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Wielkanoc to centralny punkt kalendarza
liturgicznego chrześcijan. Bogata symbolika
i obrzędowość Wielkiego Tygodnia, a zwłasz-
cza Triduum Paschalnego, rozpoczynającego
się w Wielki Czwartek, oraz samej
Wielkanocy, od wieków wyrażają istotę
chrześcijaństwa. Tajemnica Zbawienia,
dokonującego się na krzyżu, oraz Zmart-
wychwstania, są w tych dniach szczególnym
przedmiotem refleksji wiernych. Obok
wymiaru teologicznego, Wielkanoc posiada
szeroki kontekst kulturowy, zakorzeniony
w folklorze i tradycjach ludowych. O nich
właśnie - słów kilka.

Okres Wielkiego Tygodnia w obrzędo-
wości ludowej był czasem porządków. Sprzą-
tanie domostw i obejść zwiastowało nadejście
ważnego przeżycia - i wspólnotowego,
i duchowego. Przygotowania do świąt miały
na celu także godne podjęcie gości, jako że
Wielkanoc była okazją rodzinnych spotkań.
Zanim jednak nastało świętowanie, żegnano
Wielki Post. Symbolem postnego menu był
żur i śledź, nawet w średniowieczu dostępny
z dala od morza, toteż z tymi "smakołykami",
które przez 40 dni znudziły się wszystkim
solennie, uroczyście się żegnano. W Wielki
Piątek lub dnia następnego urządzano
"pogrzeby" postnych potraw. Tradycja
nakazywała, by śledź został powieszony
na gałęzi "za karę", a gar z żurem rozbity 
- najlepiej nad głową jakiegoś nieszczęśnika
- ku   uciesze  gawiedzi.  Aby   nie   marnować   

żuru, niejednokrotnie zastępowały
go kuchenne  pomyje.

W niektórych zakątkach Polski praktyko-
wano obyczaj oczyszczającej kąpieli w rzece
lub potoku, koniecznie w nocy z czwartku
na piątek. Należało przy tym zdążyć
przed wschodem słońca, a wracając z kąpieli
pod żadnym pozorem nie odwracać się za sie-
bie, by nie sprowokować do ataku złego
ducha. Kąpiel była swego rodzaju pamiątką
chrztu, oznaczającego nowe narodziny
człowieka, a także - jak wierzono - sposobem
na zapewnienie sobie zdrowia. Zważywszy,
że marcowa i kwietniowa aura bywa
cokolwiek kapryśna, nocna kąpiel w rzece
była nie lada wyzwaniem.

W Wielki Piątek gospodynie wyrabiały
ciasto na świąteczny chleb oraz przygotowy-
wały wyczekiwane potrawy. Aby ciasto
drożdżowe nie opadło, skrupulatnie
przestrzegano zasad: nie trzaskać drzwiami,
nie prowadzić głośnych rozmów... Był to
również idealny - jak uważano - termin
wysiewu warzyw i kwiatów. W tym szczegól-
nym dniu wierni pielgrzymowali do polskich
Kalwarii, aby uczestniczyć w misterium męki
Pańskiej. Jako że podróżowanie przed
stuleciami było czasochłonne i obarczone
wieloma trudami, mieszkańcy oddalonych
od Kalwarii zakątków niekiedy tylko słyszeli
o niezwykłym widowisku religijnym
i miejscach, urządzonych na podobieństwo
Ziemi Świętej..
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Wielkanocne zwyczaje 
w dawnej Polsce

1050 lecie Chrztu Polski

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
serdecznych spotkań w gronie bliskich

oraz wesołego Alleluja
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Zgierz
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1050 lat temu władca państwa polskiego książę Mieszko I przyjął chrzest, rozpoczy-
nając jednocześnie chrystianizację całego kraju. Działo się to - według najbardziej
prawdopodobnych hipotez - w Wielkanoc 966 r. (która przypadła wtedy w połowie
kwietnia). Miejscem chrztu pierwszego historycznego władcy Polski oraz jego dworu
była zapewne niemiecka Ratyzbona. Przyłączenie monarchii piastowskiej do chrześcijań-
skiej Europy jako jeden z pierwszych w pełni udokumentowanych faktów historycznych
w naszych dziejach chodzi za symboliczny początek państwa polskiego, powstałego
w wyniku ewolucji i integracji wspólnot plemiennych. Chrześcijaństwo przyniosło ze sobą
nie tylko duchowy i kulturowy przełom, ale i cywilizacyjny rozwój słowiańskiej organi-
zacji społeczno-politycznej. Tych zależności nie kwestionowały nawet władze Polski
Ludowej, organizując państwowe obchody milenijne - niejako konkurencyjnie wobec
Kościoła - przed pięćdziesięcioma laty.

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, zamieszkałych lub uczących się w gminie Zgierz, do udziału w konkursie
plastycznym

HISTORIA  POLSKI  W  OBRAZACH

Konkurs na 1050-lecie!
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W związku z uszkodzeniami mrozowymi
upraw, które wystąpiły na terenie gminy
Zgierz, Wójt Gminy Zgierz informuje, iż
poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać
uprawy, które wymagają likwidacji i ponow-
nego obsiania, do Urzędu Gminy Zgierz:
osobiście w Biurze Obsługi Klienta (stanowi-
sko 3 i 4) lub drogą telefoniczną pod nr
tel. 42 714 28 34, 714 28 33 w godzinach
pracy urzędu w terminie do 4 kwietnia br.

Szkody w uprawach należy zgłosić przed
likwidacją plantacji z odpowiednim wyprze-
dzeniem, koniecznym do oszacowania strat
przez komisję (minimum 7 dni wcześniej).  
Dokonując zgłoszenia należy podać
następujące informacje:
- rodzaj uszkodzonej uprawy,

Według ustawy o odpadach, odpady
zielone to odpady komunalne stanowiące
części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów. Jeszcze
do niedawna prawo pozwalało na to, żeby
spalać części organiczne czyli gałęzie i liście
pod warunkiem, że nie powodowało to
nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia
sąsiadom. Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.) mówi, że dopuszcza się
spalanie zgromadzonych pozostałości roślin-
nych poza instalacjami i urządzeniami, chyba
że są one objęte obowiązkiem selektywnego
zbierania. Jednak prawo zmieniło się. Ustawa
z dnia 13 września o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.
250) w art. 4 ust. 2 wskazuje, iż Regulamin
określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące, wymagań w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomo-
ści:
- ustanawiając selektywne zbieranie
odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej następujące frakcje odpadów:
papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła
i opakowań wielomateriałowych oraz
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowanio-
wych ulegających biodegradacji.
- obejmujących prowadzenie selektywnego
zbierania i odbierania lub przyjmowania
przez punkty selektywnego zbierania
odpadów   komunalnych    lub    zapewnienie          

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgierzu informuje rodziców, opiekunów praw-
nych i pełnoletnich uczniów, którzy mają
przyznane prawo do stypendium szkolnego na rok
szkolny  2015/2016, iż faktury  za zakup artyku-
łów związane z realizacją obowiązku szkolnego
będą rozliczane za okres od 1 stycznia 2016 r.
do czerwca 2016 r. Dokładny termin składania
faktur i rachunków do rozliczenia stypendium
szkolnego za okres  styczeń – czerwiec 2016 r.
oraz okres, na jaki zostanie przyznane stypendium
szkolne i kwota, zostaną określone w kolejnej
decyzji przyznającej stypendium szkolne, w zależ-
ności od posiadanych środków. Decyzja przyzna-
jąca stypendium szkolne zostanie wydana po
otrzymaniu środków finansowych  na stypendia
od wojewody łódzkiego (tj. kwiecień - maj 2016
r.).

