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Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

ŚP.
Małgorzaty 

Piwońskiej   

składa
Radna Gminy Zgierz

Kinga Banasik

Wyrazy współczucia
Małgorzacie i Krzysztofowi

Bednarkom
z powodu śmierci

Teścia - Ojca  

składają
Koleżanki z KGW Grotniki-Ustronie

oraz
M-G Rada KGW w Zgierzu

Wyrazy współczucia
Irenie i Bogdanowi

Kowalskim
z powodu śmierci

ŚP.
Stefana 

Malinowskiego  
składają koledzy z

Klubu Honorowych Dawców Krwi  
z Białej
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BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE
dla mieszkańców gminy Zgierz

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4
Rezerwacja: 

Biuro Obsługi Rady Gminy
tel. 42 716 25 15 w. 116

Najbliższy termin:

Podziękowania dla Mieszkańców Besiekierza Rudnego
za pomoc i wsparcie finansowe dla Rodziny Olejniczaków

składa Sołtys Besiekierza Rudnego

NAGRANIA 
AUDIOWIZUALNE

SESJI
RADY GMINY ZGIERZ,

UCHWAŁY, KOMUNIKATY 
I AKTUALNOŚCI

gminazgierz.pl

Podziękowania dla Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek,
Radnego Dariusza Sędzickiego i wszystkich ludzi wielkiego serca

za pomoc i wsparcie
składają Anna i Sławomir Olejniczakowie

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ (X 2017)

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE
13.10 godz. 10.45-14.45, 30.10 godz. 13.30-17.30 

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE
02.10 godz. 13.30-17.30, 10.10 godz. 09.45-13.45, 24.10  godz. 9.45-13.45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH
02.10 godz. 9.00-13.00, 16.10 godz. 13.00-17.00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
13.10 godz. 15.00-19.00, 27.10 godz.15.00-19.00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE
06.10 godz. 09.00-13.00, 20.10 godz. 13.00-17.00, 27.10 godz. 10.30-14.30

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁEJ
każdy poniedziałek godz. 12.30-15.30

Rowy melioracyjne, zgodnie z art. 73
ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.,
zalicza się do urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Pojęcie ,,urządzeń meliora-
cji wodnych szczegółowych” obejmuje rowy
wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie, drenowania, rurociągi
o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp
do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy
rybne, groble na obszarach nawadnianych,
systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnie-
niowych. Zgodnie z art. 77 ustawy Prawa
wodnego utrzymywanie tego rodzaju
urządzeń melioracji wodnych należy
do właścicieli gruntów, na których się znaj-
dują. Tylko gdy urządzenia te są objęte
działalnością spółki wodnej, taki obowiązek
obciąża spółkę.

Rowy znajdujące się na gminnych dział-
kach lub w pasie drogowym drogi
gminnej utrzymywane są przez gminę.
W odniesieniu do rowów i innych urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych położo-
nych na gruntach prywatnych, nie ma możli-
wości poniesienia wydatków z budżetu
gminy. Zarówno wykonanie jak i utrzymanie
tych urządzeń należy bowiem do właściciela
gruntu. Jeżeli powyższy obowiązek nie jest
wykonywany, organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego tj. starosta
ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie
do odnoszonych korzyści przez właścicieli
gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego
wykonywania. 

Spółki wodne działają na podstawie ustawy
Prawo wodne. Spółki wodne mogą być
tworzone do wykonywania, utrzymywania
oraz eksploatacji urządzeń  melioracji
wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych,
utrzymywania wód. Nadzór na działaniem
spółek wodnych sprawuje starosta, który
m.in. zatwierdza ich statut . Utworzenie
spółki wodnej następuje w drodze porozu-
mienia, co najmniej 3 osób fizycznych
lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

Do utworzenia spółki wodnej wymagane
jest:
- uchwalenie statutu spółki przez osoby
zainteresowane utworzeniem spółki,
- dokonanie wyboru organów spółki.

Osobowość prawną spółka zyskuje
z chwilą pozytywnej decyzji starosty.                

Następnie zarząd spółki ma 30 dni na jej
zgłoszenie do katastru wodnego prowadzo-
nego przez właściwy miejscowo regionalny
zarząd gospodarki wodnej. 
Organami spółki wodnej są:
1)  walne zgromadzenie;
2)  zarząd;
3)  komisja rewizyjna, o ile spółka liczy
więcej niż dziesięciu członków.

Statut może określać inne organy spółki,
niż ww. oraz określać warunki, przy których
walne zgromadzenie złożone z członków
spółki zostaje zastąpione przez walne
zgromadzenie delegatów.

Członek spółki wodnej jest obowiązany
do wnoszenia składek i ponoszenia na jej
rzecz innych określonych w statucie
świadczeń, niezbędnych do wykonywania
statutowych zadań spółki.

Wysokość składek i innych świadczeń
na rzecz spółki wodnej powinna być propor-
cjonalna do korzyści odnoszonych
przez członków spółki w związku z jej
działalnością. Jeżeli uchwalone przez spółkę
wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych składki
i inne świadczenia nie wystarczają na wyko-
nanie przewidzianych na dany rok zadań
statutowych, starosta może wystąpić
do organów spółki o podwyższenie wysoko-
ści tych składek i innych świadczeń; jeżeli
spółka wodna zajmująca się utrzymaniem
urządzeń wykonanych przy udziale środków
publicznych, mimo wystąpienia starosty,
nie podjęła odpowiedniej uchwały, starosta
może, w drodze decyzji, podwyższyć
wysokość tych składek i innych świadczeń.
Egzekucja należnych składek i świadczeń
odbywa się na zasadach egzekucji należności
podatkowych.

Przypominamy, iż brak stałej, systema-
tycznej konserwacji rowów melioracyjnych
prowadzi przy obfitych opadach deszczu
do lokalnych podtopień i zalewania posesji. 

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie
działań i czynności w celu doprowadzenia
do właściwego stanu przepustów i rowów
melioracyjnych zlokalizowanych na włas-
nych nieruchomościach. Rowy stanowią ciąg
sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego
utrzymania powoduje zagrożenie wystapie-
nia lokalnych podtopień.

