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Gdy pierwszego listo-
pada spotykamy się przy 
grobach naszych bliskich 
u większości z nas budzi się 
refleksja, że czas biegnie 
zdecydowanie za szybko. 
Nie tak dawno strzelały kor-
ki od szampana, składaliśmy 
sobie noworoczne życzenia, 
a wielu z nas spisywało 
w pośpiechu postanowienia 
na kolejne miesiące, później 
przy śniadaniu wielkanoc-
nym dzieliliśmy się jajkiem, 
by za kilka tygodni pakować 
plecaki i walizki i wyjechać 
na zasłużony odpoczynek. 
Za nami również kolejna 
rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Mod-
litwą w kościołach, składa-
niem kwiatów i wspólnym 
śpiewaniem w szkołach 
uczciliśmy 101 lat odzyska-
nia niepodległości. Teraz 
znów wyglądamy bożonaro-
dzeniowych świąt i zapewne 
za chwilę wpadniemy w szał 
świątecznych przygotowań. 
Galerie handlowe wraz z po-
czątkiem listopada kuszą nas 
czekoladowymi mikołajami, 
świecącymi ozdobami cho-
inkowymi, a także prezen-
tami, jakie powinny znaleźć 
się pod choinką dla naszych 
dzieci i wnuków. 

Zanim włożycie do ko-
szyka kolejne świąteczne de-
koracje i łakocie, pamiętajcie 
Państwo o wynikach badań, 
w których udowodniono, 
że gdy z głośników płyną 
bożonarodzeniowe melodie, 

chętniej kupujemy ozdoby, 
prezenty czy smakołyki, 
które po przyjściu do domu, 
czasami wywołują w nas 
poczucie niepotrzebnie wy-
danych pieniędzy. Z drugiej 
strony pewnie to jedyny 
czas, kiedy takie rzeczy so-
bie samym wybaczamy. 

Pomimo rozpoczynają-
cego się okresu przygoto-
wań i stopniowego budowa-
nia świątecznej atmosfery, 
w dzisiejszym wydaniu opi-
szę Państwu sytuację zwią-
zaną z odpadami, która rów-
nież dotyka naszą gminę, 
a z którą borykają się samo-
rządy w całej Polsce. To nie-
uchronne, ale z początkiem 
roku ponownie wzrosną 
koszty za wywóz śmieci. 
Już w październikowym 
numerze sygnalizowałem, że 
tylko jedna firma stanęła do 
przetargu, a zaproponowana 
przez nią kwota zszokowała 
zarząd Gminy Ozorków. 

W tym numerze znajdą 
Państwo obszerne wyjaśnie-
nie dotyczące podwyżki cen 
za odbiór odpadów. Nieste-
ty, obowiązujące przepisy 
spowodowały, że samorzą-
dy nie są w stanie walczyć 
z monopolem na rynku od-
padów, jedyne co możemy 
zrobić, my – mieszkańcy 
gminy Ozorków, by ogra-
niczyć galopujące stawki 
za ich wywóz, to śmiecić 
z „głową”, o czym przeczy-
tacie Państwo na stronach 
8-9.

Mam nadzieję, że przyj-
miecie Państwo moje słowa 
ze zrozumieniem. Pamię-
tajcie, że każdy z nas ma 
decydujący wpływ na to, 
co ląduje w jego koszu, czy 
butelka po wodzie mine-
ralnej, przeczytana gazeta 
lub zużyte baterie trafią do 
pojemników z odpadami 
segregowanymi, czy też 
powiększą ilość odpadów 
zmieszanych odbieranych 

sprzed naszych domów. 
Ustawienie dodatkowych 
koszy na plastik, papier, czy 
szkło ma naprawdę ogrom-
ne znaczenie. Nie tylko dla 
naszej planety, ale i portfeli.

Segregujmy odpady i da-
wajmy dobry przykład in-
nym.

Pozdrawiam serdecznie

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków 
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KONKURS!

Zamieszczamy przedostatni kupon konkursowy –  
Nr 5. Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział  
w losowaniu nagród konkursowych jest zgromadzenie 
wszystkich kuponów. Dalsze informacje – za miesiąc.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

28 października br. Gmina 
Ozorków podpisała umowę 
z firmą El-Team Ryszard 
Ściborski z siedzibą w Ozor-
kowie, w ramach której wy-
konawca zobowiązuje się do 

wykonania montażu opraw 
oświetleniowych 70W wraz 
z dołożeniem osprzętu na ist-
niejących słupach linii napo-
wietrznej w miejscowościach 
Konary oraz Czerchów. 

Kolejne punkty
oświetleniowe
Wszyscy czytelnicy „Gminniaka”, którzy śledzą 
realizowane na terenie naszej gminy inwestycje, 
z pewnością zauważyli, że praktycznie w każdym 
numerze naszego miesięcznika na przestrzeni ostatnich 
miesięcy zamieszczamy informacje o kolejnych 
inwestycjach związanych z budową lub modernizacją 
linii oświetleniowych. Nie inaczej jest w tym miesiącu. 

Wykonawca, w tym przy-
padku Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych SA z siedzibą 
w Poddębicach, przed przy-
stąpieniem do wykonania 
nawierzchni, zobowiązany 
był do ułożenia warstwy wy-
równawczej. Ostatnim etapem 

zadania było obustronne wy-
konanie poboczy na szeroko-
ści 0,75 m. 

– To kolejna inwestycja 
drogowa realizowana ze środ-
ków pochodzących z budżetu 
naszego samorządu. Staramy 
się, by każdego roku w bu-

Nowa nawierzchnia w Sokolnikach

W Konarach zamontowane 
zostaną 4 komplety opraw 
w obrębie działek o numerach 
ewidencyjnych 55/15, 80, 
56/2, 57/2, 59, 83 oraz przeło-
żona zostanie jedna kompletna 
oprawa z ostatniego słupa 
z działki nr 88/1 na słup zloka-
lizowany na działce o numerze 
80. W Czerchowie natomiast 

wykonawca zobowiązany jest 
do montażu 1 kompletu opra-
wy wraz z dołożeniem 12 mb 
linii oświetleniowej. 

Za wykonane prace wyko-
nawca otrzyma wynagrodze-
nie w wysokości 12 500,00 zł. 
Zgodnie z umową realizacja 
inwestycji zakończy się do 10 
grudnia 2019 roku.        /Red./

„Przebudowa drogi gminnej Nr 120122E w Sokolnikach” 
– to nazwa kolejnego zadania inwestycyjnego 
realizowanego w tym roku przez Gminę Ozorków. 
W ramach inwestycji nową nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-asfaltowej zyskał odcinek o długości 320 m 
i szerokości 4 m.

dżecie Gminy Ozorków zna-
lazły się fundusze na poprawę 
infrastruktury drogowej. Jak 
Państwo zauważyli, zależy 
nam, by były to komplekso-
we remonty dróg, a nie tylko 
łatanie powstających po zimie 
ubytków drogowych. Mam 
nadzieję, że przyszłoroczne 
finanse także pozwolą na 
realizację kolejnych zadań 
związanych z przebudową 
dróg gminnych – mówi Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski. 

Wykonane roboty objęte 
zostały 36-miesięcznym okre-
sem gwarancji. Koszt inwe-
stycji zamknął się w kwocie 
ponad 69 706,00 zł.       /Red./
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XVII sesja Rady 
Gminy Ozorków

24 października miały 
miejsce obrady XVII nad-
zwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny Ozorków. W sali posie-
dzeń radni pochylili się nad 
projektami sześciu uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła 
ustalenia regulaminu głoso-
wania w wyborach ławni-
ków sądów powszechnych. 
Zgodnie z Regulaminem 
radni stanęli przed wyborem 

dwóch ławników do Sądu 
Okręgowego w Łodzi oraz 
jednego ławnika do Sądu 
Rejonowego w Zgierzu. Za 
przeprowadzenie głosowania 
odpowiedzialna była wybra-
na spośród radnych Komisja 
Skrutacyjna. Głosowanie 
o charakterze tajnym odby-
wało się przy pomocy kart 
do głosowania. 

Drugi akt prawny przy-
jęty na sesji związany był 
z wyborem ławników do 
Sądu Okręgowego w Łodzi 

na kadencję od 2020 r. do 
2023 r. Głosami radnych na 
ławników wybrano Piotra 
Jacka Nejmana oraz Anto-
ninę Patrycję Świtkowską. 
Następnie radni przystąpili 
do głosowania w sprawie 
wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Zgierzu na 
kadencję od 2020 r. do 2023 
r. Do pełnienia ww. funkcji 
wybrana została Aleksandra 
Dominika Ciesielska. 

Czwarty akt prawny 
związany był z rozpatrze-
niem skargi na działalność 
Wójta Gminy Ozorków. 
Skarga dotyczyła czaso-
wego odebrania zwierząt 
mieszkance gminy Ozorków 
w ilości: 4 psy, 6 kóz oraz 
67 sztuk drobiu. Odebrane 
zwierzęta gospodarskie prze-
kazane zostały do Ośrodka 
Rekreacyjno-Hodowlano-
-Usługowego „Ranczo nad 
Moszczenicą” z siedzibą 
w Białej, natomiast 4 psy 
przebywały w schronisku 
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego Longin Siemiń-
ski Gabinet Weterynaryj-

ny, Schronisko, Centrum 
Rehabilitacyjno-Szkolenio-
wo-Adopcyjne z siedzibą 
w Łodzi. Ww. zwierzęta 
odebrane i utrzymywane 
były w okresie od 12 stycznia 
2016 roku do 5 czerwca 2016 
roku. W złożonej dn. 2 paź-
dziernika 2019 roku skardze, 
mieszkanka gminy Ozorków 
zarzuca zbyt długie przetrzy-
mywanie psów w schronisku 
oraz zły stan zdrowia odda-
nych jej zwierząt. Ponieważ 
podjęte przez Wójta Gminy 
Ozorków czynności były 
zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa i wyni-
kały z uprawnień w nich 
określonych, oraz podmioty, 
w których przebywały ww. 
zwierzęta spełniały warunki 
w zakresie opieki nad zwie-
rzętami, a zwierzęta były pod 
nadzorem lekarza weteryna-
rii i zostały otoczone opieką, 
Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Ozor-
ków, po wnikliwym rozpo-
znaniu sprawy, wnioskowała 
do Rady Gminy Ozorków 
o uznanie skargi za bezza-

Z życia Rady
Gminy Ozorków

Od ostatniego wydania „Gminniaka” – miesięcznika 
mieszkańców gminy Ozorków odbyły się dwa posiedzenia 
Rady Gminy. Jedno z nich, pod koniec października, 
miało charakter nadzwyczajny, drugie – na początku 
listopada – pociągnęło za sobą podjęcie wielu uchwał 
bardzo ważnych dla mieszkańców gminy. Osoby, które 
nie śledziły on-line przebiegu obrad, zachęcamy do 
zapoznania się z relacją z obydwu sesji. 
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sadną. Po zapoznaniu się 
z przeprowadzonym przez 
Komisję postępowaniem 
wyjaśniającym, radni po-
stanowili uznać skargę za 
niezasadną.

Dwie ostatnie podjęte 
w tym dniu uchwały miały 
charakter okołobudżetowy. 
Pierwsza dotyczyła wprowa-
dzenia zmian w planie docho-
dów i wydatków w budżecie 
Gminy Ozorków na 2019 
rok. W związku z przyjętą 
uchwałą zwiększono m.in. 
wysokość wydatków na 
zadania realizowane w roku 
bieżącym. Wśród nich zna-
lazły się: przebudowa sieci 
wodociągowej w Ostrowie, 
mały park sprawnościo-
wy, modernizacja budynku 
mieszkalnego Solca Wielka 
49, termomodernizacja bu-
dynku OSP Solca Wielka 
czy przebudowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
w Modlnej. 

W związku z podjęciem 
powyższej uchwały, ostatni 
akt prawny dotyczył zmiany 
zapisów wieloletniej pro-
gnozy finansowej na lata 
2019-2033.

XVIII sesja Rady 
Gminy Ozorków

Kolejne posiedzenie rad-
nych naszej gminy odbyło się 
8 listopada br. W tym dniu 
w porządku obrad znalazły 
się projekty aż 13 uchwał. 
Pierwsza uchwała związana 
była z wyrażeniem zgody na 
zawarcie umowy dzierża-
wy działki w miejscowości 
Sokolniki-Las przy ulicy Wi-
gury 38 o powierzchni 1867 
m2 na okres 3 lat na rzecz do-
tychczasowych dzierżawców 
na cele rekreacyjne.

Drugi akt prawny także 
dotyczył wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierża-

wy działki w miejscowości 
Sokolniki-Las przy ulicy 
Dzielnej 13 o powierzchni 
0,1673 ha na okres 3 lat 
na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców na cele rekre-
acyjne.