Jeżeli sytuacja finansowa rodziny, która ma
wpływ na wysokość przyznanego stypendium,
nie ulegnie zmianie, to kwota stypendium szkol-
nego w miesiącach styczeń - czerwiec 2016 r.
będzie odpowiadała kwocie stypendium przy-
znanego w miesiącu grudniu 2015 r. 

O każdej zmianie sytuacji finansowej
i rodzinnej wiążącej się z podstawą                

do przyznania  stypendium szkolnego,
wnioskodawca zobowiązał się niezwłocznie
informować GOPS Zgierz we wniosku
o stypendium szkolnym. 
UWAGA  ZMIANA !!!

Faktury do rozliczenia stypendium
szkolnego winny być wystawione na wniosko-
dawcę (czyli na rodzica ucznia, opiekuna
prawnego  ucznia  lub  pełnoletniego  ucznia)
z dopisanym imieniem ucznia, dla którego został
dokonany zakup w ramach stypendium.
Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę
na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były
zgodne lub zbliżone  do nazw umieszczonych
w wykazie dołączonym do informacji.
Faktury lub rachunki powinny zawierać:
a) nazwę wystawcy
b) imię i nazwisko wnioskodawcy  (rodzic, prawny
opiekun , lub pełnoletni uczeń)   
c) imię  ucznia , dla   którego  dokonano   zakupu 
w ramach stypendium szkolnego
d) pełną nazwę produktu podlegającego refundacji
– istotne jest, aby obuwie, odzież  miały adnotację:
obuwie sportowe lub obuwie szkolne, odzież
sportowa, odzież  szkolna itp.

przyjmowania w inny sposób co najmniej  
takich odpadów komunalnych jak: przetermi-
nowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne. 

W związku z powyższym Uchwałą Rady
Gminy Zgierz z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zgierz
w § 2 ustalono, iż Właściciele nieruchomości
są obowiązani min. do selektywnego
zbierania odpadów zielonych oraz papieru.

Najprostszym sposobem zagospodarowania
odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji jest prywatny
kompostownik, z którego kompost później
można wykorzystać. Nie każdy chce jednak
w swoim ogródku posiadać kompost. Wtedy
pozostaje oddanie odpadów do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
lub wystawić przed posesję zgodnie               z
harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zgierz.

Artykuł 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.) stanowi, iż  kto, wbrew przepisowi
art. 155, termicznie przekształca odpady poza
spalarnią odpadów lub współspalarnią
odpadów podlega karze aresztu albo
grzywny.

- odmianę z informacją o jej pochodzeniu
(polska/zagraniczna),
- powierzchnię likwidowanej uprawy,
- nr działek na których są położone
uszkodzone uprawy.

Po przyjęciu zgłoszenia będzie przeprowa-
dzona lustracja uszkodzonych upraw, z której
zostanie sporządzony protokół. W przypadku
wdrożenia procedury szacowania szkód
spowodowanych wymarznięciem,
powierzchnie zgłoszonych upraw zawartych
w protokole zostaną uwzględnione
w szacunkach szkód.

O szczegółowych procedurach w tym zakre-
sie będziemy informować na bieżąco na stro-
nie internetowej: www.gmina.zgierz.pl

Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY  ZGIERZ

Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4

(poniedziałek) w godz. 10.00 – 15.00. Rezerwacja terminów: Biuro Obsługi Rady Gminy Zgierz

tel. 42 716 25 15 w. 116

20 kwietnia 

Spalanie odpadów Komunikat dla rolników

Informacja dla osób pobierających stypendia
i zasiłki szkolne

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO  PROJEKTU
„ Aktywność społeczno-zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa     -    IX  Włączenie społeczne, 
Działanie                -    IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, 
Poddziałanie          -     IX.1.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Łęczycka 4 ogłasza od 1 marca 2016 r.
do 10 kwietnia 2016 r. nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020. Zgodnie z założonymi celami, w projekcie  mogą uczestniczyć:
- osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej,
- osoby bezrobotne należące do III profilu  pomocy,
- kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie gminy Zgierz,
- osoby korzystające z systemu świadczeń pomocy społecznej,
- osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną.

Do realizacji  projektu zostaną  zakwalifikowane  32 osoby  zamieszkałe na  terenie gminy
Zgierz.  Rekrutację  uczestników  do  projektu  prowadzą    terenowi pracownicy socjalni
w rejonach swojego działania.

Ostateczna kwalifikacja osób do projektu dokonana będzie przez Koordynatora projektu
we współpracy z pracownikami socjalnymi, w oparciu o kryteria formalne, przynależność
do kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osoby zakwalifikowane do projektu potwierdzą swój udział w projekcie wypełniając

deklarację uczestnictwa  w projekcie  oraz zawarcie  kontraktu socjalnego. 

Koordynator Projektu 
Małgorzata Bibel

Projekt pn. „Aktywność społeczno-zawodowa gwarancją bez-
piecznej przyszłości”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa     -    IX  Włączenie społeczne, 
Działanie                 -    IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  lub wyklucze
niem społecznym, 
Poddziałanie          -     IX.1.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zgierzu  rozpoczął realizację Projektu
pn „ Aktywność  społeczno  - zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości” w  latach 2016
– 2017, współfinansowanego przez  Europejski Fundusz  Społeczny  w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego  na lata 2014 – 2020. 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji  społecznych i zawodowych osób
zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym z terenu gminy Zgierz poprzez rea-
lizację kompleksowych działań  i  instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej
i edukacyjnej, służących przywróceniu zdolności do zatrudnienia.
Dzięki działaniom aktywizacji społecznej i edukacyjnej nastąpi wzrost samodzielności
i kompetencji społecznych uczestników projektu. Natomiast poprzez działania aktywizacji
zawodowej nastąpi wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.

Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem psycholo-
gicznym, prawnym i doradztwem zawodowym. Aktywizacja zawodowa poprzez realizację
Programu Aktywizacja i Integracja  (PAI),  w ramach którego będą wykonywać  prace spo-
łecznie użyteczne, a następnie staże zawodowe mają na celu pomóc osobom bezrobotnym
wrócić  na otwarty rynek pracy.