/Urząd Gminy Zgierz/

SPÓŁKI WODNE

KONKURS EKOLOGICZNY
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZGIERZ

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w kolejnej edycji
konkursu z nagrodami:

Regulamin i szczegółowe informacje na www.gminazgierz.pl oraz w szkołach

Serdeczne podziękowanie
Druhom Strażakom, Paniom z KGW,
Rodzinie i Znajomym, którzy okazali
wiele życzliwości oraz uczestniczyli

w ceremonii pogrzebowej
ŚP.

Stefana 
Malinowskiego

Państwa obecność i współczucie
były dla nas ważnym wsparciem

w tych trudnych chwilach.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Żona, córka z mężem i wnuk
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Ideą przyznawanego uchwałą Rady Gminy
Zgierz tytułu "Przyjaciel Gminy Zgierz" jest
uhonorowanie osób, instytucji i organizacji
szczególnie zasłużonych dla gminnej wspól-
noty. Stało się tradycją, że wyróżnienia te są
wręczane w trakcie dorocznych uroczystości
dożynkowych. I tak podczas Dożynek Anno
Domini 2017 wyróżniono tegorocznych
laureatów: posła Marka Matuszewskiego,
Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną
oraz Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.

Marek Matuszewski sprawuje mandat
poselski od 2005 r. W swojej aktywności
parlamentarnej wiele uwagi poświęca spra-
wom społeczności gminy Zgierz, zabiegając
o korzystne rozwiązania legislacyjne
i administracyjne. Przypomnijmy, że w czasie,
gdy gmina Zgierz stanęła przed wizją lokali-
zacji na jej obszarze odkrywkowej kopalni
węgla, parlamentarzysta stanął po stronie
mieszkańców i poparł protesty społeczne
przeciw katastrofalnej w skutkach ekologicz-
nych i społecznych inwestycji. Był to ważny
głos w tej sprawie, wzmacniający stanowisko
społeczności lokalnej na forum publicznym.
Jako promotor kultury fizycznej i sportu
oraz wiceprezes Polskiego Związku Hokeja
na Lodzie, poseł Marek Matuszewski skutecz-
nie zaangażował się w procedurę starań gminy
Zgierz o dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu inwestycji budowy
wielofunkcyjnego boiska w Słowiku. Przed-
sięwzięcie to w bieżącym roku zakończyło się
sukcesem.

Zasługi Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej dla rozwoju centralnej Polski
są imponujące - to w jej ramach następuje
ważny dla gospodarki krajowej i lokalnej
rozwój w sektorze przemysłu i usług. Dzieje
się tak za sprawą skutecznej pracy Strefy
na rzecz pozyskiwania inwestorów dla na-
szego regionu. W bieżącej kadencji samorządu   

beneficjentem wspomnianych działań stała się
również gmina Zgierz, na terenie której poja-
wiają się noweinwestycje; przypomnijmy
chociażby zainaugurowaną w czerwcu br.
budowę fabryki Yamada Wentworth Develop-
ment. Lokalizacja dużych inwestycji w gmi-
nie Zgierz przyczynia się do jej rozwoju
w wielu płaszczyznach, począwszy od posze-
rzenia i uatrakcyjnienia lokalnego rynku
pracy, przez modernizację infrastruktury
po zagwarantowanie nowych środków,
wprowadzanych corocznie do budżetu gminy
z tytułu podatków.                           

Obchodzące w tym roku jubileusz 50-lecia
działalności Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
to jedna z najbardziej zasłużonych organizacji
regionalistycznych w województwie łódzkim,
obejmująca swoim zasięgiem cały powiat
zgierski, a więc i gminę Zgierz. Towarzystwo
działa na rzecz promocji kultury, historii
i turystyki regionalnej, odnosząc na tych
polach niekwestionowane sukcesy. Należy
do nich chociażby wydawany od 11 lat
rocznik popularnonaukowy "Zgierskie
Zeszyty Regionalne", na łamach którego
ukazało się wiele opracowań poświęconych
dziejom gminy Zgierz. TPZ współpracuje
z samorządem gminnym, ze szkołami,
organizacjami pozarządowymi i innymi insty-
tucjami na terenie gminy. Dzięki aktywności
zarządu oraz członków TPZ współpraca ta
owocuje szeregiem wartościowych przed-
sięwzięć edukacyjnych i społeczno-kultural-
nych, adresowanych do społeczności lokalnej
(m.in. rajdy, wycieczki, prelekcje, konkursy).
Wpisują się one w szeroko rozumianą
ochronę dziedzictwa narodowego, pielęgno-
wanie pamięci o ludziach, miejscach
i wydarzeniach - popularyzację historii
lokalnej, godne uhonorowanie miejsc
pamięci, promocję kultury i turystyki,
a w szerszym kontekście - całej gminy Zgierz.

15 sierpnia w Białej uroczyście obchodzi-
liśmy Święto Wojska Polskiego - w tym roku
organizowane we współpracy z samorządem
powiatu zgierskiego. Obchody rozpoczęły się
od tradycyjnego złożenia kwiatów na grobach
żołnierzy, znajdujących się na gminnych
nekropoliach. Po mszy świętej, sprawowanej
przez ks. Mariusza Lampę, uczestnicy
uroczystości udali się przed pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości
uświetnił udział kompanii honorowej Wojska
Polskiego. Licznie zgromadzili się druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawi-
ciele organizacji społecznych z terenu gminy,
delegacje szkół i instytucji, przedstawiciele
sołectw. Zebranych przywitała wójt Barbara
Kaczmarek.
"Oddajemy dziś hołd wszystkim obrońcom
naszej Ojczyzny, którzy na przestrzeni już
ponad tysiąca lat dziejów narodu i państwa
polskiego ofiarnie strzegli tej ziemi, walczyli
o wolność, o duchowe i biologiczne przetrwa-
nie narodu. Tak długa i chwalebna tradycja
historyczna w najwyższym stopniu zasługuje
na pamięć, ponieważ stanowi fundament pat-
riotycznego kształtowania świadomości
współczesnych Polaków. Aby w pełni zrozu-
mieć, czym jest niepodległe państwo, i jak
ważny powinien być to priorytet w życiu
każdego z nas, trzeba pochylić się nad lekcją
płynącą z historii. Trzeba uświadomić sobie,
jak wielkie było poświęcenie i determinacja
naszych przodków, którzy pod biało-czerwoną
chorągwią stali na straży Ojczyzny.
Ta swoista sztafeta pokoleń, broniących
polskiej ziemi, obejmuje już ponad 40 gene-
racji - od rycerza do żołnierza" - mówiła wójt
gminy Zgierz, nawiązując do nazwy towarzy-
szącego oficjalnym obchodom święta
narodowego rodzinnego festynu.
"Ziemia, po której stąpamy na co dzień, która
żywi nas swoimi plonami, która jest naszym 

