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14 LISTOPADA

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:

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZGIERZ (XI 2017)

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE SOWICE
06.11 godz. 13.30-17.30, 27.11 godz. 10.45-14.45

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO–KULTURALNEJ W GIECZNIE
07.11 godz. 9.45-13.45, 14.11 godz. 13.30-17.30, 21.11 godz. 9.45-13.45

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W GROTNIKACH
06.11 godz. 9.00-13.00, 20.11 godz. 13.00-17.00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W SŁOWIKU
03.11 godz. 15.00-19.00, 24.11 godz.15.00-19.00 

NIEPUBLICZNY OŚRODEK  ZDROWIA W SMARDZEWIE
03.11 godz. 10.30-14.30, 17.11 godz. 13.00-17.00, 24.11 godz. 10.30-14.30

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

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

Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice, Dąbrówka
Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów,
Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Michałów, Ostrów, Palestyna, Podole, Roza-
linów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin
Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina,Wola Branicka, Wołyń. Rejon II: Astachowice, Bądków,
Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Brachowice, Ciosny, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew,
Kębliny, Kotowice, Kwilno, Lorenki, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny,
Warszyce, Władysławów, Wola Rogozińska, Wypychów. Rejon III: Adolfów, Dębniak, Emilia,
Grotniki, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustro-
nie, Wiktorów, Zimna Woda Rejon IV: Rosanów, Ciosny  (od nr 30b do 30r). Odbiór wielko-
gabarytów* - odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych
oraz zużytych opon.

W związku z okresem grzewczym przypominamy, iż obowiązuje ustawowy
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz
w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną
środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców gminy. 

Wydajność energetyczna spalanych odpadów jest niewielka, a konsekwencje są bardzo
duże. Domowe kominy, pozbawione filtrów, powodują więcej zanieczyszczeń niż zakłady
czy spalarnie śmieci. Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach.
To powoduje wydzielanie się ogromnej ilości związków trujących. Szczególnie niebez-
pieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek PET,
worków foliowych, odpadów z gumy. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane
są rakotwórcze dioksyny, które nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodując nowotwory.
Szczególnie dzieci narażone są na choroby związane z układem oddechowym, obniżoną
odpornością i alergią oraz negatywnym wpływem na centralny układ nerwowy. Co naj-
ważniejsze substancje te opadają w najbliższym otoczeniu miejsca spalania. Ponadto spa-
lanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych,
a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, zaczadzenia, popękania komina,
a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.

Artykuł 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi, iż kto wbrew prze-
pisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalar-
nią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów grozi  kara
do 5 000 zł. Małgorzata Godlewska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2018

Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH 
PRZED POSESJE DO GODZ 6.00

Miesiąc Rejon I 
(poniedziałki)

Rejon II
(czwartki)

Rejon III
(środy)

Rejon IV
(piątki)

Styczeń 2,15, 29             4,18 3,17,31 5, 19

Luty 12, 26 1, 15 14, 28 2, 16

Marzec 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30

Kwiecień 9, 23 12, 26 11, 25 13, 27

Maj 7, 21 10, 24 9, 23 11, 25

Czerwiec 4, 18 7, 21 6, 20 8, 22

Lipiec 2, 16, 30 5, 19 4, 18 6, 20

Sierpień 13, 27 2, 16, 30 1, 14, 29 3, 17. 31

Wrzesień 10, 24 13, 27 12, 26 14,28

Październik 8, 22 11, 25 10, 24 12, 26

Listopad 5, 19 8, 22 7, 21 9, 23

Grudzień 3, 17, 31 6, 20 5, 19 7, 21

Odbiór
wielkogabarytów*

12 V, 8 IX 19 V, 15 IX 2 VI, 29 IX 26 V, 22 IX

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W dniu 11 LISTOPADA 2017 r. 
w związku z uroczystościami patriotycznymi w Białej

w godzinach od 16.50 od 18.00
ulica Kościelna zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego na odcinku 

od kościoła do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702. 
Objazd będzie możliwy drogą za ośrodkiem zdrowia. 

OGŁOSZENIE

IV Wieczór Patriotyczny
12 listopada 2017 (niedziela) godz. 16.00

Miejsce: świetlica wiejska w Jedliczu A, ul. Długa 36
W programie:

- występ Anny Paszkowskiej - aktorki Teatru Orfa w Zgierzu
- występ Przemysława Reznera - artysty Teatru Wielkiego

w Łodzi (baryton)
- w spólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

W czasie przerwy poczęstunek
przygotowany przez KGW w Jedliczu.

Organizatorzy:
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 

KGW-Jedlicze, Stowarzyszenie „Linda”, Stowarzyszenie „Pinia”, 
Sołtys i Rada Sołecka Jedlicza A

Z okazji 50. rocznicy ślubu Państwa Jadwigi i Stanisława Kuzańskich
życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień oraz wszystkiego najlepszego

Koleżanki z KGW Dzierżązna 

ZAPROSZENIE

Wyrazy współczucia Koleżance
Małgosi Leszczak i córce

z powodu tragicznej śmierci

Męża i Ojca  

składają
Koleżanki z KGW Wypychów

KONDOLENCJE
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W dniu 12 października w obecności przed-
stawicieli władz samorządowych oraz kierow-
nictwa Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej dyrektor powstającego zakładu
Mirosław Dańczyszyn i członek zarządu
Goldbeck GmbH Jan Hendrik Goldbeck
przewodniczyli ceremonii wmurowania
kamienia węgielnego pod nową fabrykę.             

Wójt Barbara Kaczmarek, witając inwes-
tora w gminie Zgierz, wystosowała list,
w którym czytamy m.in.: „Cieszymy się
z dokonanego przez Państwa wyboru miejsca
inwestycji - w sercu Polski, na międzynarodo-
wym szlaku komunikacyjnym Wschód-Zachód,
w obrębie jednej z największych polskich
aglomeracji. Ze strony samorządu gminy
Zgierz, dla którego ważnym priorytetem
jest rozwój gospodarczy, deklaruję partnerską
współpracę oraz życzę wspaniałych sukcesów
w działalności GOLDBECK ELEMENTY
POLSKA Sp. z o. o. na ziemi zgierskiej.

