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Zapraszamy do udziału

w naszym konkursie
Przypominamy czytelnikom mie-

sięcznika „Gminniak” o naszym 
stałym konkursie. Zasady zabawy są 
bardzo proste. Wystarczy kupować 
nasz miesięcznik i zbierać drukowane 
w każdym wydaniu kupony konkur-
sowe. Wśród osób, które zgromadzą 
sześć kuponów (po jednym z każdego 
numeru, licząc od stycznia do czerwca) 
i do końca czerwca dostarczą je do 
siedziby redakcji, wylosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do 
udziału w zabawie. MK-C 

„Samorządowcy 
o sobie”

W kolejnym odcinku serii przedstawia-
my postać radnej Rady Gminy w Ozorkowie 
– Dominiki Wiktorowskiej.

Funkcje w samorządzie gminnym - obec-
ne i poprzednie:

Funkcję radnej gminy Ozorków pełnię od 
2014, reprezentuję mieszkańców Maszkowic, 
Czerchowa i Dybówki. W ramach sprawowa-
nego mandatu jestem członkiem Komisji Bu-
dżetu i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania 
Przestrzennego.

Pomysły i zamierzenia odnośnie pracy w 
samorządzie gminnym:

Sprawy zgłaszane przez mieszkańców są 
dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, dlatego 
pragnę reprezentować ich jak najlepiej. Staram 
się z zapałem i zaangażowaniem rozwiązywać 
każdy sygnalizowany przez mieszkańców 
problem. Obecnie jestem w trakcie realizacji 
projektu pod tytułem „Pozytywna energia w 
akcji” służącego aktywizacji, wzmocnieniu 
współpracy, solidarności lokalnej społeczno-
ści – poprzez wspólną pracę i świętowanie 
oraz szerzenie działalności kulturalnej wśród 

mieszkańców naszej gminy. Jest to projekt 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant 
na lepszy start” współfinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich (realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej).

Praca zawodowa, kwalifikacje, itp.:
Jestem rodowitą mieszkanką Maszkowic. 

Wraz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne 
ukierunkowane na hodowlę trzody chlewnej. 
Z wykształcenia jestem magistrem inżynie-
rem ogrodnictwa.

Rodzina:
Mam męża Krzysztofa i dwie córki: 6-let-

nią Marysię (uczennicę klasy „0” w Zespole 
Szkół w Modlnej) oraz 2-letnią Gabrysię.

Zainteresowania, działalność społeczna:
Aktywnie uczestniczę w integracji 

społecznej mieszkańców okolicznych miej-
scowości jako członek KGW Maszkowice. 
Swoją przyszłość wiążę z działalnością na 
rzecz lokalnej społeczności. Praca społecz-
na przynosi mi pełną satysfakcję i radość. 
Nadrzędnym interesem zawsze jest dla mnie 
dbałość o dobro mojej Małej Ojczyzny.

´

Mimo, że progi zwalniające zamon-
towane zostały na wniosek mieszkańców 
tych miejscowości, nie każdemu niestety 
przypadły one do gustu.

– Elementy spowalniaczy zostały wy-
rwane z ziemi i rzucone w pobliskie krzaki. 
W jednym przypadku zniszczenie nie było 
na szczęście bardzo poważne i próg udało 
się ponownie zamontować. Drugi wymaga 
jednak częściowej naprawy – wyjaśnia 

Wandale zniszczyli spowalniacze
Do kolejnych dewastacji progów zwalniających doszło w ostatnim czasie na 
terenie gminy Ozorków. Tzw. spowalniacze zostały zniszczone przez nieznanych 
sprawców w Sokolnikach Lesie i Aleksandrii.

Paweł Majewski, kierownik Referatu 
Infrastruktury, Rozwoju i Administracji w 
UG Ozorków.

Akty wandalizmu zostały już zgłoszone 
policji przez pracowników UG w Ozorko-
wie. Przypominamy, że podobne zacho-
wania skutkujące powstaniem zniszczeń są 
traktowane jako przestępstwo i podlegają 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

MK-C
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Most w Muchówce do remontu
Przynajmniej przez cztery miesiące zamknięty będzie most 
w Muchówce, który na początku maja uległ poważnemu 
uszkodzeniu. Dotychczas przeprowadzono prace 
zabezpieczające podpory mostu przed dalszą ingerencją 
wody. 

Gminny Ośrodek Zdrowia z listą usterek
Prawdopodobnie ponownego malowania wymagać będzie 
część pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 
we wsi Solca Wielka. Mimo, że przychodnia liczy zaledwie 
trzy lata, w gminnym ZOZ-ie z sufitu posypał się tynk.

Szacowany koszt remontu 
mostu wynosi ponad 100 tys. 
złotych. Kwota ta powiększy 
się jeszcze o 16 tys. złotych. 
Tyle kosztować będzie pro-
jekt remontu uwzględniający 
konieczny zakres prac.

– Musimy liczyć się z tym, 
że most będzie nieprzejezd-
ny do końca wakacji. Tyle 
mniej więcej zajmie przepro-
wadzenie niezbędnych prac 
budowlanych – wyjaśnia wójt 
Tomasz Komorowski. – Po-
staramy się jednak uzyskać 

zgodę na użytkowanie wa-
runkowe, tak aby mieszkańcy 
mogli korzystać z niego jak 
najwcześniej. Niezbędne do 
przeprowadzenia tak grun-

Zlecona przez władze 
gminy Ozorków ekspertyza 
budowlana przeprowadzona 
przez specjalistyczną firmę 
ujawniła szereg wad i nie-
doróbek, któremu winny 
jest nierzetelny wykonawca. 
Firma przedstawiła również 
wykaz niezbędnych prac 

naprawczych.
– Problem polega na tym, 

że wykonawca nie odbiera 
telefonów i nie reaguje na 
korespondencję w tej spra-
wie. Na szczęście istnieją 
odpowiednie instrumenty 
prawne, które pozwolą nam 
poradzić sobie z zaistniałą 

townej naprawy będzie wyko-
nanie projektu technicznego, 
określającego zakres prac. 
Niestety same procesy przy-
gotowawcze, takie jak projekt 
i uzgodnienia, wymagają cza-
su, co jest główną przyczyną 
wpływającą na czas realizacji. 

Remont mostu w Mu-
chówce wykonany zostanie 
w ramach środków pocho-

dzących z gminnej kasy. W 
chwili obecnej tego typu 
przedsięwzięcia nie kwa-
lifikują się do otrzymania 
dofinasowania z dostępnych 
programów pomocowych. Z 
tego też powodu koncepcja 
budowy nowego mostu o kon-
strukcji betonowej, w miejscu 
obecnie istniejącego została 
odrzucona. Koszt takiej in-
westycji szacowany jest na 
kwotę 1 mln 600 tys. złotych.

MK-Cybart

sytuacją – wyjaśnia Paweł 
Majewski, kierownik Re-
feratu Infrastruktury, Roz-
woju i Administracji w UG 
Ozorków.

Ośrodek zdrowia powstał 
w 2013 roku, tuż obok starej 
siedziby lecznicy, która po 
zakończeniu budowy została 
rozebrana. W projektowa-
nym budynku przewidziano 
w części parterowej: punkt 

apteczny, gabinety (stoma-
tologiczny, internistycz-
ny, pediatryczny i gabinet 
zabiegowy), rejestrację i 
poczekalnię, WC dla pa-
cjentów oraz pomieszczenie 
gospodarcze. W części pię-
trowej mieszczą się m.in. 
pomieszczenia socjalne i 
biurowe, archiwum i maga-
zyn podręczny. 

MK-Cybart 

W gminnym ZOZ-ie z sufitu posypał się tynk.
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Wysepki ekologiczne 
w oku kamery
Stare meble, zużyty sprzęt, odpady budowlane, eternit, 
a nawet części samochodowe można znaleźć na tzw. 
wysepkach ekologicznych w Sokolnikach Lesie, które 
traktowane są przez niektóre osoby jak wysypiska śmieci. 

Działajmy lokalnie  – 
spotkanie informacyjne w UG

Władze gminy Ozorków 
postanowiły poradzić sobie 
z tym problem, zakładając 
kamery monitorujące teren 
selektywnych punktów od-
padów. Założony monitoring 
ma na celu ograniczenie po-
wstawania dzikich wysypisk, 
jak i zminimalizowanie aktów 
wandalizmu. 

Na efekty tego posunięcia 
nie trzeba było długo czekać. 
Pracownicy UG zgłosili policji 

kilka pierwszych  przypadków 
niewłaściwego korzystania z 
wysepek ekologicznych i po-
zostawiania w tych miejscach 
rzeczy, które absolutnie nie 
powinny się tam znaleźć. Wśród 
podrzuconych przy tzw. dzwo-
nach odpadów były m.in. stare 
meble – meblościanka i fotel 
oraz gruz.

 - Za tego rodzaju czyn 
grozi mandat w wysokości 
500 zł. Lepiej więc tego typu 

4 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ozorków 
odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
„Działaj Lokalnie IX”. Jest to program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 
roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” 
jest aktywizowanie lokalnych 
społeczności wokół różnych ce-

lów o charakterze dobra wspól-
nego. Realizacja programu słu-
ży organizowaniu konkursów 

odpady zawieźć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Modlnej. W 
ramach złożonej deklaracji, 
każdy właściciel nieruchomości 
może w tym miejscu składo-
wać bezpłatnie niektóre grupy 
śmieci segregowanych, w tym 
m.in.: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiór-

kowe – wylicza wójt Tomasz 
Komorowski.

Punkt jest czynny przez 
5 dni w tygodniu: ponie-
działek - środa (w godzinach 
7.00 – 12.00) oraz piątek i 
sobota (12.00 – 17.00). Należy 
jednak pamiętać, że nie przyj-
mowane są w tym miejscu 
odpady budowalne w dużych 
ilościach czy też pochodzące 
z prowadzonej działalności 
gospodarczej.

MK-Cybart

grantowych, w ramach których 
wspierane są projekty inicjują-
ce współpracę mieszkańców z 
małych miejscowości. O grant 
mogą się ubiegać organizacje 
pozarządowe i grupy nieformal-
ne działające na terenie miejsco-
wości do 20 tys. mieszkańców 
objętych zasięgiem ośrodków 
„Działaj Lokalnie”. Poprzez 
program wspierani są zwykli 
ludzie, którzy chcą wspólnie 
działać na rzecz swojej spo-
łeczności. Projekty finansowane 
są ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. 
Dodatkowo, dotacje oraz koszty 
realizacji lokalnych konkursów 
grantowych są częściowo po-
krywane przez partnerów ODL: 
samorządy, firmy, lokalne or-
ganizacje pozarządowe oraz 
mieszkańców. 

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele gminy Ozor-
ków, pracownicy UG zaj-
mujący się pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych, tutejsi 
radni, przedstawiciele prężnie 
działających Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz lokalnych 

stowarzyszeń. Spotkanie pro-
wadzili pracownicy LGD Pol-
centrum, którzy przedstawili 
ogólne zasady konkursu, tj. 
informacje - kto może ubiegać 
się o dotację, jakie projekty 
mogą być dofinansowane, wy-
maganym wkładzie własnym, 
kryteriach oceny wniosków, 
terminach oraz szczegółowe 
wytyczne na temat wypełnia-
nia formularza wniosku. Za-
interesowani, zadawali wiele 
pytań - między innymi o to, co 
wchodzi w zakres wkładu fi-
nansowego oraz niefinansowe-
go, na co można przeznaczyć 
dotację, ile wniosków może 
złożyć jedna organizacja, 
kto wchodzi w skład komisji 
oceniającej wnioski oraz czy 
można realizować projekt 
w partnerstwie. Uczestnicy 
zapewniali, iż pomysły już po-
wstały, teraz jedynie pozostało 
napisanie wniosków i czekanie 
na ogłoszenie wyników. 

Ewelina Rogala, 
Referat Infrastruktury, 

Rozwoju i Administracji 
w UG Ozorków
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Obornik na drodze – problem 
z zanieczyszczaniem dróg!

Pracownicy Urzędu Gminy Ozorków apelują do wszystkich 
rolników, aby podczas upraw polowych nie wyjeżdżali 
maszynami rolniczymi na jezdnie asfaltowe. Zanieczyszczanie 
drogi obornikiem nie tylko wygląda nieestetycznie, ale też 
może spowodować niebezpieczeństwo lub utrudnienia w 
ruchu drogowym.

– W czasie manewro-
wania sprzętem, ziemia i 
obornik przenoszony jest na 
nawierzchnię drogi, stwa-
rzając zagrożenie dla jej 
użytkowników – mówi Zo-
fia Bielawska z Referatu 
Infrastruktury, Rozwoju i 
Administracji. 

Tego typu przypadki trak-
towane są przez policję jako 
wykroczenie i podlegają ka-

rze grzywny do 1500 złotych 
albo karze nagany.

Pracownicy UG apelują 
również do mieszkańców 
gminy o udrożnienie przepu-
stów i zjazdów do poszcze-
gólnych posesji. Przypomina-
my, że obowiązek utrzymania 
rowów melioracyjnych i wy-
lotów zbieraczy należy do 
właścicieli gruntów.

MK-Cybart

Ci, którzy nie zdążą zło-
żyć wniosku w terminie, 
będą mogli to zrobić do 11 
lipca 2016 roku, ale wów-
czas za każdy roboczy dzień 
opóźnienia należne płatno-
ści będą pomniejszane o 1 
procent

Tych, którzy mają prob-
lem z wypełnieniem formula-
rzy, władze gminy Ozorków 
zachęcają do skorzystania z 
bezpłatnej pomocy pracow-
nika tutejszego UG.

– Zainteresowanych rol-
ników zapraszam, w go-
dzinach pracy urzędu, do 
skorzystania z pomocy przy 
prawidłowym wypełnianiu 
wniosków. Wsparcia me-

rytorycznego w tej kwestii 
udziela pani Henryka Jędrze-
jewska z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Go-
spodarki Gruntami urzędu-
jąca w pokoju nr 14 – mówi 
wójt Tomasz Komorowski.

Władze gminy apelują 
jednocześnie, by rolnicy 
nie czekali ze składaniem 
wniosków do ostatniej chwi-
li. Pozwoli to na szybszą 
weryfikację dokumentów 
przez pracowników ARIMR. 
Rolnicy będą mieli z kolei 
więcej czasu na poprawę 
ewentualnych błędów i uzy-
skanie płatności w pełnej 
kwocie. 

MK-Cybart

Termin składania 
wniosków o przyznanie 
dopłaty przedłużony
Do 15 czerwca przedłużony został przez Komisję Europejską 
termin składania wniosków o tegoroczne płatności 
bezpośrednie. Dzięki temu rolnicy będą mieli więcej czasu 
na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.

Pomysłodawcami akcji 
byli: wójt Tomasz Komo-
rowski, radna gminy Ozor-
ków - Anna Sowińska oraz 
sołtysi - Stanisław Gabrysiak 
(z Sokolnik) i Henryk Kurza-

Sprzątali w parku 
w Modlnej
Niecodzienny sposób na spędzenie wolnego czasu znaleźli 
mieszkańcy Modlnej, którzy 30 kwietnia postanowili 
posprzątać tamtejszy park.

wiak (z Modlnej). Lokalna 
inicjatywa spotkała się z du-
żym odzewem mieszkańców 
Modlnej. Wyzwanie podjęło 
w sumie blisko 40 osób. W 
ruch poszły grabie, kosze, 

ciągniki i przyczepy. Gałąz-
ki, liście i inne odpadki zni-
kały w workach na śmieci. 

Tuż po pracy, w parku 
odbyło się wspólne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. 

– Dziękujemy za ciężką 

pracę, za chęci i za wspól-
ną integrację! Jak zawsze 
możemy na Was liczyć. Do 
zobaczenia przy następnej 
akcji – mówił wójt, Tomasz 
Komorowski.