Aktywność  społeczno–zawodowa daje gwarancję bezpiecznej przyszłości. Zdobyta wie-
dza, umiejętności, zmiana stylu życia, pozwalają odzyskać wiarę w siebie, pobudzają
do działania, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, co w efekcie doprowadzi do zdobycia
samodzielności  ekonomicznej.  

Koordynator Projektu
(-) Małgorzata Bibel
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10 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy
Zgierz odbyło się spotkanie delegacji
administracji rządowej z władzami gminy
oraz przedstawicielami mieszkańców
w sprawie ośrodka dla cudzoziemców ubie-
gających się o status uchodźcy
w Ustroniu. Gospodarzem spotka-
nia była wójt Barbara Kaczmarek.
W imieniu wojewody łódzkiego
władze państwowe reprezentował
wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Wójt gminy Zgierz zarysowała
zebranym temat, przypominając
dotychczasowy przebieg zdarzeń,
począwszy od petycji mieszkańców,
przez szerokie konsultacje
społeczne, aż po sformułowanie
wniosków, adresowanych do szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
w Warszawie oraz ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. 
Przypomnijmy, że pod koniec lutego br. wójt
Barbara Kaczmarek wystąpiła z prośbą do
władz centralnych o nieumieszczanie
w ośrodku nowych pensjonariuszy oraz
o rozlokowanie już zakwaterowanych tam
osób   do  innych  ośrodków.  Stanowisko  to 

wzmocnił apel, przyjęty przez Radę Gminy
Zgierz na ostatniej sesji, a także wspólne
wystąpienie Barbary Kaczmarek i posła
na Sejm RP Marka Matuszewskiego
do premier Beaty Szydło.

W toku dyskusji radni, reprezentujący
lokalną    społeczność    –   Kinga     Banasik
i Zuzanna Marchewa, a także przedstawi-
ciele społeczności lokalnej Iwona Nitrowska
i Krzysztof Krakowiak zreferowali stanowi-
sko mieszkańców, wskazując na najważniej-                    

sze problemy funkcjonowania ośrodka
w stosunkowo niewielkiej miejscowości.
O stanie bezpieczeństwa oraz analizach
statystycznych interwencji policji w tamtym
rejonie informował komendant powiatowy

policji insp. Andrzej Wolak. Szef policji
w powiecie zgierskim podkreślił, że zgodnie
z wolą mieszkańców, przedstawioną
na zebraniu w Grotnikach 16 lutego br.,
zintensyfikowane zostały czynności policji,
mające    na    celu    wzmocnienie    poczucia              

W sprawie ośrodka dla cudzoziemców w Ustroniu 
– relacja ze spotkania w Urzędzie Gminy Zgierz

Rok 2015 w policyjnej statystyce
Na początek dobra wiadomość: rok 2015

w całym powiecie zgierskim okazał
się bezpieczniejszy od poprzedniego, jako
że liczba stwierdzonych przestępstw spadła
z 2015 do 1729. Zgierska jednostka policji,
obejmująca swoim zasięgiem miasto i gminę
Zgierz, również odnotowała spadek
przestępstw z 1004 do 838. 

W statystykach miasto i gmina Zgierz
występują razem, dlatego przedstawione
niżej informacje dotyczą obydwu jednostek
terytorialnych. Największa liczba prze-
stępstw to kradzieże (202), kradzieże
z włamaniem (154), przestępstwa drogowe
(191, z czego 123 przypadki to prowadzenie
pojazdu przez nietrzeźwych kierujących)
oraz przestępstwa narkotykowe (147).
Obserwowana tendencja spadkowa nie doty-
czy przestępstw drogowych, których było
o niemal 8% więcej niż w roku 2014. Liczba
ujawnionych nietrzeźwych kierujących
wzrosła o 8 przypadków. Należy na ten
problem spojrzeć jednak z innej perspek-
tywy: pamiętajmy, że statystyki dotyczą
jedynie stwierdzonych przestępstw. Wzrost
ich liczby można interpretować jako skutecz-

niejsze działania policji w zatrzymywaniu
potencjalnych zabójców, siadających
za kierownicą pod wpływem alkoholu.
Zmniejszyła się za to liczba najcięższych
przestępstw: rozbojów i wymuszeń (z 23
do 13) oraz pobić (z 5 do 3). Liczba wspom-
nianych już przestępstw narkotykowych
spadła w skali roku o 10%. Niestety,
niepokoi fakt, że sprawcami czynów
przestępczych coraz częściej są nieletni: o ile
w 2014 r. odnotowano takich przypadków
85, to w ubiegłym roku już 132.

Wciąż aktualnym problemem pozostają
dopalacze. Walka z tymi substancjami
odurzającymi jest o tyle trudna, że ich sprze-
dawcy uciekają się do różnych sztuczek,
nazywając dopalacze np. "pochłaniaczami
wilgoci" lub "odplamiaczami". Udowodnie-
nie przestępstwa jest więc czasochłonne
i wymaga odpowiednich analiz laboratoryj-
nych (policja ściśle współpracuje w tym
zakresie z sanepidem). Handlarze tymcza-
sem znajdują sposób na obejście przepisów,
wprowadzenie na rynek nowych "wyrobów
kolekcjonerskich" i dalszą działalność.
Najbardziej   skutecznym  sposobem   walki 

z dopalaczami jest więc edukacja młodzieży,
uświadamiająca, że tak naprawdę nieodgad-
niony skład chemiczny kolorowej saszetki
może zniszczyć zdrowie, a nawet zabić. 

Policja prowadzi szereg akcji profilak-
tycznych i edukacyjnych, a zgierska
jednostka, kierowana przez inspektora
Andrzeja Wolaka, może pochwalić się
wieloma ciekawymi projektami, adresowa-
nymi do uczniów szkół, kobiet (m.in. szko-
lenia z samoobrony), seniorów czy ofiar
przemocy.
Szczególnie smutnym zjawiskiem jest
przemoc domowa. W ubiegłym roku
policjanci wypełnili 252 formularze "Niebie-
skiej Karty", w tym - 212 nowych. W więk-
szości przypadków sprawcy przemocy
(fizycznej i psychicznej) we własnych
rodzinach działają pod wpływem alkoholu.
Funkcjonariusze zachęcają osoby, dotknięte
przemocą, do podjęcia działań prawnych,
ponieważ bierność niemal zawsze sprawia,
że spirala przemocy się nasila. Aby zobrazo-
wać skalę problemu, przywołajmy
statystyki: niemal co czwarta z 13,7 tysiąca
policyjnych  interwencji  w 2015  roku doty-

czyła nieporozumień domowych.
Na zakończenie przywołajmy dane doty-

czące zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku
na terenie powiatu zgierskiego w 159
wypadkach zginęło 15 osób, a 183 zostały
ranne. Dla porównania, dane za rok 2014
mówiły o 179 wypadkach, 16 ofiarach
śmiertelnych i 200 rannych. Niestety, zna-
cząco wzrosła liczba kolizji drogowych
- z 1222 do 1407. Co zdumiewające, drogi
wojewódzkie okazały się bezpieczniejsze niż
drogi gminne (wliczając w nie ulice miast).
Na terenie gminy Zgierz w ubiegłym roku
miało miejsce 18 wypadków (o 6 mniej niż
rok wcześniej); zginęły 3 osoby, a 19 zostało
rannych. Inaczej niż w skali całego powiatu,
minimalnie zmniejszyła się też liczba kolizji:
ze 132 do 127. Miejmy nadzieję, że bieżący
rok okaże się jeszcze bezpieczniejszy.
Wszyscy mamy w tym oczywisty interes,
ale możemy również mieć swój udział.
Zachowujmy należytą ostrożność, zwra-
cajmy uwagę na bezpieczeństwo naszego
otoczenia - również sąsiedztwa, reagujmy
w sytuacji łamania prawa, zawiadamiając
policję.