KOLEJNY INWESTOR 
WYBRAŁ GMINĘ ZGIERZ

Na placu budowy w Lućmierzu

GMINNE INWESTYCJE W TOKU: Biała, Rosanów, Dąbrówka...

1 października br. na terenie stadionu Włókniarza w Zgierzu odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zmaganiach wzięły udział drużyny z powiatu zgierskiego. Grupa "A"
- męskie drużyny pożarnicze: OSP Rogóźno, OSP Ozorków, OSP Bełdów, OSP Głowno, OSP Wola Zbrożkowa, OSP Swędów, OSP Solca Wielka, OSP Lipka, OSP Opole. Grupa "C" 
- kobiece drużyny pożarnicze: OSP Bełdów, OSP Lipka, OSP Opole, OSP Chociszew. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. OSP Ustronie-Grotniki, OSP Bełdów (2 drużyny), OSP Mąkolice,
OSP Lipka. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Ustronie-Grotniki zajęła w zawodach II miejsce, natomiast OSP Rogóźno miejsce VII.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Ustronie-Grotniki OSP Rogóźno

Trwają prace przy budowie nowego ośrodka zdrowia w Białej. Przypomnijmy, że inwestycję
rozpoczęto w kwietniu br. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych
samorządu obecnej kadencji. Dzięki temu ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej w geogra-
ficznym sercu gminy będzie mógł funkcjonować przez kolejne dekady; stary budynek, którego
stan można bez trudu ocenić „gołym okiem”, nie mógłby spełniać już tej roli w przyszłości.
Inwestycja ma być ukończona i oddana do użytku już w przyszłym roku. Ale to nie koniec
dobrych wiadomości; powoli dobiegają końca prace budowlane na ul. Kasztanowej w Dąbrówce
Wielkiej oraz na ul. Spółdzielczej, łączącej Rosanów z drogą wojewódzką nr 702. Zamontowano
także nowe oświetlenie drogowe wzdłuż ul. Głównej i ul. Długiej w Rosanowie. Więcej infor-
macji w następnym numerze.

Gmina Zgierz zyskuje kolejnego inwestora
na swoim terenie: nowoczesną fabrykę
w Lućmierzu buduje koncern Goldbeck
GmbH. Firma z Bielefeld (Niemcy), która
intensywnie rozwija sieć produkcji i sprze-
daży w Europie Środkowo-Wschodniej,
specjalizuje się w systemowych konstruk-
cjach budowlanych. Lućmierz będzie jednym
z 7 kluczowych zakładów produkcyjnych,
w których powstają komponenty służące
do budowy hal, budynków biurowych,
porkingów wielopoziomowych oraz infra-
struktury odnawialnych źródeł energii. Tutaj
będą powstawały przede wszystkim elementy
nośne ze stali: słupy i dźwigary, kratownice,
belki itp. Fabryka ruszy już w przyszłym
roku. Dla regionu oznacza to nowe miejsca
pracy, perspektywy dalszego rozwoju tere-
nów inwestycyjnych oraz wpływy
do budżetu z tytułu podatków. Całkowity
koszt inwestycji przekracza 105 mln złotych.
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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i radości 

dla Dostojnej Jubilatki, 
Mieszkanki gminy Zgierz 

Pani Marty Chylińskiej 
z okazji setnych urodzin

Wójt Gminy Zgierz
Barbara Kaczmarek

Gmina Zgierz w ramach współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi wzięła udział w tego-
rocznej edycji prestiżowych
międzynarodowych targów
turystycznych World  Travel
Show w Nadarzynie, które
odbyły się w dniach 20-22
października 2017 r.

Odwiedzający mogli poznać
atrakcje regionów: zabytki,
ośrodki wypoczynkowe, rezer-
waty przyrody, turystyczne
szlaki rowerowe, piesze czy
konne. Swoje usługi prezento-
wały również firmy z branży
turystycznej, biura podróży,
operatorzy turystyczni, instytucje odpowie-
dzialne za promocję turystyczną krajów,
regionów i miast, stowarzyszenia i ambasady.
Niezwykłą atrakcją były spotkania ze zna-
nymi podróżnikami, m.in. Wojciechem
Cejrowskim, Aleksandrem Dobą, Bartkiem
Jędrzejakiem czy Martyną Wojciechowską.   

Mnogość atrakcji przyciągnęła na hale Expo

wielu odwiedzających. Targi były wspaniałą
okazją do zaprezentowania walorów tury-
stycznych i kulturalnych naszej gminy,
a także do nawiązania kontaktów z przedsta-
wicielami organizacji i stowarzyszeń działa-
jących na rzecz rozwoju turystyki
oraz promocji w Polsce i na świecie.

13 października br. na terenie przy świetlicy
wiejskiej w Kaniej Górze odbył się jesienny
piknik rodzinny „Dzień Ziemniaka”.
Z tej okazji przygotowane zostały dla
naszych małych i dużych gości warsztaty
plastyczne. Do wyboru były 4 stanowiska
(kartoflisko-stemplowisko, kasztanowisko,
liściowisko i dyniowisko). Poza tym było
wiele atrakcyjnych zabaw i konkursów.
Jednym słowem pojawiło się dużo dobrej
zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Podczas pikniku chętni mogli posmakować
własnoręcznie robionych domowych
przetworów i wymienić się nawzajem
ich tajną recepturą. 

Na spragnionych czekało ognisko,
w którym to można było upiec sobie
kiełbaskę, chlebek czy ziemniaki.
Organizatorem imprezy było Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji w Dzierżąznej. Partnerzy: Stowarzyszenie
Promocji i Kultury Gminy Zgierz i Stowarzy-
szenie Słowiczanki.