MK-C

´
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Z zycia gminy

PERSONALIA

Grant na lepszy 
start dla Babińca

PODINSP. 
CEZARY 
KACPRZAK
O d  2 0 1 5  r o k u 
komendant  ko-
misariatu policji 
w  O z o r k o w i e . 
Poprzednio pra-
cował w II Ko-
misariacie Policji w Łodzi (Bałuty). 
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w 
Szczytnie. Żonaty, dwoje dzieci, znak 
zodiaku Rak. Zainteresowania: dobra 
kuchnia, film, turystyka.

Pięć tysięcy złotych na realizację projektu „Rowerem 
przez Gminę Ozorków” otrzyma stowarzyszenie 
Babiniec. Do walki o grant stanęło aż 120 organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych.

DH KAROL 
BARTCZAK
Naczelnik Ochotni-
czej Straży Pożar-
nej w Czerchowie 
(II kadencja). Do 
jednostki OSP w 
Czerchowie należy 
od 1997 roku, jest 
kierowcą wozu bojowego. Posiada odznakę 
„Strażak Wzorowy” i brązowy medal „Za 
zasługi dla Pożarnictwa”. Zawodowo pra-
cuje jako rolnik, prowadzi gospodarstwo 
wielokierunkowe o powierzchni 15 ha. 
Były piłkarz drużyny Santos Czerchów, 
obecnie skarbnik klubu. Zainteresowania: 
sport – piłka nożna i siatkówka.

DH ZDZISŁAW 
KAROLAK

Długoletni czło-
nek OSP Czerchów, 
posiada odznakę „Za 
wysługę lat” w OSP 
(60) i złoty medal 
„Za zasługi dla Po-
żarnictwa”. W początkowych latach przyna-
leżności pełnił funkcję zastępcy komendanta, 
a później (przez kilka kadencji)  funkcję 
skarbnika. Wraz z żoną Marianną są obecnie 
na emeryturze. Dzieci: Elżbieta – pracuje w 
rolnictwie, Józef – strażak OSP Czerchów, 
zawodowo prowadzi gospodarstwo rodzinne. 
Zainteresowania: sport – piłka nożna, telewi-
zja – publicystyka i wiadomości sportowe.

– Po raz kolejny apliko-
waliśmy o grant w wyso-
kości 5.000 zł. Tym razem 
stowarzyszenie wydzieliło 
ze swoich struktur grupę nie-
formalną pod nazwą „Rowe-
rowa Ekipa”. Nasz projekt 
uplasował się na 14 miejscu 
i otrzymaliśmy maksymalne 
możliwe dofinansowanie 
- mówi Anna Sowińska, 
prezes stowarzyszenia Ba-
biniec.

Celem projektu jest sze-
roka integracja społeczności 
lokalnej poprzez wspólne 

działania na rzecz podniesie-
nia aktywności turystyczno-
-rekreacyjnej, rodzinnej i 
międzypokoleniowej. 

– W okresie od czerwca 
do sierpnia chcemy zorga-
nizować dla mieszkańców 
wycieczki rowerowe po gmi-
nie Ozorków. Planujemy 
odwiedzić również Górę 
Św. Małgorzaty, Tum oraz 
Łęczycę. Wybierzemy się 
również do kolegiaty w Tu-
mie oraz zamku w Łęczycy. 
A wszystko oczywiście na 
dwóch kółkach – czyli rowe-
rem. Dodatkowo, wszyscy 
uczestnicy projektu otrzyma-
ją od nas zestawy elementów 
odblaskowych – chusty, 
czapki i opaski, poprawia-
jące bezpieczeństwo rowe-
rzystów na drodze – dodaje 
Anna Sowińska.

Stowarzyszenie planuje 
również wydanie folderu 
promującego gminę Ozor-
ków oraz przedstawiającego 

– Celem tych spotkań 
jest omówienie bieżących 
spraw dotyczących danego 
sołectwa, poznanie aktu-
alnych potrzeb mieszkań-
ców gminy Ozorków, ich 
problemów oraz pomysłów 
na poprawienie funkcjono-
wania urzędu – wyjaśnia 
wójt Tomasz Komorow-
ski. – Podczas tego typu 
zebrań staram się również 
zapoznać mieszkańców z 
planem działań i inwestycji, 

Kolejne zebrania z 
sołtysami i mieszkańcami
Kolejny cykl spotkań z sołtysami i mieszkańcami 
poszczególnych sołectw odbył w ostatnim czasie wójt 
gminy Ozorków. Tomasz Komorowski odwiedził m.in. 
Solcą Wielką i Małą, Skotniki oraz Modlną.

które będą realizowane na 
ich terenie w najbliższym 
czasie.

W przypadku chęci zor-
ganizowania spotkania z 
wójtem Tomaszem Komo-
rowskim, zainteresowani 
mieszkańcy gminy proszeni 
są o kontakt z sołtysem z da-
nego terenu lub (w przypad-
ku Sokolnik Lasu) z prze-
wodniczącym Rady Osiedla 
w Sokolnikach Lesie.

MK-Cybart

ciekawe trasy rowerowe w 
najbliższej okolicy. Broszur-
ka zaprojektowana zostanie 
przez koła pozalekcyjne Ze-
społu Szkół w Modlnej. Dla 
zwycięzców przewidziane 
są nagrody rzeczowe. Bro-
szurka dołączona zostanie do 
jednego z kolejnych wydań 
Gminniaka.

W ramach przygotowań 
do sezonu, stowarzysze-
nie planuje również wyjazd 

szkoleniowy poza teren gmi-
ny Ozorków, podczas które-
go jego uczestnicy poruszać 
się będą po profesjonalnej 
trasie rowerowej. Na za-
kończenie projektu człon-
kinie Babińca zorganizują 
wspólne ognisko. Szczegóły 
działań stowarzyszenia już 
wkrótce na stronie: https://
www.facebook.com/KGBa-
biniec/.

MK-C
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Nowe wiaty przystankowe 
w gminie Ozorków już stoją
Na terenie gminy Ozorków pojawiły się nowe wiaty 
przystankowe. Ich zakup został sfinansowany z 
pieniędzy zarezerwowanych w budżecie tutejszego 
samorządu – na realizację przedsięwzięć zgłoszonych 
w ubiegłym roku przez poszczególne sołectwa. 

– Wiaty zostały już zamonto-
wane. Teraz przeprowadzane są 
prace porządkowe wokół przy-
stanków. Przy każdym z nich 
montowana jest również kostka 
brukowa – mówi Tomasz Ko-

Zapraszamy 
do 

współpracy
Z a p r a s z a m y 

w s z y s t k i c h 
c h ę t n y c h  d o 
współtworzenia 
m i e s i ę c z n i k a 
„ G m i n n i a k ” . 
Czekamy zarówno 
na gotowe teksty 
do publikacji, jak i 
informacje z terenu 
gminy Ozorków. 

M a t e r i a ł y 
należy przesyłać 
na adres mailowy: 
gminniak@ug-
ozorkow.pl  do 
5 dnia każdego 
miesiąca. 

R e d a k c j a 
zastrzega sobie 
prawo do skracania 
i  o p r a c o w a n i a 
e d y t o r s k i e g o 
n a d e s ł a n y c h 
t e k s t ó w  o r a z 
opatrywania ich 
własnymi tytułami.

morowski, wójt gminy Ozorków.
Nowe wiaty służyć mają miesz-

kańcom korzystającym z gminnej 
komunikacji,  w tym, przede wszyst-
kim, uczniom tutejszych szkół.  

MK-Cybart

´
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Z zycia Rady Gminy

Relacja z kwietniowej sesji RG
28 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Gminy 
Ozorków. Specjalnymi gośćmi zaproszonymi na 
sesję były przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa z oddziału w Aleksandrowie 
Łódzkim.

Podczas swojego wy-
stąpienia panie wyraziły 
chęć podjęcia współpracy z 
tutejszym samorządem.  Po-
dzieliły się również swoimi 
spostrzeżeniami odnośnie 
zasad rozpatrywania wnio-
sków oraz przydzielania 
tegorocznych płatności bez-
pośrednich.

Jednym z pierwszych 
punktów posiedzenia było 
przyjęcie uchwały  w spra-
wie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Ozorków. Na podstawie art. 
32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 z późn. zm.) wójt, 

burmistrz lub prezydent jest 
zobowiązany co najmniej 
raz w ciągu kadencji rady 
gminy do dokonania analizy 
zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, oceny 
postępów w opracowywaniu 
planów miejscowych i opra-
cowania wieloletnich progra-
mów ich sporządzania w na-
wiązaniu do ustaleń studium, 
wydanych decyzji admini-
stracyjnych oraz wniosków 
w sprawie sporządzenia lub 
zmiany planu miejscowego. 
W związku z powyższym 
wójt gminy Ozorków spo-
rządził „Analizę aktualności 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejsco-
wych planów zagospodaro-
wania przestrzennego gminy 
Ozorków” obejmującą: 

1) analizę stanu planowa-

nia przestrzennego w gminie; 
2) analizę wniosków o 

zmianę przeznaczenia terenu 
oraz wniosków dotyczących 
potrzeb dokonania zmian do-
kumentów planistycznych; 

3) ocenę zgodności miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz Studium z art. 10 ust. 1 
i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 

4) ocenę zgodności miej-
scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 

Studium z przepisami prawa 
oraz polityką przestrzenną 
kraju i województwa; 

5) ocenę aktualności Stu-
dium w aspekcie obserwo-
wanych zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym na 
terenie gminy; 

6) ocenę zgodności usta-
leń miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzen-
nego z zapisami Studium. 

Kolejnym z punktów 
posiedzenia była zmiana 
Uchwały Nr XXV/190/16 
Rady Gminy Ozorków z dnia 
31 marca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia  „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie 
gminy Ozorków w roku 2016 
roku”.

Pozostałe uchwały pod-
jęte podczas kwietniowego 
posiedzenia dotyczyły wpro-
wadzenia zmian w budżecie 
gminy Ozorków na 2016 rok.

Szczegółowy wykaz 
uchwał z XXVI sesji Rady 
Gminy Ozorków znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Pub-
licznej UG – w zakładce 
„Uchwały”.

Małgorzata Kosmala-
-Cybart
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1. Pani Radna Małgorzata 
Kowalska interpelowała 
o ponowienie wniosku 
do Starostwa Powiato-
wego w Zgierzu w spra-
wie wykonania remontu 
drogi na odcinku Mod-
lna – Skotniki.
Odpowiedź:
Na podstawie wniosków 

wynikających z dyskusji 
podczas posiedzenia Ko-
misji Rady Gminy oraz 
przy udziale przedstawicieli 
władz Starostwa Powia-
towego w Zgierzu i Rad-
nych Powiatowych, można 
stwierdzić, że warunkiem 
realizacji poszczególnych 
zadań znajdujących się 
w gestii starostwa powia-
towego, czyli powiatowe 
drogi i chodniki, a znajdu-
jące się w granicach danej 
gminy będą realizowane 
wówczas, gdy samorząd 
lokalny będzie partycypo-
wał w kosztach tych zadań, 
przy czym sugerowano 
jako oczekiwany bardzo 
wysoki udział samorządów 
lokalnych na poziomie 40% 
wartości inwestycji. Na 
podstawie tych deklaracji, 
można postawić tezę, że 
starostwo nie będzie rea-
lizowało zadań na terenie 
danej gminy, jeżeli samo-
rząd lokalny nie będzie 
uczestniczył finansowo 
w przedsięwzięciu, pomi-
mo że zakres jest wpisany 
w wyłączne kompetencje 
starostwa. W sprawie dróg 
powiatowych zlokalizowa-
nych na terenie naszej gmi-
ny kierowałem już pisma do 
władz Starostwa. Rozmowy 
w zakresie prowadzonych 
i planowanych przez Sta-

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I WOLNE WNIOSKI 
ZGŁOSZONE NA XXV SESJI RADY GMINY OZORKÓW
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

rostwo zadań jest przeze 
mnie omawiana osobiście 
z Panem Starostą. Pokła-
dam nadzieję, że radni z na-
szego terenu będą walczyć 
o jak najbardziej korzystne 
warunki tej współpracy dla 
naszej gminy, w rozumie-
niu jak najniższego udziału 
środków gminy w zada-
niach powiatu. 

2. Pani Radna Małgorzata 
Kowalska interpelowała 
o uczulenie rolników za 
pośrednictwem gazety 
samorządowej „Gmin-
niak”, aby w czasie prac 
polowych maszynami 
rolniczymi nie wycią-
gali ziemi i obornika 
na drogi o nawierzchni 
asfaltowej, gdyż stanowi 
to zagrożenie dla użyt-
kowników tej drogi oraz 
powoduje nieestetyczny 
wygląd. 
Odpowiedź: 
Okresowo będą publi-

kowane teksty wzywające 
mieszkańców do dbałości 
o nasze wspólne mienie 
w postaci dróg gminnych. 
Swój apel kieruję również 
za pośrednictwem Państwa 
sołtysów. W miesięczniku 
„Gminniak” w miesiącu 
kwietniu ukazał się artykuł 
o utrzymaniu czystości 
i porządku przez właścicieli 
nieruchomości W miesią-
cu maju ponowimy apel 
do naszych mieszkańców 
z prośbą o szczególne dba-
nie o stan naszych dróg, 
w tym zanieczyszczanie ich 
podczas wykonywania prac 
polowych.

3. Pan Radny Rafał Mar-

szałek: proszę o wystą-
pienie pisemne do firmy 
obsługującej gminne 
wodociągi z zapytaniem 
i przysłaniem wyka-
zu, którzy z odbiorców 
wody korzystających 
z przyłącza do gmin-
nej sieci wodociągowej 
mają niepodpisaną umo-
wę z w/w firmą, choć 
korzystają z przyłącza 
i poboru (proszę o kopię 
odpowiedzi bez danych 
osobowych, tylko ul. nr 
nieruchomości i kiedy 
gmina wydała zezwole-
nie, a od kiedy podpisa-
na została umowa)?
Odpowiedź:
Na wezwanie Pana rad-

nego wystąpiłem o przed-
stawienie informacji w tym 
temacie, zatem przedsta-
wiam w załączeniu tekst 
odpowiedzi spółki wodo-
ciągowej. 

Informuję ponadto, że 
umowy na dostawę wody 
podpisywane są na zasa-
dach określonych w art. 6 
ust. 2 ustawy z 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ście-
ków, tj. po przyłączeniu 
nieruchomości do sieci i na 
pisemny wniosek o zawar-
cie umowy. Biorąc pod 
uwagę wiek istniejących 
sieci i urządzeń wodocią-
gowych oraz okres czaso-
wy budowanych przyłączy 
wodociągowych, nie jest 
możliwe przedstawienie 
Panu żądanych danych, 
tj. nr nieruchomości, daty 
wydania przez Urząd Gmi-
ny zgody na przyłącze oraz 
daty zawarcia umowy. Dla 

wyjaśnienia informujemy, 
że gmina Ozorków nie za-
wsze była właścicielem 
i inwestorem istniejącej 
sieci wodociągowej oraz 
nie zawsze wydawała zgo-
dy na budowę przyłączy 
wodociągowych.

Informacje nt. zgód wy-
dawanych w latach 2005-
2015 na budowę przyłącza 
wodociągowego przekaza-
liśmy Panu w trybie wnio-
sku o udostępnienie infor-
macji publicznej w piśmie 
z września 2015 roku. 

4. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: W jaki sposób, 
jeśli nie to dlaczego, 
gmina Ozorków nie 
kontroluje firmy wo-
dociągowej odnośnie 
nierównego traktowania 
mieszkańców gmin, tzn. 
jedni mieszkańcy mają 
przyłącze i są podpi-
sane z nimi umowy na 
dostawę wody, a inni 
mieszkańcy, choć mają 
przyłącze i korzysta-
ją/li z wodociągów, to 
nie mają lub nie mieli 
podpisanej umowy na 
dostawę wody?
Odpowiedź:
Informuję, że umowy 

na dostawę wody podpi-
sywane są na zasadach 
określonych w art. 6 ust. 2 
ustawy z 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, 
tj. po przyłączeniu nie-
ruchomości do sieci i na 
pisemny wniosek o zawar-
cie umowy. Z uwagi na 
okoliczności przedstawione 
w przytaczanym piśmie, 
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po dokonaniu czynności 
kontrolnych i sporządzeniu 
raportu, istniejący wykaz 
będzie zaktualizowany i zo-
staną wyciągnięte odpo-
wiednie wnioski.

5. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Kiedy ostatnio 
były inwentaryzowane 
gminne wodociągi – 
proszę o kopię z inwen-
taryzacji?
Odpowiedź:
Odnośnie inwentaryzo-

wania geodezyjnego gmin-
nych sieci wodociągowych, 
wyjaśniam, że każdorazo-
wo po wybudowaniu sieci 
wodociągowej wykonywa-
na jest inwentaryzacja geo-
dezyjna powykonawcza, 
która następnie zgłaszana 
jest przez uprawnionego 
geodetę do zasobu geode-
zyjnego w Starostwie Po-
wiatowym w Zgierzu. 

Inwentaryzacji geode-
zyjnych uzbrojenia pod-
ziemnego nie wykonuje 
się bez konkretnego po-
wodu, a wręcz wyłącznie 
w uzasadnionych przy-
padkach, na zasadzie zgła-
szania zmian do zasobów 
geodezyjnych. Zinwenta-
ryzowana sieć wodociągo-
wa znajduje się w zasobie 
geodezyjnym Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu.

6. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Czy gmina Ozor-
ków, dbając o dobro 
mieszkańców, kontroluje 
wymianę i legalizację 
wodomierzy na swoim 
majątku – proszę o ko-
pie protokołów kontroli 
i kiedy ostatnio była taka 
kontrola?
Odpowiedź:
Sprawa wymiany i le-

galizacji wodomierzy po-
zostających na majątku 
gminy, tj. na terenie stacji 

wodociągowych, należy 
do obowiązków Spółki 
Bakupi, która w imieniu 
i na rzecz gminy Ozorków, 
zajmuje się utrzymaniem 
i eksploatacją sieci i urzą-
dzeń wodociągowych na 
terenie gminy. Stan wo-
domierzy i ich legalizacja 
kontrolowana jest zarówno 
przez Państwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny 
w Zgierzu oraz Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Łodzi. W kontro-
lach prowadzonych przez 
WIOŚ w Łodzi uczestniczą 
również przedstawiciele 
Urzędu Gminy. Dotychczas 
nie otrzymaliśmy żadnych 
uwag w tym zakresie.

7. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Patrząc na za-
grożenia terrorystycz-
ne, takie jak skażenie 
ujęć wodnych, i dbając 
o bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy, proszę 
mi wyjaśnić, dlaczego 
nie wszystkie ujęcia wo-
dociągowe w gminie 
są chronione – proszę 
wymienić, które nie były 
lub nie są i dlaczego 
miało lub ma to miejsce?
Odnośnie zagrożeń doty-

czących ewentualnych ska-
żeń ujęć wodnych informu-
jemy, że każde ujęcie wody 
jest zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. 
Dodatkowo obiekty w So-
kolnikach Lesie, Tymienicy, 
Modlnej – są zabezpieczone 
systemami alarmowymi. 
Spółka Bakupi prowadzi 
monitoring ujęć i sprawdza 
na bieżąco ich zabezpiecze-
nia. System zabezpieczeń na 
chwilę obecną jest wystar-
czający, co nie oznacza, że 
doskonały. Zapewniam, że 
stopniowo będziemy dążyć 
do tej doskonałości, również 
w zakresie zabezpieczenia 

stacji wodociągowych.

8. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Dlaczego, choć 
monitowałem wcześniej, 
nadal jest duże – w do-
chodach budżetu za 2015 
rok – niewykonanie 
w sprawozdaniu RB-27S 
odnośnie gospodarki od-
padami komunalnymi?
Odpowiedź:
Informuję, Pana Radne-

go, że sprawozdanie RB-
-27S za rok 2015 sporządzo-
ne jest wg stanu na ostatni 
dzień roku, a więc na dzień 
31.12.2015 r. Zawiera więc 
wielkości finansowe na 
określony dzień. Przepisy 
prawa nie przewidują moż-
liwości dokonywania zmian 
wielkości finansowych za-
wartych już w danym spra-
wozdaniu, co więcej, dane 
te wynikają z zapisów ksiąg 
rachunkowych. Zapłata 
zaś należności zawartych 
w przedmiotowym spra-
wozdaniu upływa z dniem 
10 stycznia 2016 roku, tak 
bowiem został ustalony 
termin płatności IV raty 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Co do należności wymagal-
nych – prowadzona jest ich 
egzekucja, zgodnie z prze-
pisami prawa?

9. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Czy gminne sieci 
wodociągowe położone 
są w działkach nale-
żących do prywatnych 
właścicieli?
Odpowiedź:
Część gminnej sieci 

wodociągowej znajduje 
się na nieruchomościach 
będących własnością osób 
fizycznych

10.  Pan Radny Rafał 
Marszałek: Czy Gmi-
na Ozorków wypłaciła 

mieszkańcom Sokol-
nik Lasu jak i Gminy 
Ozorków służebność za 
ułożenie gminnej sieci 
wodociągowej w dział-
kach nienależących do 
gminy?
Odpowiedź:
Gmina nie wypłacała 

dotychczas nikomu wyna-
grodzenia za służebność 
przesyłu gminnej sieci 
wodociągowej położonej 
na działkach niebędących 
własnością Gminy.

11. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Proszę mi od-
powiedzieć, w jakich 
godzinach i w jakie dni 
pracował Pan dorad-
ca w 2015 roku zanim, 
jak to Pan mi wcześniej 
odpowiedział wymijają-
co, był na urlopie cho-
robowym, a w jakich 
godzinach i w jakie dni 
pracuje obecnie w 2016 
roku (proszę o kopię 
zakresu czynności, bez 
danych osobowych)?
Organizacja pracy, czasu 

pracy i związane z tym dal-
sze konsekwencje są przy-
pisane we właściwościach 
wójta gminy. Czas pracy 
doradcy jest wyznacza-
ny zakresem obowiązków 
i wymiarem zadań. Doradca 
tak ma wykonywać zadania 
i czynności w zależności od 
potrzeb wójta gminy. Praca 
jest świadczona zarówno 
w godzinach pracy urzędu, 
jak i po godzinach pracy 
urzędu.

12. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: W rozmowie 
z mieszkańcami dowia-
duję się, że nie ma Pan 
pieniędzy na dowożenie 
dzieci z Helenowa do 
gminnego przedszkola. 
Proszę mi odpowiedzieć, 
w jakiej wysokości Gmi-
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nę Ozorków kosztował 
Pana doradca w 2015 
roku (łącznie wynagro-
dzenie brutto plus koszty 
pracodawcy)? Jak to 
jest, że brakuje środków 
na dowożenie dzieci do 
szkół i przedszkoli gmin-
nych, a są na zbędnego 
dla gminy doradcę?
Odpowiedź:
Do Zespo łu  Szkó ł 

w Modlnej, który tworzą 
szkoła podstawowa z od-
działami przedszkolnymi 
i gimnazjum uczęszcza-
ją dzieci, które mieszkają 
w obwodzie zespołu szkół, 
w tym zamieszkałe we 
wsi Helenów. W miejsco-
wości Helenów, która znaj-
duje się na trasie dowozu 
dzieci z obwodu Zespołu 
Szkół w Modlnej, kurs nr 
4/2 wyznaczone są 3 przy-
stanki, na których wsiadają 
dowożone dzieci, tj. Hele-
nów (przy lasku) wsiada 
3 dzieci, Helenów (rondo) 
wsiada 3 dzieci i Helenów 
(przy starej szkole) wsiada 
27 dzieci. Bezpłatny dowóz 
dzieci do szkół i przed-
szkola zorganizowany jest 
przez gminę w szerokim 
zakresie, ponieważ oprócz 
realizacji ustawowego obo-
wiązku dowozu uwzględ-
nia i wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców. 
Wszystkie dzieci, których 
rodzice zadeklarowali chęć 
dowozu swoich dzieci przez 
zapewniony przez gminę 
bezpłatny transport są tym 
transportem dowożone do 
szkół i przedszkola. Re-
alizacja zadania „Dowóz 
dzieci do szkół i przed-
szkola w roku szkolnym 
2015/2016” odbywa się 
zgodnie, z wcześniej przy-
gotowaną przez dyrekto-
rów szkół i przedszkola, 
strukturą zapotrzebowania 
na dowóz dzieci, prośbą 

rodziców i w ramach za-
bezpieczonych na ten cel 
w budżecie gminy środków 
finansowych w wysokości 
320 000 zł.

W związku z powyż-
szym, zarzut, że Wójt 
ogranicza możliwość do-
wozu dzieci objętych wy-
chowaniem przedszkolnym 
z miejscowości Helenów 
jest niezasadny. 

Koszty roczne zatrud-
nienia Doradcy, ze wszyst-
kimi naliczeniami i skład-
kami wyniosły w 2015 r. 
– 46 630 zł

13. Pan Radny Rafał Mar-
szałek: Dlaczego tak 
duża liczba dzieci nie ko-
rzysta z gminnych przed-
szkoli i gmina Ozorków 
musi dopłacać z budżetu 
innym samorządom, czy 
jest problem z dowozem 
czy brakiem zaintereso-
wania?
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 1991r. o syste-
mie oświaty, wychowanie 
przedszkolne, które na te-
renie gminy Ozorków rea-
lizowane jest w przedszkolu 
w Leśmierzu i oddziałach 
p r zedszko lnych  p r zy 
szkołach podstawowych 
utworzonych w Zespole 
Szkół w Solcy Wielkiej 
i Modlnej, w roku szkol-
nym 2015/2016 obejmuje 
dzieci w wieku 3-6 lat, a od 
roku szkolnego 2016/2017 
– w wieku 3-7 lat. Dzie-
cko w wieku 5 lat, a od 
roku szkolnego 2016/2017 
w wieku 6 lat jest obowią-
zane odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne. 
Dzieci w wieku 3-5 lat mają 
prawo do korzystania z wy-
chowania przedszkolnego. 
Gmina Ozorków dysponuje 
ilością miejsc wychowa-
nia przedszkolnego w pro-

wadzonych placówkach 
oświatowych na poziomie, 
który zapewnia dzieciom ze 
swojego terenu zarówno re-
alizację obowiązku odbycia 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego, jak i moż-
liwość korzystania z wy-
chowania przedszkolnego 
dzieci młodszych. Decyzja, 
czy dziecko będzie korzy-
stało z wychowania przed-
szkolnego, jak również, 
w jakiej placówce będzie 
realizowane jest wyłączną 
decyzją rodziców. Najczęś-
ciej wybór placówki przez 
rodziców uwarunkowany 
jest miejscem ich pracy 
zawodowej i na pewno nie 
wynika to z braku możli-
wości dowozu czy zainte-
resowania przez rodziców. 
Ma to odzwierciedlenie 
w placówkach, w których 
dzieci, decyzją rodziców, 
uczęszczają do przedszkoli 
lub innych form wycho-
wania przedszkolnego i to 
zarówno tych, którzy są 
mieszkańcami miny Ozor-
ków, jak i innych gmin. 
Liczba dzieci będących 
mieszkańcami gminy Ozor-
ków uczęszczających do 
przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolne-
go na terenie innych gmin 
kształtuje się na poziomie 
42 dzieci, w tym największa 
liczba 31 w Gminie Miasto 
Ozorków. Natomiast liczba 
dzieci zamieszkałych na te-
renie innej gminy, a uczęsz-
czających do przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych 
Gminy Ozorków to liczba 
12 dzieci.

Biorąc pod uwagę, że 
zapewnienie kształce-
nia, wychowania i opieki 
w przedszkolach i w in-
nych formach wychowania 
przedszkolnego jest zada-
niem oświatowym gmi-
ny, to ma ona obowiązek 

pokrywania kosztów wy-
chowania przedszkolnego 
ucznia będącego jej miesz-
kańcem.
14. Pan Radny Rafał Mar-

szałek: Na jakim etapie 
jest poszerzenie drogi 
z Helenowa do Sokolnik 
Lasu – proszę o kopię 
pisma, jakie miał Pan 
wysłać do Nadzoru Bu-
dowlanego do końca 
marca 2016 r. dotyczące 
rozwiązania tego prob-
lemu?
Odpowiedź:
Poszerzenie drogi z He-

lenowa do Sokolnik Lasu 
na razie nie jest prowadzo-
ne. Dalsze postępowanie 
w sprawie będzie wynikało 
z decyzji PINB w Zgierzu. 

15. Pan Radny Marian 
Lemański: jako rad-
ny i mieszkaniec naszej 
gminy chciałbym się 
dowiedzieć:

– kto jest odpowiedzial-
ny za treść publikacji 
umieszczonych na tej 
tablicy ogłoszeń?

– czy nasz  samorząd 
pos i ada  r egu lamin 
umieszczania ogłoszeń 
na gminnych tablicach 
informacyjnych?
Odpowiedź:
 Tablice informacyjne 

mają charakter publiczny. 
Podjąłem decyzję o wpro-
wadzeniu zarządzenia 
w sprawie regulaminu za-
sad korzystania z gminnych 
tablic informacyjnych, któ-
ry ramowo określa zasady 
korzystania z nich.

16. Pan radny Marian Le-
mański: Proszę o przed-
stawienie, w rozbiciu na 
poszczególne jednostki 
oświatowe naszej gmi-
ny:

– średnie wynagrodzenie 
brutto i netto:
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– kucharek,
– sprzątaczek,
– konserwatorów,
– pracowników admini-

stracji.
Odpowiedź:
Przedstawienie danych 

w rozbiciu na poszczególne 
jednostki umożliwi iden-
tyfikację personalną osób, 
które zajmują poszczegól-
ne stanowiska. Z uwagi 
na to, że wynagrodzenie 
podlega ochronie i jest do-
brem osobistym, bez zgody 
pracownika nie może być 
publikowane (zgodnie z art. 
24 KC), w związku z po-
wyższym przedstawiam ze-
stawienie ogółem.

S tanowisko  „Woź -
ny” – otrzymuje dodatek 
wyrównawczy brutto 56,25 
zł (netto – 39,17) aby osiąg-
nąć najniższe wynagrodze-
nie 1.850,00 zł

17. Pan Radny Marcin 
Wiktorski interpelował 
o przedstawienie infor-
macji dotyczącej struk-
tury kosztów utrzymania 
poszczególnych klubów 
sportowych w gminie 
Ozorków oraz kosztów 

organizacji poszcze-
gólnych turniejów np. 
turnieju piłki halowej, 
turnieju pucharu Wójta 
Gminy, turnieju piłki 
siatkowej, itp. 
Odpowiedź stanowi za-

łącznik do interpelacji. 

WOLNE WNIOSKI:

1. Pan Radny Jan Rzep-
kowski  wnioskował 
o wycięcie krzaków 
przy skrzyżowaniu drogi 
w Solcy Małej, przy po-
sesji Pana Olczaka, od 
strony działki gminnej. 
Odpowiedź:
Prace porządkowe we 

wskazanej przez Pana lo-
kalizacji zostały wykonane. 
W ramach prac porządko-
wych w Solcy Małej został 
oczyszczony rów przydroż-
ny odprowadzający wodę 
z urządzeń melioracyjnych. 