Następnie radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania 
nazwy ulicy drodze we-
wnętrznej położonej w miej-
scowości Sokolniki. Wspo-
mnianej drodze oznaczonej 
na mapach obrębu 0019 
Sokolniki numerami ewi-

dencyjnymi działek 344/12, 
344/20, 345/2 i 345/6 nadano 
nazwę – „Sierpecka”. 

W myśl czwartej uchwa-
ły, drodze wewnętrznej poło-
żonej w Sokolnikach-Lesie, 
oznaczonej na mapach ob-
rębu 0020 Sokolniki-Las 
numerem ewidencyjnym 
działki 1259, nadano nazwę: 
„Kościelna”.

Kolejna uchwała doty-
czyła obniżenia ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako pod-
stawa do obliczania podat-

ku rolnego na 2020 rok na 
obszarze Gminy Ozorków. 
Zgodnie z podjętym aktem 
prawnym obniżono cenę 
skupu żyta ogłoszoną w Ko-
munikacje Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 października 2019 
roku z kwoty 58,46 zł za 1 dt 
do kwoty 48,00 za 1 dt. 

Szósty akt prawny zwią-
zany był z określeniem wy-
sokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie 
gminy Ozorków. Ich wyso-
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kość przedstawiona została 
w tabeli zamieszczonej obok. 

Następnie radni pochylili 
się nad szeregiem uchwał 
związanych z gospodaro-
waniem odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy. 
Pierwsza z nich to uchwała 
w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty dla nieruchomo-
ści, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Zacznie ona 
obowiązywać od 1 stycznia 
2020 roku. Zgodnie z podję-
tym aktem prawnym ustalo-
no następujące stawki opłaty 
za jednego mieszkańca za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
– jeżeli odpady komunal-

ne są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny 
– 25,00 zł miesięcznie,

– jeżeli właściciel nieru-
chomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych 
w sposób selektywny – 
75,00 zł miesięcznie. 

Kolejna uchwała doty-
czyła zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostującymi bio-
odpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostow-
niku przydomowym. Osoby 
wykonujące ww. czynności 
mogą liczyć na zwolnienie 
w części stanowiącej 8% 
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Dziewiąta podjęta w tym 
dniu na sesji Rady Gminy 
Ozorków uchwała związa-
na była z przejęciem przez 
Gminę Ozorków obowiązku 
odbierania odpadów ko-

Tab. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozorków
obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozorków obowiązująca  
od 1 stycznia 2020 roku

Podatek 
od 
gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków

0,92 zł od 1 m2 
powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,65 zł od 1 ha 
powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

0,42 zł od 1 m2 
powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 
i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,08 zł od 1 m2 
powierzchni

Podatek 
od 
budynków 
lub ich 
części:

mieszkalnych*
*z wyjątkiem mieszkalnych – położonych w siedliskach go-
spodarstw rolnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,73 zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

23,80 zł od 1 
m2 powierzchni 
użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

11,02 zł od 1 m2

powierzchni 
użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń

4,71 zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego*
* z wyjątkiem:
 – budynków letniskowych – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej
 – garaży wolnostojących, komórek – 5,85 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej

7,70 zł od 1 m2 
powierzchni 
użytkowej

Podatek 
od 
budowli

2% ich wartości 
określonej na 
podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach 
i opłatach 
lokalnych
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Tab. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę 

pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę 
pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

gdy są zbierane 
i odbierane w sposób 

selektywny

gdy nie są zbierane 
i odbierane 
w sposób 

selektywny

pojemnik lub worek o pojemności 60 l 16,00 zł 48,00 zł

pojemnik lub worek o pojemności 110 l – 120 l 32,00 zł 96,00 zł

pojemnik o pojemności 240 l 64,00 zł 192,00 zł

pojemnik o pojemności 1 100 l 288,00 zł 864,00 zł

pojemnik o pojemności 3 000 l 1 000,00 zł 3 000,00 zł

pojemnik o pojemności 5 000 l 1 500,00 zł 4 500,00 zł

pojemnik o pojemności 7 000 l 2 000,00 zł 6 000,00 zł

munalnych od właścicieli 
nieruchomości, na której 
znajduje się domek letnisko-
wy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Podobnie jak dwa poprzed-
nie akty prawne, ten także 
zacznie obowiązywać z po-
czątkiem 2020 roku. 

Następnie radni przyjęli 
uchwałę w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi na nieruchomości, na 
której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nie-
ruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe. W myśl 
podjętego aktu prawnego na 
ww. nieruchomości ustala się 
ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok w wy-
sokości:
– 169,30 zł – jeżeli odpady 

komunalne są zbierane 
i odbierane w sposób 
selektywny,

– 507,90 zł – jeżeli właści-
ciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów ko-

munalnych w sposób 
selektywny. 
Ww. stawki wejdą w ży-

cie z dniem 1 stycznia 2020 
roku. 

Jedenasta uchwała podję-
ta na XVIII sesji Rady Gmi-
ny Ozorków określiła górne 
stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nierucho-
mości za usługę pozbycia 
się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów ko-
munalnych oraz nieczystości 

ciekłych. Wysokość gór-
nych stawek opłat za usługę 
pozbycia się zebranych na 
nieruchomości odpadów 
komunalnych, zbieranych 
i odbieranych w sposób se-
lektywny i nieselektywny 
przedstawia zamieszczona 
powyżej tabela.

Kolejnym punktem obrad 
było podjęcie przez radnych 
uchwał okołobudżetowych. 
Dotyczyły one zmian w za-
pisach uchwały budżetowej 

na 2019 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 
2019-2033. 

*   *   *
Szczegółowy wykaz 

uchwał oraz ich treść do-
stępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ozorków, 
a przebieg obrad jest nagry-
wany i publikowany w BIP 
w zakładce: Rada Gminy/
Nagrania i wyniki głosowań. 

/Red./
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Naszą rozmowę zacznij-
my od kluczowego pytania. 
Dlaczego tak się dzieje, że 
tak dużo płacimy za odpa-
dy?

Na taki stan rzeczy wpły-
wają przede wszystkim dwa 
czynniki: po pierwsze produ-
kujemy z roku na rok coraz 
więcej odpadów i jeszcze 
niewystarczająco je segre-
gujemy. Jednak najbardziej 
istotna we wzroście opłat 
jest gwałtowna podwyżka 
wykonania usługi odbierania 
i zagospodarowania odpadów. 
Dla zobrazowania skali tego 
zjawiska proszę zauważyć, że: 
w roku 2017 usługa odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
kosztowała Gminę Ozorków 
790 000 zł, natomiast oferta 
na lata 2018 – 2019 była już 
znacznie droższa i stanowiła 
1 512 000 zł rocznie (więcej 
o 91%). Jedyna oferta jaka 
wpłynęła na rok 2020 opie-
wała już na kwotę 2 812 000 
zł (więcej o 86 %!!!). Porów-
najmy zatem: ta sama usługa 
bez istotnych zmian zdrożała 
pomiędzy 2017 a 2020 rokiem 
z kwoty 790 000 zł do kwoty 

2 812 000 zł. To nieprawdo-
podobny wzrost.

Czy taki sposób odbiera-
nia odpadów jest nieunik-
niony?

To, że musimy jako samo-
rząd zorganizować odbieranie 
odpadów i pobierać opłaty 
od mieszkańców na ten cel, 
wynika z nałożonego przez 
ustawę obowiązku. Oznacza 
to, że praktycznie na każdy rok 
ogłaszamy postępowanie prze-
targowe w celu wyłonienia wy-
konawcy tego zadania. W każ-
dym postępowaniu od 2017 r. 
wpływają oferty tylko jednej 
firmy, co nie pozwala nam 
dokonywać realnego wyboru. 
Świadczy to niezbicie o tym, 
że konkurencyjność na tego 
rodzaju usługi już nie istnieje. 
Stwierdzić można, że na chwilę 
obecną zagościł tutaj monopol 
dużych firm, co skutkuje nie-
kontrolowanymi podwyżkami 
cen z zakresu świadczenia 
tego rodzaju usług. Niestety 
z takimi sytuacjami borykają 
się wszystkie samorządy.

Jak zatem wygląda spra-
wa opłat, które ponoszą 
mieszkańcy?

Zanim odpowiem na to 
pytanie, chciałbym zwrócić 
Państwa uwagę na fakt, że 
koszty gminnego systemu 
odbioru odpadów, które po-
winna pokrywać opłata od 
mieszkańców, to nie tylko 
oferta firmy wywozowej, ale 
również koszty likwidacji 
dzikich wysypisk, a także 
utrzymania stanowisk pracy 
obsługi. Zatem wracając do 
opłat: w 2017 r. za segregowa-
ne odpady płaciliśmy stawkę 9 
zł od osoby i ten rok był ostat-
nim, kiedy wysokość wpłat 
od mieszkańców pokrywała 
niemal koszt całego systemu 
gospodarki odpadami. Ofer-
ta, którą otrzymaliśmy na 
lata 2018-2019 spowodowała 
drastyczny wzrost kosztów, na 
pokrycie których nie wystar-
czało środków z ustanowio-
nych opłat od mieszkańców 
w kwocie 9 zł przy segregacji 
odpadów. Rada Gminy od 
początku 2018 roku aż do 
kwietnia 2019 roku nie podej-
mowała decyzji o zwiększeniu 
stawek. Skutkiem tego samo-
rząd tak naprawdę dopłacał do 
odbioru odpadów setki tysięcy 
złotych rocznie z własnych 
dochodów, czyli z podatków 
i innych opłat, po to, aby sy-
stem nadal mógł działać.

Czy nie można było dłu-
żej utrzymywać takiego po-
ziomu dotacji do „śmieci”?

Niestety nie. Należy pa-
miętać, że wszelkiego rodzaju 
dopłaty, czy to do ścieków, 
czy w tym konkretnym przy-
padku do stawki opłaty za 
odpady, pochodzą z podatków 
i innych opłat pobieranych 
przez Gminę. W tym miejscu 
należy podkreślić, że dochody 
te powinny służyć realizacji 
innych wspólnych dla całego 
społeczeństwa zadań i celów. 
To z nich dofinansowujemy 
nasze szkoły, służbę zdrowia, 
utrzymujemy porządek na 
terenie gminy, drogi, oświet-

lenie, a przede wszystkim pro-
wadzimy wszelkiego rodzaju 
inwestycje. W ostatnim czasie 
znacznie wzrosła ilość zadań, 
które realizujemy z udzia-
łem środków zewnętrznych, 
gdzie w bieżącym tylko, 2019 
roku, kilka z nich uzyskało 
pozytywne opinie. Żeby zre-
alizować zadanie z dofinan-
sowaniem z reguły należy 
zabezpieczyć w budżecie 
pulę środków wymaganą na 
etapie składania wniosku jako 
wkład własny niezbędny do 
wykonania inwestycji. Temu 
między innymi służą właśnie 
fundusze pochodzące z włas-
nych dochodów w postaci 
podatków i opłat. Skoro zatem 
pojawiają się oferty, na wy-
sokość których absolutnie nie 
mamy wpływu, pozostaje do 
rozstrzygnięcia kwestia: czy 
realizować budowę kolejnych 
inwestycji czy przeznaczyć 
pieniądze na obniżenie opłat 
za „śmieci”? Jak najbardziej 
słuszną była decyzja o pod-
wyższeniu stawki opłaty na-
wet tylko od kwietnia 2019 
r. na kwotę 15 zł od osoby 
za odpady segregowane, aby 
bezpiecznie można było zre-
alizować projekty budowy 
i remontów dróg, na które 
otrzymaliśmy dotacje. 

Przejdźmy teraz do kwe-
stii: podatki a opłata za 
„śmieci”. 

Wprawdzie w potocznym 
rozumieniu wszystko idzie do 
jednego worka finansów Gmi-
ny, jednak opłata za „śmie-
ci” jest opłatą za wykonanie 
konkretnej usługi związanej 
z gospodarowaniem odpada-
mi, zamówionej na zlecenie 
gminy. Wygląda to w sposób 
następujący: zamawiamy fir-
mę, której musimy zapłacić 
pieniądze za wykonanie od-
bioru i zagospodarowania 
odpadami w sposób zgodny 
z przepisami. Wybór takiej 
firmy odbywa się w sposób 
jawny i publiczny, w try-
bie ustawy prawo zamówień 
publicznych. Ogłaszany jest 

Czy odpady muszą być drogie?
Przez ostatnie 3 lata drastycznie wzrastały ceny za 
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów. Ma to 
bezpośredni wpływ na wzrost opłat, które ponoszą na 
ten cel mieszkańcy i posiadacze nieruchomości. Czy 
odpady rzeczywiście muszą być tak drogie? To i inne 
pytania związane z odbiorem śmieci zadajemy Wójtowi 
Gminy Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu.
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na terenie nie tylko Polski, 
ale całej Unii Europejskiej. 
Wartym podkreślenia jest fakt, 
że w związku z nowym syste-
mem odbioru odpadów, który 
został samorządom narzucony 
ustawami, uniemożliwiono 
osobom fizycznym zawiera-
nie indywidualnych umów na 
odbiór odpadów, a obowiązek 
ten został przeniesiony na 
gminy. W tej sytuacji orga-
nizatorem odbioru odpadów 
jest gmina, jednak pamiętać 
należy, że w rozliczeniach 
finansowych gmina pełni 
w zasadzie rolę pośrednika 
w przekazywaniu pieniędzy 
od mieszkańców do firmy 
świadczącej usługę.