GCKSTiR

W sobotę 21 października Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej zorganizowało w Świetlicy
Wiejskiej w Ustroniu festyn rodzinny Wiatrodzień – sztandarowe
święto Kubusia Puchatka. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty
dla małych i dużych – można było zrobić ludziki z kasztanów,
żołędzi i szyszek, przygotować obrazek z ziemniaczanych stempli
albo nauczyć się jak zrobić fantastyczny jesienny bukiet. Licznie
przybyli goście mogli zapoznać się z pomysłami zawartymi
w książkach z serii „Zrób to sam”, które skutecznie zażegnać mogą
nudę w długie jesienne wieczory. Oprócz dużej dozy dobrej zabawy
nie zabrakło też ferii smaków- oprócz tych małych zamkniętych
w słoiczkach, można było liczyć także na „konkretne” przemawia-
jące przez żołądek do naszych serc. Słodki poczęstunek zapewniły
dla nas panie z Rady Rodziców ze SP w Grotnikach, a słynną zupą
dyniową rozgrzały nas panie z KGW Ustronie-Grotniki. Na zakoń-
czenie spotkania można było upiec kiełbaskę przy ognisku
czy skosztować ziemniaka z żaru,  a to wszystko w otoczeniu uno-
szących się na wietrze (jak na Wiatrodzień przystało) kolorowych
baniek mydlanych i równie tęczowych baloników. Nasz jesienny
festyn nie wypadłby tak wspaniale gdyby nie radne gminy Zgierz
z Grotnik i Ustronia – Kinga Banasik i Zuzanna Marchewa i sołtys
Jedlicza A – Michał Lubecki – to oni zatroszczyli się o małe, słodkie
„co nieco” i zestawy do baniek mydlanych małych i dużych.
Dziękujemy również druhom z OSP Ustronie-Grotniki za udostęp-
nienie terenu na ognisko. Kolejny Wiatrodzień już za rok,
nie możemy się doczekać! .

GCKSTiR

2 października 2017 r. na boisku Gminnego Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Rosanowie odbył się Piłkarski Turniej Szkół Podstawowych im. Leszka Jezierskiego pod patronatem
Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek. Organizatorem tego piłkarskiego święta była Szkoła Podstawowa w Słowiku. W zawodach wzięło udział ponad 130 uczniów gminnych szkół.
Klasyfikacja: oddziały Szkół Podstawowych I miejsce – Szczawin, II miejsce – Gieczno, III miejsce – Biała, IV – VII miejsca – Besiekierz, Grotniki, Dąbrówka, Słowik. Najlepszym  za-
wodnikiem turnieju w kat. szkół podstawowych został Kacper Adamczewski (Gieczno), zaś bramkarzem Miłosz Chełmiński (Biała). Wśród uczniów oddziałów gimnazjalnych: I miejsce
– Gieczno, II miejsce – Grotniki, III miejsce – Szczawin, IV miejsce – Słowik. Najlepszy zawodnik: Konrad Wich, najlepszy bramkarz: Krystian Juszczyk.

Gmina Zgierz na World Travel Show 2017
Dzień 
Ziemniaka

Wiatrodzień
IX Memoriał 
im. Władysława Lisieckiego

FESTYN RODZINNY

Ogromny sukces odniosły uczennice Szkoły Podstawowej
w Słowiku, startujące w IX Memoriale im. Władysława Lisiec-
kiego, który odbył się w Parku Miejskim w Zgierzu
dn. 09.09.2017 r. Dziewczęta w składzie: Oliwia Bartczak, Kinga
Geirnaert, Zuzanna Gosik, Amelia Kocik, Julia Stachowska,
Daria Wlazło, Klaudia Wlazło, Wiktoria Wołujewicz zajęły
drużynowo I miejsce w biegu na dystansie 1000 m. w kategorii
klas IV-VII. Przy dużej konkurencji 62 startujących zawodniczek
indywidualne miejsca na podium wywalczyły dwie  reprezentantki
szkoły w Słowiku: Klaudia Wlazło – II miejsce,   Oliwia Bartczak
– III miejsce.

Międzynarodowe targi w Nadarzynie
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11 października 2017 roku poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana
Batorego w Szczawinie wraz z zespołem tańca ludowego Szczawiniacy uczestniczył
w obchodach Święta Narodowego Węgier, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5
im. Króla Stefana Batorego w Łodzi.

Gośćmi uroczystości byli m.in. ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovacs,
wojewoda łódzki Zbigniew Rau, konsul honorowy Węgier Tadeusz Kaczor, łódzki kurator
oświaty Grzegorz Wierzchowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
Sylwester Pawłowski, dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miasta Łodzi Marek
Kondraciuk, przedstawicielka stowarzyszenia Rodzina Katyńska Kazimiera Lange
oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Łodzi.

Podczas uroczystości ambasador wręczyła odznaczenia węgierskie członkom Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Łodzi. Złożono również kwiaty pod tablicą poświęconą
powstańcom węgierskim 1956 r.

Szkoła w Szczawinie otrzymała od konsula honorowego Węgier Tadeusza Kaczora srebrną
monetę kolekcjonerską „Szeląg talar Stefana Batorego” z serii „Historia monety polskiej”.
Moneta dołączy do szkolnych zbiorów w „Zakątku Batorego”.

„Szczawiniacy” zatańczyli krakowiaka, trojaka, poloneza, polkę, a na zakończenie występu
czardasza. W czardaszu tańczyli także absolwenci, którzy wspierają szkolnych tancerzy
podczas niektórych występów. Jak zawsze, występ Szczawiniaków wzbudził ogromny
aplauz wśród gości i gospodarzy.

Jolanta Chojecka-Stępniewska

Skierowany do młodzieży gimnazjalnej
konkurs dziennikarski w ramach projektu
MAK (Młodzieżowa Akademia Komunika-
cji), którego zwieńczeniem była konferencja
podsumowująca w Międzyrzeczu, dobiegł
końca. Celem konkursu było wyłonienie
młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakre-
sie dziennikarstwa. Jego współorganizatorzy,
Lokalne Grupy Działania (w tym LGD
„Prym” w Parzęczewie), zapewniły wygra-
nym kilkutygodniowe warsztaty radiowo-
telewizyjne w województwie lubuskim,
zachodniopomorskim oraz w kraju moraw-
sko-śląskim w Czechach. 