W niedzielę 20 marca społeczność ziemi
zgierskiej uczciła 74. rocznicę rozstrzelania
stu Polaków na Placu Stodół w Zgierzu.
Ofiary publicznej egzekucji zostały pocho-
wane w zbiorowej mogile w Lesie Lućmier-
skim. Uroczystości upamiętniające Polaków
bestialsko zamordowanych przez hitlerow-
ców rozpoczęły się mszą świętą w zgierskim
kościele pw. Chrystusa Króla, a zakończyły
złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy
na mogile oraz przy symbolicznym pomniku,
położonym przy drodze krajowej nr 91.
Tam uczestnikom obchodów podziękowała
za udział i pamięć wójt Barbara Kaczmarek: 
„Polska ziemia - jak żaden inny kraj europej-
ski - jest naznaczona wyjątkowo dużą liczbą
miejsc pamięci - widocznych świadectw burz-

liwej historii naszej Ojczyzny i naszych przod-
ków. To część duchowego dziedzictwa narodu,
który w obronie swojej tożsamości, ziemi
i wolności wiele wycierpiał. Pasma wyniszcza-
jących wojen, niewola w okresie zaborów
i ekspansja XX-wiecznych totalitaryzmów po-
zostawiły wiele mogił i przerażających
wspomnień. Gromadzimy się dziś w ważnych
dla wspólnoty lokalnej, dla mieszkańców ziemi
zgierskiej, miejscach (...) Mimo upływu czasu
pamiętamy i będziemy pamiętać o stu rozstrze-
lanych Polakach i wielu innych ofiarach
II wojny światowej. To nasz moralny i obywa-
telski obowiązek, to nasza historyczna
powinność. Z tej pamięci rodzi się międzypo-
koleniowa solidarność Polaków” - mówiła
wójt gminy Zgierz.

74. rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu
– obchody w Lućmierzu

bezpieczeństwa. Służy temu m.in. postulo-
wana przez społeczność Grotnik, Jedlicza
i Ustronia zwiększona częstotliwość patroli.

Spotkanie było również okazją do zapo-
znania się z wyjaśnieniami prywatnego
przedsiębiorcy – właściciela ośrodka
w Ustroniu, Małgorzaty Durki-Niedzielskiej,
dotyczącymi różnorodnych kwestii organiza-
cyjnych, o które pytali uczestnicy spotkania.
Problematykę obecności dzieci
cudzoziemców w Zespole Szkolno-Gimnaz-
jalnym w Grotnikach omówiła dyrektor
szkoły Maria Teresa Socalska, wskazując,
iż główną przyczyną ograniczonej
efektywności procesu  dydaktyczno-
wychowawczego są bariery językowe oraz
nieustanna rotacja uczniów.

W konkluzji wójt Barbara Kaczmarek
podkreśliła, że stanowisko samorządu
będzie odzwierciedlało interes mieszkańców,
wyrażony w toku konsultacji społecznych.
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk za-
powiedział, że w oficjalnym stanowisku,
przygotowywanym dla rządu, przedstawi
argumenty, zaprezentowane w czasie spotka-
nia przez jego uczestników.
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było nawiedzanie grobów Pańskich w kościo-
łach parafialnych. Wśród wielkopiątkowych
obrzędów nie mogło zabraknąć wygaszenia
w piecu "starego" ognia i rozpalenia
"nowego", którego zarzewie przynosiło
się z ogniska, rozpalonego przy kościele. 

Najważniejszym wydarzeniem Wielkiej
Soboty było święcenie pokarmów. Począt-
kowo duchowni objeżdżali domy w swojej
parafii, jako że święcono cały dobytek
spożywczy: "czym chata bogata". Stopniowo
ilość "święconki" redukowano do tego
stopnia, że dało się ją zanieść w koszu
do kościoła. Dom, oborę (dawniej zazwyczaj
sąsiadującą z izbą mieszkalną) i jej lokatorów
należało skropić świeżo przyniesioną
z kościoła wodą święconą, którą w tym dniu
właśnie święcono. Praktykowano również
picie święconej wody, która zastępowała
w Wielką Sobotę wszystkie inne pokarmy
aż do wieczora.

W dawnych czasach msze rezurekcyjne
(resurrectio - łac. zmartwychwstanie)
odprawiano - wzorem pasterki - o północy.
Uroczysty obrzęd wielkanocny trwał wiele
godzin. Począwszy od XVIII stulecia,
to najważniejsze nabożeństwo w katolickim
kalendarzu liturgicznym rozpoczynało
się o świcie, kiedy to orszak procesjonalny
trzykrotnie obchodził świątynię przy
nieodzownym biciu dzwonów i akompania-
mencie wystrzałów. Strzelano z czego się
dało, a że proch (kiedy już trafił do Europy)
był towarem deficytowym, dźwięki
wystrzałów wzmacniano uderzeniami kijami
w zaimprowizowane "bębny", a czasami
- w kościelne ławy... Za sprawą potężnej
i na ogół niekontrolowanej kanonady naro-
dziło się powiedzenie wśród myśliwych,
opisujące szybkie salwy na oślep w knieję:
"strzelają jak na rezurekcyją". 

Po powrocie do domów zasiadano
do rytualnego śniadania wielkanocnego.
Najważniejszym produktem na stole było
oczywiście jajko - symbol początku i źródła
życia. W wierzeniach ludowych traktowano
je jako atrybut szczęścia, kojarząc
ze zdrowiem, urodzajem i pomyślnością.
W wielu regionach skorupki po wielkanoc-
nych pisankach rozsypywano wokół drzew
owocowych, by zapewnić im obfite
owocowanie i ochronę przed szkodnikami.
Pisanka była również tradycyjnym podarkiem
dla bliskich osób, a nawet swoistą "walen-
tynką", którą młodzieniec wręczał pannie.
Jeśli ta przyjęła prezent i odwzajemniła
się tym samym - był to wiadomy znak relacji
uczuciowej. Dawny zwyczaj zanoszenia
pisanek na cmentarze był gestem pamięci
o zmarłych, jak współcześnie kwiaty i znicze.