domem, to kosztowny dar, jaki pozostawiły
nam wcześniejsze pokolenia jej obrońców.
Wielka była cena zachowania tej ojcowizny.
Znaczą ją żołnierskie mogiły i brzozowe
krzyże, również tu, na zgierskiej ziemi.
Z okazji dzisiejszego święta odwiedziliśmy
te miejsca, aby zapalić znicze na znak pamięci
i wdzięczności. Teraz na nas spoczywa
moralny obowiązek należytego zabezpiecze-
nia dziedzictwa przodków, byśmy mogli oddać
tę ziemię naszym następcom spokojni o jej
bezpieczeństwo i dobro. Rodzice, dziadkowie,
my wszyscy odpowiadamy za to, jak przygo-
tujemy młode pokolenie do roli przyszłych
gospodarzy polskiej ziemi. Niech to będzie
zadanie dla każdego z nas. Zaś tym, którzy
każdego dnia i każdej nocy strzegą granic
naszej Ojczyzny i pilnują naszego bezpieczeń-
stwa, pełniąc szlachetną służbę w Polskich
Siłach Zbrojnych, z całego serca dziękujemy"
- mówiła Barbara Kaczmarek.

Samorząd powiatu reprezentował wicesta-
rosta zgierski Krzysztof Kozanecki oraz
radni Krzysztofa Kubiak i Krzysztof
Łebedowski. W gronie przybyłych gości
obecni byli m.in. parlamentarzyści - posłowie
Marek Matuszewski i Paweł Bejda, radna
Sejmiku Województwa Łódzkiego Ilona
Rafalska, komendant powiatowy policji
Robert Śniecikowski.

Punktem kulminacyjnym ceremonii był
apel poległych oraz salwa honorowa.
Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem
rozpoczęła się druga część uroczystości
- festyn "Od rycerza do żołnierza". Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się prezen-
tacje dawnego umundurowania i uzbrojenia,
przygotowane przez stowarzyszenia i grupy
rekonstrukcyjne, a także całkiem współ-
czesny ekwipunek, zaprezentowany przez
żołnierzy z Leźnicy Wielkiej. Na wojskowym
święcie nie zabrakło wojskowej grochówki.

To już drugie spotkanie w gminie Zgierz w ramach akcji ”Energetyczny tornister”,
organizowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Tuż przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego, 28 sierpnia w Urzędzie Gminy Zgierz czterdzieścioro dzieci  otrzymało pełne
wyprawki szkolne. Dzięki współpracy PGE Dystrybucja S.A. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,  czterdzieści kolorowych tornistrów wyposażonych w przybory szkolne trafiło
do dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. 

Z energią i wyprawką do I klasy

2 września w Łodzi odbyła się kolejna edycja imprezy Mixer Regionalny Łódzkie 2017.
Ponad 100 wystawców ze wszystkich gmin i powiatów województwa łódzkiego oraz z regio-
nów partnerskich prezentowało różnorodne i oryginalne wyroby twórców ludowych oraz tra-
dycyjne dania regionalne. Każdy mógł zapoznać się z działalnością gmin oraz innych
podmiotów działających w regionie. Gmina Zgierz w tym roku prezentowała na swoim stoisku
twórczość pani Teresy Włodarek. Ekspozycja rękodzieła artystycznego naszej gminnej mist-
rzyni szydełkowaniaprzyciągała uwagę odwiedzających. Pięknie wykonane, niepowtarzalne
wyroby z włóczki podobały się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Piekarnia Naturex PPHU
z Białej oferowała degustację  pieczywa, wypiekanego według tradycyjnej receptury w piecu
ceglanym, opalanym drewnem liściastym. Na stoisku można było również skosztować miodu
z Gospodarstwa Pasiecznego „Pszczeli Gaj” oraz podziwiać galanterię woskową wykonaną
przez gospodarstwo.

Odwiedzający  chętnie  sięgali po mapy turystyczne  ze szlakami rowerowymi i przewodniki
zachęcające do odwiedzenia urokliwych miejsc w gminie Zgierz.

Z roku na rok przybywa wystawców promujących nasz teren. Jest to pozytywny trend,
z którego należy się cieszyć, ponieważ sprzyja kultywowaniu dawnych tradycji oraz prezen-
towaniu naszego dziedzictwa.

Uhonorowano Przyjaciół Gminy Zgierz

Artystycznie i smacznie na stoisku gminy Zgierz

Jeszcze kilka miesięcy temu były tu wykopy
pod fundamenty; dziś urządzana jest już
nowoczesna hala produkcyjna Yamada
Wentworth Development. Tymczasem
kolejny globalny inwestor rozpoczą ł prace
na placu budowy. Szczegóły w nastepnym
numerze miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”.

Z dniem 4 września br. decyzją wójta gminy
Zgierz Barbary Kaczmarek wydłużono
trasę linii autobusowej Szczawin-Zgierz,
obsługiwaną przez Gminny Zakład
Komunalny, o odcinek do Szczawina
Dużego. Również od tego samego dnia
uruchomiono dwa dodatkowe połączenia
ze Skotnikami - poranne i popołudniowe,
poprzez wydłużenie wspomnianej linii
autobusowej. O to rozwiązanie skutecznie
zabiegał wieloletni radny, działacz
społeczny i honorowy prezes gminnych
struktur OSP Stanisław Dynek.

Gminnym autobusem
do Szczawina Dużego
i do Skotnik

KOMUNIKACJA OD RYCERZA DO ŻOŁNIERZA: ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGONOWE INWESTYCJE
W GMINIE ZGIERZ
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Nie wszyscy wiedzą, a jeszcze mniej osób
pamięta, że podczas II wojny światowej
w naszej gminie istniała filia obozu izolacyj-
nego dla młodych Polaków, prowadzonego
przez niemiecką Policję Bezpieczeństwa.