Czym firmy uzasadniają 
podwyżki? 

W pierwszej kolejności 
drastycznym wzrostem „opła-
ty marszałkowskiej”, która 
w roku 2017 wynosiła 24,15 
zł za tonę składowanych odpa-
dów, w 2019 r. było to już 170 
zł, a od 2020 r. opłata ta wy-
nosić będzie 270 zł. Zapewne 
duży wpływ miało podniesie-
nie płacy minimalnej czy też 
konieczność dostosowania 
instalacji do nowych przepi-
sów prawa oraz wyposażenia 
instalacji gospodarki odpada-
mi w systemy zabezpieczeń 
i monitoringu. To są dodat-
kowe obowiązkowe koszty 
dla każdego przedsiębiorcy, 
których skutek odczuwalny 
jest tak naprawdę w kiesze-
niach tych, którzy są zobo-
wiązani płacić za „śmieci”, 
czyli nas. Jak wspominałem 
już wcześniej, jest to forma 
wykonania i rozliczenia za 
usługę. Wyobraźmy sobie 
dla porównania sytuację, gdy 
mamy do zrobienia jakieś 
ważne i konieczne zadanie, 
które z pewnych przyczyn 
obowiązkowo musimy wyko-
nać. Dodajmy, że firma, która 
jest w stanie to zrobić, jest 
tylko jedna, zatem jaka jest 
jej pozycja w ustaleniu ceny? 
Monopolistyczna!

Jakie działania podejmu-

je Gmina, aby zapanować 
nad sytuacją tak gwałtow-
nych wzrostów opłat za od-
pady? 

Zanim odpowiem na to 
pytanie przypomnę, że naj-
większy oręż w tym zakresie 
mają sami mieszkańcy. Staw-
ka opłaty, którą należy uiścić, 
wynika z dwóch składni-
ków: ceny usługi, na którą nie 
mamy tak naprawdę wpływu, 
oraz ilości wytwarzanych 
odpadów. Ten drugi czynnik 
jest jak najbardziej zależny 
od nas. Jednymi z najdroż-
szych odpadów są odpady 
zmieszane, a ich ilość, która 
została wytworzona na terenie 
naszej gminy systematycznie 
wzrasta od 1591 ton w roku 
2016 do 1757 ton w roku 
2018. Powinniśmy jeszcze 
zwiększyć dokładność se-
gregowania odpadów, które 
wyrzucamy i ograniczyć przez 
to odpady, które wrzucamy do 
pojemnika jako zmieszane. 
Drugim czynnikiem, który 
dotyczy mieszkańców są od-
pady biodegradowalne. Tutaj 
również powinniśmy znacznie 
ograniczyć ten rodzaj odpa-
dów, mając świadomość, że 
prawo dopuszcza możliwość 
zagospodarowania ich we 
własnym zakresie, chociażby 
przez kompostowanie. Bez 
problemu można w przypadku 
nieruchomości indywidu-
alnych ze skoszonej trawy, 
zgrabionych liści czy resztek 
jedzenia uzyskać wartościowy 
nawóz. Tego typu odpadów 
wytwarzamy rocznie około 
1000 ton, co wydaje się ol-
brzymią wielkością biorąc pod 
uwagę, że teren naszej gminy 
stanowią głównie obszary 
wiejskie i leśne. Tak przedsta-
wia się zatem potencjał wpły-
wu mieszkańców na cenę od-
padów, których, powiedzmy 
sobie wprost, żadna firma na 
świecie nie wywiezie za dar-
mo czy też poniżej kosztów, 
jakie musi ponieść. Sprawa 
ilości odpadów jest niezwy-
kle kluczowa i uważam, że 

jako gmina wytwarzamy ich 
bardzo dużo. Zawsze kie-
dy dyskutujemy o opłatach, 
porównujemy ich wysokość 
do wydatków ponoszonych 
w gminach ościennych. Nie-
stety zapominamy zestawić 
ze sobą dane dotyczące ilości 
wytwarzanych śmieci, co 
przedstawia się następują-
co: najbardziej kosztowne 
są odpady zmieszane, zielo-
ne i wielkogabarytowe. My, 
mieszkańcy gminy Ozorków, 
wytwarzamy ich odpowied-
nio: 1700 ton zmieszanych, 
1000 ton zielonych i 150 
wielkogabarytowych. Dla 
porównania: sąsiednie gminy 
wytwarzają średnio poniżej 
1000 ton zmieszanych, niemal 
0 ton zielonych i kilka ton 
wielkogabarytowych. Czy 
widać tutaj różnicę? Jest bar-
dzo duża! I niestety trzeba za 
to zapłacić!

A teraz przejdę do tego, co 
planujemy. Działaniami, które 
wkrótce będziemy podej-
mować będzie niewątpliwie 
zmiana regulaminów i uchwał, 
o takie zapisy, które mogą 
korzystnie wpłynąć w bliskiej 
przyszłości na ujarzmienie 
cen. Taka możliwość powstała 
po nowelizacji prawa, które 
weszło w życie od września 
tego roku. Z tych zmian bę-
dziemy jeszcze w tym roku 
proponowali wprowadzenie 
takich rozwiązań, które mogą 
się do tego przyczynić. Jedną 
ze zmian dopuszczalnych 
przez prawo, a które chcemy 
jak najszybciej wprowadzić, 
jest możliwość przydomo-
wego kompostowania od-

padów biodegradowalnych 
(trawa, liście, gałęzie, resztki 
jedzenia), gdzie w zamian za 
złożenie takiej deklaracji od 
mieszkańca, uzyska on prawo 
do ponoszenia niższej opłaty 
za śmieci. Będziemy również 
w trakcie roku analizowali 
możliwości różnicowania 
stawek i sposobów naliczania 
opłaty w taki sposób, aby była 
ona bardziej sprawiedliwa 
społecznie. Niestety najnow-
sze zmiany w nowelizacji 
ustawy nadal nie pozwalają 
na to, aby każdy płacił za tyle 
odpadów, ile ich wytwarza 
realnie, i myślę, że nieprędko 
to nastąpi. Apeluję już teraz 
do wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
na stałe, aby organizowali 
miejsca, gdzie mogą urządzić 
kompostownik, ponieważ kie-
runek zmian będzie prowadził 
do tego, aby osoby wysta-
wiające do odbioru odpady 
zielone i odpady bio, musiały 
zapłacić odpowiednio więcej 
niż osoby, które przetwo-
rzą je we własnym zakresie. 
Będzie to na pewno jeden 
z kroków zarówno do obniże-
nia kosztów, jak też bardziej 
sprawiedliwego obciążenia 
finansowego mieszkańców. 
Planujemy także w najbliż-
szym roku określić możliwość 
zróżnicowania opłat w taki 
sposób, aby w rejonach, gdzie 
faktycznie powstaje najwięcej 
odpadów, opłaty były najwyż-
sze i odwrotnie. Niestety nie 
mamy tutaj dużej dowolności, 
ale będziemy to zmieniać 
w takim zakresie, jakim jest 
to możliwe.
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Zakres i przebieg działań 
został uzgodniony z Komen-
dantem Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu z udzia-
łem strażaków z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Ozorkowie. Ta też jed-
nostka przyjechała do naszej 
placówki, aby obserwować 
jak uczestnicy ewakuacji na 
sygnał gwizdka opuścili bu-
dynek wyznaczonymi wyj-
ściami ewakuacyjnymi poza 
teren przedszkola. Cała akcja 
przebiegała sprawnie i bez 
zakłóceń. 

Na kilka minut wszyst-
kie sale przedszkolne i po-
mieszczenia administracyj-
no-gospodarcze pozostały 
puste. Przedszkolaki bardzo 
sprawnie, bezpiecznie i szyb-
ko opuściły budynek. Przed 
przedszkolem czekała na nie 
miła niespodzianka – samo-

Dzień trochę inny niż wszystkie, 
czyli próbna ewakuacja w przedszkolu
11 października br. w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu 
miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 
Celem akcji było nabycie przez dzieci umiejętności 
właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie 
ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, a także 
poinstruowanie personelu i dzieci o praktycznym 
prowadzeniem ewakuacji osób przebywających 
w budynku.

chód ratowniczy Straży Po-
żarnej, który wzbudził w ma-
luchach ogromny zachwyt.

W próbnej ewakuacji 
wzięły udział wszystkie obec-
ne w tym dniu dzieci z trzech 
grup przedszkolnych, tj. 40 
podopiecznych oraz cały per-
sonel placówki liczący 8 osób 
dorosłych.

Ćwiczenia tego typu są 
bardzo potrzebne, gdyż odgry-
wają dużą rolę społeczną. Już 
od najmłodszych lat oswajają 
uczestników oraz kadrę pe-
dagogiczną i pracowników 
obsługi z sytuacją, w której 
może zaistnieć konieczność 
szybkiego, zorganizowanego 
i pozbawionego elementu 
paniki, opuszczenia miejsca 
zabawy i pracy.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Całkowita wartość środków 
finansowych wydanych na ten 
cel to ok. 10.000 zł na adaptację 
i wyposażenie oraz ok. 30.000 zł 
na sprzęt komputerowy. Całość 
została sfinansowana ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 

W tym pomieszczeniu od-
bywają się również zajęcia Koła 
Małych Przedsiębiorców (grupy 
I-IV – opiekun Alicja Gośliń-
ska). Ich program ma na celu 
zapoznanie uczniów z podsta-

Realizacja projektu unijnego w szkole w Modlnej

Dużą popularnością cieszy się miejsce do korzystania 
z internetu stworzone w ramach projektu „Laboratorium 
kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej 
Dywizji Piechoty w Modlnej”. W wyremontowanym 
i upiększonym pomieszczeniu biblioteki, wyposażonym 
w sprzęt komputerowy i tablicę interaktywną, codziennie 
duża grupa uczniów podczas przerw międzylekcyjnych 
i w czasie oczekiwania na odwóz korzysta z internetu. 

wowymi pojęciami z zakresu 
ekonomii oraz uświadomienie im 
istnienia szeregu instytucji zwią-
zanych z finansowym aspek-
tem funkcjonowania człowieka. 
Wspólnie budujemy wiedzę na 
temat pieniądza w jego histo-
rycznym ujęciu oraz konkretne 
sytuacje edukacyjne związane 
z zarządzaniem pieniędzmi. 
Uczestnicy uczą się planowania 
działań, współpracy w grupie, 
podejmowania decyzji oraz 
przedsiębiorczości w codzien-
nym życiu. Wykorzystujemy 
przy tym zakupione pomoce 
dydaktyczne i tworzymy własne 

z materiałów recyklingowych.
W oparciu o zakupiony 

sprzęt komputerowy działa rów-
nież Koło Małych Informatyków 
(grupy III-X – opiekun Justyna 
Pawlak). Głównym celem zajęć 
jest profilaktyka zagrożeń zwią-
zanych z siecią oraz możliwości 
jej bezpiecznego wykorzystywa-
nia w celach edukacyjnych. Na 
zajęciach uczniowie rozwijają 
swoje zainteresowania techno-
logią informatyczną, poznają 
budowę komputera i jego skła-

dowe. Dokonują formatowania 
dysku i odpowiedniej konfigura-
cji komputera oraz jego oprogra-
mowania. Uczniowie kreatywnie 
wykorzystują możliwości, jakie 
dają nowoczesne technologie. 
Zajęcia mają dostarczyć uczniom 
wiedzy dotyczącej zarówno 
korzyści, jak i zagrożeń płyną-
cych z użytkowania komputera 
i internetu oraz innych urządzeń 
komunikacyjnych. 