2. Pan Radny Krzysztof 
Grabarczyk wnioskował 
wymianę w Skromnicy 
pojemnika siatkowe-
go na pojemnik typu 
„dzwon”. 
Odpowiedź:

W bieżącym roku planu-
jemy zakupić 4 szt. nowych 
pojemników na selektywną 
zbiórkę odpadów. Ewentu-
alne zakupy dodatkowych 
pojemników i pojemników 
na wymianę, będziemy 
planować po uchwaleniu 
nowego systemu gospoda-
rowania odpadami

3. Pan Radny Andrzej Ro-
gala wnioskował o wy-
stąpienie do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu 
o zabezpieczenie skrzy-
żowania dróg w Bocz-
kach przy posesji nr 
1, poprzez wykonanie 
naprawy zniszczonych 
słupków drogowych.
Odpowiedź:
W powyższej sprawie 

zostało wystosowane pismo 
do Starosty Zgierskiego 
z prośbą o zamontowa-
nie barier ochronnych na 
skrzyżowaniu drogi powia-
towej z drogą gminną w m. 
Boczki.

4. Pani Radna Iwonka 
Wojciechowska zwróci-
ła się z zapytaniem, kie-
dy rozpoczną się prace 
dotyczące modyfikacji 
przyłącza kanalizacji 
przy Zespole Szkół w Le-
śmierzu? 
Odpowiedź:
Budowę nowego przy-

łącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku Zespołu Szkół 
w Leśmierzu planujemy 
wykonać niezwłocznie po 
zakończeniu roku szkolne-
go. Spowodowane jest to 
zapewnieniem bezpieczeń-
stwa podczas wykonywania 
prac ziemnych na terenie 
szkoły oraz z uwagi na ilość 
ścieków w tym okresie. 
W budżecie na rok bieżą-
cy zaplanowane są środki 
finansowe na ten cel w wy-
sokości 15 000,00 złotych.

5. Pani Radna Dominika 
Wiktorowska wniosko-
wała o wystąpienie do 
Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu o wykonanie 
przeglądu drogi powia-
towej w miejscowości 
Czerchów i Maszkowice 
i uzupełnienie ubytków 
po zimie. Ponadto poin-
formowała, że taka sama 
sytuacja jest na drodze 
gminnej w Maszkowi-
cach. 
Odpowiedź:
Dnia 20.04. br. przedsta-

wiciele Starostwa Powiato-
wego w Zgierzu i Urzędu 
Gminy Ozorków dokonali 
objazdu dróg powiatowych 
przebiegających przez te-
ren gminy Ozorków. Na 
dzień objazdu, na drodze 
powiatowej Maszkowice – 
Czerchów nie stwierdzono 
już ubytków. Zgodnie z in-
formacją uzyskaną od Za-
rządcy dróg powiatowych, 
ubytki na tym odcinku dro-
gi zostały uzupełnione 12 
kwietnia br. W przypadku 
drogi gminnej, technolo-
gia jej wykonania metodą 
natryskową z posypką mi-
neralną powoduje, że kla-
syczne metody naprawcze 
mieszanką asfaltową są 
dalece nieskuteczne. Droga 
jest przeznaczona do kom-
pletnej przebudowy i jest 
przedmiotem złożonego 
wniosku o dofinansowanie. 
W przypadku uzyskania 
wsparcia finansowego bę-
dzie wpisana do realizacji 
w kolejnych najbliższych 
propozycjach budżeto-
wych. W innym przypad-
ku będzie konieczne za-
planowanie wykonania 
jej remontu w mniejszym 
zakresie.

Tomasz Komorowski
Wójt gminy Ozorków

 OGÓŁEM

Stanowiska pracy Liczba 
etatów

Średnie 
wynagrodz. 

brutto/1 etat

Średnie 
wynagrodz. 

netto /1 etat

Główny Księgowy 4 4 255,27 3 036,40

Księgowy 1 2 606,94 1 888,07

Sekretarka 3 2 549,43 1 826,76

Intendent 3 2 365,88 1 706,78

Kucharka 4 2 137,30 1 556,79

Pomoc kucharki 4 2 003,53 1 466,00

Konserwator 3 2 257,27 1 641,82

Sprzątaczka 11,5 2 009,33 1 478,68

Woźny 1 1 793,75 1 321,52

Razem 34,5 2 394,49 1 738,47
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Święto zmarłych we wsi 
Modlna. Wzgórze cmentarne 
rozjarzone tysiącami płomy-
ków.

Odbija się od nich złocista 
poświata, która zdaje się sięgać 
ciemnego, jakby żałobnym ki-
rem przysłoniętego nieba. Nad 
grobami pochylone postacie 
ludzi, skupionych, czuwają-
cych, żeby nie zgasły znicze 
pamięci po zmarłych. Na tym 
wiejskim cmentarzu, podob-
nym w tym dniu do wielu 
innych, jest miejsce szczegól-
ne – mogiły tych, którzy oddali 
życie za Ojczyznę. Śmierć 
tylko w sensie biologicznym 
oraz jako sprawczyni rozpaczy 
i bólu po odejściu bliskich jest 
taka sama. 

w niej nocy żołnierze już jej 
rano nie opuszczą, a pozosta-
ną tu na zawsze. Zwykło się 
o Nich mówić, że pełnić tu 
będą wieczną wartę. Na mod-
leńskim cmentarzu Ich kwaterę 
stanowią cztery długie rzędy 
grobów ustawionych ciasno, 
jeden przy drugim. Stoją w wy-
równanych szeregach, jakby 
ciągle jeszcze w wojskowym 
szyku. Jak podczas apelu na 
koszarowym dziedzińcu we 
Wrześni, Gnieźnie, w Plesze-
wie czy w Krotoszynie, gdzie 
były garnizony 68., 69., 70. 
pułku i 8. Batalionu strzelców 
z 17 Gnieźnieńskiej Dywizji 
Piechoty oraz 56. Pułku z 25. 
Kaliskiej Dywizji. 

Ale tutaj, na cmentarzu 

w Gnieźnie. Ich trzy mogiły 
mają tutaj tylko symboliczny 
charakter. Na nagrobnych 
tablicach czterdzieści sześć 
dat zgonu z 11 września. Ale ta 
tragiczna statystyka poległych 
w tym dniu krwawej ofiary nie 
ogranicza się tylko do tutej-
szego cmentarza. Powiększają 
ją zgony żołnierzy, którzy 
odnieśli wówczas w walce 
śmiertelne rany i umarli w la-
zaretach i szpitalach polowych, 
gdzie zostali odwiezieni z pola 
bitwy. Na cmentarzu w samej 
tylko Łęczycy spoczywa Ich 
dwudziestu, co podnosi liczbę 
poległych w dniu 11 września 
do sześćdziesięciu sześciu. To 
pokłosie śmiertelnego żniwa, 
jakie sprawiła głównie gnieź-
nieńskiemu pułkowi zapo-
ra ogniowa, którą postawili 
Niemcy w Małachowicach. 
Wejście w nią równało się nie-
mal pewnej zagładzie. A prze-
cież Ci Żołnierze weszli w nią. 
I chyba nie z pogardą śmierci, 
jak to się pięknie i wzniośle 
w literaturze czyta, ale prze-
zwyciężając zwyczajny ludz-
ki strach przed utratą życia. 
Tutaj poczucie żołnierskiego 
obowiązku przeważyło nad 
naturalnym instynktem samo-
zachowawczym.

12 września. Tych dat 
śmierci jest najwięcej, bo aż 
siedemdziesiąt jeden a łącz-
nie z ewidencją łęczyckiego 
cmentarza – siedemdziesiąt 
sześć. A był to dzień bojowe-
go triumfu 17 Wielkopolskiej 
Dywizji Piechoty. Jej pułki 
zdobyły wszystkie, wyznaczo-
ne przez dowództwo Dywizji 
cele i posunęły się znacznie 
na południe. Niemcy w pani-
ce opuszczali swoje pozycje 
obronne i wycofywali się na 
całej linii. Sam dowództwa 
armii, generał Kutrzeba, tak 
wtedy wysoko ocenił wysiłek 

NASZA GMINA – Modlna (c.d.)

Nad żołnierskimi grobami bojowy wielkopolskich żołnie-
rzy. „Nasza 17 DP odniosła 
duży sukces . ...pod Celestyno-
wem, na północ od Łodzi, mia-
ła swój wielki dzień. Po silnym 
i skutecznym przygotowaniu 
artyleryjskim uderzyła na dwa 
pułki 17 DP niemieckiej, bro-
niąc wzgórza pod Celestyno-
wem i zdobyła to wzgórze. Do 
krwawych bitew pod Łęczycą 
i Piątkiem dołączył się teraz 
Celestynów”. (Tu generał 
wyraźnie przecenił rolę Cele-
stynowa w walkach, ujmując ją 
Modlnej). To właśnie tutaj, na 
tym cmentarzu, widać, ile krwi 
żołnierskiej kosztowało zdo-
bycie Małachowic i Modlnej, 
Celestynowa, Katarzynowa 
i Sokolnik. Z samych tylko 
dat śmierci zamieszczanych 
na tablicach nagrobkowych 
można odtworzyć przebieg 
toczących się walk. 

Stosunkowo mała licz-
ba – 11 poległych żołnierzy 
polskich w dniu 10 września 
da się wyjaśnić rozwijającym 
się dopiero natarciem 70. pułku 
na Śladków Górny i 68. pułku 
ze Skotnik na Małachowice, 
przy słabym wówczas opo-
rze resztek wycofujących się 
oddziałów rozbitej wcześniej 
w bojach 30-tej Hanower-
skiej Dywizji Piechoty. Na-
tomiast tak tragiczny bilans 
zabitych z 11 września należy 
przypisać rosnącemu oporowi 
nieprzyjaciela, któremu na po-
moc przybyła zawrócona spod 
Brzezin 17 Dywizja Piechoty. 
Jej 55. pułk wspierał obronę 
niemiecką Ozorkowa przed 
uderzającą od południa Grupę 
Operacyjną Kawalerii gen. 
Grzmota Skotnickiego a dwa 
pozostałe 21 i 95 pułk miały 
powstrzymać natarcie naszej 
17 Dywizji w rejonie Mod-
lnej. Rozgorzała zacięta walka 
o Małachowice, które przecho-
dziły z rąk do rąk. W miejsce 
wykrwawionego 68. pułku 
wrześnieńskiego wszedł do 

Ale poza tym śmierć nie 
jest śmierci równa. I właśnie 
w słowach „oddali życie” 
mieści się ta rozróżniająca 
poszczególne śmierci treść, 
która każe nam pochylić głowy 
z najwyższą czcią, gdy stajemy 
przed kwaterą żołnierzy pole-
głych we wrześniu 1939 roku.

Również i w samym wy-
razie „kwatera”, jakże pospo-
litym w cmentarnym nazew-
nictwie, tutaj ma dodatkową 
i szczególnie tragiczną wymo-
wę przez określenia „żołnier-
ska i ostatnia”, bo po spędzonej 

w Modlnej nie odliczą się 
sami. Mogą tylko stanąć do 
apelu poległych. Gdyby naj-
starszy tu stopniem kapitan 
Antczak wydał rozkaz – Kolej-
no odlicz!- ostatni z szeregów 
żołnierz odkrzyknąłby – sto 
trzydzieści dziewięć! Nie ma 
tu bowiem zwłok plutonowe-
go Kubernackiego, którego 
szczątki nie udało się odnaleźć 
w zgliszczach Małachowic 
i kapitana Burzyńskiego oraz 
porucznika Kaszowskiego, 
po ekshumacji spoczywają-
cych w rodzinnych grobach 
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walki przybyły spod Łęczycy 
na pole bitwy 69. pułk gnieź-
nieński. Walka z wrogiem 
wspieranym czołgami i ogniem 
licznych baterii, w tym ciężkiej 
artylerii korpuśnej strzelającej 
pod Ozorkowem, pochłonęła 
właśnie tak dużo ofiar, bo aż 
czterdziestu sześciu zabitych. 
Liczba poległych wzrosła jesz-
cze 12 września o 25-ciu żoł-
nierzy, gdy doszło do rozstrzy-
gających walk pod Modlną, na 
froncie działań od Maszkowic 
po Celestynów, gdy trzeba 
było zdobyć okopane pozycje 
piechoty nieprzyjaciela i zmu-
sić go do głębokiego odwrotu.

Jakkolwiek nieprzyja-
cielska kula, tu pod Modlną, 
w rozwijającej się dynamicznie 
walce manewrowej, nie wybie-
rała ofiar według wojskowych 
stopni, to przecież cmentarna 
statystyka zdaje się temu prze-
czyć. Jeżeli na stu czterdziestu 
dwóch poległych żołnierzy 
pochowano tu siedemnastu 
oficerów (dwóch kapitanów, 
czterech poruczników, jede-
nastu podporuczników) i sześ-
ciu podchorążych (z chwilą 
wybuchu wojny zostawali 
oficerami) oraz z łęczyckiego 
cmentarza zmarłych z ran 
dwóch poruczników i czte-
rech podporuczników, a więc 
w sumie dwudziestu czterech 
samych tylko oficerów miano-
wanych w zwykłym trybie, to 
wniosek nasuwa się nieodpar-
cie – wyżsi rangą byli bardziej 
predysponowani do śmierci.

Jeśli przyjąć, że przecięt-
nie w pułku piechoty na jed-

nego oficera w koszarach 
przypadało trzydziestu pięciu 
podoficerów i szeregowych, 
to na cmentarzach w Modlnej 
i Łęczycy przypada ich sześ-
ciu, czyli co szóstym poległym 
pod Modlną żołnierzem był 
oficer. Ta ogromna dyspropor-
cja prowadzi do nieodpartego 
wniosku, że w toczonych tu 
walkach oficerowie nie ogra-
niczali się tylko do wydawania 
rozkazu – Do ataku! Biegiem 
naprzód marsz! – wysyła-
jąc dowodzony przez siebie 
oddział pod niosący śmierć 
ogień karabinów maszyno-
wych wroga nawet nie stawali 
równo ze swymi żołnierzami 
w linii tyraliery, ale stawali 
na jej czele, żeby przykładem 
własnej odwagi i poświęcenie 
porwać ich za sobą.

Sam cmentarz był najeżo-
ny śmiercionośnymi lufami. 
Położony na zachodnim skło-
nie górującego nad okolicą 
wniesienia, został obsadzony 
przez niemiecką piechotę. Ta, 
kryjąc się za jego ogrodzenio-
wym murem, uczyniła z niego 
dogodną pozycję obronną do 
prowadzenia ognia w stronę 
Sokolnik czy Małachowic, 
od których podejście było tu 
całkowicie odsłonięte unie-
możliwiające krycie się przed 
ostrzałem nieprzyjaciela, jeśli 
nie liczyć płytkich zagłębień 
między redlinami na kartofla-
nych polach. Zamiast bowiem 
łanów zbóż, jak to w każdym 
wrześniu, były tylko gołe rży-
ska. A potem, gdy Modlna 
znów była w naszych rękach, 

pod mur cmentarnego ogrodze-
nia przy drodze do Małachowic 
znoszono i układano w rzędzie 
ciała zabitych, którzy polegli 
w pobliżu. Stąd krótka już była 
droga do miejsca ich wieczne-
go spoczynku.