Obóz mieścił się na terenie folwarku
w Dzierżąznej - dziś to miejsce upamiętnia
pomnik ku czci ofiar. Tam, w przedwojennym
dworku (który dziś jest siedzibą Gminnego
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji) hitlerowcy ulokowali komendaturę
obozu.  

Tzw. obozy prewencyjne dla dzieci i mło-
dzieży to mało znana karta historii Polski
w czasie wojny i okupacji. O centralnym
obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi nikt
nie uczy się w szkole, nikt nie opowiada,
a przecież to miejsce kaźni kilkunastu tysięcy
małych Polaków. Do obozu koncentracyj-
nego „na Przemysłowej” zwożono dzieci
z różnych rejonów okupowanej przez Nie-
mców Polski. Wiedza na temat obozu i jego
filii jest nieadekwatna do rozmiaru zbrodni
tam dokonanych.

Aby kultywować pamięć i budować świa-
domość historyczną młodych pokoleń,
w dniach 25-27 IX br. zorganizowano - już
po raz dziewiąty - Zjazd byłych Więźniów
Obozu Koncentracyjnego Dla Małoletnich
w Łodzi i jego filii w Dzierżąznej. W tym
ważnym wydarzeniu udział wzięło ośmioro
“Dzieci z Obozu na Przemysłowej” wraz
z rodzinami; panie: Ewa Nowakowska,
Alfreda Drzeiecka-Bolińska, Czesława
Henke-Dylewicz, Joanna Piotrowska,
Henryka Śliwicka, Krystyna Pacut-Szpigiel,
Maria Zielińska oraz pan Jan Jaskot.

Zjazd zainaugurowała uroczysta kolacja.
Gości powitała wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek. Dla wszystkich uczestników
opisywanego wydarzenia rozpoczęła się
żywa lekcja historii.

przyuczenie dziewcząt do pracy u niemiec-
kich bauerów”. Lagerleiterem mianowany
został Hans H. Fuge, sekretarz policji krymi-
nalnej. W marcu 1943 r . przywieziono
pierwszą grupę 10 dziewcząt. W kilka dni
później jeszcze dwukrotnie po 20 i uzupeł-
niano w miarę potrzeby. Największą liczbę
więźniów – 154 - wymienia się latem 1944 r.       

Polakom pracującym w folwarku wyjaś-
niono, że są to dzieci przestępcze i nie należy
się nad nimi litować. Mogą być niebez-
pieczne i dlatego przemawiać do nich należy
tylko kijem. Najlepsza metodą – wyjaśniał
Fuge - jest „hauen, noch ein mal hauen”.
Małe więźniarki wykonywały bardzo ciężką
i wyczerpującą pracę, która trwała 12-14
godzin na dobę. Dziewczynki w wieku 8-16
lat wykonywały wszystkie prace rolne: doiły
i karmiły krowy, woły, świnie, wywoziły
obornik, przygotowywały inspekty, siały,
sadziły, pieliły. Zatrudniano je przy żniwach,
młocce, wykopkach, zwożeniu płodów,
kopcowaniu. Karczowały drzewa, kopały
torf, woziły ściółkę. Zimą obszywały dziurki
od chlebaków i pasów żołnierskich. Była to
praca bardzo ciężka, paski były twarde,
pomieszczenie słabo ogrzewane, dziewczęta
marzły i kaleczyły palce. Postrach wśród
więźniarek budziła pierwsza żona Fugego.
Obserwowała przez lornetkę pracujące
dziewczynki. Jeśli zauważyła, że rozmawiają
lub podnoszą dłoń do ust, wzywała je, biła
batem i po twarzy. Fuge urządzał karne apele.
Dokonywał przeglądu ekwipunku. Za braki
lub zniszczenia sypały się kary wymierzane
natychmiast na korycie przewróconym
do góry dnem lub na ławie. Po kontrolach
z Łodzi Fuge bywał wściekły i złość wyłado-
wywał na więźniarkach. Bił po twarzy, kale-
czył sygnetem, który nosił na palcu.    

Wyżywienie w Dzierżąznej było nieco lep-
sze niż w Łodzi, jednak dziewczynki cier-
piały ustawiczny głód. W listach do rodziców
proszą o przysłanie chleba. Najwymowniej-
szym dowodem głodzenia są kary odnoto-
wane w kartotekach obozowych za kradzieże
żywności. Warunki sanitarne były prymi-
tywne. Na folwarku nie było lekarza, w filii
„nie wolno było chorować”, a chore dziew-
częta odsyłano natychmiast na „leczenie”
do obozu macierzystego. Później już prze-
ważnie nie wracały. Większość dziewcząt
miała odmrożone nogi, ręce, które leczyły
jeszcze przez wiele miesięcy po powrocie
z obozu. Ślady pozostały do dziś. Filia obozu
w Dzierżąznej istniała do 17 I 1945 r.

Magdalena Hauke

W 1942 r. Niemcy uruchomili Polen-
Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei
in Litzmannstadt - obóz prewencyjny policji
bezpieczeństwa dla młodzieży polskiej
w Łodzi. Nazwa miała stwarzać pozory,
że obóz ma charakter zapobiegawczy
i wychowawczy. Rzeczywistość była inna.
To miejsce miało charakter wyniszczający,
było zorganizowane na wzór obozów koncen-
tracyjnych. Głód, ciężka praca fizyczna
ponad dziecięce siły, bicie i znęcanie się
nad małymi więźniami, choroby, fatalne wa-
runki sanitarne powodowały wysoką śmier-
telność. Dzieci były wiecznie głodne,
wyczerpane pracą, często chore, tęskniły
do rodziców.

Pierwszy transport przybył 11 XII 1942 r.
Przebywali tu więźniowie od drugiego
do szesnastego roku życia. Do Łodzi kiero-
wano przede wszystkim dzieci z rejencji
inowrocławskiej, łódzkiej, poznańskiej
i katowickiej. W obozie umieszczano dzieci
osierocone, z łapanek ulicznych, przyłapane
na handlu żywnością lub pomagające Żydom
w getcie, za odmowę pracy oraz odmowę
przyjęcia volkslisty przez rodziców, ucieki-
nierów z przymusowych robót w Rzeszy,
także dzieci, których rodzice działali w ruchu
oporu i zostali zamordowani przez okupanta
lub zesłani do obozu koncentracyjnego.