Koordynator projektu 
Alicja Goślińska
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Punkt 1. Po wyparciu w dniu 
12 września nieprzyjaciela z Sol-
cy Wielkiej i Wróblewa przez 60 
Pułk Piechoty Wielkopolskiej 
i 1 batalion 29 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich, czołowe ich 
oddziały bez walki wkroczyły 
w rejon stacji kolejowej i do 
zachodniego przedmieścia Ozor-
kowa. Stamtąd został wysłany 
kilkuosobowy patrol w głąb mia-
sta, który dotarł wieczorem do 
Nowego Rynku nie napotykając 
po drodze wojsk niemieckich, 
co wskazywałoby, że opuściły 
one Ozorków. W skład patro-
lu wchodził żołnierz, a także 
mieszkaniec jednego z domów 
stojących między rynkiem a uli-
cą Praga, który prawdopodobnie 
służył za przewodnika po uli-
cach rodzinnego miasta.

Punkt 2. 2 batalion 56 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej dowo-
dzony przez majora Michała 
Chrupka po zdobyciu wraz z 1 
batalionem Czerchowa uderzył 
na Maszkowice, żeby wyprzeć 

z nich wroga. Niemcy bowiem 
ogniem karabinów maszyno-
wych paraliżowaliby ze wsi na-
tarcie 1 batalionu nacierającego 
równolegle wzdłuż drogi ze 
Skotnik na Duraj i sokolnicki las. 

Po zniszczeniu ogniem 
broni przeciwpancernej stano-
wisk ogniowych nieprzyjaciela 
w Maszkowicach 2 batalion 
uderzył na zachodnią część 
sokolnickiego lasu. Przy prze-
cięciu drogi Stryków-Ozorków 
major Chrupek wysłał nią patrol, 
który dotarłszy do wylotu ulicy 
Maszkowskiej, a potem do dro-
gi Ozorków-Zgierz, stwierdził 
wolną od Niemców wschodnią 
część miasta. 

Punkt 3. W Sokolnikach-
-Lesie w pobliżu skrzyżowania 
ulicy Wiślanej z Okólną pozo-
stały ślady po licznych, poje-
dynczych okopach strzeleckich. 
(Pojedynczy okop strzelecki 
to nieduże wgłębienie w ziemi 
wykopane saperką przez żoł-
nierza celem ukrycia się przed 

„Szlakiem zwycięskich walk żołnierza polskiego 
w Bitwie nad Bzurą 12 września 1939 roku”

Szanowni Czytelnicy,
W 80. rocznicę wrześniowych walk z niemieckim najeźdźcą 

zaproponowałem trasę rowerowej wycieczki turystyczno-hi-
storycznej pt. „Szlakiem zwycięskich walk żołnierza polskiego 
w Bitwie nad Bzurą 12 września 1939 roku”. Ponieważ trasa tej 
wycieczki, odbytej 7 września, o długości przeszło 30 kilometrów, 
w ograniczonym czasie, nie dawała możliwości udzielenia jej 
uczestnikom w miarę wyczerpujących wiadomości o wydarze-
niach na szlakach walki, zamieszczam je na gościnnych stronach 
tego „Gminniaka”.

Znając zaangażowanie władz i mieszkańców gminy Ozor-

ków w upamiętnianiu czynów bojowych żołnierza polskiego, 
jestem przekonany, że przedstawione przeze mnie opisy walk 
przyczynią się do zachowania i przekazywania z pokolenia na 
pokolenie wdzięcznej pamięci o bohaterskich czynach polskich 
żołnierzy, którzy w tragicznym wrześniu 1939 roku nie szczędząc 
krwi i życia bronili naszych pól, łąk i lasów, wiosek i chat przed 
niemieckim najeźdźcą. 

W zamieszczonym we wrześniowym numerze „Gminniaka” 
szkicu trasy wycieczki wizerunek Krzyża Virtuti Militari jest 
symbolicznym hołdem składanym przez nas wszystkich dzielnym 
żołnierzom walczącym w Bitwie nad Bzurą.

Sprostowanie
We wrześniowym nume-

rze „Gminniaka” do tekstu 
z moimi wspomnieniami 
zakradło się kilka błędów, 
spowodowanych coraz mniej 
czytelnym rękopisem przeka-
zywanym przeze mnie redak-
cji. Jeden z nich koniecznie 
wymaga korekty. Chodzi 
o fonetycznie spolszczony 
wyraz „rajchsdojcz”, okre-
ślający Niemców przyby-
łych z Reichu, czyli Rzeszy 
Niemieckiej do okupowanej 
Polski. Ten błędnie wydru-
kowany wyraz „rajsdojcz” 
na stronie 12 i 17 mógłby 
sugerować, że ci Szwabi byli 
rajskimi Niemcami, co nie 
odpowiadało prawdzie, bo 
nas Polaków traktowali jako 
podludzi, mających im służyć 
niewolniczą pracą, a Polskę 
próbowali germanizować. 

Przepraszam 
za popełniony błąd
Stanisław Frątczak

ogniem karabinowym. Usypany 
w przodzie niewielki pagórek 
zwany przedpiersiem służył 
głównie do ochrony głowy 
i do oparcia na nim karabinu). 
Ich przedpiersia skierowane na 
zachód, wskazują, że wykopali 
je niemieccy żołnierze broniący 
się przed natarciem 2 batalionu, 
który po wyparciu nieprzyjaciela 
z Maszkowic wkroczył tutaj do 
sokolnickiego lasu i nacierał 
w kierunku południowym, rów-
nolegle do 1 batalionu, uderzając 
wzdłuż ulicy Narutowicza. 

Według opowiadań miesz-
kańców Sokolnik, którzy schro-
nili się w piwnicach pobliskiego 
gmachu dawnego sanatorium dla 
dzieci, wokół toczyła się zacięta 
walka, o czym świadczyć miały 
strzały z karabinów, serie z broni 
maszynowej i huk granatów oraz 
okrzyki: – Hurra!, co mogłoby 
wskazywać, że dochodziło tu do 
starć na bagnety. 

Pracując w sanatorium przy-
chodziłem tu z uczniami, żeby 
pokazywać im okopy, które 
jeszcze wtedy nie uległy niwe-
lacji i miały bardziej wyraziste 
zarysy.

Punkt 4. Miejsce styku uli-
cy Narutowicza z drogą do wsi 
Skotniki. Ulica Narutowicza 
była osią natarcia 1 batalionu 56 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 
gdy ten wtargnął do sokolni-
ckiego lasu. 

Po prawej i lewej stronie 
ulicy nieco głębiej w lesie przed 
laty odkryłem pojedyncze okopy 
strzeleckie z przedpiersiami 
skierowanymi w stronę połu-
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dniową, co świadczyłoby, że 
tu Niemcy otworzyli ogień do 
nacierającego 1 batalionu do-
wodzonego przez kapitana Jana 
Błyskosza, którego żołnierze 
zmuszeni zostali do wykopania 
pod sobą obronnych dołów 
strzeleckich. 

Prawdopodobnie po pod-
ciągnięciu do pierwszej linii 
karabinów maszynowych i gra-
natników, i otwarciu ognia, nasi 
żołnierze poderwali się do ataku 
zmuszając nieprzyjaciela do od-
skoku. Takimi właśnie skokami 
56 Pułk wykonał rozkaz zdoby-
cia Miasta Ogrodu Sokolniki. 
(Tak przed wojną nazywała się 
obecnie miejscowość Sokolniki-
-Las).

Na południowym skraju 
lasu w Adolfowie po naszych 
żołnierzach pozostały ślady 
w postaci pojedynczych okopów 
strzeleckich. Stąd wysyłane pa-
trole na drogę Zgierz-Ozorków 
meldowały po powrocie o pa-
trolujących szosę pojedynczych 
czołgach, które ubezpieczały 
wycofujące się oddziały niemie-
ckie. Również patrole wysyłane 
z Piasków Wróblewskich przez 
2 batalion kapitana Hrycka do-
nosiły o ruchu wojsk nieprzyja-
ciela w kierunku Zgierza.

Punkt 5. Tu na północnym 
skraju katarzynowskiego lasu 
można napotkać znacznie już 
zniwelowane ślady niemie-
ckich pojedynczych okopów, 
a między nimi na samym cyplu 
przy drodze z Modlnej obszer-
niejsze, okrągłe wgłębienie po 
stanowisku ogniowym ciężkiego 
karabinu maszynowego. Okopy 
te stanowiły drugą niemiecką 
linię obrony, po pierwszej, którą 
były wzgórza z usadowionymi 
na nich wsiami Modlną i Cele-
stynowem. 

Na zachodnim skraju lasu 
katarzynowskiego, bliżej Cele-
stynowa, zachowały się zupełnie 
głębokie okopy, prawie wcale 
niezniwelowane. Z nich mógłby 
być przez Niemców prowadzony 
ogień z lewej flanki do naszej 
piechoty, gdyby ta po zdobyciu 
Modlnej nacierała na obsadzone 
pozycje niemieckie na północ-
nym skraju katarzynowskiego 
lasu. 

Punkt 6. Nieco głębiej w ka-
tarzynowskim lesie po obu stro-
nach drogi prowadzącej przez 
teren wydmowy z Modlnej do 
wschodniej części Katarzyno-
wa, są ślady po stanowiskach 
ogniowych co najmniej jednej 
niemieckiej baterii. Wspoma-
gała ona ogniem swych armat 
natarcie na Małachowice 17 
dywizji piechoty, przybyłej 11 
września do Modlnej z odsieczą 
częściowo rozbitej 30 hanower-
skiej dywizji piechoty. 

Po zdobyciu Modlnej, nasze 
bataliony 68 i 69 pułku piechoty 
uderzyły na las katarzynowski, 
wypierając z niego nieprzyja-
ciela, który uciekając w panice 
porzucił w lesie dwa ciężkie 
działa o zaprzęgu konnym, 
parę jaszczy z amunicją, dwa 
samochody ciężarowe i sześć 
uszkodzonych motocykli.

Punkt 7. Gdy 2 batalion 69 
pułku wszedł do Katarzynowa, 
osiągnął najbardziej na południe 
wysuniętą pozycję w pasie natar-
cia 17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty. Tam zaskoczony cel-
nym ogniem niemieckiej baterii, 
strzelającej z folwarku Jasionka, 
ponosząc straty w zabitych i ran-
nych, wycofał się z wioski.

Wykorzystał to nieprzyjaciel 
i wkroczył do Katarzynowa 
okopując się na południowym 
skraju lasu. Ogień 6 baterii 17 
Pułku Artylerii Lekkiej dowo-
dzonej przez kapitana Ludwi-
ka Głowackiego obezwładnił 
niemiecką baterię w Jasionce 
i zmusił nieprzyjacielską piecho-
tę do opuszczenia Katarzynowa 
i wycofania z tej wsi.

Wdzieranie się oddziałów 17 
Dywizji tak głęboko w pozycje 
wroga groziło mu oskrzydle-
niem i żeby zatrzymać nasze 
wojska, Niemcy ściągnęli duże 
siły artylerii, nie tylko 17 Dy-
wizji Piechoty, ale całego X 
Korpusu, których baterie spod 
Ozorkowa prowadziły ogień 
na Małachowice, Modlną i na 
katarzynowski las.

Niebezpieczeństwo oskrzyd-
lenia i zamknięcia w kotle sił 
niemieckich pod Ozorkowem 
rosło z wdzieraniem się na ich 
tyły Grupy Operacyjnej Kawa-
lerii generała Grzmota-Skot-

nickiego, której Zbiorczy Pułk 
Pomorskiej Brygady Kawalerii 
dotarł aż do Orłej staczając 
tam bój z nieprzyjacielskimi 
czołgami. 

Punkt 8. 12 września, już 
o godzinie 5, walkę ogniową 
z niemiecką obroną Modlnej 
rozpoczął 2 batalion 69 Pułku 
Piechoty wsparty ogniem 6 
baterii 17 Pułku Artylerii Lek-
kiej, strzelającej w rejon dworu 
i kościoła, oraz pluton artylerii 
piechoty, który prowadził ogień 
na cmentarz.

Około godziny 7, gdy opadła 
mgła, 2 batalion przeszedł do 
natarcia wzdłuż drogi do dworu, 
lecz został sparaliżowany og-
niem broni maszynowej dwóch 
czołgów średnich i oddziału 
piechoty, które pod osłoną mgły 
zajęły Modlną Probostwo, skąd 
ogniem bocznym wstrzymywały 
lewe skrzydło i tyły nacierające-
go batalionu.