Z takich nazwisk na na-
grobkach, jak Dawid Wartski, 
Abram Zalz można wywnio-
skować, że cmentarz w Mod-
lnej stał się miejscem pochów-
ku również żołnierzy wyznania 
mojżeszowego, a z niemiecka 
brzmiących, jak Beger, Ebert, 
że być może spoczywają tu 
także i ewangelicy. Śmierć żoł-
nierska eliminowała problem 
przynależności religijnej, jeśli 
w ogóle pojawił się wśród grze-
biących. Polegli nosili przecież 
ten sam mundur, razem wal-
czyli i razem ginęli w obronie 
ojczystej ziemi – niech razem 
obok siebie w niej spoczną. 
Jakie to wtedy było oczywiste. 
Wojna wiele dylematów rodzi-
ła, ale wiele też upraszczała. 
Wróg był tylko jeden, od wie-
ków -znienawidzone wówczas 
Niemcy. Jednoczył przeciw 
sobie wszystkich Polaków 
bez względu na pochodzenie 
narodowe, społeczne, przy-
należność religijną, poglądy 
polityczne. Śmierć na polu bi-
twy nie wybierała też żołnierzy 
z poszczególnych pułków. Po 
prostu najbardziej wykrzy-
wiały się te, którym przyszło 
walczyć na najtrudniejszych 
odcinkach frontu. Zwyczajny 
los żołnierza. 

Niewątpliwie, jak już 
wspominałem, najkrwawszym 
polem bitwy w pasie natarcia 
17 Dywizji były Małachowice, 
gdzie tylko dwa pułki, jeden 
z Wrześni, drugi z Gniezna, 
straciły w sumie dwudziestu 
dziewięciu zabitych żołnierzy 
i dwudziestu trzech zmarłych 
z ran. Z pochowanych na mod-
leńskim cmentarzu największe 
straty z wszystkich pułków 
Wielkopolskiej Dywizji po-
niósł 69. Pułk Piechoty z Gnie-
zna, chociaż do walk pod 
Modlną włączył się dopiero 11 
września. Przedtem, dwa dni 
wcześniej, przyporządkowany 

25. Kaliskiej Dywizji Piechoty 
toczył bój przy zdobywaniu 
Łęczycy, podczas którego na 
tzw. „grobli śmierci”, drodze 
z Topoli Królewskiej do miasta 
zginęło jego dwudziestu ośmiu 
żołnierzy, w tym dwóch ofice-
rów. Natomiast pod Modlną, 
na krótkim tylko odcinku od 
Małachowic do Katarzynowa, 
w krwawych walkach poniosło 
śmierć pięćdziesięciu dwóch 
jego mężnych żołnierzy a dwu-
nastu odniosło śmiertelne rany, 
od których zmarli w szpitalu 
w Łęczycy i spoczywają na 
tamtejszym cmentarzu. Naj-
boleśniejsze jednak straty po-
niósł lewoskrzydłowy 70. Pułk 
Piechoty z Pleszewa naciera-
jący na Celestynów i Rogóź-
no. Trzydziestu czterech jego 
żołnierzy, w tym czterech 
oficerów i trzech podchorą-
żych tego pułku pogrzebanych 
w Modlnej nie zamyka liczby 
poległych w walkach toczo-
nych w naszych stronach przez 
17 Wielkopolską Dywizję 
Piechoty.

Na cmentarzu w niedale-
kim Giecznie wśród stu pięć-
dziesięciu siedmiu pochowa-
nych tam żołnierzy, po wojnie 
ekshumowanych na cmentarz 
w Łęczycy, spoczywało aż 
siedemdziesięciu czterech 
z 70. Pułku, w tym trzech ofi-
cerów i dwóch podchorążych, 
co podnosi liczbę poległych 
w granicach obu parafii do stu 
siedmiu zabitych żołnierzy.

Najwięcej, bo aż trzydzie-
stu dwóch poległo przy zdoby-
waniu Rogóźna i Woli Rogo-
zińskiej, po piętnastu w walce 
o Gieczno i Grabiszew, czter-
nastu zginęło walcząc o Cele-
stynów, a trzynastu tocząc boje 
o Śladkowy, Podleśny i Górny.

Poległy w tych walkach 
najwyższy rangą żołnierz, to 
dowódca I batalionu, major 
Julian Siedlecki, który padł 
od kuli wroga. Na jego grób, 
chyba symboliczny, natrafiłem 
na cmentarzu w Strzegocinie 
pod Kutnem, chociaż jego 
nazwisko figuruje w ewidencji 
pochowanych na cmentarzu 
w Łęczycy, z najpewniej myl-
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nie podanym miejscem zgonu 
w tymże mieście.

W kotowickim lesie, tuż 
poza granicami naszej gminy, 
przy dukcie leśnym prowadzą-
cym z Celestynowa do Koto-
wic, ktoś w potrzebie oddania 
hołdu wrześniowym obrońcom 
ojczyzny, w miejscu, gdzie 
podobno poległo trzech nie-
znanych żołnierzy walczącego 
tu 70 pułku piechoty, postawił 
poświęcony im nagrobek. Do-
prawdy, trudno nie odnieść 
się z uznaniem do tak pięknej, 
patriotycznej inicjatywy, która 
w tej głuszy zostawiła ślad po 
toczących się tu bitwie w 1939 
roku.

Wracając do naszego mod-
leńskiego cmentarza, to na 
nim tą tragiczną statystykę 
uzupełnia poległych na polu 
toczonych tu walk dwudziestu 
czterech żołnierzy 68. Pułku 
Piechoty z Wrześni    i ośmiu 
zmarłych z odniesionych ran 
w szpitalu w Łęczycy, ośmiu 
z 8 batalionu strzelców i dzie-
sięciu z walczącego na prawym 
skrzydle 56. Pułku Piechoty 
z Krotoszyna należącego do 
25. Kaliskiej Dywizji Piechoty.

Dowódca 17 Wielko -
polskiej Dywizji Piechoty 
pu łkownik  dyp lomowa -
ny – Mieczysław Mozdynie-
wicz, dowodzący bitwą z bli-
sko linii walk położonej wsi 
Karsznice, wysoko ocenił 
męstwo i poświęcenie swoich 
żołnierzy z pułków piechoty, 
kwalifikując ich po wojnie 
do odznaczeń za całokształt 
walk w kampanii 1939 roku. 
Wystąpił o przyznanie dwu-
dziestu ośmiu srebrnych Krzy-
ży Orderu Virtuti Militari, 
w tym pięciu pośmiertnie oraz 
(dla dwustu ośmiu żołnierzy) 
o Krzyże Walecznych, w tym 
dla czterdziestu siedmiu po-
śmiertnie. O największą liczbę 
tego drugiego odznaczenia 
wynoszącą osiemdziesiąt pięć 
krzyży wystąpił pułkownik 
dla Gnieźnieńskiego Pułku 
Piechoty. Leżą teraz żołnierze 
Gnieźnieńskiej Dywizji prze-
mieszani przynależnością do 
pułków i wojskowymi stop-

niami. W majestacie śmierci 
wszyscy polegli stali się równi 
szarżą. Pierwszy w rzędzie od 
lewego skrzydła to plutonowy 
Jerzy Petrol z 69. pułku poległy 
przy zdobywaniu Modlnej. Na 
końcu czwartego, ostatniego 
rzędu, szyk zamyka zabity 
w natarciu na Dybówkę pod-
porucznik rezerwy Zenon Bu-
kacz, dowódca plutonu drugiej 
kompani ciężkich karabinów 
maszynowych z tej samej je-
dnostki. Tylko gdzieniegdzie, 
w sumie sześć tablic z napisem 
„Żołnierz Nieznany poległ 
w Bitwie nad Bzurą”.

To Ci, których zwłoki po 
bitewnym zamęcie nie zostały 
zidentyfikowane na podstawie 
tabliczek tożsamości zawie-
szanych na szyi żołnierzy, 
zwanymi przez nich „nieśmier-
telnikami”. Po wycofaniu się 
dywizji za Bzurę pozostali już 
tylko bezimiennymi bohatera-
mi stoczonej bitwy. Kiedy nie 
wrócili po wrześniowych wal-
kach, w domach rodzinnych 
oczekiwano karty pocztowej 
z obozu jenieckiego. Potem 
łudzono się nadzieją, że walczą 
na którymś z frontów zachod-
niej lub wschodniej Europy. 
Gdy ucichły echa wojny a oni 
nie stanęli w rodzinnych pro-
gach, najgorsze przypuszcze-
nia stały się tragiczną prawdą.

Ponieważ wszczęte po-
szukiwania już samych tylko 
wieści o losach wojennych 
żołnierzy nie dały rezultatu, 
najbliższym pozostała tylko 
przyjęta z ciężkim sercem 
świadomość, że spoczywa na 
jakimś dalekim, nieznanym 

cmentarzu, wśród innych nie-
rozpoznanych towarzyszy 
broni, a odmówi modlitwę 
i świeczkę zapali na jego gro-
bie w hołdzie i wdzięczności 
czyjaś inna ręka rodaka, do-
rosłego lub ucznia pobliskiej 
szkoły. Bezimienni żołnierze 
na modleńskim cmentarzu 
stanowili na początku prawie 
połowę pogrzebanych, w 1996 
roku tylko osiemnastu, obecnie 
zaledwie sześciu. Liczba ta 
w sposób szczególny wyróżnia 
nekropolię w Modlnej.

Podczas rowerowych wę-
drówek po rozległym polu 
bitwy nad Bzurą, od rzeczki 
Słudwii po Puszczę  Kampi-
nowską, odwiedzałem wszyst-
kie gęsto rozsiane tam cmen-
tarze wojenne, niektóre nie 
jako kwatery wojskowe na 
cmentarzach parafialnych, 
jak w Modlnej, ale powstałe 
w tamtejszych lasach, w miej-
scu pola walki, gdzie ginęli 
polscy żołnierze. W więk-
szości tamtych cmentarzy na 
Ziemi Sochaczewskiej ilość 
pochowanych nieznanych 
żołnierzy przeważała nad 
liczbą zidentyfikowanych. 
Na cmentarzu na przykład 
w Młodzieszynie – na trzy 
tysiące siedemset siedemdzie-
sięciu trzech poległych – tylko 
dwustu jeden żołnierzy udało 
się zidentyfikować, w Ryb-
nie – na około tysiąca pocho-
wanych – zidentyfikowano 
jedynie trzystu osiemnastu. 
Jeden z mieszkańców Mło-
dzieszyna, pytany przeze mnie 
o przebieg toczących się tam 
walk wrześniowych, widząc 

moje zainteresowanie tym te-
matem, ofiarował mi oryginal-
ny, odłamany „nieśmiertelnik” 
żołnierza z wygrawerowanymi 
danymi – Michał Konczarek, 
kat. (katolik – mój dopisek), 
Poznań, 1903 (rok urodzenia). 
O danych z nieśmiertelnika 
powiadomiłem środowisko 
kombatantów w Poznaniu, 
a nieśmiertelnik służy mi jako 
cenna pamiątka i do pokazu 
podczas spotkań z młodzieżą 
na lekcjach historii o tematyce 
historyczno-wojskowej.

Przykładów problemów 
z identyfikacją poległych żoł-
nierzy nie trzeba szukać aż 
na Ziemi Sochaczewskiej. Na 
cmentarzu w sąsiedniej para-
fii Biała – na przypuszczalną 
liczbę około stu pięćdziesięciu 
pochowanych żołnierzy Armii 
„Łódź”, którzy zginęli w walce 
pod Kęblinami – wszyscy są 
bezimienni. Tam cała kwa-
tera wojskowa jest jednym 
wspólnym grobem nieznanego 
żołnierza, głównie z 28. Pułku 
Strzelców Kaniowskich, który 
stacjonował przecież w pobli-
skiej Łodzi. To w znacznym 
stopniu pułkownikowi Lu-
dwikowi Głowackiemu, we 
wrześniu, kapitanowi, dowód-
cy 6 baterii 17 Pułku Artylerii 
Lekkiej zawdzięczamy, że 
z początkowo siedemdzie-
sięciu jeden nieznanych dziś 
pozostało tylko sześciu. Iden-
tyfikację pułkownik traktował, 
jako koleżeński obowiązek 
wobec poległych towarzyszy 
broni i ich rodzin. Warto pod-
kreślić, że pułkownik poza 
awansem za udział w walkach 
w 1939 roku, w czasie których 
ze swą baterią 16 września 
zniszczył w jednym boju pod 
Ruszkami dwadzieścia dwa 
czołgi i 31 motocykli nieprzy-
jaciela, odznaczony został 
rzadko przyznawanym Złotym 
Krzyżem Orderu Virtuti Mili-
tari, jedynym w 17 Dywizji. 
W pierwszych latach po woj-
nie był parokrotnie podczas 
uroczystości patriotycznych 
w rocznicę walk wrześniowych 
tu na cmentarzu w Modlnej 
i w Łęczycy, gdzie miałem 
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zaszczyt poznać go osobiście. 
Pracując w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie pomógł 
mi pośrednio w odtwarzaniu 
wydarzeń wrześniowych 32. 
Eskadry Rozpoznawczej.

Na modleńskim cmenta-
rzu, w głębi za żołnierskimi 
grobami, stoi pomnik. Był 
jeszcze przed paru laty pięk-
nie wkomponowany w ścianę 
dorodnych, smukłych tui, które 
zielonymi płomieniami zdawa-
ły się wystrzeliwać wysoko, 
jakby ku chwale poległych.

Skromny to pomnik w for-
mie, ale jakże urzekający w swej 
prostej symbolice, tak pasującej 
do tego wiejskiego cmentarza. 
Jego górna bryła osadzona na 
obszernym prostokątnym coko-
le zbudowana została bowiem 
z ostrokrawędziowych brył 
skalnych uzyskanych po roz-
biciu głazów zebranych z oko-
licznych pól walki, na których 
polegli pochowani tu żołnierze. 
Pomnik, dzieło artysty ludowe-
go z sąsiednich Sokolnik Lasu, 
pana Zenona Sieradzkiego 
wieńczy orzeł o gołębiej raczej 
sylwetce i nierozwiniętych 
jeszcze do lotu skrzydłach. 
W interpretacji samego rzeźbia-
rza orzeł w takich kształcie miał 
obrazować Polskę jako pań-
stwo pokoju, nieprzygotowane 
do wojny, ale gotowe bronić 
nieugięci swej niepodległości 
gdyby została zagrożona. Na 
cokole rogatywka, charakte-
rystyczna czapka polskiego 
żołnierza pod złożonymi na 
krzyż dwoma karabinami, które 
w wojnie obronnej 1939 roku 
stanowiły podstawową broń na-

szej piechoty. Komitet budowy 
pomnika parokrotnie odrzucał 
projekty profesjonalnych arty-
stów rzeźbiarzy. Wybrano ten. 
Na tablicy napis „Tym, którzy 
złożyli na ołtarzu Ojczyzny 
w 1939 roku najwyższą ofiarę 
z krwi własnej”. Podpis pod 
tymi słowami „Wdzięczni roda-
cy” znajduje na tym cmentarzu 
pełne potwierdzenie w pięknie 
utrzymanych grobach, któ-
re są przedmiotem głębokiej 
troski mieszkańców Modlnej, 
okolicznych wsi z całej parafii 
i władz Gminy Ozorków. Tutej-
sza młodzież natchniona zaraz 
po wojnie przez kierownika 
miejscowej szkoły – pana Alek-
sandra Tokarskiego, obowiązek 
opieki nad grobami poległych 
żołnierzy wzięła sobie mocno 
do serca. 