Nadrzędnym obowiązkiem więzionych była
praca. Najwięcej chłopców skierowano
do tzw. iglarni, gdzie prostowali igły tkackie,
oraz do łapciarni, gdzie wyplatali słomiane
warkocze i zszywali zimowe buty dla żołnie-
rzy niemieckich. Dziewczęta pracowały
w pralni, szwalni, szyły odzież roboczą,
naprawiały mundury i wyrabiały sztuczne
kwiaty.

Łódzki obóz posiadał filię w majątku
ziemskim w Dzierżąznej. Folwark powstał
w wyniku połączenia majątków ziemskich,
których właścicielami tuż przed wojną byli
Felicja Pawełczyńska, Bolesław Duszyński
i Adam Słomiński. W pierwszych dniach
okupacji wszyscy trzej właściciele zostali
wywłaszczeni. Majątek został połączony,
z wyjątkiem posiadłości A. Słomińskiego,
którą objął miejscowy volksdeutscher Alfred
Krinke. Pozostałą część posiadłości
pod koniec 1942 r. przejęła policja bezpie-
czeństwa w Łodzi. Filię obozu w Dzierżąznej
utworzono na polecenie Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy 7.12.1942 r.
Zadaniem filii (według niemieckich
dokumentów) było „zapewnienie wyżywie-
nia  dla  obozu  macierzystego  w  Łodzi  oraz            

Punktem kulminacyjnym było spotkanie
honorowych gości z licznie zgromadzonymi
przedstawicielami młodszych pokoleń
mieszkańców ziemi zgierskiej w dniu
26 września.  Ponad 200 słuchaczy poznało
relacje świadków dramatycznych przeżyć
z czasów II wojny światowej. Dawni
więźniowie opowiadali o życiu w obozie,
o wojnie widzianej oczyma dziecka, o wielu
sytuacjach, obok których człowiek
nie potrafi przejść obojętnie. Była to niewąt-
pliwie wyjątkowa lekcja, której nie znaj-
dziemy w podręcznikach, wzruszająca
i przejmująca. 

Symbolem pamięci o losie zmuszanych
do niewolniczej pracy i więzionych
w nieludzkich warunkach dzieci było złoże-
nie kwiatów i zapalenie przy pamiątkowej
tablicy. W tym dniu także razem z „Dziećmi
z Obozu na Przemysłowej” zwiedzaliśmy
Izbę Pamięci w Szkole Podstawowej
w Białej oraz uczestniczyliśmy we mszy
świętej w miejscowym kościele. 

Ostatni dzień zjazdu to wizyta w miejscu
obozu macierzystego w Łodzi przy ul. Prze-
mysłowej i oddanie hołdu najmłodszym
ofiarom nazistowskiego terroru przed
„Pękniętym Sercem” - Pomnikiem Martyro-
logii Dzieci.

***
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Tury-

styki i Rekreacji w Dzierżąznej jest realiza-
torem projektu „Obyśmy nie zapomnieli!
Spotkania z historią i osobami więzionymi
w obozie PolenJugendverwahralager
w Łodzi”  - zadanie realizowane ze środków
pozostających w dyspozycji ministra właści-
wego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego WSPIERANIE
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY – OPIEKUNÓW MIEJSC
PAMIĘCI 2017.

NAJMŁODSI WIĘŹNIOWIE TRZECIEJ RZESZY
Zjazd w Dzierżąznej Z dziejów obozu w Dzierżąznej

24 września br. z Ustronia, Lućmierza i Besiekierza Rudnego wyruszyły piesze i rowerowe
grupy uczestników XI edycji Rajdu Edukacyjnego Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pułku
Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii, aby przemierzyć ziemię zgierską
śladami bohaterskich obrońców Ojczyzny z września 1939 r. i w ten sposób oddać im hołd.
Przed pomnikiem w Kęblinach, na miejscu dramatycznej nocnej bitwy sprzed 78 lat,
odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Patronat nad wydarzeniem,
którego głównymi animatorami są zgierski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, Muzeum Miasta Zgierza, samorządy gminy i miasta Zgierz, Stowarzysze-
nie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” i Sekcja Kolarska „Szwadron”, objęli wójt gminy
Zgierz Barbara Kaczmarek i prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Kierownictwo
nad imprezą objął Michał Grzelązka (PTTK), a uczestników trzema trasami poprowadzili:
dyrektor Muzeum Miasta Zgierza Robert Starzyński, nauczyciel SP w Szczawinie
Krzysztof Wołowski i przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Zgierza Adam Zamojski
(Urząd Miasta Zgierza). W miejscach pamięci narodowej gminny samorząd reprezentowali
wójt Barbara Kaczmarek i radny Dariusz Sędzicki - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zgierz, którzy złożyli kwiaty w imieniu władz i mieszkańców.

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc szczególnej pamięci o wszystkich ofiarach II wojny
światowej. Samorząd i społeczność gminy Zgierz uczciły pamięć m.in. mieszkańców
Rogóźna i Białej, zamordowanych przez niemieckich żołnierzy w bestialskich egzekucjach.     

[DS]

Edukacyjny rajd pamięci
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W ramach projektu „Nasza szkoła
w Europie” finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
uczniowie klas I–IV oraz „zerówki” brali
udział w projekcie e-Twinning „Holiday
postcards – wakacyjne pocztówki”. Nasza
szkoła nawiązała współpracę ze szkołą
Hawthorn Tree Primary School w Bostonie
w Wielkiej Brytanii. Założeniem projektu
było zapoznanie się z rówieśnikami z zagra-
nicy oraz przygotowanie wakacyjnych
pocztówek z miejsc atrakcyjnych turystycz-
nie w Polsce i Wielkiej Brytanii. (...) Mamy
nadzieję, że nawiązana współpraca  zaowo-
cuje w przyszłości nowymi, ciekawymi
projektami z wykorzystaniem platformy
e-Twinning, a nasi uczniowie zyskają możli-
wość doskonalenia swoich umiejętności
językowych i interpersonalnych. 

opiekunowie projektu
Jolanta Sochala i Kinga Goss

Dyrektorzy szkół w Szczawinie i Kołkach
na Wołyniu (Ukraina) Jolanta Chojecka-
Stępniewska i  Witalij Kotelenec podpisali
umowę partnerską, na podstawie której przy-
gotowano i zrealizowano w ostatnim tygod-
niu wakacji młodzieżowy projektu kulturowy
„Jesteśmy jak jedna wioska plemienna”.
Wzięli w nim udział uczniowie i absolwenci
wspomnianych szkół oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgie-
rzu. Dofinansowanie na ten cel z Polsko-
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
w wysokości 12.906,00 euro pozyskało Sto-
warzyszenie Absolwentów Gimnazjum
i Liceum im. S. Staszica,a honorowy patronat
nad przedsięwzięciem objęli starosta zgierski
Bogdan Jarota i wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek.