Ogień 6 baterii zmusił Niem-
ców do ucieczki do wsi Ce-
lestynów i porzucenia dwóch 
czołgów na łące, które potem 
zostały spalone przez naszych 
saperów. Znów nasze kompa-
nie 2 batalionu i 1 batalionu 68 
pułku mogły ruszyć do natarcia. 
Czekał je wprawdzie krótki od-
cinek do pokonania, ale jakże 
niebezpieczny ze względu na 
brak możliwości krycia się przed 
okiem wroga. To też piechota 
nasza podchodziła parokrotnie 
pod wieś i za każdym razem 
przygniatana potężną nawałą og-
nia armatniego i celnymi seriami 
z broni maszynowej, zmuszana 
była do zalegania. Trzeba było 
wsparcia naszej artylerii. Po linii 
telefonu pobiegły rozkazy i z luf 
dwóch polskich dywizjonów po-
szybowały pociski w niemieckie 
pozycje. Polskie salwy okazały 
się celne. Natężenie nieprzyja-
cielskiego ognia wyraźnie osła-
bło i kompanie natarły z nowym 
impetem. Zabudowania Modlnej 
były już blisko. Padł rozkaz: 
„Bagnet na broń!”. Żołnierze 
nie przerywając biegu nasadza-
li bagnety na lufy karabinów. 
Wróg porzucał stanowisko og-
niowe. Z gromkim krzykiem: 
„Hurra, hurra!” wpadali nasi 
żołnierze do wioski jak burza. 

Niemcy nie wytrzymali furii 
uderzenia polskiej piechoty. Kto 
nie uciekł, ginął od pchnięcia 
bagnetem lub uderzenia kolbą. 
Modlna była w polskich rękach. 
Spanikowani Niemcy, uciekają-
cy ze wsi porwali za sobą obsadę 
stanowisk ogniowych drugiej 
linii obronnej na północnym 
skraju katarzynowskiego lasu. 
Dopiero po zorientowaniu się, 
że nie są ścigani, zawrócili 
i powtórnie zajęli opuszczone 
pozycje. Wkrótce i tak będą mu-
sieli oddać je w walce, gdy nasi 
żołnierze, zdobywcy Modlnej po 
odpoczynku i uporządkowaniu 
swoich szeregów przystąpią do 
dalszego natarcia w kierunku 
Katarzynowa. 

W rozwidleniu dróg do Ozor-
kowa i Skotnik stoi cmentarz 
parafialny, na którym znajduje 
się kwatera żołnierska z grobami 
142 poległych, głównie z 17, ale 
i 25 Dywizji Piechoty. Zwraca 
uwagę mała ilość (6) pochowa-
nych żołnierzy nieznanych i sto-
sunkowa duża liczba poległych 
oficerów (24 z podchorążymi). 
Jeżeli przyjąć, że w pułku na 
jednego oficera przypadało 30 
szeregowych i podoficerów, to 
na tym cmentarzu jeden oficer 
przypada na 7 szeregowych. 
Z tej dysproporcji wniosek jest 
prosty. Oficerowie żołnierzy nie 
posyłali do boju rozkazem, lecz 
szli do walki w tyralierze albo 
wysuwali się przed nią, żeby 
własnym przykładem porwać 
podkomendnych do ataku na 
wroga. Pamiątką po wrześ-
niowych walkach jest pocisk 
karabinowy tkwiący w nagrobku 
proboszcza Gadomskiego. 

Cmentarzem opiekują się 
uczniowie miejscowej szkoły 
podstawowej noszącej imię 
17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty, w której mieści się 
Izba Tradycji Szkoły i Pamięci 
Narodowej z eksponatami tema-
tycznie związanymi z patronem.

Punkt 9. Małachowice le-
żały w pasie działań 17 Wiel-
kopolskiej Dywizji Piechoty, 
dowodzonej przez pułkownika 
dyplomowanego Mieczysława 
Mozdyniewicza. W dniu 10 
września zdobył wieś 68 Pułk 
Piechoty w walce z oddziałami 
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częściowo rozbitej 30 hano-
werskiej dywizji piechoty. 11 
września przyszła jej z pomo-
cą, wycofana spod Brzezin, 
maszerująca na Warszawę 17 
dywizja piechoty. Tak więc 
zwarły się tu w walce dwie duże 
jednostki o tej samej numeracji. 
Niemiecka dywizja po silnym 
przygotowaniu artyleryjskim, 
które zniszczyło prawie całko-
wicie Małachowice, wyparła 
z niej nasze oddziały. Dopiero 
włączenie do boju 69 Pułku 
Piechoty z Gniezna, biorącego 
dotąd udział w zdobywaniu 
Łęczycy, przyczyniło się do 
wyrzucenia nieprzyjaciela ze 
wsi i zmuszenia go do wycofania 
się do Modlnej. W odzyskanych 
Małachowicach bataliony 68 
i 69 pułku przygotowywały się 
do wyparcia wroga z zajmowa-
nych pozycji. 

Punkt 10. Sokolniki-Parcela 
(przed wojną majątek ziemski) 
nie odgrywały szczególnie zna-
czącej roli w pierwszym etapie 
Bitwy nad Bzurą. Sam dworek 
i zabudowa gospodarcza folwar-
ku mogła spełniać rolę postojową 
dla jakiegoś większego oddziału 

niemieckiego. Potwierdzać to 
mogą następujące wydarzenia: 
rozbicie i rozpędzenie w dniu 
10 września przez 6 baterię 14 
Pułku Artylerii Lekkiej kolum-
ny piechoty nieprzyjacielskiej 
wychodzącej z dworu w stronę 
Małachowic, ześrodkowanie 
ognia artyleryjskiego na dwór 
w dniu 11 września przez dwa 
polskie dywizjony. O zmroku 
11 września dwór został zdo-
byty przez 1 batalion 69 Pułku 
Piechoty, zabezpieczając prawe 
skrzydło planowanego natarcia 
na Modlną.

Dwór w Sokolnikach odegrał 
natomiast ważną rolę w działa-
niach lotnictwa Armii „Łódź”, 
gdzie od 31 sierpnia 1939 roku 
do 7 września stacjonował rzut 
kołowy 32 Eskadry Rozpoznaw-
czej. Przy Gminnym Ośrodku 
Zdrowia Gminy Ozorków znaj-
duje się tablica informująca 
o rozmieszczeniu poszczegól-
nych służb jednostki lotniczej 
i szkic rozpoczynający trasę 
turystyczno-historyczną wiodą-
cą przez Ozorków-Parzęczew-
-Leźnicę Wielką do Łęczycy, 
gdzie na cmentarzu są groby 

poległych lotników Eskadry.
Punkt 11. Po lewej stronie 

drogi, gdzie dziś znajdują się 
zabudowania i pola uprawne, 
było lotnisko polowe, z którego 
startowało dziewięć samolotów 
typu PZL-23 „Karaś” z zada-
niami rozpoznawania ruchów 
wojsk niemieckich. Na początku 
wsi wisi tablica informująca 
o urządzeniach lotniska. 

Punkt 12. Wieś Czerchów 
była celem natarcia 8 batalio-
nu strzelców już 10 września. 
Wsparty ogniem baterii, strze-
lający z Tymienicy batalion, 
uderzył z podstaw wyjściowych 
z Dybówki. Już wtedy wieś 
o ciasnej zabudowie i w więk-
szości chat krytych słomą za-
częła płonąć od polskich poci-
sków. Niestety, Niemcy ten atak 
odparli. 

Natarcie zostało wznowione 
11 września znacznie większymi 
siłami, bo trzema batalionami 56 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej 
wchodzącego w skład 25 Dywi-
zji Piechoty, dowodzonej przez 
generała brygady Franciszka 
Altera. W płonącej wsi, pozo-
stali w niej mieszkańcy szukają 

schronienia w piwnicach mu-
rowanych oraz półziemiankach 
dodatkowo obsypanych ziemią. 

Okopani pod wsią niemiec-
cy żołnierze biją z cekaemów 
do nacierających wzdłuż drogi 
z Boczek batalionów krotoszyń-
skiego pułku. Gdy Polacy dotarli 
na wysokość Dybówki, dostają 
się pod silny boczny ogień 
z broni maszynowej od strony 
Ostrowa i Opolanek. Bataliony 
zalegają. Żołnierze łopatkami 
wykopują pod sobą wgłębienia, 
żeby chociaż być o centymetry 
niżej od serii pocisków przelatu-
jących nad głową. 

Zagrały podciągnięte do 
przodu nasze cekaemy. Ode-
zwała się potężnym grzmotem 
nasza artyleria z Tymienicy. 
Poderwane rozkazami oficerów 
tyraliery pędzą ku wsi, padają, 
żeby nabrać tchu i tak skokami 
wieczorem wpadają do płonące-
go Czerchowa, który w panice 
opuścili Niemcy. Ale wieś jest 
ciągle pod ogniem armat. Biją 
w nią z jednakową gwałtownoś-
cią niemieckie i polskie baterie. 
Pierwsze wiedzą, że weszli 
do niej Polacy, a polskie z 17 
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dywizjonu artylerii ciężkiej, są 
w przekonaniu, że Czerchów 
ciągle jeszcze znajduje się w nie-
mieckich rękach. Oba bataliony, 
bo 3 batalion zabrał pułkowi 
generał Alter do innych zadań, 
wycofały się z płonącej wsi na 
czas tej artyleryjskiej młocki. 
W tym dniu i tak pułk straci 
sześćdziesięciu żołnierzy zabi-
tych i rannych. 

Rano 2 batalion kapitana 
Hrycka uderza na pobliski fol-
wark, a potem naciera na wieś 
Maszkowice i dalej na Miasto 
Ogród Sokolniki, gdzie ślady 
jego walk oglądaliśmy na ulicy 
Wiślanej (patrz pkt 3).

W Czerchowie ginęli nie 
tylko żołnierze, ale cywilni 
niewinni mieszkańcy wsi. Gdy 
żołnierze Wehrmachtu odkry-
li chroniących się w piwnicy 
Antoniego Zarębskiego ludzi, 
kazali im z niej wyjść. Kobietom 
pozwolili wrócić do zaimprowi-
zowanego schronu, mężczyzn 
skierowali w stronę budynku 
szkoły, a tam rozstrzelali. 

W okrutny sposób, trzema 
kłutymi ranami zadanymi bagne-
tem, żołnierz niemiecki zamor-
dował siedemdziesięcioletnią 
staruszkę, Mariannę Izydorczyk, 
która próbowała ukryć się pod 
łóżkiem. W sumie zamordowano 
siedmiu mieszkańców wsi, co 
upamiętnia tablica na dawnym 
budynku szkoły, obecnie czer-
chowskiej świetlicy środowi-
skowej.

Gdy po zdobyciu Czerchowa 
2 batalion naciera na Maszkowi-
ce, pierwszy dowodzony przez 
kapitana Błyskosza uderza po 
obu stronach wzdłuż drogi pro-
wadzącej ze Skotnik do sokolni-
ckiego lasu. Niemiecka artyleria 
stawia przed batalionem zaporę 
ogniową, a cekaemy biją seriami 
ze skrzyżowania dróg na Duraju. 
Kompania kapitana Błyskosza, 
chociaż pod gradem kul, skoka-
mi dopada folwarcznych czwo-
raków, a potem uderza wzdłuż 
drogi i na karkach Niemców 
wpada do lasu. 

Artyleria naszej 17 Dywizji, 
będąc przekonana, że z lasu 
idzie niemieckie przeciwnatar-
cie, otwiera ogień na jego skraj, 
niestety celny, od którego ginie 

sześciu żołnierzy, a kilkunastu 
odnosi rany. Takie pomyłki 
z niedostatku środków łączności 
zdarzają się nieraz. Pierwszy 
batalion już teraz w sokolni-
ckim lesie naciera wzdłuż ulicy 
Narutowicza, pozostawiając po 
sobie ślad w postaci strzeleckich 
okopów (patrz pkt 4).

Punkt 13. Po lewej stro-
nie polnej drogi prowadzącej 
z Czerchowa do Ostrowa wi-
doczna jest wypukłość terenowa 
po średniowiecznym grodzie 
obronnym. Drogą tą nocą, z 4 
na 5 września, wycofywał się 
4 szwadron 6 Pułku Strzelców 
Konnych z dalekiej Żółkwi, 
w którym służył pan Jan Kluska, 
mieszkaniec Modlnej. Według 
jego relacji, szwadron po wal-
kach nad Wartą maszerował 
przez Poddębice, Aleksandrów, 
Grotniki i Ozorków, aż dotarł 
wieczorem do Ostrowa. Tutaj 
podczas krótkiego postoju, na-
wet nie rozkulbaczając koni, 
zmęczeni forsownym marszem 
kawalerzyści, z lejcami w dło-
niach drzemali na stojąco, oparci 
o ściany chałup, płoty i drzewa. 
Jeszcze w nocy szwadron dotarł 
do folwarku w Sokolnikach, 
gdzie w dworskich stajniach mo-
gły odpocząć konie, a żołnierze 
wyspać się w stodołach. Tam 
pan Jan Kluska na krótko spot-
kał się z niedawno poślubioną 
żoną, która przybiegła do niego 
z Małachowic. 