Kontynuatorami tej dobrej 
tradycji wraz z nauczycielami 
był następny dyrektor szko-
ły – pan Edward Stańczyk 
i obecna pani dyrektor, Alicja 
Goślińska, którzy wzorowo 
dbają o wojskową kwaterę. 
A przecież ta troska o gro-
by Obrońców Ojczyzny nie 
wszędzie jest niestety normą 
powszechnie stosowaną, skoro 
z niektórych cmentarzy pa-
rafialnych z bliższej i dalszej 
okolicy trzeba było ekshumo-
wać poległych żołnierzy do 
Łęczycy z powodu zaniedbania 
ich mogił przez miejscowe spo-
łeczeństwo. I nie rzecz w tym, 
żeby nagrobki były z lastry-
ka czy kosztownego granitu. 
Wartością bowiem największą 
jest tu pamięć i wdzięczność 
dla Obrońców naszej Polski 

potwierdzona wysiłkiem mło-
dych rąk, dzięki który groby 
żołnierskie w Modlnej tonęły 
zawsze w porastających je 
kwiatach. Trudno też dla tu-
tejszej szkoły, która nosi imię 
17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty, znaleźć lepsze miej-
sce do bardziej efektywnego 
realizowania programu wy-
chowania patriotycznego. To 
bowiem mają do siebie polskie 
cmentarze, że są nie tylko 
zwykłym miejscem pochówku 
zmarłych, ale zarazem po-
mnikami walki i męczeństwa 
narodu. Daty na nagrobkach 
żołnierskich, powstańczych, 
partyzanckich czy ofiar zbrod-
ni popełnionych przez zabor-
cze państwa, a w bliższych 
nam czasach przez hitlerowski 
i stalinowski system przemocy, 
są wyznacznikami historii 
Polski. Cmentarz w Modlnej 
tylko potwierdza tę regułę. Pa-
mięć o podległych żołnierzach 
szczególnie ożywa w rocznice 
toczących się walk. Na począt-
ku z udziałem kombatantów, 
walczących w naszych stro-
nach. Potem, gdy sami odeszli 
na wieczną wartę, już bez nich, 
ale zawsze z udziałem kompani 
honorowej z jednostki lotniczej 
z Leźnicy Wielkiej, która po 
apelu poległych nie szczędziła 
amunicji do salwy honorowej.

W trudnym okresie PRL-u, 
państwa mozolnie budującego 
socjalizm, kierującego się 
filozofią materializmu dia-
lektycznego, obchody rocznic 
odbywały się bez oprawy 
religijnej. Za to nasyconych 
odczytywaniem zawsze za 
długich i nudnych tekstów 
politycznych, a to o inwazji 
amerykańskiego imperializmu 
najpierw na Koreę, potem na 
Wietnam, a to o odradzają-
cej się Bundeswerze, a prze-
de wszystkim o niezłomnej 
przyjaźni i potędze Układu 
Warszawskiego, niewiele przy 
tym poświęcając miejsca głów-
nym bohaterom uroczystości, 
poległym i pochowanym tu 
żołnierzom Wojska Polskiego. 
Po transformacji politycz-
nej w kraju uroczystościom 

nadano odpowiednią rangę, 
wzbogacając je między inny-
mi o udział w nich przedsta-
wicieli władz państwowych 
i kościelnych. Dwukrotnie 
msze celebrował tu metropo-
lita łódzki, arcybiskup Ma-
rek Jędraszewski a obiecał 
uczestniczyć w uroczystości 
sam prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej, który z powodu 
zaistnienia niespodziewanych 
przeszkód ograniczył się do 
przesłania swego przedstawi-
ciela z przepraszającym listem. 
Niewiele brakowało a w uro-
czystościach braliby udział 
żołnierze Bundeswery, których 
jako przyjaciół zapowiedział 
bywający często na obchodach 
rocznicowych podpułkownik 
Karol Zielony, prezes Zarządu 
Głównego Związku Oficerów 
Rezerwy. Nie zdzierżyłem 
i w 74. numerze „Gminniaka” 
zamieściłem artykuł „Pojed-
nanie z Niemcami to jeszcze 
nie przyjaźń!”. Nie wiem, czy 
to on sprawił, ale w Modlnej 
oszczędzono nam wizyty Bun-
deswery, narodzonej przecież 
w prostej linii z Wehrmachtu, 
który w 1939 roku pozostawił 
tutaj po sobie liczne groby 
niewinnie rozstrzelanych cy-
wilnych obywateli polskich. 
Jakie niezbadane są wyroki 
...historii. Teraz rząd polski 
chętnie widziałby w Polsce 
nawet Bundeswerę w bazach 
natowskich, które broniłyby 
nas przed ewentualną agresją 
putinowskiej Rosji, ale to, 
jak na ironię, z kolei rząd 
niemiecki nie bardzo chce 
przystać na instalacje tych 
baz w naszym kraju. Tak więc 
nieoczekiwanie dla mnie sa-
mego wciągnąłem czytelników 
w polityczne dywagacje, bo też 
ten nasz modleński cmentarz 
z grobami żołnierzy, którzy 
zginęli w obronie Ojczyzny nie 
tylko skłania do refleksji i za-
dumy nad ofiarą Ich życia, ale 
powinien też budować troskę 
o bezpieczeństwo Polski dziś 
i w przyszłości, aby na polskiej 
ziemi nie trzeba było kopać 
nowych żołnierskich mogił.

Stanisław Frątczak
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Wywiad

Paweł Grzelak: Proszę 
powiedzieć, od kiedy pełni 
Pan obowiązki komendanta 
policji w Ozorkowie?

Cezary Kacprzak: Je-
sienią 2015 roku Komendant 
Powiatowy Policji w Zgierzu 
powołał mnie na stanowisko 
komendanta komisariatu policji 
w Ozorkowie i od tego czasu 
rozpocząłem wypełniać swoje 
służbowe obowiązki w Ozor-
kowie. 

P.G.: Jak ocenia Pan 
poprzednią pracę w poli-
cji – przed przyjściem na 
służbę do Ozorkowa?

C.K.: Pracowałem na sta-
nowisku naczelnika Wydziału 
do Walki z Przestępczością 
Przeciwko Życiu i Zdrowiu 
w II komsariacie w Łodzi, na 
Bałutach. Specyfika dużego 
miasta wymusza inne proce-
dury przy realizacji pewnych 
spraw, ale nie można o wszyst-
kim mówić. Tu i tam jest waż-
ne, aby społeczeństwo czuło się 
bezpiecznie. To akurat nigdy 
się nie zmienia. 

Wywiad z podinsp. Cezarym Kacprzakiem
– komendantem komisariatu policji w Ozorkowie

P.G.: Co może Pan powie-
dzieć o Ozorkowie i najbliż-
szej okolicy – na temat 
ewentualnej przestępczości, 
czy u nas żyje się w miarę 
bezpiecznie, czy ma zasto-
sowanie zapowiadana mapa 
zagrożeń?

C.K.: Ozorków nie jest 
wybijającym się miastem pod 
względem przestępczości, choć 
jest to znaczące miasto w po-
wiecie zgierskim. To wiąże 
się z większą ilością zdarzeń 
o charakterze kryminalnym – 
głównie przestępstw przeciwko 
mieniu, jak zniszczenia, itp. 
Były również rozboje, ale bez 
zagrożenia życia ludzkiego. Je-
śli chodzi o mapę zagrożeń, to 
mogę powiedzieć, że zgroma-
dzone dane zostały przekazane 
do KPP w Zgierzu i musimy 
czekać.

P.G.: Jak pod tym wzglę-
dem ocenia Pan gminę Ozor-
ków, czy jesteśmy blisko tzw. 
średniej w kraju?

C.K.: Biorąc pod uwagę 
pozostałe jednostki admini-

stracyjne podlegające pod nasz 
komisariat, a więc również Pa-
rzęczew, to relatywnie gmina 
Ozorków jest na II miejscu, 
zaraz za miastem Ozorków. 
Teren jest dość rozległy i nie 
da się ukryć, że odczuwal-
na przestępczość występuje 
w kilku miejscowościach gmi-
ny – w odniesieniu do tych 
pozostałych.

P.G.: Często widać ra-
diowozy patrolujące miasto 
i gminę. Czy to będzie sy-
stematyczne wsparcie służb 
patrolowych z powiatu czy 
może też z województwa?

C.K.: Cieszy mnie to, bo 
kiedyś mówiło się, że nie ma na 
ulicach patroli policji. Jednym 
z priorytetów odkąd zostałem 
komendantem stało się zwięk-
szenie służb patrolowych na 
podległym terenie i obecnie 
robimy to w większości swo-
imi siłami. Część radiowozów 
oznakowanych należy też do 
komendy powiatowej w Zgie-
rzu. Zależałoby mi, aby wszyst-
kie trzy samorządy wsparły za-

kup radiowozu dla komisariatu 
policji w Ozorkowie. 

P.G.: Jako szef ozorkow-
skich służb prawa i porząd-
ku publicznego może Pan 
zapewne zdradzić, czy Wasz 
komisariat jest wystarczająco 
silny kadrowo?

C.K.: Komendant każdej 
jednostki chciałby mieć jak 
największy komisariat, to nie 
dotyczy tylko mnie. Biorąc pod 
uwagę ten rozległy teren i za-
kres realizowanych obowiąz-
ków, nasza sytuacja kadrowa 
mogłaby być lepsza. 

P.G.: Nie chciałbym wy-
woływać „wilka z lasu”, ale 
wśród często podnoszonych 
tematów przez media są takie 
zjawiska jak bezdomność, 
a ostatnio także problem 
uchodźców. Czy w tym tema-
cie możemy otrzymać jakieś 
istotne dla mieszkańców in-
formacje?

C.K.: Według mojej wie-
dzy, problem bezdomności 
w Ozorkowie jest zjawiskiem 
znikomym, może więcej infor-
macji można znaleźć w Ośrod-
ku MONAR. Co, do uchodź-
ców z Afryki, to na naszym 
terenie ich się nie spodziewamy 
i nie przygotowujemy dla nich 
kwater.

P.G.: Czy Pana zdaniem 
potrzebna i możliwa jest 
dzisiaj współpraca społe-
czeństwa z policją w walce 
z groźnymi przestępcami?

 C.K.: Uważam, że taka 
współpraca jest wskazana 
i oczywiście jest możliwa, bo 
policja gwarantuje anonimo-
wość. Mieliśmy takie przypad-
ki, gdzie społeczeństwo poma-
gało walczyć z przestępstwami 
przeciw rodzinie i również 
kryminalnymi. Chciałbym im 
za to serdecznie podziękować 
i zachęcić do dalszej współ-
pracy.

P.G.: Dziękuję za rozmo-
wę.
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Uroczyste obchody od-
były się 30 kwietnia. Rozpo-
częto je jubileuszową mszą 
św. odprawioną w intencji 
jubilatów przez ks. probosz-
cza Piotra Bratka – w kościele 
parafialnym w Modlnej. Do 
świątyni przybyły delegacje 
z zaprzyjaźnionych jednostek 
OSP,  władze gminy Ozor-
ków, przedstawiciele związku 
OSP, służby PSP oraz wielu 
sympatyków ruchu straża-
ckiego. Doskonałą oprawę 
uroczystości zapewniły pocz-
ty sztandarowe OSP i nieza-
wodna orkiestra dęta z Solcy 
Wielkiej. Z jej udziałem,  po 
odprawionej mszy św., odbył 
się niezwykle widowisko-
wy przemarsz uczestników 
uroczystości przez centrum 
Czerchowa – w kierunku 
miejscowej strażnicy OSP. 
To tam odbyła się część ofi-
cjalna jubileuszowych ob-
chodów, którą poprowadził 
prezes OSP Czerchów – dh 
Krzysztof Granosik. Podczas 
swojego jubileuszowego wy-

Obchody 70-lecia OSP 
w Czerchowie
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie 
przeżywali nadzwyczaj uroczyście swoje tegoroczne 
strażackie święto. Dzień Strażaka organizowany na 
okoliczność uczczenia św. Floriana – patrona wszystkich 
strażaków, połączono z jubileuszem 70-lecia istnienia 
jednostki. 

stąpienia powitał on wszyst-
kich uczestników uroczysto-
ści, a następnie przedstawił 
pokrótce historię jednostki. 
Wymienił również sukcesy, 
którymi poszczycić się mogą 
druhowie z tutejszej OSP.

– Jesteśmy jedną z nie-
wielu jednostek OSP posia-
dającą na własność strażnicę 
z niezbędnym zapleczem. 
Wielu naszych poprzedni-
ków poświęciło swój czas 
i wysiłek, by remiza o takich 
rozmiarach stanęła w Czer-
chowie. Troską kolejnych 
pokoleń stało się utrzymanie 
obiektu i przystosowanie go 

do funkcjonowania w zakre-
sie gotowości bojowej ppoż., 
a także do rozwijania życia 
kulturalnego mieszkańców – 
mówił Krzysztof Granosik. 

Prezes przypomniał rów-
nież zebranym, że tutejsza 
jednostka pochwalić się 
może odznaką „Zasłużony 
dla Gminy Ozorków” przy-
znaną przez Radę Gminy, 
także Srebrnym Medalem  
„Za zasługi dla pożarnictwa”  
uhonorowanym przez władze 
Związku. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że wielu stra-
żaków z tutejszej jednostki 
może ma za sobą długoletnią 
służbę w OSP Czerchów. 
Niestety niektórzy z nich nie 
doczekali już kolejnego ju-
bileuszu. Ich pamięć zebrani 
uczcili minutą ciszy.

Kolejnym punktem uro-
czystości było uhonorowanie 
zasłużonych strażaków od-
znakami i medalami przyzna-
nymi przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do dekoracji zaproszono 
prezesa Władysława Sobo-

lewskiego i wójta Tomasza 
Komorowskiego. Brązowy 
medal „Za zasługi dla Pożar-
nictwa” przyznano następują-
cym druhom: Krzysztofowi 
Granosikowi, Karolowi 
Bartczakowi, Mariuszo-
wi Kubusowi, Łukaszowi 
Bartczakowi, Dominikowi 
Bartczakowi. Odznakę „Za 
wysługę lat” otrzymali: Zdzi-
sław Karolak – 60 lat, Józef 
Granosik – 60 lat, Stanisław 
Bartczak – 45 lat, Edward 
Furmaniak – 45 lat, Józef 
Gawęda – 45 lat, Antoni 
Kubus – 40 lat, Łukasz 
Bartczak – 15 lat, Łukasz 
Zarębski – 10 lat, Arkadiusz 
Zarębski – 10 lat, Piotr Su-
chorowski – 10 lat, Mariusz 
Biernaciak – 10 lat, Marcin 
Furmaniak – 10 lat.

Po przyznaniu odznaczeń 
przyszedł czas na gratula-
cje – były kwiaty, statuetki, 
dyplomy i upominki. Jeden z  
prezentów szczególnie ucie-
szył jubilatów – wójt Tomasz 
Komorowski przekazał na 
rzecz jednostki nagrzewnicę, 
która z pewnością bardzo się 
przyda w strażnicy podczas 
okresu zimowego.               

Po części oficjalnej straża-
cy zasiedli do jubileuszowego 
stołu – wspólnie z wszyst-
kimi zaproszonymi gośćmi. 
Poczęstunek przygotowały 
członkinie KGW Czerchów, 
natomiast oprawę muzyczną 
zapewnił zespół Versus.  

                                                                                                                                            
Pao  
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W Leśmierzu strażacy 
uczestniczyli we mszy w dniu 
3 maja,  odprawionej przez  
ks. proboszcza Pawła Pełkę. 
Lwią część kazania ksiądz 
Pełka poświęcił patronowi 
strażaków – św. Florianowi, 
by przypomnieć tą wspania-
łą chrześcijańską sylwetkę 
– przykład nieugiętej posta-
ci prześladowanej za wiarę. 
Takie cechy charakteru są 
nieodzowne w przypadku 
strażackiego rzemiosła.