Drugi dzień świąt wielkanocnych upływał
pod znakiem...wody. O świcie gospodarze
udawali się z wodą święconą na swoje pola,
aby - kropiąc je i oznaczając niewielkimi
krzyżami z palm - zapewnić urodzaj oraz
uchronić od niszczycielskich żywiołów
przyrody. Towarzyszące tym czynnościom
modlitwy, a nawet procesje, były tradycyj-
nym elementem wielkanocnych praktyk
religijnych.
Jak na "lany poniedziałek" przystało,
od wczesnego poranka rozpoczynało
się "podlewanie" wodą, często bez umiaru.
Grupy "dyngusowników", uzbrojone w kubły
wody, chodziły od domu do domu,
nie oszczędzając zwłaszcza panien.                        

Nowy nabytek w parku
maszynowym Gminnego
Zakładu  Komunalnego
w Dąbrówce Wielkiej. Maszyna
jest niezastąpiona w pracach
na gminnych drogach, popra-
wiając stan utwardzenia
nawierzchni. Zakup walca
(w ramach dotacji celowej
z budżetu gminy) pozwoli
znacząco poprawić efektyw-
ność bieżącego utrzymania
dróg oraz wykonywanych 
na nich remontów.

W dniu 21 marca 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie IX edycji konkursu plastycznego
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, pn. „Palma Pierwszeństwa

za Palmę Wielkanocną”.
Jury w składzie: 

Przewodnicząca: 
Elżbieta Łuniewska – artysta plastyk

Członkowie:
Ksiądz Mariusz Lampa – proboszcz parafii Biała

Jolanta Łęczewska -  Biuro Promocji i Redakcja gazety Puls Powiatu
Mariusz Świątczak – Zespół ds.Promocji Urzędu Gminy w Zgierzu 

oceniło w sumie 118 palm i przyznało następujące miejsca:

W kategorii na Najładniejszą Palmę Wielkanocną w klasach I –III Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Hubert Żelewski SP w Białej
II miejsce – Jan Hofman ZSG w Słowiku

III miejsce – Hanna Żurek ZSG w Szczawinie
W kategorii na Najładniejszą Palmę Wielkanocną w klasach IV – VI Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Martyna Stasiak ZSG w Słowiku
II miejsce – Karolina Stasiak ZSG w Słowiku
III miejsce – Agata Bielińska ZSG w Giecznie

Wyróżnienie – Jakub Rogalski ZSG w  Słowiku
W kategorii na Najładniejszą Palmę Wielkanocną w klasach I – III Gimnazjum:

I miejsce – Natalia Bielińska ZSG w Giecznie
II miejsce – Kinga Błaszczyk ZSG w Giecznie
III miejsce – Weronika Stasiak Z-G w Słowiku

W kategorii Najwyższa Palma Wielkanocna palmę pierwszeństwa komisja przyznała
Magdalenie Jakubczyk z ZSG w Giecznie, która osiągnęła wysokość 3,90 m.

Najwyższa z palm wg komisji nie spełniała kryteriów regulaminu konkursu
(nie ma wyglądu palmy).

Komisja przyznaje wyróżnienie dla Zofii Ujazdowskiej z ZSG w Szczawinie za oryginal-
ność, pracochłonność i inwencję twórczą.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Dzierżąznej

Początkowo zwyczaj ten miał na celu
wymuszenie "wykupnego", co znajduje
odzwierciedlenie w nazwie (w języku
niemieckim "dingen" znaczy "wykupywać
się"); aby zapobiec kąpieli w zimnej wodzie,
należało "dyngusownikom" wręczyć
określone datki lub podjąć ich zakrapianym
poczęstunkiem. Z czasem młodzieńcy
z kubłami grasowali po wiosce lub mieście
dla "draki". Taki "rozrywkowy" charakter
lanego poniedziałku szybko przerodził się
w pospolite wybryki chuligańskie.
W czasach, kiedy nie było paneli podłogo-
wych ani wykładzin, domownicy łatwiej
tolerowali kilka litrów wody na metr kwad-
ratowy izby. Pechowcy lądowali w stawach
lub korytach do pojenia bydła, idealnych na
potrzeby dyngusowych swawoli.

Z kolei wywodzący się z kultury słowiań-
skiej "śmigus" to zwyczaj smagania rózgą
(palemką lub gałązką wierzbową);
takie "lanie" miało symbolizować oczyszcze-
nie. Z czasem przestano odróżniać śmigus
i dyngus - stały się one jednolitym zwycza-
jem, zaś ostatecznie przetrwały jako nazwa
i relikt dawnych obrzędów na poły magicz-
nych. Połączenie ich z ceremoniałem wielka-
nocnym nie miało żadnego uzasadnienia
religijnego. Rozmach (rózgą i wiadrem),
towarzyszący "lanemu poniedziałkowi",
niepokoił duchownych. Już 600 lat temu
praktyki dyngusowe i śmigusowe potępiano
jako grzeszne i odwracające uwagę
od duchowego przeżywania Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Zakazanym zwyczajom
zaczęto więc nadawać charakter rzekomo
religijny, by usprawiedliwić tradycję lania
wodą i palmą. Przykład? Krakowscy
młodzieńcy nadal biegali za pannami
z rózgami i kubłami, wołając, by energiczniej
szły do...Emaus. Taką nazwę nosi odpust,
odbywający się w wielkanocny poniedziałek
w przyklasztornym kościele na krakowskim
Zwierzyńcu.
Bardziej cywilizowaną formą zbierania
podarków - głównie jajek - było "chodzenie
z kurkiem" albo z "gaikiem". Orszak
młodych chłopców prowadzał na wózku
sztucznego lub żywego koguta od domu
do domu, śpiewając pieśni i składając
życzenia. Nawiedzeni przez wielkanocnych
"kolędników" czuli się zobligowani
do wynagrodzenia ich jakimś produktem
ze świątecznego stołu. W niektórych regio-
nach koguta zastępował "gaik", czyli wierz-
chołek sosny lub świerka, przystrojony
kolorowo, a zatem - jako żywo - wiosenna
choinka... Cel podróżowania po sąsiedztwie
i okolicy był ten sam, co w przypadku
"kurka".

Mijają lata, dekady, wieki... Zmienia się
życie ludzi, ale w ich sercach, umysłach
i działaniach żyje tradycja. Co to takiego?
Najpiękniej w polskiej kulturze wyjaśnili
to - ustami węglarza Tłoczyńskiego
w epilogu kultowego "Misia" - Stanisław
Bareja i Stanisław Tym: "Tradycja to dąb,
który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka
małego z dębem nie przymierza. Tradycja
naszych dziejów jest warownym murem,
to jest właśnie kolęda, świąteczna wiecze-
rza... To jest ludu śpiewanie, to jest ojców
mowa, to jest nasza historia, której się nie
zmieni. A to, co dookoła powstaje, od nowa,
to jest nasza codzienność, w której
my żyjemy". Dobrych Świąt z tradycją!