Laureatką i tym samym beneficjentką
konkursu z obszarów gminy Zgierz została
Aleksandra Marczak, uczennica szkoły
w Szczawinie, która podczas dwutygodnio-
wych warsztatów w Czechach brała udział
w realizacji filmowych i radiowych materia-
łów dziennikarskich. 
Pełna wrażeń i bogata w nowe doświadczenia
Ola z pasją wspomina swój udział w projek-
cie:

- Dzięki udziałowi w projekcie MAK
otworzyła się przede mną możliwość udziału
w trzytygodniowym obozie dziennikarskim.
Spędziłam kilkanaście dni w malowniczych
województwach  zachodniopomorskim i lubu-
skim, a także w kraju morawsko-śląskim
w Czechach. W wyjeździe uczestniczyło 129
osób z Polski i Czech - wszyscy braliśmy
udział w warsztatach interpersonalnych,
telewizyjnych, radiowych i fotograficznych.
Każdy z nas miał również szansę skorzystać
z piękna tamtejszej przyrody – graliśmy
w gry terenowe, korzystaliśmy z kajaków
i rowerów wodnych. 

Spędzone wspólnie trzy tygodnie spowodo-
wały, że nawiązaliśmy nowe przyjaźnie.
Mimo, że projekt MAK dobiegł końca,
my – jego uczestnicy – nadal utrzymujemy
kontakt. Ponownie spotkaliśmy się 29 wrześ-
nia  w  Międzyrzeczu,  na  konferencji  podsu-

mowującej całokształt naszych dotychczaso-
wych dziennikarskich poczynań. Tego dnia
wyczekiwaliśmy z niecierpliwością,
a podczas      spotkania nie brakowało praw-
dziwych wzruszeń. Jednogłośnie stwierdzi-
liśmy, że niesamowite wspomnienia zapiszą
się w naszej pamięci do końca życia. 

Dzięki warsztatom mieliśmy możliwość roz-
wijania swoich pasji na wielu płaszczyznach,
każdy znalazł tam coś, co szczególnie kores-
pondowało z jego zainteresowaniami
i przyczyniło się do rozwoju już posiadanych
umiejętności. Szlifowaliśmy kompetencje
formułowania wniosków i rzeczowej

argumentacji, korzystaliśmy z profesjonal-
nych kamer i aparatów fotograficznych.
Ćwiczyliśmy spontaniczne wypowiedzi.
Pracowaliśmy w zaimprowizowanym studiu
telewizyjnym i prawdziwej stacji radiowej.
Niezwykle cenne było dla nas spotkanie
z osobami, które pracują na wymarzonych
przez nas stanowiskach dziennikarskich.
Wartością dodaną naszego wyjazdu była
możliwość poznania wielu młodych i zdol-
nych ludzi, którzy wzajemnie stymulowali
się do działania. 

Wśród owoców naszej pracy znalazła
się m. in. poświęcona likwidacji gimnazjów
debata telewizyjna, której spontaniczny, nie-
podparty scenariuszem przebieg, zadziwił nas
samych. To właśnie mnie przypadł zaszczyt jej
poprowadzenia (ZACHĘCAM DO JEJ
OBEJRZENIA – LINK PONIŻEJ). 
Obóz wprawdzie szybko dobiegł końca, mam
jednak nadzieję, że pozyskane na nim umie-
jętności i zawarte znajomości przetrwają
długie, długie lata.
Link do debaty: http://tvkaura.pl/mak

Aleksandra Marczak 

dr Alicja Matusz-Rżewska
(opiekun Aleksandry Marczak w projekcie

MAK) Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym
kalendarzu. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Słowiku 27 października 2017 r. Uroczystość poprowadziły starsze
koleżanki z Samorządu Uczniowskiego, które powitały dyrekcję, nauczycieli i rodziców.

Pierwszoklasiści swój program artystyczny rozpoczęli tanecznym krokiem poloneza,
po którym złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor Ewa Osówniak dokonała
pasowania pierwszaków na uczniów. I tak oto uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci
do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych
dyplomów i legitymacji szkolnych. Pierwszaki zaprezentowały  również  jak pięknie potrafią
recytować wiersze i śpiewać piosenki. Mimo stresu związanego z publicznym występem,
dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków
gromkimi brawami. Rodzice, którzy towarzyszyli pociechom, nie kryli dumy i wzruszenia.
Uczniowie klasy drugiej powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowali
swą pomoc w razie trudności oraz wręczyli kolegom piękne słowniki ortograficzne.

Rada Rodziców przekazała słodycze oraz  list, który został odczytany pierwszakom.
Wszyscy bohaterowie piątkowej uroczystości otrzymali od rodziców pamiątki ślubowania
oraz robocika - ozobot do nauki programowania. Na zakończenie dyrektor Ewa Osówniak
podziękowała za przygotowanie wspaniałego widowiska, a dzieciom życzyła samych
sukcesów w nauce oraz wręczyła mały upominek. Po części oficjalnej dzieci zostały zapro-
szone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Pamiątkowe fotografie,
dyplomy, żakowskie czapki i życzenia tak jak i ten wielki dzień na pewno długo zostaną
w pamięci każdego z nich.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów
w murach naszej szkoły. Serdeczne podziękowania dla rodziców za wszelką pomoc
w przygotowaniu uroczystości.

Alicja Nyczaj–Matusiak i Katarzyna Adamska

Młodzieżowa Akademia Komunikacji Szczawiniacy na obchodach
Narodowego Święta Węgier

Europejski projekt edukacyjny
W dniach od 25-29 września 2017 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli, pedagogów,

psychologów w Murcji (Hiszpania) w ramach europejskiego projektu edukacyjnego
„CHOICE - Empowerment practices for students’ CHOICE against Internet, drugs and
gambling addiction” współfinansowanego przez Unię Europejską (ERASMUS+). Organiza-
torem ze strony polskiej była Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Szkolenie
miało charakter międzynarodowy, brały  w nim udział sześcioosobowe zespoły m.in. z Irlandii,
Polski, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Danii. Warsztaty prowadzili trenerzy z Teaterskolen
Kastali'a (The School of Theatre Kastali'a) z Danii. 