Uroczyste strażackie świę-

Święto strażaków w gminie Ozorków
Setki tysięcy druhów w Polsce – z szacunku dla swego 
patrona św. Floriana – uczestniczyło w strażackim 
świętowaniu na przełomie kwietnia i  maja. 
W ten harmonogram idealnie wpisują się tegoroczne 
obchody jubileuszy dwóch jednostek  z terenu gminy 
Ozorków – 70-lecia OSP Czerchów i 90-lecia OSP 
Modlna.

towanie w Solcy Wielkiej od-
byli druhowie w dniu 7 maja. 
Jak co roku przybyli do miej-
scowego kościoła, gdzie mszę 
św. odprawił ks. proboszcz 
Andrzej Borczyk. Po uroczy-
stym nabożeństwie nastąpił  
przemarsz przy dźwiękach  
orkiestry dętej do strażnicy 
OSP Solca Wielka. Tam, 
prezes Tadeusz Majchrzak, 
powitał wszystkich uczest-
ników spotkania: prezesa 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 

w Ozorkowie – Władysława 
Sobolewskiego, wójta gminy 
Ozorków – Tomasza Komo-
rowskiego z małżonką, ks. 
proboszcza Andrzeja Bor-
czyka, wszystkich strażaków 
– czynnych i wspierających, 
ich małżonki oraz pozostałych 
uczestników uroczystości. 
Minutą ciszy uczczono pa-
mięć nieżyjących już druhów 
strażaków. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił To-
masz Komorowski, a na ręce 
prezesa Tadeusza Majchrzaka 
złożył kwiaty i dyplom z po-
dziękowaniami.

– Dziękuję wszystkim stra-
żakom OSP w Solcy Wielkiej 
za  oddanie, wysiłek i zwią-
zaną z tym odpowiedzial-

ność podczas  prowadzonych  
działań  w zakresie ochrony 
ppoż. Dzięki Waszej spo-
łecznej pracy i trwaniu na 
straży, dzięki systematycznej 
gotowości bojowej, można 
nieść pomoc współmieszkań-
com  w chwilach zagrożeń. 
Z okazji Waszego Święta 
proszę przyjąć wyrazy uznania        
i wdzięczności za to szlachet-
ne zobowiązanie, za  owocną 
współpracę i niezbędny  wy-
siłek – mówił wójt Tomasz 
Komorowski.

Po części oficjalnej przy-
szedł czas na strażacką bie-
siadę z tańcami przy muzyce 
elektronicznej, a także z wy-
stępami orkiestry dętej OSP 
Solca Wielka.                   Pao

22 kwie tn ia  p rzypa -
da Światowy Dzień Ziemi. 
W tym dniu w Zespole Szkół 
w Solcy Wielkiej odbył się III 
Szkolny Konkurs Przyrodni-
czo- Ekologiczny. Jego nad-
rzędnym celem było: budzenie 
i rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych, kształtowa-
nie świadomości ekologicz-

„Drugie życie odpadów” 
– konkurs w ZS

nej i trwałych, pozytywnych 
postaw wobec środowiska 
przyrodniczego, inspirowa-
nie dzieci do podejmowania 
działań na rzecz ochrony śro-
dowiska, stwarzanie uczest-
nikom konkursu możliwości 
potwierdzenia posiadanych 
umiejętności i wiedzy oraz 
wspieranie działań na rzecz 

poprawy stanu środowiska 
naturalnego w naszej gminie. 

Konkurs adresowany był 
do wszystkich uczniów szko-
ły podstawowej. Obchody 
rozpoczęły się od wystąpień 
artystycznych, następnie trzy-
osobowe zespoły z klas IV- VI 
wzięły udział w konkursie 
wiedzy o tematyce ekologicz-
no – przyrodniczej, który miał 
formę testu. Najwięcej emocji 
wywołała prezentacja projek-
tów „Drugie życie odpadów’. 
Uczniowie wykazali się dużą 
kreatywnością i  stworzyli 
prace obrazujące pomysł na 
powtórne zagospodarowanie 

i wykorzystanie odpadów 
w celach użytkowych. W  kon-
kursie honorowane były prace 
indywidualne oraz grupowe. 
Nagród dla zwycięzców zosta-
ły ufundowane przez rodziców 
p. Renata Szafarz i p. Ewelina 
Wojciechowska. Konkurs 
był  kolejnym ciekawym spo-
sobem sprawdzenia wiedzy 
uczniów oraz dobrą okazją 
do propagowania zdrowego 
i ekologicznego stylu życia.

                                                                                  
Organizatorki konkursu: 

D. Kontarska,
K. Olczak-Surowiec,

Z. Góra i B. Górka
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Zebranie poprowadził pre-
zes jednostki – Tadeusz Ewiak, 
a uczestniczyli w nim również: 
wójt gminy Ozorków – Tomasz 
Komorowski oraz prezes zarzą-
du oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ozorko-
wie – Władysław Sobolewski. 
Z przedstawionych sprawozdań 

Strażacy obradowali  w Leśmierzu

12 marca, w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Leśmierzu. 

wynika, że jednostka OSP w Le-
śmierzu, pod względem swojej 
działalności, nie odróżnia się 
zasadniczo od pozostałych orga-
nizacji strażackich działających 
w gminie. Nie było też potrzeby 
dokonywania znaczących zmian 
organizacyjno-kadrowych dla 
utrzymania należytego stanu 

bezpieczeństwa pożarowego 
w rejonie działania jednostki. 

Niewątpliwie, największe 
znaczenie dla miejscowych dru-
hów w minionej kadencji miało 
pozyskanie nowego sztandaru 
na 140-lecie istnienia najstarszej 
straży ogniowej w gminie oraz 
zakup kolejnego samochodu 
bojowego. W pierwszym przy-
padku zakup był możliwy dzięki 
hojności sponsorów, natomiast 
koszt sprowadzenia samochodu 
pokryty został z budżet gminy 
Ozorków. Warty wspomnienia 
jest również przeprowadzony re-
mont pomieszczeń i zewnętrznej 
elewacji budynku strażnicy, co 
znacznie poprawiło jego estetykę. 

Zarząd jednostki podziękował 
wójtowi Tomaszowi Komo-
rowskiemu, prezesowi Włady-
sławowi Sobolewskiemu oraz 
sponsorom za wspieranie wszel-
kich przedsięwzięć inicjowanych 
przez tutejszych strażaków. 

Prezes Tadeusz Ewiak po-
prosił przybyłych oficjeli o uho-
norowanie dwóch strażaków 
odznakami strażackimi. Dru-

howie – Andrzej Zawierucha 
i Emil Dośpiał otrzymali odznaki 
„Strażak Wzorowy”, a ponadto  
Andrzej Zawierucha (po 15 latach 
służby w OSP) został wyróżniony 
odznaką „Za wysługę lat”. Na-
stępnie przystąpiono do wyborów 
zarządu jednostki oraz wybrano 
delegatów na zebranie oddziału 
Miejsko-Gminnego. Druhowie 
zadecydowali, że prezes Tade-
usz Ewiak i naczelnik Sławomir 
Pigłowski będą nadal kierować 
jednostką OSP Leśmierz. 

Nowy zarząd ,  podczas 
uchwalania planu działania na 
kolejną kadencję, podjął się rów-
nież zadania utworzenia dziew-
częcej drużyny młodzieżowej 
przy jednostce OSP Leśmierz. 
Pilną potrzebą okazało się rów-
nież zakupienie 3 mundurów 
galowych dla młodych druhów, 
co od razu na zebraniu zostało za-
akceptowane przez wójta Toma-
sza Komorowskiego. Pozostałe 
zagadnienia programowe, oprócz 
kwestii bojowo-szkoleniowych, 
przewidują propagowanie tema-
tyki ppoż. w lokalnym środowi-
sku, zwłaszcza wśród młodzieży 
szkolnej.      

Pao

 

Pod okiem przewodnika 
PTTK, uczestnicy wycieczki 
rozpoczęli zwiedzanie od ryn-
ku w Łęczycy, stamtąd poszli 
do gotyckiego zamku. Choć 
z oryginalnego wyposażenia tej 
budowli niewiele się zachowało, 
to w utworzonym we wnętrzu 
muzeum można było podziwiać 
eksponowane  tam obrazy i por-
trety łęczyckich możnych, piękne  
meble i szlacheckie akcesoria. Od 
podziemi do zamkowej wieży, 
poprzez wystawę archeologiczną 
i etnograficzną, aż do sali wypeł-
nionej jego podobiznami prowa-
dził seniorów sam diabeł Boruta.

  Kolejnym przystankiem na 
„Szlaku Boruty” była powstała 
w połowie XII wieku Archikole-

giata w Tumie, do budowy której 
łęczyckie diablisko nie chciało 
dopuścić. Murów  kolegiaty nie 
udało mu się przewrócić, ale 
pozostawił  na jednym z kamien-
nych bloków swój ślad. Ogromny 
trzynawowy kościół jest jednym 
z najstarszych i najpiękniejszych 
obiektów sakralnych na terenie 
Polski.                              

Z Tumu uczestnicy wycieczki 
udali się do działającego od 2013 
roku skansenu „Łęczycka Zagro-
da Chłopska” w Kwiatkówku. 
Na dość rozległym terenie stoi 
tam kryty słomą dom mieszkalny 
wraz z dawnym wyposażeniem, 
zabudowania gospodarcze z kuź-
nią i olejarnią. Nad niewielką sa-
dzawką usytuowany jest wiatrak, 

Szlakiem diabła Boruty
W deszczową sobotę (9 kwietnia) seniorzy z terenu 
gminy Ozorków wyruszyli na wycieczkę „Szlakiem 
diabła Boruty”. Jej organizatorem był Urząd Gminy 
w Ozorkowie oraz Hufiec ZHP Ozorków. 

kapliczka i piec do wypalania 
ceramiki. 

Ze skansenem sąsiaduje 
„przez miedzę” karczma „U pro-
gu Tumu”. Tam uczestników 
eskapady podjął sam szlachcic 
Boruta i ugościł wyśmienitym 
jadłem. 

Miłym akcentem na pożegna-
nie był okolicznościowy upomi-
nek od organizatorów wycieczki 
wręczony seniorom. Mimo ka-
pryśnej pogody, humory dopi-

sywały do samego końca. Choć 
trudno w to uwierzyć, niektórzy 
po raz pierwszy mieli okazję 
zwiedzać wspaniałe łęczyckie za-
bytki leżące tak niedaleko miejsca 
zamieszaknia. Nad uczestnikami 
wycieczki czuwał wójt gminy 
Ozorków –  Tomasz Komo-
rowski, któremu organizatorzy 
serdecznie dziękują,                        

 Instruktorzy
Hufca ZHP Ozorków
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Społeczność szkolna Zespołu 
Szkół w Solcy Wielkiej uczciła 
kolejną rocznicę uchwalenia 

Uczcili święto Konstytucji

Konstytucji 3-go Maja. Święto to 
zostało wprowadzone na pamiąt-
kę uchwalenia przez Sejm Wielki 

Konstytucji 3 Maja w 1791 r. 
Warto pamiętać, że wówczas 
uchwalono pierwszą konstytucję 
w nowożytnej Europie, a drugą 
po amerykańskiej na świecie. Po-
wstała ona wcześniej niż trzecia 
na świecie konstytucja francuska.  

6 maja niemal cała szkoła 
w Solcy Wielkiej stanęła na 
nogi, by uczcić rocznicę uchwa-
lenia tego ważnego aktu praw-
nego  regulującego podstawowe 
problemy społeczno-polityczne 
w osłabionej i zagrożonej przez 
wrogich sąsiadów Rzeczypospo-
litej. Stworzony na ten historycz-
ny dzień program to patriotyczna 
edukacja i jednocześnie rekreacja 

w plenerze pod okiem nauczycie-
li. Z tej okazji do placówki zapro-
szono władze gminy Ozorków, 
strażaków z JRG PSP Ozorków 
oraz  żołnierzy z Jednostki Woj-
skowej w Leźnicy Wielkiej.   

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zajęcia na łonie natury, 
podczas których uczniowie mogli 
obejrzeć z bliska sprzęt ppoż. oraz 
wzbogacić swoją wiedzę na temat 
służby wojskowej. Kadra z Leźni-
cy przeprowadziła z kolei zajęcia 
z  musztry. Na podsumowanie 
uroczystego dnia wszyscy mieli 
okazję spróbować wojskowej 
grochówki. Najbardziej aktywni 
uczniowie otrzymali dyplomy 
z podziękowaniami od wójta 
gminy Ozorków – Tomasza Ko-
morowskiego.

16 kwietnia w hali spor-
towej w Ozorkowie odbył się 
V Wojewódzki Turniej Tańca 
narodowego w Formie Towa-
rzyskiej zorganizowany pod pa-
tronatem burmistrza Ozorkowa.  
W tegorocznych zawodach udział 
wzięły również pary taneczne 
z sekcji Tańca Narodowego 
z Leśmierza oraz Młodzieżowe-
go Zespołu Folklorystycznego 
z Modlnej, działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Leśmie-
rzu. Tańca narodowego w gminie 
Ozorków uczy od kilkunastu lat, 
znany w województwie łódzkim,  
Mariusz Wolski.                                                                                             

Sekcja Tańca z Leśmierza:
Kategoria „0” – miejsca pierwsze:
l Filip Kaczmarek i Karolina 

Marciniak
l Nikodem Wiktorowski i Julia 

Łuczak
l Mikołaj Wiktorowski i Pauli-

na Marciniak
Kategoria  „I”  – miejsce 5:
l Julita Kulesza i Daniel Doma-

gała
Młodzieżowy Zespół Folklory-
styczny  z Modlnej:
Półfinał  – kategoria „1”
l Igor Rzepa i Martyna Malek
Półfinał – kategoria „2”
l Marusia Gosk i Szymon Bła-

chowicz
18-24 kwietnia w Warsza-

wie odbyła się siódma edycja 
festiwalu „Wszystkie Mazurki 
Świata 2016”. Tegoroczna im-
preza poświęcona była społecz-
nym i muzycznym pograniczom. 
Historyczna, wielowarstwowa 
relacja między dworem a wsią, 
naznaczona m.in. pańszczyzną 
ma współczesną kontynuację 
w postaci różnorakich, często 
negatywnych postaw wobec wiej-
skiej tradycji. Fundacja Wszyst-
kie Mazurki Świata na tegoroczny 
festiwal ponownie zaprosiła 
kapelę ludową „Tadeusza Ku-
biaka”, która 23 kwietnia grała 
mieszkańcom Warszawy do tańca 
zapomniane już w naszym regio-
nie kujony, zawijasy, zabłocioki, 
mazurki i oberki.                                                                                   

30 kwietnia w Łęczycy odbył 
się VII otwarty konkurs taneczny 
„Mój jest ten kawałek podłogi”, 
którego organizatorem był Dom 
Kultury w Łęczycy. Miejscem 
spotkania rywalizujących ze sobą 
zespołów, formacji i duetów ta-
necznych była hala sportowa przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
Gminę Ozorków reprezentowała 
w konkursie formacja taneczna 
Cool Kids Dance, działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. Wykonawców 
oceniało profesjonalne jury, 
które brało po uwagę poczucie 
rytmu, technikę, bogactwo figur 

tanecznych oraz oryginalność 
choreografii.                                    

14 maja na placu Jana Pawła 
II w Ozorkowie odbył się I Jar-
mark Ozorkowski. Do udziału 
w imprezie zaproszono także 
amatorskie zespoły śpiewacze, 
kapele ludowe oraz rękodziel-
niczki z terenu gminy Ozorków: 
Amatorskie Zespoły Śpiewacze 
z Tymienicy (wraz z kapelą lu-
dową „Wuja Stasia”), ze Skotnik 
(wraz z kapelą ludową „Skot-
niczanie”), Sokolnik Parceli 
(wraz z kapelą ludową „Kumo-
try”), Leśmierza (wraz z kapelą 
ludową „Tadeusza Kubiaka” 
oraz z Solcy Wielkiej (wraz 
z kapelą ludową „Kumotry”.                                                      
Stoiska rękodzielnicze  wysta-
wiły – Anna Przybylak z Leśmie-
rza i Dorota Zawadzka z Solcy 
Wielkiej.                              