W środku wsi Ostrów znaj-
duje się granitowy obelisk upa-
miętniający mord popełniony 
przez żołnierzy Wehrmachtu na 
trzech cywilnych mieszkańcach 
wsi. 

Punkt 14. Ostrów i jego 
okolice, szczególnie bliżej Bzu-
ry i na jej lewym brzegu, były 
terenem zaciętych walk o Sier-
pów, Leśmierz, Konary, Parzyce 
i Cedrowice, już od 10 września 
z udziałem ze strony niemie-
ckiej broni pancernej. Najbliżej 
Ostrowa krwawe boje toczyły 
się o zdobycie przez 9 batalion 
strzelców niewielkiego folwar-
ku Ostrów Jagodowo. Niemcy 
w oparciu o murowane budynki 
dworskie skutecznie bronili się 
odpierając kilkakrotnie ataki 
polskiego batalionu wspierane-

go ogniem baterii. Dopiero 12 
września o godzinie 1 nieprzy-
jaciel oddał folwark i wycofał 
się na południe. 

9 batalion strzelców był tak 
wyczerpany walką o Ostrów 
Jagodowo, podczas której po-
niósł dotkliwe straty w zabitych 
i rannych, że nie był w stanie 
kontynuować pościgu za odcho-
dzącym nieprzyjacielem, który 
obsadził przygotowane pozycje 
obronne w cedrowickim lesie. 

Punkt 15.  Wiadomości 
o walkach 12 września w Ce-
drowicach z dostępnej dla mnie 
dość bogatej literatury historio-
graficznej i wspomnieniowej 
uczestników Bitwy nad Bzurą 
są niezwykle skąpe. W źródle 
najbardziej wiarygodnym Wal-
demara Rezmera pt. „Armia 
„Poznań” w 1939 r.” wyraz 
Cedrowice użyty jest tylko dwa 
razy, i to nie w związku z datą 
12 września, gdy o sąsiednim 
Ostrowie pisze autor aż 11 razy, 
mylnie zresztą traktując Ostrów 
Jagodowo i Ostrów dwór jako 
dwie odrębne miejscowości, 
gdyż dwór w Ostrowie przyjął 
nazwę Jagodowo od nazwiska 
właściciela Jagodzińskiego. 

O cedrowickim lesie pisze 
autor w związku z walkami 
9 batalionu właśnie o Ostrów 
Jagodowo: „Pomimo ognia 
ciężkiej artylerii, trzykrotnych 
ataków 7 czołgów oraz ciągłego 
ostrzeliwania z broni maszyno-
wej przez niemiecką piechotę 
obsadzającą las i wodociąg na 
południu od dworu Ostrów…”. 
Ten u autora las i wodociąg to 
właśnie cedrowicki las.

Hipotetycznie przyjąłem, że 
w zdaniu tego autora: „Po po-
łudniu 1 batalion 29 pp (chodzi 
o 29 Pułk Strzelców Kaniow-
skich) i gros 3 dywizjonu 25 pal 
(pułk artylerii lekkiej) zasiliły 
natarcie 66 pp (pułk piechoty) 
na Ozorków…”, mieści się ude-
rzenie lewego skrzydła polskich 
sił na cedrowicki las. Chyba, że 
wieczorem 12 września las ten 
został przez Niemców opusz-
czony na rozkaz generała Locha 
i nasi wkroczyli do niego bez 
walki. A że las cedrowicki zo-
stał opanowany w taki czy inny 
sposób przez naszych żołnierzy, 

świadczą odkryte przeze mnie 
przed laty ślady po pojedyn-
czych okopach strzeleckich 
na południowym jego skraju, 
w których nasi żołnierze zabez-
pieczali się przed kontratakiem 
nieprzyjaciela.

Punkt 16. Wróblew. Obie 
strony, polska i niemiecka, doce-
niały znaczenie Wróblewa, po-
łożonego w odległości kilometra 
od drogi Łęczyca-Ozorków. 
Wzdłuż drogi tej szło natarcie 
25 Kaliskiej Dywizji Piechoty 
i nieprzyjaciel obsadzający fol-
wark ogniem flankowym, czyli 
z boku, mógł skutecznie utrud-
niać natarcie naszych oddziałów 
w kierunku Ozorkowa. Dlatego 
po zdobyciu 10 września Sier-
powa przez 29 Pułk Strzelców 
Kaniowskich, jego dowódca 
ppłk Florian Gryl wysłał do 
Wróblewa zwiad konny, a gdy 
ten powrócił z meldunkiem, 
że miejscowość ta jest silnie 
obsadzona nieprzyjacielem, 
skierował do jej zdobycia 1 
batalion swego pułku wsparty 
artylerią. Niestety, mimo wiel-
kiego poświęcenia strzelców ka-
niowskich, Wróblewa nie udało 
się zdobyć. 11 września na tym 
kierunku wszedł do działań 30 
Pułk Piechoty Wielkopolskiej, 
którego dowódca ppłk Marian 
Frydrych wydał rozkaz zdobycia 
Wróblewa mjr. Aleksandrowi 
Fiszerowi, dowódcy 1 batalionu. 
Starannie przygotowane natarcie 
nie doszło do skutku, ponieważ 
nastąpiła zmiana kierunków 
uderzeń niemieckich w związ-
ku z wejściem do działań pod 
Ozorkowem dwóch pułków 
przybyłej z pomocą dywizji 
piechoty z silną artylerią, której 
ogień zdezorganizował batalion. 
Dopiero po południu drugiej 
kompanii po krótkiej, ale za-
ciętej walce udało się zdobyć 
Wróblew. Niemcy nie zamie-
rzali jednak z niego rezygnować 
i dużymi siłami ze wsparciem 
artylerii uderzyli na folwark. 
Naszej drugiej kompanii udało 
się wprawdzie odeprzeć atak 
niemieckiego batalionu, jednak 
za cenę dużych strat w zabitych 
i rannych żołnierzach.

Tego samego dnia, już po 
zapadnięciu zmroku po silnym 
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przygotowaniu artyleryjskim, 
nieprzyjaciel wykonał moc-
ne przeciwuderzenie dużymi 
siłami. Wróblew kilkakrotnie 
przechodził z rąk do rąk zanim 
został utracony. Duże straty 
poniósł wtedy 1 batalion, a w 2 
batalionie wyniosły one połowę 
stanu osobowego. Nieprzyjaciel 
nie tylko zdobył Wróblew, ale 
kontynuując natarcie dotarł do 
Solcy Małej na odległość paruset 
metrów od stanowiska dowo-
dzenia pułku przy skrzyżowaniu 
z Parzyc do Tkaczewa. 

W tak krytycznej sytuacji 
ppłk Frydrych kieruje w nocy 
o godzinie 3 do kontruderzenia 
odwodowy 3 batalion zajmu-
jący pozycje w rejonie Kolonii 
Konary. Dobrze dowodzone 
i prowadzone z impetem natarcie 
7 i 9 kompanii, wsparte jeszcze 
ogniem artylerii, przyniosło 
efekt. Zmusiło Niemców do 
odwrotu i oddania folwarku 
Wróblew. Oto jak to natarcie 
opisuje dowódca 7 kompanii 
kpt. Kazimierz Kuźmiński: 
„… uderzyliśmy na zupełnie 
zaskoczonych Niemców. Nasz 
ogień był tak silny i skuteczny 
na stosunkowo bliską odległość, 
że Niemcy, szczególnie na dro-
dze, ponieśli duże straty (ok. 20 
zabitych). Natarcie posuwało się 
szybko i w krótkim czasie osiąg-
nęliśmy stanowiska niemieckie. 
Nie wszyscy zdążyli się wycofać 
i wzięliśmy około czterdzie-
stu jeńców, kilka karabinów 
maszynowych i granatników, 
reszta wycofała się do folwarku 
i za szosę”. 

Zdobycie Wróblewa nie 
obyło się przecież bez ofiar. 
Kpt. Kuźmiński pisze: „Mamy 
duże straty: por. Gamrat zabity, 
ppor. Wiegel i ppor. Serbiński 
ranni, sześciu żołnierzy zabitych 
i dziesięciu rannych. Jestem bez 
oficerów”. Niemcy nie mogli 
pogodzić się z utratą Wróblewa, 
a nie mogąc zdobyć go w walce, 
użyli podstępu przy pomocy dy-
wersanta. Pisze o tym kpt. Kuź-
miński: „W pewnym momencie 
nadbiega w moim kierunku 
jakiś podoficer krzycząc głośno: 
„Z rozkazu dowódcy batalionu 
wycofać się! Niemcy naciera-
ją!”. Moje wojsko, przed chwilą 

tak wspaniale nacierające, bez 
mego rozkazu biegiem wycofuje 
się. Z opuszczonych przed chwi-
lą zabudowań już mamy ogień 
niemiecki i znowu zaczyna bić 
artyleria”. Oczywiście dowódca 
batalionu mjr Zagrzebicki nie 
wydał takiego rozkazu. 

12 września przychodzi na 
nowo zdobywać Wróblew. Teraz 
przy wsparciu 1 batalionu mjra 
Fiszera, który ginie w walce. 
Niemcy po opanowaniu Wrób-
lewa wyprowadzają jeszcze do 
południa aż pięć natarć na Solcę 
Wielką, odpieraną uderzeniami 
jej obrońców. Trwanie w nie-
ustannym boju batalionów 60 
Pułku pod ogniem broni ma-
szynowej i artylerii wyczerpy-
wało siły fizyczne i psychiczne 
żołnierzy. Dopiero około godz. 
18.00 zdobyto Wróblew, kiedy 
włączył się do boju 1 batalion 29 
Pułku Strzelców Kaniowskich 
i baterie 25 Pułku Artylerii 
Lekkiej. Po odrzuceniu wroga 
polskie oddziały umacniały 
się na zdobytych pozycjach. 
Niemcy już przestali atako-
wać. Odchodzili na południe. 
Wysłane za nimi patrole, nie 
natrafiając na ich opór, dotarły 
do stacji kolejowej i zachodnich 
przedmieść Ozorkowa. Dlatego 
zaskoczeniem dla żołnierzy był 
rozkaz gen. Tadeusza Kutrzeby, 
dowódcy Armii Poznań, który 
nakazywał przerwanie walki, 
odwrót za Bzurę i kontynuowa-
nie marszu na Warszawę. Zwy-
kły żołnierz nie wiedział o tym, 
że sytuacja na szerokim froncie 
działań wojennych wymagała 
takiej decyzji.

Śladami po zaciętych wal-
kach o Wróblew były widoczne 
do niedawna, obecnie pokryte 
tynkiem liczne wgłębienia po 
uderzeniach pocisków w mu-
rowany płot okalający dawny 
folwark oraz podobne ślady, 
również teraz wyrównane świe-
żym tynkiem, na szczytowych 
ścianach dawnych czworaków 
stojących po drugiej stronie 
drogi. 

Punkt 17. Solca Wielka, 
Solca Mała i Wróblew to wsie 
terytorialne ciasno sąsiadujące 
ze sobą bez wyraźnie rozdziela-
jących je granic, zwykle pustymi 

od zabudowy rozległymi polami. 
Stąd działania bojowe skierowa-
ne na jedną miejscowość prze-
ważnie przenosiły się na drugą, 
w zależności z jakiego kierunku 
wychodziło natarcie. Ta sytuacja 
wręcz uniemożliwia wyodręb-
nienie działań skierowanych 
wyłącznie na jedną z tych wsi.

Jedynie pod datą 10 września 
udało mi się znaleźć wyodręb-
nione działania skierowane na 
samą Solcę Wielką. W dniu 
tym, po zdobyciu Łęczycy, woj-
ska polskie ruszyły do pościgu 
za wycofującymi się Niemca-
mi, oczywiście wysuwając do 
przodu oddziały z zadaniem 
rozpoznawania położenia i sił 
nieprzyjaciela.

W rejonie Tkaczewa, Solcy 
Wielkiej i Bibianowa, takie 
właśnie zadania wykonywała 
kompania czołgów typu TKS 
pod dowództwem kpt. Tadeusza 
Szałka i dywizyjna kompania 
kolarzy dowodzona przez por. 
Antoniego Grellusa. W trakcie 
rozpoznawania oba oddziały 
zaskoczyły niespodziewanym 
atakiem odpoczywającą w Solcy 
Wielkiej 2 kompanię 30 batalio-
nu saperów rozbijając ją, biorąc 
do niewoli jeńców i zdobywając 
cenny sprzęt. Tego samego dnia 
przed południem 3 kompania 60 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej 
dowodzona przez kpt. Bolesława 
Majewskiego otrzymała rozkaz 
uderzenia od północnej strony 
na zajętą przez Niemców Solcę 
Wielką. Szybko udało się kom-
panii pokonać opór niemieckiego 
ubezpieczenia i wtargnąć do 
środka wsi, gdzie zatrzymał ją 
silny ogień piechoty i artylerii. 
Dopiero po południu udało się 
jej zdobyć południową część wsi. 

