najprzyjemniejszego spędzenia
wolnych chwil razem, co niewątpliwie nie
byłoby możliwe bez życzliwej pomocy władz
gminy oraz inicjatywy przedsiębiorczych
kobiet z okolicy.
Zwracamy się do wszystkich Państwa mogą-
cych uzupełnić historię Koła Gospodyń
Wiejskich w Jedliczu o kontakt z nami.
Z chęcią wysłuchamy wszelkich wspomnień
oraz uzupełnimy naszą wiedzę i kronikę
wydarzeń. A wszystko po to, by zapisać jak
najbardziej szczegółowo dzieje naszych wsi
oraz umocnić lokalny patriotyzm mieszkań-
ców. Wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania niniejszego artykułu, ogromnie
dziękuję za wsparcie oraz ogrom przekazanej
wiedzy i poświęcony czas. A całemu Kołu
życzę samych sukcesów i jak najbardziej
owocnej, wieloletniej działalności.

Iwona Ambroziak

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu
KARTKI Z HISTORII

Teresa Bełdowska 
- fotografia z archiwum

Maj i czerwiec to czas tradycyjnych rodzinnych pikników w naszej gminie, organizowanych
w szkołach i sołectwach. Jedna z takich imprez odbyła się 21 maja w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Słowiku. Zapraszamy do oglądania fotorelacji z pikników na profilu gminy
Zgierz na portalu społecznościowym Facebook. Jak nas znaleźć? Najłatwiej przez bezpośredni
link na stronie internetowej gminy Zgierz: www.gminazgierz.pl

Druga edycja „Bazaru Jedlickiego” za nami. 8 maja dopisała zarówno pogoda,
jak i frekwencja. Organizatorzy - KGW Jedlicze A i B oraz Rady Sołeckie - już zapowiadają
kolejną odsłonę imprezy jesienią.
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WYKREŚLANKA

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Wystarczy przesłać na adres Urzędu Gminy Zgierz
lub dostarczyć  do Biura Obsługi Klienta wypełniony
KUPON, aby wziąć udział w losowaniu 2 nagród: kubeczka
„Na Ziemi Zgierskiej” oraz książki.
Nagrodę za wykreślankę z poprzedniego numeru otrzymuje
Pan MAREK CZAPLIŃSKI z Dzierżąznej. Gratulujemy
i zapraszamy po odbiór w terminie do 31 grudnia br.

KUPON KONKURSOWY
hasło: ..........................................................................................
imię i nazwisko: .........................................................................
adres: ..........................................................................................
kontakt (nr telefonu lub e-mail):
....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Urząd Gminy Zgierz -Redakcję „Na Ziemi Zgierskiej” 
na potrzeby organizowanego konkursu dla Czytelników. 
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska
oraz nazwy miejscowości w przypadku wylosowania nagrody.

podpis: .............................................

Z podanego diagramu należy wykreślić słowa umiesz-
czone poniżej: poziomo, pionowo, ukośnie i wspak.
Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
OPTYMIZM, ZABAWA, RADOŚĆ, UŚMIECH,
BEZTROSKA, SZCZĘŚCIE, CIEKAWOŚĆ,
ENTUZJAZM, UFNOŚĆ, WYOBRAŹNIA,
POMYSŁOWOŚĆ, PSOTY, ENERGIA, ZAPAŁ,
SZCZEROŚĆ, SIŁA, ŻAR. 
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Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń do bezpłatnej publikacji materiału promocyjnego
przedłużony do 30 czerwca br. Specjalny dodatek „PANORAMA GOSPODARCZA GMINY
ZGIERZ” (na łamach „Na Ziemi Zgierskiej”) z prezentacją wszystkich zgłoszonych firm
ukaże się w sierpniu br. i będzie rozdawany również podczas tegorocznych DOŻYNEK.

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA

W TECHNOLOGII CYFROWEJ

BEZPŁATNE badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu
ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego
badania (możliwość wykonania badań od-
płatnych dla pozostałych pań spoza grupy

refundowanej przez NFZ - cena 60 zł)
GROTNIKI 20 VI 2016 r. (poniedziałek) 
przy Ośrodku Zdrowia, ul. Brzozowa 23 A;

BIAŁA 21 VI 2016 r. (wtorek) przy OSP.
Infolinia i zapisy:

tel: 42 254 64 10  lub 517 54 40 04
Do rejestracji telefonicznej należy przygotować
numer PESEL i numer telefonu kontaktowego.

Sponsorami Sportowego Dnia Dziecka
w Rosanowie byli: Fundacja Pomocy
Niepełnosprawnym „CARE” mgr Ewa
Łuczyńska, Europejskie Centrum Opieki
Medycznej i Pomocy Rodzinie „CARE”
Sp. z o.o. NZOZ „CARE” inż. Andrzej
Łuczyński, P.W.WIKAR Artur Telenda –
montaż i sprzedaż pokryć dachowych,
Emil Szostak Gospodarstwo Rolne –
producent żywności, Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe BAR „ARIZONA”
Beata Telenda, Usługi Budowlane
Tomasz Gwarczyk, Murarstwo Ogólne
Paweł Pietrzak, Cegielnia Dąbrówka
Zbigniew Zawadzki. Za pomoc i okazane
wsparcie dziękują organizatorzy: Koło
Gospodyń Wiejskich w Rosanowie
z przewodniczącą Marią Gwarczyk, LKS
Rosanów prezes Paweł Pietrzak, sołtys
Benedykt Tomczyk oraz przewodniczący
Rady Gminy Zgierz Marek Telenda.

Szczegóły na stronie www.gminazgierz.pl