Rozdano Palmy Pierwszeństwa
za Palmę WielkanocnąWielkanocne zwyczaje 

w dawnej Polsce

Gminne 
inwestycje

www.gmina.zgierz.pl

dokończenie ze str. 1
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Redakcja miesięcznika "Na Ziemi Zgier-
skiej" rozpoczyna akcję gromadzenia mate-
riałów, które posłużą do opracowania
publikacji, poświęconej nieznanej historii
gminy Zgierz i miejscowości, które ją tworzą.
Cel, jaki nam przyświeca, to ocalenie
od zapomnienia dziedzictwa historycznego
ziemi zgierskiej oraz utrwalenie - na kartach
książki - wspomnień, relacji, dokumentów,
fotografii i innych świadectw, jakimi
dysponują mieszkańcy. 

Z pokolenia na pokolenie
Pamięć o historii lokalnej, szczególnych

wydarzeniach z dziejów naszych rodzin lub
miejscowości, żyje przede wszystkim
w świadomości ludzi. Od najdawniejszych
czasów opowieść, przekazywana młodszym
pokoleniom, jest nośnikiem doświadczeń
starszych generacji. Świadkowie i obserwa-
torzy wydarzeń z odległych czasów relacjo-
nowali je po wielokroć, zapisując obrazy
w myślach słuchaczy. Właśnie do tych
opowieści, przekazywanych przez naszych
przodków, niejednokrotnie nieobecnych już
wśród nas, chcemy się odwołać. Pragniemy
przypomnieć relacje ustne o zdarzeniach
sprzed dziesięcioleci - zwłaszcza z okresu
pierwszej połowy XX wieku. Dramatyczne
doświadczenia wojen światowych i towarzy-
szących im lat okupacji to częsty temat
rodzinnych opowieści. Prosimy Państwa
o ich utrwalenie - na piśmie lub w nagraniu.
Nie należy przy tym martwić się o stronę
językową - przygotowując publikację,
redakcja dokona niezbędnych korekt.
Najważniejszy jest przekaz o tym, co miało
miejsce. Odtwórzmy opowieści rodziców,
dziadków, krewnych i sąsiadów, by na
zawsze zachować je w zbiorowej pamięci.
To historia nam najbliższa.

Odkrywanie przeszłości dla przyszłości
Każdy, nawet niepozorny szczegół, może

mieć ogromne znaczenie dla odtwarzania
naszej wspólnej historii. Poszukujemy zatem
relacji, dotyczących zarówno życia codzien-
nego, jak i lokalnego wymiaru ważnych
wydarzeń historycznych. Każda historia
może być na swój sposób niezwykła. Jak
wyglądały początki szkół powszechnych na
naszym terenie? Może na strychach zacho-
wały się zeszyty, książki, przybory? Dlaczego  

przydrożne krzyże lub kapliczki wzniesiono
akurat w tych miejscach, gdzie do dziś prze-
trwały? Być może ocalały dawne przedmioty
gospodarstwa domowego, narzędzia lub
bibeloty, które warto pokazać na fotografii?
Z kolei na zdjęciach, okazjonalnie robionych
w plenerze, widać nie tylko ludzi, ale także -
w tle - zabudowania lub krajobraz, który
warto przypomnieć... II wojna światowa -
wrzesień, krwawe represje przeciwko
Polakom, realia okupacji, wreszcie jej
schyłek i styczeń 1945... - to również trzeba
przypomnieć młodym pokoleniom, by mogły
należycie szanować pamięć przodków oraz
docenić, czym jest wolność i pokój... To tylko
przykładowe tematy z nieograniczonej puli.

Zapraszamy do kontaktu
Rozpoczynając projekt gromadzenia źródeł

do dziejów ziemi zgierskiej, jesteśmy pewni
efektu w postaci publikacji - to jeden
z najwspanialszych pomników, jaki wymy-
śliła ludzkość. Naszym celem jest uzupełnie-
nie obrazu dziejów, których mroki
rozświetlają pojedyncze "pochodnie" - istnie-
jące opracowania historyczne, dotyczące po-
szczególnych tematów z dziedziny historii
lokalnej. Zapraszamy do kontaktu z Redakcją
za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej, telefonicznie lub osobiście
- w naszej siedzibie w Urzędzie Gminy
Zgierz. Na Państwa życzenie jesteśmy
również w stanie dojechać pod wskazany
adres, by na miejscu sporządzić dokumenta-
cję - spisać relację, wykonać zdjęcia
lub skany dokumentów. Bardzo ważna
uwaga: ponieważ wspomniane pamiątki
rodzinne są zazwyczaj nader cennymi "relik-
wiami", wykonanie kopii elektronicznej
dokumentu lub zdjęć nie zagraża w żaden
sposób oryginałom, a cała operacja trwa kilka
minut - na Państwa oczach. Serdecznie
zachęcamy do pozytywnej odpowiedzi
na nasz apel.

Redakcja "Na Ziemi Zgierskiej"
Urząd Gminy Zgierz

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl
telefon: 42 716 25 15 w. 113

O małych Ojczyznach, rodzinach i przodkach 
- zaproszenie na konkurs

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z gminy Zgierz do udziału
w 15. edycji konkursu "Moje miasto, moja
rodzina", organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 10 w Zgierzu. Od kilku już
lat konkurs jest adresowany nie tylko
do młodych mieszkańców Zgierza,
ale również gminy Zgierz, która wspiera   to
wartościowe przedsięwzięcie edukacyjno-
kulturalne. Wzorem lat ubiegłych, zadaniem
uczestników będzie m.in. zaprezentowanie
rodzinnych pamiątek, sylwetek przodków lub
miejsc, z którymi wiążą się rodzinne prze-
kazy lub pielęgnowane świadectwa przeszło-
ści. Można również popisać się talentem
muzycznym, wykonując utwór ludowy. 

Święta to doskonała okazja, by w czasie
odwiedzin u dziadków, babć, cioć  i  wujków 

znaleźć ciekawy przedmiot, niezwykłą foto-
grafię lub dokument, albo dowiedzieć
się czegoś więcej o historii rodziny.
To najprostszy "patent" na sukces w konkur-
sie. W ubiegłym roku I miejsce w kategorii
szkół podstawowych przypadło Krystianowi
Syncerkowi, zaś III miejsce - siostrom Darii
i Klaudii Wlazło z Zespołu Szkolno-Gimnaz-
jalnego w Słowiku. Mamy nadzieję, że repre-
zentacja szkół z gminy Zgierz w tym roku
również będzie liczna i obecna na podium!
Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2016 r.,
a zatem czasu zostało... w sam raz, by przy-
gotować prezentację, która zachwyci jurorów.
Szczegółowe informacje dostępne
są  w szkołach oraz na stronie internetowej
organizatora.