W drużynie z Polski znalazły się  dwie panie z gminy Zgierz: Monika Kosiewicz (psycholog
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach) oraz Wioletta Plich-Patora (pedagog -  Szkoła
Podstawowa w Szczawinie). Po opracowaniu podręcznika do zajęć w wersji polskiej
planowane są pilotażowe warsztaty „Choice” dla wybranych uczniów w szkole w Grotnikach
i w Szczawinie. Zajęcia będą prowadzone przez panią Anetę Orską – przedstawiciela
WSBiNoZ we współpracy z paniami Moniką i Wiolettą.

Projekt CHOICE docelowo będzie skierowany do uczniów w wieku 13-18 lat
oraz do nauczycieli, którzy po przeszkoleniu będą pracować z młodzieżą. Zadaniem projektu
jest określenie oraz promocja innowacyjnych metod pracy w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, Jest on skoncentrowany na zdefiniowaniu poza formalnej ścieżki
nauczania (metodą dramy) mającej na celu zapobieganie nadużywaniu narkotyków, technologii
i uzależnieniu od hazardu.

Monika Kosiewicz
Wioletta Plich-Patora
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Wspomnienie o Jadwidze Goździk

Jadwiga Goździk (nazwisko rodowe
Antosik) urodziła się w 1929 r. w Skierniewi-
cach. Ukończyła Liceum Pedagogiczne
w Łowiczu. Pracę nauczycielską rozpoczęła
w Łajszczewie w pow. skierniewickim.
Podczas wakacyjnych kursów metodycznych
w Zgierzu poznała nauczyciela Bolesława
Goździka, z którym zawarła związek małżeń-
ski  1.06.1952 r. w Skierniewicach. Bolesław
Goździk objął stanowisko kierownika Szkoły
Podstawowej w Szczawinie 11 stycznia
1952 r. Małżonkowie zamieszkali w budynku
szkoły (starej) zajmując pomieszczenia
przeznaczone dla kierownika. Wkrótce
Wydział Oświaty skierował Jadwigę Goździk
do Szczawina. Tu rozpoczęła pracę
w roku szk. 1952/53 i pracowała nieprzerwa-
nie do zakończenia roku szk. 1978/79.
Ze względu na stan zdrowia przeszła
na wcześniejszą emeryturę. Pracując,
ukończyła Studium Zaoczne Nauczycielskie
w Łowiczu napisaniem pracy dyplomowej
z zajęć praktyczno-technicznych pod tytułem
„Nowoczesne formy sprzętu domowego”.  

W szkole zdarzały się komiczne i zaskaku-
jące sytuacje. Nazwisko młodej nauczycielki
budziło zainteresowanie dzieci, które powi-
tały nową panią pudełkiem gwoździków
(„goździków”). „Nie jestem „gwoździk”,
tylko Goździk. [Jak] kwiatek” – wyjaśniała
łobuzersko uśmiechniętym uczniom.
Rodzina państwa Goździków powiększała
się, na świat przychodziły kolejne dzieci.
Były kłopoty z opieką. Zdziwił się pan wizy-
tator niezmiernie, gdy podczas niezapowie-
dzianej wizyty w szkole ujrzał panią Jadwigę
stojącą przy tablicy z małym brzdącem
na jednej ręce, a z kredą w drugiej. Państwo 

W dniu 24.09.2017 r. miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz sołtys Jedlicza A zorga-
nizowali Bazar Jedlicki, który znalazł już stałe miejsce w naszym „mini-regionie” jako
sympatyczne, pro-ekologiczne, sąsiedzkie wydarzenie, gdzie sprzedaje się niepotrzebne,
a często unikalne przedmioty i gadżety, ale także z radością kupuje się coś niezwykłego
za parę złotych. Są oczywiście słynne Jedlickie pierogi, mnóstwo ciast czy wyborny, bogaty
w skwarki smalec z wiejskim chlebem. Jest także okazja do spotkania z bliższymi i dalszymi
sąsiadami, poznania ciekawych ludzi, spędzenia czasu w inny niż zwyczajowo sposób.

Tegorocznym hitem był Kącik Wymiany Książki, który ze skromnych zamierzeń przerodził
się w istne stoisko rozmaitości wydawniczych. Można do naszej świetlicy przynieść i zosta-
wić przeczytane książki z domowej biblioteczki oraz wybrać sobie coś interesującego i zabrać
do domu. W ten sposób mamy, dzięki sąsiedzkiej życzliwej wymianie, stały ciekawy wybór
książek. Momentami trudno było się dostać do półek, parapetów i pudeł z książkami. Każdy
wyszedł zadowolony. Następny Bazar Jedlicki odbędzie się 3 czerwca 2018 roku,
na który już dziś orgnizatorzy serdecznie zapraszają. Koniecznie z książką.                                                                                                                                                  

Iwona Ambroziak

Goździkowie wychowali pięcioro dzieci:
Wandę, Tomasza, Krzysztofa, Iwonę, Dorotę.
Podczas pracy nauczycielskiej w Szczawinie
pani Jadwiga podjęła szereg działań.
W szkole opiekowała się harcerstwem,
zorganizowała dziecięcy teatrzyk kukieł-
kowy, który cieszył się dużą sympatią i dzieci
i rodziców.                                                 