Młodzież (18 Polaków i 18 Ukraińców)
spędziła czas pełen wrażeń w Mikoszewie
k. Gdańska (27.08–02.09.2017), gdzie
pod opieką Beaty Baszczyńskiej-Misztal,
Elżbiety Gorzkiej-Kmieć (z ZSG w Szcza-
winie), Oksany Klepanczuk i Natalii
Basalko (ze szkoły w Kołkach) były realizo-
wane główne cele partnerskiego spotkania: 1.
wypracowanie modelu wspólnoty międzykul-
turowej, która jest wolna od wrogości i uprze-
dzeń, 2. wzajemne bliższe poznanie się, co
jest warunkiem tolerancji, 3. zachęcenie
innych (w środowisku) do przyjęcia naszego
sposobu myślenia i działania.

Uczestnicy od początku czuli się realizato-
rami projektu – samorządni, odpowiedzialni
za działania i efekty pracy, a także świadomi
oczekiwań, które zakładał program spotkania.
Ich dojrzałość pozwoliła czerpać jak najwię-
cej dobrego z tego wyjątkowego spotkania:
pokonać nieśmiałość i obawy przed otwarto-
ścią oraz rozmową w innym języku, nabrać
zaufania, pozwolić dać się ponieść sponta-
niczności, empatii, wewnętrznej radości nie
tylko z odkrywania siebie na nowo, ale też
z poznawania innych. Wspólne zajęcia poka-
zały, że jesteśmy pozornie różni, a jednak
podobni, żyjący współcześnie, ale głęboko
zakorzenieni w tradycji, myślący w innych
językach,  ale  o  tym  samym.  Mimo  różnic
wieku uczestników (14-24 lata), narodowości
i charakterów, stworzyliśmy zgrany zespół,
któremu trudno było się rozstać. Mamy
nadzieję, że nawiązane kontakty będą zacho-
wane i pielęgnowane przez kolejne lata.

Już w fazie przygotowania projektu mło-
dzież miała świadomość, że nie jest to zwykła
wycieczka nad morze, lecz przedsięwzięcie,
które ma przynieść zamierzone efekty. (...)
Wszystko to, co przygotowali było
wykorzystane podczas prowadzonych zabaw,
zajęć i warsztatów – nie było ani chwili czasu
na leniuchowanie (…). Podczas trwania
projektu nieustannie uwalnialiśmy naszą
wyobraźnię, malując motywy kaszubskie
na szkle i drewnie, tworząc  stroje,  maski

W niedzielę 1 X br. Zespół Ludowy „Szczawiniacy”, działający w Szkole Podstawowej
im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie, brał udział w korowodzie wieńców i chlebów
dożynkowych oraz  wystąpił na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. W tym dniu odbywało
się 15. Warszawskie Święto Chleba i na zaproszenie dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej
uczniowie ze Szczawina zaprezentowali swój program tańców łowickich i łęczyckich. Wystą-
piły dwie grupy – młodsza i starsza, przygotowane przez kierownika muzycznego Urszulę
Cłapińską i choreografa Eulalię Rutkowską. Łącznie na scenie pojawiło się
30 tancerek i tancerzy. Wiele godzin przygotowań zaowocowało wspaniałym występem
oklaskiwanym przez mieszkańców stolicy i licznie zgromadzonych turystów.

Występom zespołów folklorystycznych z całej Polski towarzyszył kiermasz pieczywa war-
szawskich mistrzów piekarstwa. Zaprezentowano bogactwo wypieków – od słodkich bułeczek
po bochny chleba razowego pieczonego na chrzanowych liściach. Można było podziwiać
i kupić wyroby twórców ludowych. Nie zabrakło tradycyjnych produktów regionalnych:
miodów, wędlin, konfitur, sękaczy czy serów. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach lania
świec z wosku, garncarskich, wycinankarstwa czy robienia kwiatów bibułkowych.

Cezary Piotrowski

ozdoby z „morskich skarbów”, plansze, trans-
parenty, a także wielkie papierowe malo-
widło, które porwał nam wiatr. Za każdym
razem było to dla wszystkich źródło nieopi-
sanej radości i zaskoczenia – umiem, potrafię,
chcę.