GMINA ZGIERZ: ŚWIADECTWA HISTORII

Prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, w formacie A4, A3 lub A2, muszą
- zgodnie z nazwą konkursu - ilustrować dowolnie wybrane wydarzenie z 1050-letnich
dziejów Polski. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane w polowej Galerii Mistrzów
podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, a także - co oczywiste - nagrodzone. 
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zgierz (Biuro Obsługi Klienta
lub bezpośrednio do Redakcji) w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. Każdy uczestnik
konkursu może złożyć 1, 2 lub 3 prace plastyczne - każda z nich będzie oceniana przez
profesjonalne jury. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej

www.gmina.zgierz.pl

HISTORIA POLSKI W OBRAZACH

1050 lecie Chrztu Polski
Konkurs na 1050-lecie!

SZKOŁA 
PUBLICZNA

B E Z P Ł A T N A   N A U K A
Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych 

w Zgierzu 
ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 24 72

e-mail:sekretariat@get.edu.pl
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W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, które odbyły się br. w dniach 12-13 marca w Zgierzu, wzięli udział zawodnicy z całej Polski z rocznika 1999 – 2000 juniorzy
młodsi oraz zawodnicy ostatniego rocznika w kategorii młodzika rok ur. 2001. W uroczystościach otwarcia brały udział przedstawiciele: Parlamentu RP, Powiatu Zgierskiego, Gminy Zgierz
oraz Miasta Zgierza, zawody sportowe zostały uświetnione występami grup tanecznych zaproszonych z Litwy.

1. OSP BIAŁA
- PREZES – Przemysław Lewandowski
- WICEPREZES/NACZELNIK – Arkadiusz Złotowski
- II WICEPREZES – Jan Adamczyk
- Z-CA NACZELNIKA – Maciej Boruta
- SEKRETARZ – Adrian Groszkowski
- SKARBNIK – Wioleta Głowacka
- GOSPODARZ – Robert Groszkowski

2. OSP USTRONIE - GROTNIKI
- PREZES -  Leszek Olczak
- WICEPREZES/NACZELNIK – Zbigniew Mirowski
- II WICEPREZES – Piotr Rżanek
- Z-CA NACZELNIKA – Radosław Olczak
- SEKRETARZ – Maria Bednarek
- SKARBNIK – Piotr Rżanek
- GOSPODARZ – Marcin Bednarek

3. OSP DĄBRÓWKA WIELKA
- PREZES – Stanisław Stańczyk
- WICEPREZES/NACZELNIK – Marek Pasternak
- Z-CA NACZELNIKA – Paweł Koligat
- SEKRETARZ – Jerzy Śniecikowski
- SKARBNIK – Marek Gortat
- GOSPODARZ – Krzysztof Jagodziński
- KRONIKARZ – Sławomir Zieliński
- CZŁONEK ZARZĄDU – Daniel Obiedziński
- CZŁONEK ZARZĄDU – Marcin Juszczak

4. OSP DZIERŻĄZNA
- PREZES – Marian Mamiński
- NACZELNIK – Mariusz Kociszewski
- SEKRETARZ – Dagmara Kociszewska
- SKARBNIK – Barbara Jarmusz
- GOSPODARZ – Agnieszka Wolanowska

5. OSP SKOTNIKI
- PREZES – Stanisław Dynek
- WICEPREZES/NACZELNIK – Andrzej Kolasa
- II WICEPREZES – Tadeusz Kołodziejczak
- Z-CA NACZELNIKA – Arkadiusz Wolak
- SEKRETARZ – Adam Mamiński
- SKARBNIK – Arkadiusz Rapacz
- GOSPODARZ – Stanisław Dynek
- KRONIKARZ – Adam Mamiński

6. OSP KĘBLINY
- PREZES – Włodzimierz Jarmusz
- WICEPREZES/NACZELNIK
– Krzysztof Jarmusz
- II WICEPREZES – Sylwester Włodarczyk
- Z-CA NACZELNIKA – Sławomir Modliński
- SEKRETARZ – Dominik Jarmusz
- SKARBNIK - Adam Wielanek
- GOSPODARZ – Kacper Jarmusz

7.  OSP KANIA GÓRA
- PREZES – Mateusz Karolczak
- NACZELNIK – Andrzej Karolczak
- Z-CA NACZELNIKA – Andrzej Chałupnik
- SKARBNIK – Robert Karolak
- SEKRETARZ – Ireneusz Ostrowski

8. OSP WYPYCHÓW
- PREZES – Stanisław Szcześniak
- WICEPREZES/NACZELNIK – Marek Manista
- II WICEPREZES – Paweł Szcześniak
- SEKRETARZ – Mirosław Matusiak
- SKARBNIK – Paweł Tomczak
- GOSPODARZ – Tomasz Rudnicki
- CZŁONEK ZARZĄDU – Stanisław Jabłoński

9. OSP ROGÓŹNO
- PREZES – Jan Wojciechowski
- WICEPREZES/NACZELNIK
– Krzysztof Chyliński
- II WICEPREZES – Piotr Beniak
- Z-CA NACZELNIKA – Damian Michalak
- SKARBNIK – Leszek Beniak
- SEKRETARZ – Piotr Szczepaniak
- GOSPODARZ – Włodzimierz Stańczyk

10. OSP SZCZAWIN
- PREZES – Dariusz Pietrasiak
- WICEPREZES/NACZELNIK 
– Piotr Jędrzejczak
- II WICEPREZES – Marcin Karpiński
- Z-CA NACZELNIKA – Paweł Pietrasiak
- SKARBNIK – Włodzimierz Kacprzak
- SEKRETARZ - Michał Kosielski
- KRONIKARZ – Weronika Kacprzak
- CZŁONEK ZARZĄDU – Wojciech Koralecki

11. OSP ŚLADKÓW GÓRNY
- PREZES – Pietruszka Marek
- NACZELNIK – Olejniczak Stefan
- SKARBNIK – Furmaniak Grzegorz
- SEKRETARZ - Rembisz Zdzisław
- GOSPODARZ - Barylski Tomasz

AKTYWNOŚĆ 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W GMINIE ZGIERZ W 2015 ROKU
według raportu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Zgierzu

* - jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Warto odnotować, że OSP Grotniki pod względem liczby wyjazdów zajęła
5. miejsce wśród 53 jednostek OSP w całym powiecie zgierskim. Życie
i dobytek mieszkańców naszej gminy ratują nie tylko Ochotnicze Straże
Pożarne. Interwencje strażaków Państwowej Straży Pożarnej na terenie gminy
Zgierz w 2015 r. ocaliły mienie o wartości blisko 4 milionów złotych.

Dobiegły końca zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych
Strażach Pożarnych w gminie Zgierz. Przedstawiamy Państwu składy osobowe
zarządów, które będą kierować tymi jakże ważnymi organizacjami społecznymi
przez najbliższą pięcioletnią kadencję. Gratulując wyboru, życzymy wszystkim
Zarządom bezpiecznej służby i owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej
i wspólnoty gminnej! SKŁADY ZARZĄDÓW OSP :

XXVI Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Juniorów Młodszych 2016

Władze OSP wybrane
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Dnia 6 marca br. w świetlicy wiejskiej
w Łagiewnikach Nowych został zorganizo-
wany Dzień Kobiet, w którym brało udział
ok. 50 mieszkanek naszej wsi.