Następnego dnia, gdy roz-
pętała się zacięta walka między 
polskim a niemieckim batalio-
nem, sytuacja 3 kompanii stała 
się dramatyczna. Tak ją opisuje 
szef sztabu pułku kpt. Kazi-
mierz Szepietowski: „Dowódca 
3 kompanii kpt. Majewski po 
powrocie o zmroku do Solcy 
z kościołem, ma ze swej kom-
panii zaledwie słaby pluton, 
sam zaś znajduje się w wielkiej 
depresji na skutek dużych strat 
i częściowego rozproszenia się 

kompanii. I jakby dla ulżenia 
męki duchowej tego dzielnego 
i ambitnego żołnierza, zostaje 
on śmiertelnie ranny w czasie 
nawały ognia artylerii na połu-
dniową część Solcy Wielkiej”. 

Potem wieś podczas krwa-
wych walk w całości albo 
w częściach przechodzi z rąk do 
rąk aż do wieczora 12 września, 
kiedy nieprzyjaciel na całej linii 
swej obrony opuszcza ją i wyco-
fuje się na południe. Ślady tych 
walk są widoczne na murach 
kościoła w postaci mnóstwa 
jasnych cegiełek, które nie są 
niczym innym jak bliznami po 
ranach zadanych mu od poci-
sków z broni maszynowej. Całe 
szczęście, że nie od armatnich, 
bo te mogłyby zamienić kościół 
w gruzy. Pociski z karabinów 
maszynowych nie omijały oczy-
wiście okien z cennymi witraża-
mi, które trzeba było na nowo 
wstawić po wojnie. 

Okrutny walec wojny, który 
przetoczył się przez Wróblew, 
Solcę Wielką, Solcę Małą i oko-
licznie wsie zadał rany wielu 
naszym żołnierzom i odebrał 
życie 155, którzy spoczywają na 
tutejszym cmentarzu. Pochowa-
no też na nim 161 żołnierzy nie-
mieckich. W 2000 roku zostali 
oni ekshumowani na zbiorowy 
cmentarz Wehrmachtu w Sie-
mianowicach Śląskich. 

Polskich żołnierzy, głównie 
z garnizonów w Kaliszu, Ostro-
wie Wielkopolskim i Krotoszy-
nie, losy wojny rzuciły w nasze 
strony, żeby z karabinem w ręku 
w krwawych bojach uwolnili 
nasze wsie i miasta od okrutnego 
niemieckiego najeźdźcy. Naj-
więcej żołnierzy z samego tylko 
30 Pułku Piechoty Wielkopol-
skiej, bo aż 63 zginęło w Solcy 
Małej, 15 w Solcy Wielkiej i 23 
we Wróblewie. Z pułku tego, 
za szczególną odwagę, męstwo 
i dzielność w boju, najwyższe 
odznaczenie Krzyż Virtuti Mi-
litari klasy czwartej otrzymało 
trzech żołnierzy, klasy piątej – 
trzynastu, a Krzyż Walecznych 
– jedenastu. 

Wieczna chwała Obroń-
com naszej Ojczyzny w wojnie 
obronnej 1939 roku!

Stanisław Frątczak
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Biblioteka w Sokolnikach Lesie do-
łączyła do projektu „Letnisko Sokolniki-
-Las – jesienna retrospektywa” autorstwa 
pani Małgorzaty Cyrańskiej – animatorki 
kultury, plastyczki, właścicielki firmy 
„ART AKCJA”. 

7 października przedstawiłam dzie-
ciom z gminnych świetlic historię So-
kolnik-Lasu, m. in. dlaczego stały się 
letniskiem, a także kto był pierwszym 

Ciekawe wydarzenia w filii 
bibliotecznej w Sokolnikach-Lesie

właścicielem ziemskim. Do tego celu 
wykorzystałam książki pt.: „Gmina 
Ozorków. Historia i współczesność” 
oraz „Dzieje Sokolnik czyli wspomnienia 
mieszkańca” Jeremiego Łuniewskiego.

9 października czytelniczki naszej 
biblioteki wzięły udział w warsztatach 
florystycznych „Las w słoiku, czyli 
zamknięte mikroświaty”. Zajęcia prowa-
dziła pani Małgorzata Cyrańska. Uczyła 

nas sadzić rośliny wilgotnolubne, które 
wkomponowałyśmy w słoiki z różnymi 
skarbami natury nazbieranymi w lesie. 
Zajęcia przysporzyły czytelniczkom 
wiele radości i zadowolenia. Dumne ze 
swoich lasów w słoiku pozowały do zdjęć, 
które można obejrzeć w budynku świetli-
cy i biblioteki lub na portalu społecznoś-
ciowym Facebook na profilu „Art Akcja”. 
Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie 
za twórcze inspiracje i prosimy o więcej!

Jolanta Krajewska
Filia biblioteczna 

w Sokolnikach-Lesie
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Październik w świetlicy 
w Małachowicach-Kolonii 
obfitował w wiele atrakcji. 
Na początku miesiąca pogoda 
nas nie rozpieszczała, jednak 
dobre humory przepędziły 
ponurą i deszczową aurę. 
W ciepłe jesienne popołudnia 
dzieci bardzo chętnie spędzały 

Z życia świetlic
Czerchów

Jesień to najbardziej kolo-
rowa pora roku, ale również 
deszczowa i zimna. Korzy-
stając z ostatnich słonecznych 
dni, wychowankowie świetli-
cy postanowili wybrać się na 
spacer. Odbywały się także 
kolejne zajęcia plastyczno-
-techniczne związane z te-
matyką jesienną, rozwijające 
kreatywność oraz umiejętno-
ści plastyczne świetliczaków. 
Miały miejsce również zajęcia 

muzyczno-plastyczne, pod-
czas których dzieci wyrażały 
dźwięk za pomocą rysunku. 
Było to nowe i ciekawe do-
świadczenie. Ponadto dzieci 
spędziły aktywnie czas gra-
jąc w gry planszowe oraz 
uczestnicząc w zabawach 
ruchowych. 

W naszej świetlicowej 
rodzinie czas płynie szybko 
i przyjemnie.

Daria Kucina

Małachowice-Kolonia
z własnoręcznie uzbieranych 
darów jesieni przepiękne kom-
pozycje. Wiele pozytywnych 
emocji wzbudziło tworzenie 
ciekawych dyń z chrupek 
kukurydzianych. Doskonałą 
zabawą było tworzenie hallo-
weenowych duchów z waty, 
które zdobią naszą świetlicę. 

czas na świeżym powietrzu 
uczestnicząc w zajęciach spor-
towych.

Gdy warunki atmosferycz-
ne nie sprzyjały na świetlicza-
ków czekały różne kreatywne 
zajęcia. 

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się warszta-
ty „Las w słoiku”, podczas 
których dzieci wykonywały 

Spod rąk młodych artystów 
wyszły również inne intere-
sujące stwory, m.in. pająki 
i nietoperze.

W ostatni dzień miesiąca 
udaliśmy się do świetlicy 
w Sierpowie na pokaz iluzjo-
nisty. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w wielu konkursach 
i zabawach.

Joanna Gąsińska
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Za nami październik, wiele 
ciekawych wydarzeń i wspól-
nych chwil. Podczas ostat-
niego miesiąca staraliśmy się 
spożytkować piękną pogodę 
– świetliczaki z przyjemnością 
brały udział w zajęciach spor-
towo-rekreacyjnych. Wolny 
czas spędzaliśmy na grach 
podwórkowych, spacerach czy 
mini zawodach sportowych 
z wykorzystaniem nowego 
sprzętu sportowego.

Pełczyska i Skromnica

bytkowym domu zagadek.
Również w naszych świet-

licach nie zabrakło ciekawych 
wydarzeń: lepiliśmy sowy 
– zawieszki z masy porce-
lanowej, dzieci wykonały 
także dekoracyjne sowy ze 
słoika wypełnionego kaszta-
nami i ozdobionego filcem, 
malowaliśmy jesienne drze-
wa i kwiaty, nie mogło też 
zabraknąć wycinania lampio-
nów z dyni czy prac z uży-

W październiku dzieci ze 
Skromnicy i Pełczysk uczest-
niczyły w projekcie „Letnisko 
Sokolniki-Las – jesienna re-
trospektywa” realizowanego 
w ramach programu Bardzo 
Mała Kultura. Podczas za-
jęć projektowych poznali-
śmy historię Sokolnik-Lasu, 
uczęszczaliśmy na warsztaty 
florystyczne „Las w słoiku”, 
profesjonalne zajęcia foto-
graficzne z sesją zdjęciową 
w stylu retro oraz zajęcia w za-

ciem kolorowych jesiennych 
liści.

31 października wzięliśmy 
udział w wieczorze magii 
i czarów. Gościliśmy ilu-
zjonistę, który przeniósł nas 
w magiczny świat. Dzieci 
uczestniczyły w magicznych 
sztuczkach i asystowały na-
szemu gościowi. Na zakoń-
czenie wieczoru był słodki po-
częstunek i tatuaże brokatowe 
w klimacie Halloween.

Agnieszka Tomczak
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Październik był miesiącem 
pełnym wielu wspaniałych im-
prez oraz niezapomnianych 
wrażeń. Wszystko zaczęło się od 
bardzo dobrej wiadomości. Otóż 
wspomniana już w poprzednim 
miesiącu zaprzyjaźniona ze 
świetlicą animatorka, plastyczka 
i właścicielka firmy Art Akcja – 
Małgorzata Cyrańska uzyskała 
grant na autorski projekt „Let-
nisko Sokolniki-Las – jesienna 
retrospektywa” finansowany 
z Narodowego Centrum Kultury 
w ramach działań Bardzo Młoda 

Sokolniki-Las
przygotowaniach rozpoczęliśmy 
realizację projektu. Do zajęć 
została zaproszona lokalna filia 
biblioteczna oraz dzieci uczęsz-
czające do świetlic w Skromnicy 
i Pełczyskach. To był dzień 
pełen atrakcji i solidnej dawki 
wiedzy! Zaczęło się od krótkiej, 
ale treściwej prelekcji lokal-
nej bibliotekarki pani Jolanty 
Krajewskiej na temat historii 
Sokolnik, dzięki której dzieci 
pogłębiły swój zasób wiadomo-
ści w tym zakresie. 

Kolejnym, niezwykle emo-

baniaków piękne, drewniane 
domki, a następnie ozdabiały je 
według własnych oryginalnych 
pomysłów. Powstały wspaniałe 
dzieła!

Trzecim z cyklu trzydnio-
wych atrakcji projektowych 
były cieszące się ogromną po-
pularnością i zainteresowaniem 
warsztaty florystyczne „Las 
w słoiku”. Pierwszą grupą, 
która stworzyła własny las za-
mknięty w szkle, byli dorośli 
czytelnicy lokalnej biblioteki, 
drugą, najliczniejszą, grupą byli 
podopieczni świetlicy środowi-
skowej w Sokolnikach-Lesie, 
a także Skromnicy, Pełczysk, 
Parzyc i Sierpowa. Łącznie 
w środowych warsztatach wzię-
ło udział ponad 50 osób, które 
poznały tajniki tworzenia lasów 

części teoretycznej uczestnicy 
zajęć cofnęli się w czasie i wzięli 
udział w sesji retro, przebierając 
się w stroje z minionej epo-
ki. Zdjęcia z tego wydarzenia 
z pewnością będą niezapomnia-
ną pamiątką zarówno dla dzieci 
jak i dla rodziców.

Dwa dni później odbyły się 
kolejne edukacyjne i praktyczne 
zajęcia warsztatowe z fotogra-
fem w plenerze. W wydarzeniu 
wzięli udział dzieci oraz dorośli.

21 października na zakończe-
nie projektu została stworzona 
mini wystawa zdjęć z projektu, 
która zdobi ściany korytarza 
pomiędzy drzwiami do świetlicy 
i biblioteki. Będzie tu przez trzy 
tygodnie, a następnie ruszy w po-
dróż po świetlicach, które brały 
udział w projekcie, by wrócić 

Kultura. Realizatorem projektu 
w województwie łódzkim był 
Łódzki Dom Kultury. 

Wszystkie zajęcia odbywały 
się w świetlicy środowiskowej 
w Sokolnikach-Lesie, do której 
w głównej mierze projekt był 
skierowany. Świetlica wzięła 
aktywny udział w przygotowa-
niach, planowaniu oraz realizacji 
warsztatów w ramach projektu. 
Do niektórych działań została 
również zaproszona lokalna filia 
biblioteczna oraz świetlice śro-
dowiskowe ze Skromnicy, Peł-
czysk, Parzyc i Sierpowa. Przed 
rozpoczęciem warsztatów każde 
dziecko wykonało oryginalną 
wizytówkę ze swoim imieniem. 