Swoją aktywność wyniosła poza mury
szkolne. W latach 60-tych przez pewien czas
była przewodniczącą Koła Gospodyń
Wiejskich w Szczawinie. Pomagała kobietom
w nabyciu kuchenek gazowych, torowała
drogę w celu zaopatrzenia gospodyń
w kurczaki do hodowli, organizowała
wycieczki. Zawsze aktywna i pracowita.
Z jej inicjatywy w 1965 r. rozpoczęła działal-
ność klubo-kawiarnia, którą umieszczono
w wolnej sali szkolnej. Zorganizowała
i prowadziła teatr ludowy.  Aktorami byli
mieszkańcy wsi, członkowie ówczesnego ko-
mitetu rodzicielskiego, niektórzy nauczy-
ciele. Przedstawienia odbywały się
w miejscowym Domu Ludowym w Szczawi-
nie oraz w miejscowościach sąsiadujących:
w remizie w Swędowie, w Białej,
w Dąbrówce, nawet w odległym Ozorkowie.
W przedstawieniach brał także udział mąż –
Bolesław. W jednym ze spektakli grał rolę
dziadka. Pewna pani skwitowała występ sło-
wami: ”Nie dziwię się młodym, ale że temu
staremu się chce...”.  Była to niezamierzona,
ale jakże wspaniała laurka dla charakteryzacji
i kostiumu. Nic dziwnego, gdyż pani Goździk
wraz z uczennicami sama szyła i przygoto-
wywała kostiumy dla potrzeb teatru. Potrafiła
szyć ubrania i świetnie robiła na drutach.
W szkole uczyła dziewczęta kroju i szycia,
także zapomnianej dziś sztuki cerowania.
Mogła z powodzeniem przekazywać te umie-
jętności, gdyż kierownik wyposażył
placówkę w sześć maszyn do szycia. 

W 1983 r. założyła Sekcję Nauczycieli
Emerytów i Rencistów ZNP w gminie Zgierz
i została jej pierwszą przewodniczącą.
Stanowisko to piastowała do listopada 1986
r. Była nauczycielką pełną zainteresowań
i bardzo aktywną społecznie, także po przej-
ściu na emeryturę.  Już w młodości zaczęła
malować, potem, po długiej przerwie wróciła
do swojej pasji. Gdy państwo Goździkowie
budowali nowy dom, cieszyła się, że będzie
w nim miejsce na sztalugi i ukochane obrazy.
Wkrótce obrazów było tyle, że ujrzały
światło dzienne na wystawie w szkole
w Dąbrówce, w kolejnych latach
dużą popularnością cieszyły się
ekspozycje  podczas corocznych Dni
Zgierza na wystawie w SEM-ie.
W  1998 r.  w   czasie   wycieczki   członków                  

Sekcji Nauczycieli Emerytów do Grotnik
powstała nowa inicjatywa  - nastąpiło zawią-
zanie Koła Plastycznego „Paleta”. Na jego
czele stanęła oczywiście pani Jadwiga.   
W skład Koła weszli z terenu gminy Zgierz:
Barbara Maciak, Barbara Boczek, ze Zgierza:
Krystyna Świątczak, Maria Świątczak,
Henryka Chojnacka, Helena Milewska, Alina
Filipczak, Janina Dziedzic, Filomena
Kruszyna, Bohdan Kieszkowski. Wszyscy
członkowie byli uzdolnieni plastycznie, choć
każdy prezentował inne tematy swoich prac
i różne techniki: makaty i hafty, portrety,
pejzaże, makramy, serwety, gobeliny, rzeźbę.
„Paleta” działała bardzo prężnie. Pani
Goździk organizowała liczne spotkania
plenerowe: w Zakopanem, w Dzierżąznej,
w Krakowie, w Ciechocinku, w Szklarskiej
Porębie. W 1999 r. z okazji Dnia Edukacji
Narodowej w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zgierzu można było podziwiać bogatą
artystyczną kolekcję członków „Palety”.
Wystawa gościła także w sali konferencyjnej
budynku Urzędu Gminy Zgierz, w siedzibie
biblioteki gminnej w Białej przygotowana
we współpracy z KGW. Pani Goździk prowa-
dziła kronikę koła plastycznego, w której
dokumentowała wszystkie przedsięwzięcia.
Członkowie „Palety” współpracowali
z kolegami z koła szaradzistów „Enigma”
w Zgierzu. Organizowano ciekawe spotkania,
np. z poetką Barbarą Kaszyńską. W swojej
pracy artystycznej pani Goździk stosowała
różne techniki: oleje (dominowały), akwa-
rele, szkic ołówkowy, kredka akwarelowa,
z powodzeniem próbowała rzeźbić. Używała
pseudonimu artystycznego „Go Ja”. Niemal
nie rozstawała się z pędzlem. Jako kura-
cjuszka w Ciechocinku tworzyła na miejscu
i wystawiała prace w czasie turnusu. Podczas
wycieczki Doliną Strążyską, gdy z koleżanką
odpoczywały przy wodospadzie, zauważyła
zbliżającą się szkolną wycieczkę. Natych-
miast rozłożyła wszystkie  akcesoria i zrobiła
dzieciom wykład na temat tajników sztuki
malarskiej. Brała udział w Międzynarodo-
wym Biennale Twórczości Artystycznej
Nauczycieli w Tarnowie, przekazywała swoje
prace na aukcję organizowaną przez Stowa-
rzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II
w Zgierzu. Otrzymywała liczne podziękowa-
nia i dyplomy. 
Z upodobaniem zajmowała się także haftem,
trzy piękne obrusy z ażurowym wzorem
przekazała parafii jako wyposażenie
nowego kościoła w Szczawinie.
Wspominana jest jako osoba towarzyska,
lubiąca spotkania i rozmowy z ludźmi. Swoją
pasją zarażała innych. Malowała, a mąż
oprawiał obrazy. Wkrótce sam zaczął rzeźbić 

w drewnie, robił też drewniane zabawki
i ozdoby. Koło „Paleta”  uroczyście zakoń-
czyło działalność w 2008 r. z powodu stanu
zdrowia   założycielki.  

Jadwiga Goździk zmarła 7 sierpnia 2011 r.
Pochowana jest na cmentarzu parafialnym
w Szczawinie. Ceremonia pogrzebowa zgro-
madziła wielu uczestników, kolegów, koleża-
nek, uczniów. Była uczennica pani Jadwigi –
Maria Pietrzak - wygłosiła napisany
przez siebie wiersz:

Ty byłaś naszym nauczycielem,
Ty byłaś matką,
Ty byłaś przyjacielem.
Ty dawałaś nam wiedzę,
ale jeszcze coś więcej.
Ty dawałaś nam miłość,
Ty dawałaś serce.
I choć odeszłaś,
W naszych sercach żyć będziesz do świata
końca.
Żyć będziesz w kwiatach przez Ciebie malo-
wanych,
Żyć będziesz w promykach słońca,
Bo słonko malowane
Nie będzie zachodziło.
Kwiaty nie będą przekwitały,
a uczniowie Twoi będą zawsze o Tobie
pamiętali.