Uczestniczki spotkania przywitali panowie
z Rady Sołeckiej składając serdeczne życze-
nia zdrowia, pogody ducha oraz samych
radosnych chwil.

Panie czekał słodki poczęstunek, zaś
dla umilenia nastroju wystąpił zespół śpiewa-
czy „Giecznianki” z kapelą ludową, porywa-
jąc Panie do wspólnych śpiewów  w  rytmach 

przebojów polskiej muzyki biesiadnej.
W tym miłym gronie i przy towarzyskich

rozmowach czas szybko upłynął, ta sympa-
tyczna atmosfera pozwoliła paniom na
oderwanie się od codziennych obowiązków.

Dla Wójt Gminy Zgierz pani Barbary
Kaczmarek za oprawę muzyczną w wykona-
niu zespołu „Giecznianki”, serdeczne 
podziękowania w imieniu Pani składa

Sołtys i Rada Sołecka
Łagiewnik Nowych

W dniu 16 marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. H. Sienkiewicza w Słowiku
odbył się koncert „Babę zesłał Bóg” zorganizowany z okazji Dnia Kobiet przez uczniów
trzeciej klasy gimnazjum. W wydarzeniu wzięli udział wójt gminy Zgierz Barbara
Kaczmarek, przewodniczący Rady Gminy Zgierz Marek Telenda oraz radni Gminy Zgierz:
Bogumiła Wojdała, Krzysztof Wiktorowski, członkowie stowarzyszenia Słowiczanki,
nauczyciele,  rodzice uczniów oraz mieszkańcy. Młodzież zaprezentowała swoje talenty
wokalne i aktorskie nagrodzone owacją publiczności. Dyrektor szkoły Ewa Osówniak
dziękowała uczniom za trud, jaki włożyli w przygotowanie koncertu i zaprosiła wszystkich
na słodki poczęstunek.

Dzień Kobiet 
w Łagiewnikach Nowych

Koncert w Słowiku

W dniu 14 marca br. odbyło się przedświąteczne spotkanie emerytowanych członków
Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenu gminy Zgierz. Gościem honorowym
uroczystości była wójt gminy Zgierz Barbara Kaczmarek. Z ramienia Urzędu Gminy
Zgierz gościła także Bożena Frank (Referat Edukacji i Spraw Społecznych).

Z okazji 108 urodzin 
cioci

Stanisławie 
Jurkowskiej

składamy gorące życzenia
dużo zdrowia, radości, 

pogody ducha na każdy dzień

życzy
cała Rodzina 

To było sympatyczne, kameralne spotka-
nie pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Jedliczu. Bo przecież to my zawsze
przyjmowałyśmy gości, dla nich się stara-
łyśmy, aby było coś pysznego dla ciała
i wyjątkowego dla ducha. Tym razem nasz
ścisły zarząd postanowił, że to MY będziemy
najważniejsze, że spokojnie usiądziemy,
porozmawiamy, wymienimy się opiniami
na różne, niecodzienne tematy, pośmiejemy
się, zjemy coś smakowitego, pocelebrujemy.
Były piękne róże, czekoladki :-) i oczywiście
rozmowy zeszły znowu na to, co zrobimy dla
naszych współziomków w najbliższym
czasie.

Otóż pragniemy przypomnieć wszystkim
mieszkańcom naszej gminy, że 8 maja
(niedziela) w godz. 10.00-15.00 organizu-
jemy wielkie spotkanie sąsiedzkie w ramach
II już BAZARU JEDLICKIEGO. 
Zjeżdżajcie   Państwo   do    naszej    świetlicy 

W związku z zamiarem wystąpienia
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację
przedsięwzięć związanych z unieszkodliwia-
niem wyrobów zawierających azbest (np.
eternitu) istnieje potrzeba poznania potrzeb
mieszkańców gminy Zgierz w tym zakresie.
Projekt przewiduje możliwość uzyskania
dofinansowania do kosztów związanych
z demontażem, transportem oraz uniesz-
kodliwieniem odpadów azbestowych,
poprzez likwidację pokryć dachowych
wykonanych z azbestu. Możliwe będzie
również dofinansowanie kosztów związa-
nych z usunięciem odpadów azbestowych
zgromadzonych na działkach (tzw. azbest
zalegający).
Po uzyskaniu przez gminę Zgierz dotacji
z WFOŚiGW w Łodzi osoby fizyczne będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie do
100%   kosztów   związanych  z   realizacją 

zadań w projekcie.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty
związane z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych. Wykonawcą zadania
obejmującego powyższe prace na terenie
gminy będzie firma wyłoniona w drodze
procedury zamówienia publicznego przez
gminę Zgierz.
Osoby planujące w roku 2016 wymianę
pokrycia wykonanego z azbestu lub chcące
oddać zdemontowany wyrób azbestowy
(eternit) w latach poprzednich, zaintereso-
wane pozyskaniem dofinansowania, proszone
są o zgłoszenia w terminie
do 31 marca 2016 r.:
- telefoniczne pod nr tel 42 716 25 16
wew. 101, 304 lub 502 331 913,
- osobiste do siedziby Biura Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4,
stanowisko nr 4,
- na adres poczty elektronicznej:
mgodlewska@gmina.zgierz.pl.

sprzedać niepotrzebne już rzeczy i kupić
okazyjnie to, co potrzebne lub co się spodoba.
Będzie tradycyjnie doskonały bufet i okazja
poznać się i spotkać się z bliższymi i dalszymi
sąsiadami. Poprzedni, wrześniowy Bazar był
niesamowicie udany! Wystawiło swoje
"cuda" i odwiedziło nas mnóstwo osób.
Zachwytom i prośbom o następny Bazar nie
było końca. Zapraszamy zatem serdecznie.
Rezerwacja stanowisk tradycyjnie pod nr tel.:
508 915 510 lub 692 409 367.
No i pragniemy zaprosić Państwa na sobotę
21.05.16 na tradycyjny festyn "Jedlickie
Spotkania z Kulturą i Tradycją", na którym
także godnie uczcimy jubileusz 10-lecia reak-
tywacji naszego Koła Gospodyń. To nasze
najbliższe plany! Mamy nadzieję, że goście
dopiszą i atmosfera będzie bardzo przyjemna.
Jak zwykle zresztą! 

Iwona Ambroziak 

Spotkanie w JedliczuProjekt demontażu azbestu

Spotkanie w Oddziale Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu
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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.

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.
PISANKI, ŚWIĘCONKA, BAZIE, BARANEK,
KIEŁBASA, ŻUREK, MAZUREK, PASCHA, BABKA,
RZEŻUCHA, ZAJĄCZEK, ŚMIGUS DYNGUS, SÓL,
PALEMKA, ŚNIADANIE, RODZINA, WIOSNA,
JAJA.
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życzy czytelnikom wesołych Świąt!