29 maja w Sieradzu odbędą 

się XV Spotkania Folklory-
styczne Polski Centralnej „Od 
kujawiaka do oberka”, nato-
miast 5 czerwca XXVI Między-
wojewódzki Przegląd Kapel 
Ludowych w Bedlnie. Gminę 
Ozorków – w kategorii kapel au-
tentycznych – reprezentowała bę-
dzie Kapela Ludowa „Tadeusza 
Kubiaka”. Zarówno w Sieradzu, 
jak i w Bedlnie najwyżej ocenia-
na jest prezentacja tradycyjnego 
folkloru regionu w doborze 
repertuaru, instrumentów, jak 
również sposobie wykonywania 
utworów. Niezaprzeczalnie te 
wszystkie kryteria spełnia kapela 
„Tadeusza Kubiaka”, uhonoro-
wana w latach 2012 oraz 2015 
główną nagrodą („Basztą”) na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu.

Źródło: GOK w Leśmierzu

Co nowego w GOK-u?

Pao
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29 kwietnia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej odby-
ło się spotkanie z dziećmi i 
młodzieżą, którego tema-
tem były zasady dobrego 
wychowania obowiązujące 
w różnych codziennych sy-
tuacjach: w szkole, w domu, 
na ulicy, na podwórku itp. 
Zadaniem uczestników za-
jęć było stworzenie „drze-

ABC dobrego 
wychowania w GBP 
w Leśmierzu

Impreza odbywała się w 
Lasku Miejskim w Ozor-
kowie. Uczestnicy mieli 
do pokonania dystans 5 
lub 10 km. Trasa przebie-
gała leśnymi ścieżkami i 
drogami - na oznakowanej 
przez organizatora pętli. 

Babiniec na trasie 
V Ozorkowskiego 
Marszu Nordic 
Walking
23 kwietnia ekipa Babińca wzięła udział w V 
Ozorkowskim Marszu Nordic Walking organizowanym 
przez ozorkowski Młodzieżowy Dom Kultury.

wa kulturalnego dziecka, 
ucznia” oraz rozwiązanie 
testu tematycznie związa-
nego z savoire-vivrem. Na 
zakończenie warsztatów 
dzieci nakryły stoły, na któ-
rych podano soki i ciasto, 
wykorzystując nowo nabyte 
umiejętności i wiedzę.

Źródło:  
GBP w Leśmierzu

Ekipa Babińca otrzymała 
pamiątkowe certyfikaty 
oraz pamiątkowe znaczki. 
Na koniec imprezy odbyło 
się wspólne integracyjne 
ognisko.

Źródło: 
Stowarzyszenie Babiniec

8 kwietnia w Gminnej 
Bibliotece Publiczne w 
Leśmierzu odbyło się ko-
lejne spotkanie w cyklu 
warsztatów plastycznych. 
Tym razem dzieci tworzyły 
witraże, wykorzystując do 
tego celu folię streczową, 
którą owinęły meble w bi-
bliotece, organizując sobie 
w ten sposób miejsce do 

Witraże z folii w 
gminnej bibliotece

malowania. Celem zajęć 
było pobudzenie dziecięcej 
wyobraźni oraz wyrażenie 
swoich uczuć, emocji i 
przeżyć. Zabawa spotkała 
się z ogromnym zaintere-
sowaniem dzieci w różnym 
wieku, dostarczyła im rów-
nież masę radości. 

Źródło:  
GBP w Leśmierzu
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W kwietniu dzieci z Czer-
chowa, jak i z Sierpowa i Konar, 
bardzo aktywnie spędziły czas 
w świetlicach. Korzystając z 
pięknej pogody, świetliczaki 
pokonywały tory przeszkód, 
grały w siatkówkę, piłkę nożną 
oraz organizowały zawody w 
skakaniu na skakance i hula-
-hop. Gdy aura nie pozwalała na 
zabawy w plenerze, dzieci spę-
dzały czas biorąc udział w zaję-
ciach plastycznych. Świetliczaki 

Kolorowe witraże i 
bociany z waty

Wiosenny sezon w świetli-
cach dzieci rozpoczęły praco-
wicie - od porządków, zmiany 
wystroju sal oraz wspólnego 
planowania imprez, warszta-
tów, wycieczek i innych form 
działalności prowadzonych 
przez tutejsze placówki. Na 
zajęciach plastycznych świet-
liczaki tworzyły, za pomocą 
różnych technik plastycznych, 
kwitnące forsycje, tulipany, 
krokusy, hiacynty oraz bratki 
zwiastujące nadejście wiosny. 

W harmonogram cyklicznie 
organizowanych zajęć świetli-
cowych wpisały się rodzinne 
warsztaty kulinarne, które są 
wyjątkową okazją do odkry-
wania nowych smaków, roz-
wijania nowych umiejętności i 
eksperymentowania w kuchni. 
27 maja w Parzycach dzieci 

Rodzinne warsztaty 
kulinarne

5 kwietnia przedszkole w Le-
śmierzu odwiedzili strażacy 
z Jednostki Ratowniczo-Gaś-
niczej Państwowej Straży Po-
żarnej w Ozorkowie. Panowie 
opowiedzieli przedszkolakom 
o swojej trudnej pracy, na czym 
ona polega i dlaczego jest tak 
niebezpieczna. Pokazali także 

Spotkanie ze strażakami
dzieciom sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy oraz nauczyli je jak 
należy się zachować w sytua-
cjach zagrożenia zdrowia i ży-
cia. Najwięcej radości sprawiła 
przedszkolakom możliwość 
lania wody z prawdziwego 
strażackiego węża.
                      Anna Pruchniewska 

tworzyły foliowe witraże (ze 
swoją ulubioną postacią z baj-
ki), wykorzystując do tego celu 
folię streczową. Dzieci spędzały 
również czas lepiąc z plasteliny, 
robiąc witraże okienne oraz two-
rząc bociany i wiosenne kwiaty z 
płatków kosmetycznych. Odbył 
się również turniej piłkarzyków 
i gier planszowych.

Źródło: Świetlice  
środowiskowe w Czerchowie 

i Sierpowie

piekły ciasteczka. Świetlicza-
ki doskonale poradziły sobie 
z samodzielnym ugniataniem 
ciasta, wycinaniem w ciaste-
czek oraz ich dekorowaniem. 
Wypieki zakończyły się oczy-
wiście wspólnym konsumo-
waniem. 

25 maja o godz. 18.00, z 
okazji Dnia Mamy - w świet-
licy w Parzycach odbędą się 
warsztaty wizażu i podstaw 
makijażu. Dwa dni później, o 
godz. 14.00, w OSP w Solcy 
Wielkiej odbędzie się natomiast 
gminno–świetlicowy Dzień 
Dziecka. W programie imprezy 
przewidziano pokazy cyrkowe, 
akrobacje, żonglerki i występy 
zwierzęt.

Agata Włodarczyk,  
Świetlica w Parzycach  

i Małachowicach Kolonii
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13 kwietnia w przedszkolu w Leśmierzu miały miejsce 
niecodzienne zajęcia, podczas których dzieci poznały m.in. 
zasady zdrowego żywienia. Warsztaty kulinarne przeprowa-
dzone zostały przez nauczycielki we wszystkich grupach. 
Dzieci zapoznały się również z zasadami higieny i bezpie-
czeństwa w kuchni. Nauczyły się także przygotowywać 
proste i zdrowe potrawy, które po trudach nauki zjadły z 
przyjemnością. 

Anna Pruchniewska

Warsztaty kulinarne 
„Zdrowo jemy  
– zdrowo żyjemy”

Korzystając z tej pięknej aury, dzieci dużo czasu spę-
dziły na świeżym powietrzu. Wspólnie wykonały mnóstwo 
wielobarwnych kwiatów i dzięki temu sokolnicka świetlica 
przeobraziła się w piękną, kolorową łąkę.

Filia biblioteczna w Sokolnikach Lesie, wraz z tutejszą 
świetlicą środowiskową, zainspirowały akcję pt. „Spotkania 
z bajką” (skierowaną do najmłodszych czytelników), której 
celem jest rozbudzenie zainteresowania czytaniem książek. 
Pierwsze spotkanie, podczas którego dzieci wysłuchały bajki 
rosyjskiego autora - Jakowa Tajca zatytułowanej „Jarzębin-
ka”, odbyło się 1 kwietnia,. Po wysłuchaniu utworu, zadaniem 
świetliczaków było m.in. wykonanie ilustracji przedstawia-
jących treść wydarzeń. Po zakończeniu zajęć prace zostały 
wywieszone w bibliotece.

22 kwietnia w sokolnickiej placówce świętowano Świa-
towy Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci wykonały plakat zaty-
tułowany „Sokolnickie dzieci segregują śmieci”. Głównym 
celem zajęć tego dnia było zapoznanie podopiecznych z tra-
dycją obchodów Dnia Ziemi oraz omówienie, w jaki sposób 
powinno się segregować się śmieci. Zadaniem dzieci było 
również wymyślenie haseł dotyczących dbania o środowisko.

Karolina Zawierucha-Steglińska, 
świetlica środowiskowa w Sokolnikach Lesie

Spotkanie z bajką  
i warsztaty z okazji 
Dnia Ziemi

19 kwietnia w przedszkolu w Leśmierzu odbył się „Zielo-
ny Dzień”. To kolejna impreza tematyczna organizowana w 
placówce, związana z aktualną porą roku – zimą był Niebie-
ski Dzień, wiosną zielony, latem czerwony, a jesienią żółty. 
Przygotowania do zabawy rozpoczęły się już dzień wcześniej. 
Panie nauczycielki ozdobiły całe przedszkole zielonymi 
balonami i bibułą. Dodatkowo, wszystkie przedszkolaki 
i pracownicy placówki przyszli ubrani na zielono. Dzieci 
przyniosły również zabawki w tym kolorze, a pani kucharka 
z panią intendentką przygotowały specjalne „zielone” menu. 
Nie mogło także zabraknąć wielu zabaw, oczywiście z wy-
korzystaniem zielonych rekwizytów.

Anna Pruchniewska

„Zielony Dzień”  
w gminnym przedszkolu
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Warsztaty „Jak powstaje książka?”

W warsztatach dotyczących procesu powstawania książki wzięli udział ucz-
niowie klasy II Szkoły Podstawowej w Modlnej. Zajęcia odbyły się 5 maja.

Podczas warsztatów, które po-
prowadził Marcin Wojtaszczyk, 
uczniowie mieli okazję poznać cykl 
produkcyjny książki – od momentu 
zrodzenia się pomysłu, poprzez 
spisanie go, obróbkę cyfrową, po 
produkt finalny. Dzieci zapoznały 
się także z techniką powstawania 
ilustracji, redakcją oraz składem. 
Oglądały również wydruki próbne, 
szkice oraz oryginalne ilustracje do 
książek.

Uczniowie utrwalali sobie także 
terminologię związaną z powsta-
waniem wydań książkowych, takie 
jak: pisarz, autor, ilustrator, drukarz, 
introligator, redaktor naczelny, 
okładka, strona tytułowa.                                                                                  

Agnieszka Staniszewska

Razem z Natalią Ko-
chańską (Śląsk Wrocław) 
i Klaudią Tomaszewską 

Sukces Kasi Komorowskiej na zawodach w Suhl

Podczas międzynarodowych zawodów strzeleckich 
rozgrywanych w Suhl (ISSF Junior World 
Cup) – w dniach od 29 kwietnia do 6 maja – Kasia 
Komorowska z KS Społem odniosła kolejny 
sportowy sukces.

(Zawisza Bydgoszcz) – Ka-
sia zdobyła dwa brązowe 
medale (drużynowo w kon-

kurencji: karabin sporto-
wy 60 strzałów leżąc oraz 
drużynowo w konkurencji: 
karabin sportowy 3x20), 
a także IV miejsce indy-
widualnie – w konkurencji 
karabinu pneumatycznego 
40 strzałów.

Gratulujemy zawodniczce 
kolejnego sportowego suk-
cesu oraz Grzegorzowi Pie-
trzykowi – trenerowi, Kadry 
Narodowej Juniorów i sekcji 
strzelectwa sportowego Klu-
bu Sportowego „Społem”.

Źródło: pzss.org.pl,
fot. B. Pastuszka
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21 kwietnia w Warszawie 
zostały rozegrane eliminacje 
do finałów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (juniorzy 
młodsi: 16 – 18 lat) w strefie 
NE, obejmującej województwa: 
łódzkie, mazowieckie, podla-
skie i warmińskio-mazurskie. 
Ze strefy do finałów awanso-
wało 9 par chłopców i 6 par 
dziewcząt. Pierwsze miejsce 
w eliminacjach zajęła nasza 
para Milan Chyliński i Jakub 
Janasiak z wynikiem 65,47%. 
Piąte miejsce zajął Jarosław 
Walczak w parze z Oskarem 
Trybusem (małopolskie) – 
60,09%. Niestety, zawiodła 
para ubiegłorocznych srebrnych 
medalistów Mistrzostw Polski 
Młodzików Mateusz Bartosik 
i Krzysztof Maciak. Zajęli 10 

BRYDŻ SPORTOWY
– eliminacje do finałów OOM

miejsce wśród par chłopców 
i nie awansowali do finałów 
OOM. Uzyskali wynik 54,66 %. 
Do awansu zabrakło im 0,78%.  
Finały OOM zostaną rozegrane 

w dn. 25-29.05.2016 r. w Lidz-
barku Warmińskim.

W dniach 22 – 24.04.2016 
r. w Bytomiu zostały rozegrane 
Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Młodzieży Szkolnej. Wystarto-
wało 36 drużyn w wieku do 19 
lat.  Na dobrym 10 miejscu (jak 
na możliwości w tym składzie) 
ukończyła zawody drużyna 
Dariusza Syncerka i Jarosława 

Walczaka oraz Marią Malche-
rek, Sandrą Plewnia, Michałem 
Pluszczewskim i Grzegorzem 
Walczewskim z woj. śląskie-
go. W tych zawodach także 
zawiedli ubiegłoroczni srebrni 
medaliści Mistrzostw Polski 
Młodzików: Mateusz Barto-
sik, Jakub Janasiak, Krzysztof 
Maciak i Mirosław Syncerek. 
Zajęli 17 miejsce. Apetyt był 
znacznie większy. Juniorzy 
ostatnio zaniedbali treningi, 
mieli w tym czasie inne prio-
rytety, a bez treningu trudno 
o dobre wyniki. Drużyna dwu-
nastolatków: Łukasz Bartosik, 
Małgorzata Bielińska, Zofia 
Duda i Sebastian Wojtczak 
zajęła 29 miejsce. Dzielnie 
walczyła najmłodsza drużyna 
zawodów: Julia Bojanowska 
(12 lat), Karol Jabłoński i Cy-
prian Sokolski (obaj po 10 lat) 
oraz Władysław Walicki (Łódź, 
11 lat). Zdołali oni wyprzedzić 4 
drużyny składające się z o kilka 
lat starszych zawodników i za-
jęli 32 miejsce. Karol Jabłoński 
był najmłodszym zawodnikiem 
turnieju.

 Henryk Chojnacki, 
trener

Rozgrywki piłkarskie 
rundy wiosennej sezonu 
2015/2016 właśnie przekro-
czyły półmetek i niezwykle 
mobilizują piłkarzy naszych 
klubów sportowych do gry, 

Rozgrywki na półmetku

ponieważ pozostało niewiele 
już meczów, które dają szansę 
ambitnym drużynom na lep-
szą lokatę w tabeli.  W klasie 
A o punkty walczy druży-
na  LKS Sierpów, natomiast 
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w klasie B – sześć drużyn 
– Małachowice, Cedrowice, 
Modlna, Czerchów, Skrom-
nica, Wróblew. Rozgrywki 

potrwają do czasu, gdy we 
Francji rozpoczną się na dobre 
piłkarskie Mistrzostwa Euro-
py.                                    Pao 