W pierwszą rocznicę śmierci Jadwigi
Goździk jej przyjaciele zorganizowali spot-
kanie wspomnieniowe w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Szczawinie. W obecności
wójta gminy Zgierz, rodziny, członków Koła
Nauczycieli Emerytów i uczniów wystąpił
Chór Trzeciego Wieku, były wzruszające
słowa, wiersze, refleksyjna muzyka, wspom-
nienia. 

Dom państwa Goździków po dziś dzień
jest pełen obrazów, jego ściany przypominają
piękną galerię. W tych obrazach i w pamięci
pozostaje pani Jadwiga – wspaniała nauczy-
cielka, lubiana przez uczniów, aktywna
i pracowita w działaniach społecznych,
dobry człowiek.

Na podstawie wspomnień rodzinnych
męża Bolesława i syna Tomasza

oraz koleżanek Barbary Maciak i Barbary
Zielińskiej

Zespół nauczycieli emerytów zbiera
informacje o zmarłych nauczycielach
pracujących na terenie gminy Zgierz
w celu przygotowania biogramów.
Zwracamy się z prośbą do członków
rodzin, byłych uczniów, koleżanek,
kolegów o dostarczenie informacji,
wspomnień, dokumentów.
 Telefon kontaktowy 692 183 654.

Magdalena Hauke

Bazar Jedlicki
Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi
oraz Klub Honorowych Dawców Krwi

przy Szkole Podstawowej
im. Jana Kasińskiego w Białej 

zapraszają Mieszkańców gminy
do udziału w akcji 

HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Zbiórka krwi odbędą się w dniu 
10 grudnia 2017

(w godzinach 9.30 - 12.30
przy SP w Białej)

ODDAJ KREW OCAL ŻYCIE
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Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji realizuje projekt: „Obyśmy nie zapomnieli”!
Spotkania z historią i osobami więzionymi w obozie Polen Jugendverwahralager w Łodzi” 

Główną ideą projektu są działania edukacyjno- popularyzatorskie poprzez m. in. upamiętnienie
istnienia Filii Obozu prewencyjnego (izolacyjnego) dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa
w Łodzi na folwarku we wsi Dzierżązna koło wsi Biała w pobliżu Zgierza. Ogólnym celem przed-
sięwzięcia jest pamięć o ofiarach niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci, który działał
w Łodzi i nosił potoczną nazwę “na Przemysłowej”, a jego filia znajdowała się w folwarku Dzierżązna.
Pamięć, która uczy wrażliwości, mądrości i buduje tożsamość. O tym obozie nikt nie uczy w szkole,
nikt nie opowiada, a to miejsce kaźni kilkunastu tysięcy małych Polaków. Obóz koncentracyjny
„na Przemysłowej” był hitlerowskim tworem, do którego zwożono polskie dzieci z całego kraju. 
Wiedza na temat dziecięcego obozu „na Przemysłowej” i jego filii, jest zupełnie nieadekwatna do roz-
miaru zbrodni tam dokonanych. Pamięć o takich miejscach, jak obóz „na Przemysłowej” i jego filii,
może utkać w nas wrażliwość, uczy myśleć mądrze o bliźnich, ostrzega i każe wybaczać, buduje
tożsamość i pozytywnie przywiązuje do miejsca, w którym my i nasze rodziny spędzamy życie. 
Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma przywilej spojrzenia w oczy ofiarom i oprawcom
tej najpodlejszej z wojen. Spojrzenia świadomego i wypełnionego niezwykłym przekazem. 

W ramach projektu odbył się szeroko opisywany w ubiegłym numerze IX Zjazd byłych Więźniów
Obozu Koncentracyjnego Dla Małoletnich w Łodzi i jego filii w Dzierżąznej, w dniach 25- 27 września
2017 roku. Była żywa lekcja historii przebiegająca w trzech modułach: historycznym, dyskusyjnym
i medioznawczym. W listopadzie zostanie wydana publikacja, aby nie zapomnieć. O filii obozu
w Dzierżąznej mało kto wie, choć jest pomnik ku czci ofiar, stoi jeszcze dworek w którym mieściła
się komendantura obozu (notabene siedziba Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekrea-
cji). Pamięci ofiar traumatycznych przeżyć poświęcono pamiątkową tablicę. Corocznie ku pamięci
ofiar podczas Gminnego Dnia Dziecka organizowany jest Bieg Jednorożca bieg dzieci i młodzieży
szlakiem pamięci narodowej. Wydanie publikacji będzie niewątpliwie namacalnym dowodem pamięci
BY NIE ZAPOMNIEĆ O.....

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej jest realizatorem projektu:
„Obyśmy nie zapomnieli! Spotkania z historią i osobami więzionymi w obozie Polen Jugendverwah-
ralager w Łodzi” - zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego WSPIERANIE SAMORZĄDOWYCH INSTY-
TUCJI KULTURY – OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI 2017.

Info: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Obyśmy nie zapomnieli…
GCKSTiR

PATRONAT HONOROWY DOŻYNEK GMINNYCH 2017
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu
zostało załozone w 1961 r. i liczyło wówczas
15 pań z Jedlicza A i B oraz Kontrewersu.
Jego założycielką i przewodniczącą była
Teresa Bełdowska, która wraz z mężem
- Józefem działała tekże w OSP Jedlicze..