Jednym z naszych zadań były działania
środowiskowe. Udało nam się zainteresować
plażowiczów „zielarskim straganem”, ale
największym powodzeniem, szczególnie
wśród małych dzieci, cieszył się zorganizo-
wany przez nas „Jubiler na plaży” – pomaga-
liśmy i starszym, i małym wykonywać
naszyjniki, bransoletki, ozdoby na włosy
z różnych nadmorskich zdobyczy: drewienek,
muszli, kamyków. Korzystając z zaintereso-
wania naszymi zajęciami, przeprowadza-
liśmy wśród dorosłych osób ankietę
dotyczącą wspólnoty, jaką jest rodzina. Jej
wyniki były wykorzystane podczas pracy
w grupach i rozważań na temat negatywnych
i pozytywnych cech, które występują wśród
społeczności: rodziny, rówieśników i narodu.
Szukaliśmy tych najważniejszych, które
pomagają budować wspólnotę i tych, które
zaburzają jej harmonię. Te zajęcia warszta-
towe pokazały, że młodzież z obydwu krajów
myśli bardzo podobnie. Ich potrzeby, oczeki-
wania, rozterki, niepokoje są zbliżone, mimo
iż ukształtowało ich odmienne środowisko.
Nie jesteśmy tacy sami - i to jest wspaniałe,
ale nasze systemy wartości są właściwie
tożsame. Dlatego uzgodniliśmy kilka zasad,
które według nas są przepisem na dobre życie
we wspólnocie - krokiem do naprawy świata:
Szanuj język, kulturę i tradycje innego
narodu, który pielęgnował to przez stulecia.
Interesuj się sztuką: literaturą, rzeźbą, malar-
stwem, śpiewem, tańcem, muzyką i rękodzie-
łami innego narodu.  Spróbuj sam tworzyć -
to jest ciekawe! Staraj się zrozumieć zacho-
wanie innych, gdyż zasady edukacji i wycho-
wania są w każdym kraju odmienne.
Nie oczekuj od innych identycznych reakcji
emocjonalnych, takich jak Twoje – być może
kultura jego narodu daje mu inny wzór.
Ceń "inność" drugiego - to może być ważne
także dla Twojego rozwoju.
Ogólnoludzkie wartości: dobroć, szczerość,
tolerancja, otwartość, życzliwość, poczucie
humoru zawsze pomagają nawiązać
kontakt z ludźmi. Nie czekaj aż sąsiad poda
Ci rękę na powitanie, czy poprosi o pomoc –
pierwszy wyjdź do niego z otwartym
sercem. Pamiętaj: być Człowiekiem -
to najważniejsze, przecież dookoła Ciebie
są ludzie tacy jak TY!

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia
naszej strony na Facebooku „Jesteśmy jak
jedna wioska plemienna”, obejrzenia repor-
tażu TV Centrum, a także naszej publikacji
„Przepis na dobre życie we wspólnocie”,
która jest rezultatem projektu.

Beata Baszczyńska-Misztal 
i Oksana Klepanczuk

12 IX br. przedszkolaków i uczniów klas I
odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu. Tematem spotkania były
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas
zabaw i gier na dworze. Dzieci poznały rów-
nież bezpieczną pozycję - tzw. „żółwia”, czyli
sposób ochrony ciała w przypadku ataku psa.
Wizyta policjantów była doskonałą lekcją
dla przedszkolaków i pierwszoklasistów.
Utrwalili sobie zasady bezpieczeństwa
na ulicy, zasady związane z bezpieczeństwem
w domu oraz w stosunku do osób obcych.
Atrakcją dla dzieci było zwiedzanie radiowozu
policyjnego. Dzieci zostały obdarowane
odblaskami.    

Uczniowie, dyrektor i grono pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Słowiku składają
serdeczne podziękowania dla Komendy
Powiatowe Policji w Zgierzu za pomoc
w zorganizowaniu zajęć na temat bezpieczeń-
stwa, życząc jednocześnie wielu sukcesów.

Wychowawcy z klas I i O

Nasza szkoła w Europie

Polsko-ukraińska wioska nad Bałtykiem

O BEZPIECZEŃSTWIE
W Szkole Podstawowej w SłowikuSzkoła Podstawowa w Giecznie

PROJEKT EDUKACYJNY

W słoneczną i piękną niedzielę 1 X br. odbył się Jesienny Rodzinny Rajd Pieszo-Rowerowy.
Początek rajdu rozpoczął się przy „Sołtysówce” w Jedliczu B. Na miejsce zbiórki zgłosiło
się wielu chętnych - wyjątkowo na rajd przybyli sami rowerzyści. Gminne Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej przygotowało na ten dzień wymagającą
lecz fascynującą trasę obfitującą w zapierające dech w piersiach jesienne widoki po nadleś-
nictwie Grotniki. Na zakończenie rajdu zmęczeni, ale zadowoleni cykliści wspólnie biesiado-
wali przy ognisku, gdzie czekały na nich ciepłe napoje i kiełbaski. To był naprawdę udany
dzień, za który GCKSTiR serdecznie dziękuje i zaprasza ponownie za rok. 
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DOŻYNKI
GMINNE 2017

Fot. 1. Część oficjalną uroczystości dożynkowych rozpoczęła msza święta, koncelebrowana
przez ks. Franciszka Kijowskiego - proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Dąbrówce Wielkiej, i ks. Zdzisława Sudrę, proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Zgierzu, reprezentującego łódzką Kurię Archidiecezjalną. Fot. 2. Występ Giecznianek.
Fot. 3. Starostowie dożynek Anna Chachaj i Stanisław Jabłoński wręczają wójtowi
Barbarze Kaczmarek chleb wypieczony z mąki z tegorocznych plonów. Fot. 4. Występ
zespołu Szczawinianki. Fot. 5. Stoisko przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia
Słowiczanki z oryginalnym „Słowikiem” - dożynkowym wieńcem. Fot. 6. Festiwal światła
nad Dzierżązną. Fot. 7. Muzyczna gwiazda niedzielnego wieczoru - Andrzej Piaseczny.
Fot. 8. Laureaci konkursów dożynkowych, m.in. na najciekawsze stoisko sołeckie, na scenie
- już z pamiątkowymi dyplomami. Fot.: Mariusz Świątcza  k. Obszerna galeria zdjęć
z dwudniowych dożynek, które przyciągnęły tysiące mieszkańców i gości, znajdą Państwo
na oficjalnym profilu gminy Zgierz na portalu społecznościowym Facebook.

Serdeczne podziękowania 
dla

Sponsorów i Partnerów
tegorocznego święta plonów w gminie Zgierz

oraz Wszystkich Mieszkańców i Gości, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie i uatrakcyjnienie 

uroczystości dożynkowych
składa Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek
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SKLEP OGRODNICZY W GIECZNIE 
OFERUJE DO SPRZEDAŻY MATERIAŁ SIEWNY: 

PSZENICA: Combin, Dakotana, Etana. Arkadia, Julius, Emil
i inne -  165,00 – 180,00 zł za 100 kg. PSZENŻYTO: Avokado,

Borowik, Rtondo, Panteon, Meloman i inne -  165,00 – 180,00 zł
za 100 kg. JĘCZMIEŃ: Titus, Gloria, Zenek, Meridian i inne -
165,00 zł za 100 kg. ŻYTO: Antonińskie, Dańkowskie Amber,
Dańkowskie Diament - 155,00 – 170,00 zł za 100 kg. ŻYTO:

Dańkowskie Rubin – 85,00 zł za j.s (na 0.5 ha) ŻYTO mieszań-
cowe: Binnto, Bono, Performer, Promotor, Tur, Stach i inne -

195,00 – 240,00 zł za j.s (na 0.5 ha).
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAMÓWIENIA 
NA ZIEMNIAKI TANSPORT DO KLIENTA

tel: 601248987; 427178464 e-mail: tabax@tabax.pl

Chciałbyś szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego? Biegle posługiwać się nim
na co dzień? W takim razie nie zwlekaj i przyjdź do nas! Już od października w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej rusza kurs języka angielskiego dla dorosłych.
Zajęcia skierowane będą do tych osób, które chcą opanować ten język od podstaw. Czekamy
na Ciebie! Rekrutacja już rozpoczęta! Zapisy na zajęcia  przyjmowane są w siedzibie GCKSTiR,
Dzierżązna 4, 95-001 Biała. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o kursie skontaktuj się z nami
– tel.  (42) 717-84-66.

OGŁOSZENIE GCKSTiR:  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W DZIERŻĄZNEJ 

MATERIAŁ PROMOCYJNY SPONSORA DOŻYNEK

MATERIAŁ PROMOCYJNY SPONSORA DOŻYNEK MATERIAŁ PROMOCYJNY SPONSORA DOŻYNEK

Gminne Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Dzierżąznej
zaprasza dziewczęta na zajęcia

ZESPOŁU TAŃCA 
MAŻORETKOWEGO

YOLO
(w każdy czwartek)

ZESPOŁU TAŃCA 
NOWOCZESNEGO 

RAINDROPS JUNIOR
(w każdy poniedziałek)

Zapisy w GCKSTiR
Dzierżązna 4

Więcej informacji 
pod numeremtelefonu

(42) 717 84 66
www.dzierzazna.pl

OGŁOSZENIE
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KGW w Szczawinie rozpoczęło działal-
ność w 1959 r. Jego założycielką i pierwszą
przewodniczącą była Stanisława Ślawska,
która postanowiła urozmaicić życie wiejskich
kobiet. Od początku działalności koła panie
rozprowadzały kurczęta, kaczki i indyki, zaj-
mowały się również dystrybucją pasz. Orga-
nizowały także spotkania przy kawie,
herbacie i ciastach własnego wypieku, wyjeż-
dżały na wycieczki turystyczno-krajoznaw-
cze, organizowały zabawy taneczne oraz
prowadziły kursy gotowania, kroju i szycia.
W 2002 roku, kiedy to przewodniczącą koła
została Alicja Jędrzejczak z jej inicjatywy po-
wstał zespół śpiewaczy „Szczawinianki”
składający się z członkiń koła. Od września
2007 r. zespół działa pod patronatem Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej. Panie z koła
co roku uczestniczą w uroczystościach
dożynkowych, organizują bale sylwestrowe,
środowiskowe spotkania z okazji różnych
świąt, spotkania z okolicznymi kołami,
uczestniczą w interesujących spektaklach
teatralnych. Współpracują ściśle z OSP
w Szczawine, szkołą i parafią. Dzięki współ-
pracy z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM”
uczestniczą w różnych pokazach i konkur-
sach potraw regionalnych. Koło jako jedyne
z gminy Zgierz podczas zmagań kulinarnych
na targach żywności otrzymało dwa „Tygles-
maku”: jeden za pasztet królewski z królika,
a drugi za kapustę ”Bida”, posiada również  

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczawinie

Barszcz kapuściany
„Szczawiński”
Składniki:
Mięso wieprzowe na wywar ( najlepiej
żeberka), barszcz biały kwaszony, kapusta
biała, ziele angielskie, liść laurowy, czosnek,
majeranek, pieprz, sól.

Sposób przygotowania:
Na mięsie ugotować wywar, dodając grubo
pokrojoną kapustę i przyprawy. Kiedy mięso
i kapusta będą miękkie zalać barszczem
kiszonym, gotować jeszcze około 10 min.
na koniec dodać majeranek, sól, pieprz.
Podawać z chlebem lub ziemniakami
ugotowanymi w skórkach.

Kapusta bida
Składniki:
Kapusta kiszona - dowolna ilość, skórki
ze słoniny, przyprawy: liść laurowy, ziele
angielskie, pieprz mielony, lubczyk, majera-
nek, sól, cukier.
Sposób przygotowania:
Lekko opłukaną kapustę wkładamy
do garnka, przesypując przyprawami, dodając
skórki ze słoniny, lekko solimy, ale więcej
dodajemy cukru, gotujemy 1 godzinę, następ-
nie posypujemy po wierzchu kapustę kaszą
jęczmienną średnią – nie mieszamy, gotu-
jemy jeszcze ok. 45 minut, aż się kasza
rozklei, wyjmujemy skórki i kroimy
je na drobno, dodajemy do kapusty razem
z majerankiem i mieszamy, przesmażamy
pokrojony brzuszek i słoninę z cebulą,
dodajemy do ugotowanej kapusty.

certyfikaty na barszcz ze słodką kapustą,
kluski żelazne, sos grzybowy na  oleju
rzepakowym, sakiewki szczawińskie.
W kalendarz koła wpisała się coroczna pie-
sza pielgrzymka wyruszająca z Głowna
na Jasną Górę,  którą panie podejmują obia-
dem i ciastem własnego wypieku oraz kawą
i herbatą. Od kilku lat organizowane
jest również Święto Plonów i Ziemniaka,
Mikołajki dla dzieci z Parafii Szczawin oraz
wspólnie z druhami OSP Szczawin „ Sprzą-
tanie Świata”. Od 2012 roku przewodniczącą
jest Barbara Majchrzak. Obecnie koło
liczy 50 osób.

Kluski żelazne „Przecieroki”
Składniki:
1 kg przetartych i odciśniętych na sitku
ziemniaków, 1 lub 2 jajka, szczypta soli,
1 cebula, szklanka mąki żytniej, ½ szklanki
mąki pszennej + skrobia z odciśniętych
ziemniaków. 

Sposób przygotowania: Wszystko razem
dobrze wymieszać, wkładać łyżką do gotu-
jącej się, osolonej wody. 

PRZEPISY