Rolą KGW było wówczas edukowanie
mieszkańców wsi i działania na rzecz
ułatwienia życia rolników. Organizowano
więc wszelkiego rodzaju kursy, np.: gotowa-
nia, pieczenia, przyrządzania past, sałatek
czy galantyn. Zorganizowano gaz w butlach
dla gospodarstw (od 1974 r.), kupiono pralkę
"Franię", która, jak to się mówiło, "chodziła
po wsi", czyli była wypożyczana za niedużą
opłatą (za dobę). Rozpoczęto hurtowe
przywożenie wiosną do jedlickich gospo-
darstw piskląt z wylęgarni. Ale działalność
w tamtych czasach, to nie tylko praktyczne
organizowanie życia społecznego. To także
zabawy z orkiestrą w sobotnie wieczory,
przedstawienia teatralne członkiń KGW,
z których dochód przeznaczony był na dzia-
łalność koła, uroczyste zebrania.
Koło współpracowało z OSP Jedlicze, wspie-
rało ją w ramach działalności społecznego
komitetu budowy Domu Strażaka
(od 16.03.1965 do 23.05.1976, kiedy
to nastąpiło uroczyste otwarcie remizy). Obie
organizacje wspólpracowały w aranżowaniu
życia społecznego mieszkańców, organizo-
wano wspólne zabawy, loterie fantowe
itp. Należy odnotować, że w latach 80. człon-
kinie naszego koła okazały pomoc w budo-
wie strażnicy w Ustroniu, a koła z Jedlicza
i Ustronia współpracują ze sobą na stałe
od bardzo dawna.

W latach 90. działalność koła ustała
ze względu na ciężką chorobę naturalnego
lidera tej organizacji Teresy Bełdowskiej.
Reaktywowanie KGW nastąpiło 2.03.2006 r.
dzięki zaangażowaniu tutejszych społeczni- 

ków pod przywództwem Janiny Podstawki
która została przewodniczącą.

Tradycją naszego koła jest organizowanie
spotkań integrujących naszych mieszkańców,
spośród których wielu osiedliło się tutaj
w ostatnich latach. W dobie poruszania
się samochodami, praktycznie jedyną okazją
na wzajemne poznanie się są organizowane
przez nas pikniki, festyny, np. z cyklu "Grunt
to rodzinka", "Jedlickie Spotkania z Kulturą
i Tradycją", Bazar Jedlicki", uroczyste
obchody Święta Niepodległości, urokliwe
w swej wyjątkowości coroczne wieczorki
wigilijne. KGW organizuje nie tylko
rozrywkę, ale także pyszne poczęstunki,
często sumptem społecznym. Byliśmy
dwukrotnie organizatorami wspaniałego
konkursu: "Historia Ziemi Jedlickiej i okolic"
oraz "Historia miejsc i mieszkańców Ziemi
Jedlickiej i okolic". Prace ukazały wiele
aspektów historii naszej małej ojczyzny,
jak również niezwykłe dzieje mieszkańców
tej ziemi.

Na nasze uroczystości zapraszamy zaprzy-
jaźnione Koła z naszej gminy, współpracu-
jemy z KGW Ustronie, Stowarzyszeniem
"Pinia", parafią w Grotnikach, OSP Ustronie
i Jastrzębie Górne czy ZSG w Grotnikach.
Ogromną pomocą i wsparciem służy nam
w każdym przedsięwzięciu sołtys Jedlicza A
- Michał Lubecki, nie szczędząc swego
czasu, służąc pomysłami i realnym działa-
niem. Członkinie KGW biorą udział
w kursach i szkoleniach, bogacąc swą wiedzę
w celu adaptowania działalności społecznej
do zmieniających się warunków życia.

Obecnie KGW Jedlicze liczy 12 członkiń.
Przewodniczącą koła jest Janina
Podstawka, zastępcą przewodniczącej
jest Anna Bednarek, a skarbnikiem Helena
Zajączkowska.

Iwona Ambroziak

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu

Jabłecznik Helenki 
Składniki:
4 szklanki mąki tortowej
1 margaryna Kasia
3 jajka
1 szkl. cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 kg jabłek (renety)
3/4 szkl. cukru (do jabłek)
1 kisiel cytrynowy 

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać przez sitko, zmieszać z pro-
szkiem do pieczenia, dodać margarynę,
cukier i jajka - razem siekać przez 20 minut.
Następnie zgnieść ciasto razem, podzielić
na 2 równe części i wstawić do lodówki.
W tym czasie obrać jabłka i zetrzeć na grubej
tarce, a następnie zmieszać z cukrem i kiślem.
Ciasto wyjąć z lodówki, jedną część rozwał-
kować i położyć na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia. Na ciasto wyłożyć
przygotowane jabłka i przykryć drugą częścią
rozwałkowanego ciasta. Piec ok 40 minut
w temperaturze 180°.

Pianka Basi
Składniki:
5 jajek
2 galaretki (czerwona i zielona)
8 łyżeczek żelatyny Winiary
1 margaryna Kasia
1 szklanka cukru pudru
1 szklanka mleka
2 łyżki kakao 
brzoskwinie, banany, winogrono

Sposób przygotowania:
Margarynę ucieramy z żółtkami i cukrem
na puszystą pianę. Białka ubijamy
na sztywno. Żelatynę rozpuszczamy w letnim
mleku i powoli dodajemy ją do masy z żółtek.
Na końcu dodajemy ubitą pianę z białek.
Całość dzielimy na 2 części. Do jednej
dodajemy kakao. Jasną część wykładamy
do tortownicy. Na to wykładamy galaretki
(kolory na przemian) i owoce. Następnie
wykładamy na to wszystko masę wymieszaną
z kakao. I znów galaretki i owoce.
Dekorujemy według uznania.

Smalec z Jedlicza
Składniki i sposób przygotowania:

Kroimy w grubszą kostkę ok. 2,5 kg
chudego brzuszka i ok. 0,5 kg słoniny.
Smażymy powoli w naczyniu z grubym
dnem ok. 3 godzin. W trakcie dodajemy
jabłko w całości, dużą cebulę także
w całości, 3-4 ząbki czosnku, liść laurowy,
sól i pieprz do smaku, a pod koniec smażenia
majeranek (wszystkie przyprawy według
uznania). Po zestawieniu z pieca wyjąć
jabłko i cebulę, przelać do kamiennego
garnka i poczekać aż stężeje.

Grubo posmarować nim kromkę dobrego
wiejskiego chleba, dodając pokrojony
ogórek kiszony.

PRZEPISY