7 października po wielu 

cjonującym etapem była wizyta 
w escape roomie – pokoju, 
a raczej domu pełnym zagadek 
z rożnych dziedzin wiedzy. 
Dzieci rywalizowały ze sobą 
rozwiązując zadania matema-
tyczne, polonistyczne, histo-
ryczne, plastyczne, ruchowe 
w dwóch losowo przydzielonych 
grupach. Po licznych zmaga-
niach każde dziecko otrzymało 
drobny upominek. Mogliśmy 
liczyć również na poczęstunek 
oraz coś ciepłego do picia. 

8 października odbył się ko-
lejny twórczy warsztat w ramach 
projektu skierowany do pod-
opiecznych sokolnickiej świetli-
cy. Tym razem świetliczaki two-
rzyły od podstaw z plastikowych 

zamkniętych w szklanych sło-
jach oraz nauczyły się opieki nad 
roślinami. Wszystko odbyło się 
w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Jednak to nie koniec wrażeń.

15 października odbyły się 
kolejne w ramach projektu war-
sztaty z podstaw fotografii pro-
wadzone przez profesjonalnego 
fotografa Piotra Tołłoczko. Po 

w grudniu i już na stałe zagościć 
w sokolnickiej świetlicy.

Zwieńczeniem licznych paź-
dziernikowych atrakcji była wy-
czekiwana przez dzieci zabawa 
z okazji Halloween, podczas 
której iluzjonista Maciej Duda 
zabrał uczestników w niezapo-
mnianą podróż po świecie magii. 

Karolina Kociołek
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Złota jesień na dobre za-
gościła w naszych świetlicach. 
Podczas październikowych zajęć 
dzieci z Sierpowa, Konar i Pa-
rzyc tworzyły wiele prac pla-
stycznych związanych z obecną 
porą roku. Wszystkie zdobią 
nasze świetlicowe sale.

9 października dzieciaki 
wzięły udział w warsztatach 
florystycznych, podczas któ-
rych tworzyły „Las w słoiku”. 
Warsztaty okazały się idealnym 
sposobem na połączenie dobrej 
zabawy z nauką o roślinach 
i biosferze oraz zasadach two-
rzenia kompozycji roślinnych. 
Namiastkę leśnego ekosystemu 
w zminiaturyzowanej formie – 
słoiku, dzieci zabrały do swoich 
domów.

14 października w świetlicy 
w Parzycach odbyło się spotka-
nie pt. „Dzień Seniora”. Miesz-
kanki Parzyc wzięły udział 
w prelekcji kosmetycznej, którą 
poprowadzili zaprzyjaźnieni 

Sierpów-Konary
i Parzyce

z naszą świetlicą przedstawiciele 
znanej firmy kosmetycznej. 
Uczestniczki poddały się zbie-
gowi pielęgnacyjnemu twarzy 
oraz dłoni, wysłuchały wielu 
porad oraz poznały nowe kos-
metyki. Seniorki wzięły udział 
w losowaniu nagród, każda 
z nich otrzymała drobny upo-
minek w postaci kosmetyków. 
Dziękujemy przewodniczącej 
KGW w Parzycach pani Justy-
nie Furmaniak oraz członkini 
koła pani Elżbiecie Barańskiej 
za upieczenie na tę okazję prze-
pysznych ciast. Przy herbatce 
i słodkościach seniorki miło 
spędziły październikowe popo-
łudnie.

15 października nasi milu-
sińscy wzięli udział w profesjo-
nalnych warsztatach fotograficz-
nych. Po wykładzie z zakresu 
podstaw fotografii, kolejnym 
etapem były zajęcia praktyczne 
w plenerze. Na koniec dzieciaki 
wzięły udział w sesji zdjęciowej 

w stylu retro. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
portrety!

W listopadzie w świetlicach 
środowiskowych w Sierpo-
wie i Parzycach będzie można 
obejrzeć wystawę zdjęć z pro-
jektu „Sokolniki-Las Letnisko 
– jesienna retrospektywa!”, 
w którym brały udział dzieci 
z naszych świetlic.

16 i 18 października w świet-
licach odbyły się zajęcia „Jesien-
ne wianki”. Ze zgromadzonych 
darów jesieni, tj. kasztanów, 
liści, żołędzi, szyszek, jarzę-
biny oraz dzikiej róży, grupy 
tworzyły kompozycje na sty-
ropianowych oponkach. Tak 
powstały przepiękne wianki na 
drzwi i stół.

W ostatnim tygodniu paź-

dziernika świetliczki przygoto-
wywały halloweenowe dekora-
cje. Grupy malowały słoiczki 
pomarańczową farbą akrylową, 
następnie naklejały ciemne 
obrazki. Całość udekorowaliśmy 
pomarańczową wstążką, po 
czym każdy maluch zabrał do 
domu „strasznie” fajny lampion. 
Tworzyliśmy również papiero-
we dynie.

Anna Kubczak

Zapraszamy dzieci z Sierpo-
wa, Konar i Parzyc na zaba-
wę andrzejkową, która odbę-
dzie się: 27 listopada 2019 r. 
- świetlica w Parzycach, 28 
listopada 2019 r. - świetlica 
w Sierpowie. W programie: 
tradycyjne wróżby, zabawy, 
słodki poczęstunek!
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31 października w świetli-
cy środowiskowej w Sierpo-
wie odbył się „Wieczór cza-
rów i magii”, w którym wzięły 
udział dzieci ze świetlic śro-
dowiskowych z Sierpowa, 
Konar, Parzyc, Skromnicy, 
Pełczysk, Czerchowa, Mała-
chowic-Kolonii i Sokolnik-
-Lasu.

Do magicznego świata 
wszystkich zgromadzonych 
zaprosił iluzjonista Damatus – 
pan Maciej Duda. Magik 
stworzył iście bajkową aurę 
intrygując najmłodszych 
i pobudzając ich wyobraźnię. 
W czasie pokazu świetliczaki 

Głównym celem podjętych 
działań było propagowanie ak-
tywnego stylu życia. Uczest-
nicy zwiększyli aktywność fi-
zyczną, utrwalili różne formy 
ćwiczeń ruchowych, poznali 
związek między aktywnoś-
cią ruchową a umiejętnością 
radzenia sobie ze stresem, 
a także wzmocnili poczucie 
własnej wartości. 

W ramach cyklu odbyły się 
zajęcia sportowe na świeżym 
powietrzu: rozgrywki m.in 
w piłkę nożną, siatkówkę, 
badmintona oraz gry zręcz-
nościowe i zabawy ruchowe 

„Ruch – na zdrowie”
Świetlice środowiskowe z terenu gminy Ozorków przy 
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych w październiku zrealizowały cykl zajęć 
sportowych z myślą o najmłodszych mieszkańcach 
naszej gminy.  

żywo reagowały na pojawia-
nie się, znikanie i przemiesz-
czanie różnych przedmiotów. 

Damatus z dużą dozą 
poczucia humoru zachęcał 
dziecięcą widownię do współ-
tworzenia magicznego show, 
w tym uważnego patrzenia, 
samodzielnego myślenia, 
przewidywania i działania. 
Magiczne rekwizyty przycią-
gały uwagę dzieci tak samo 
jak energetyczna osobowość 
magika. Najmłodsi amatorzy 
sztuki iluzji mistrza pożegnali 
oklaskami!

Anna Kubczak

Wieczór 
czarów i magii

w salach świetlicowych. Nie 
zabrakło rozmów o znaczeniu 
ruchu i aktywności fizycznej 
w życiu człowieka. Wszystkie 
siedem świetlic realizujących 
program pod hasłem „Ruch 
– na zdrowie” zostało dopo-
sażonych w sprzęt sportowy 
zakupiony ze środków Gmin-
nej Komisji Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych 
w Gminie Ozorków. Udział 
w zajęciach sportowych po-
zytywnie wpłynął na rozwój 
aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy 
Ozorków.      Anna Kubczak
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Święto to zwraca uwagę na los naj-
lepszego przyjaciela człowieka, jakim 
jest niewątpliwie pies, a powstało, aby 
podziękować kundelkom za ich oddanie 
i wierność, ale również by zwrócić uwagę 
na tę najliczniejszą, a często najgorzej 
traktowaną grupę psów. 

W tym dniu dzieci przyszły do przed-
szkola przebrane za pieski i przyniosły 
swoje ulubione maskotki przedstawiają-
ce właśnie czworonogi, a także zdjęcia 
swoich pupili. W każdej grupie odbywały 
się zajęcia poświęcone pieskom i opiece 
nad nimi. Dzieci wesoło bawiły się przy 
piosenkach o pieskach, żywo uczestni-
czyły w zabawach muzyczno-ruchowych 
i wykonały prace plastyczne, których 
motywem przewodnim był kundelek. 
Wysłuchały także bajeczek, których 
bohaterami były właśnie czworonożni 
towarzysze człowieka. 

Również rodzice z zaangażowaniem 
włączyli się w akcję przynoszenia karmy 
i innych niezbędnych dla psów przedmio-
tów, które 8 listopada zostały zawiezione 
przez grupy starsze do Przytuliska dla 
Zwierząt w Głownie. Przedszkolaki 
udowodniły, że potrafią dbać o zwierzę-
ta. Pamiętajmy, że każda przyniesiona 
puszka to wielka pomoc, dar serca, który 
pozwoli ocalić bezdomne psy.

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Leśmierzu

Dzień 
Kundelka 
za nami!
25 października w Gminnym 
Przedszkolu w Leśmierzu obcho-
dzony był Dzień Kundelka. Jest to 
nieformalne polskie święto kun- 
delka, czyli wszystkich wielora-
sowych psów, obchodzone corocznie 
25 października, tj. w dzień po 
wejściu w życie ustawy o ochronie 
zwierząt. Data 25 października to 
również Dzień Ustawy o Ochronie 
Zwierząt, a miesiąc październik jest 
miesiącem dobroci dla nich. 
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Dzieci wysłuchały krótkiej prelekcji przedstawiającej sy-
tuację międzynarodową II Rzeczpospolitej oraz etos żołnierza 
i ułana w społeczeństwie polskim. Miały możliwość zobaczyć 
(i przymierzyć) polski mundur wojskowy wz36, ekwipunek 
i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, m.in. 
maskę przeciwgazową oraz bezpieczne repliki broni, m.in. ra-
kietnicę, granaty, radziecki pistolet maszynowy PPSz „Pepeszę” 
czy niemiecki pistolet maszynowy MP 40. 

Uczniowie zapoznali się z techniką wojskową, łącznością 
oraz zaopatrzeniem podczas II wojny światowej. Kilku ochot-
ników wzięło również udział w mustrze. Wychowankom naszej 
szkoły bardzo spodobała się ta żywa lekcja historii, wszyscy 
dobrze się bawili, a podczas pokazu każdy znalazł dla siebie 
coś interesującego. 

Rafał Nowak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej 

Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej 
w Modlnej – pokaz historyczny „Wrzesień 1939”
4 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Modlnej wzięli udział w pokazie historycznym 
„Wrzesień 1939 – rzecz o tym jak wybuchła II Wojna 
Światowa, a zniknęła Rzeczpospolita” przygotowanym 
przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto. 
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Przygotowany przez nich 
program utrwalał najważ-
niejsze informacje związane 
z naszą ojczyzną, prezen-

Program edukacyjny „Polska – Moja 
Ojczyzna” w Szkole Podstawowej w Modlnej 
10 października 2019 roku uczniowie oddziałów 
przedszkolnych i klas I–IV Szkoły Podstawowej w Modlnej 
wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Polska – 
Moja Ojczyzna” prowadzonych przez przedstawicieli 
„Agencji Szkolno-Przedszkolnej LUPUS”.

tując podstawową wiedzę 
na temat Polski. Poruszone 
zostały zagadnienia związane 
z położeniem geograficznym 

i ukształtowanie terenu na-
szego kraju oraz dawnych 
ubiorach w poszczególnych 
regionach. 

Uczestnikom najbardziej 
podobała się część „naj”, 
w której zaprezentowano naj-
ciekawsze miejsca w Polsce. 
Pokaz zakończyła krótka pre-
zentacja wizerunku marszałka 
Piłsudskiego oraz umundu-

rowania legionów podczas 
I wojny światowej. 

Każdy z uczestników war-
sztatów otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz miał możliwość 
przebrania się w mundur żoł-
nierza I Brygady Legionów 
Piłsudskiego.

Anna Pisera 
Wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Modlnej włączyli się 
w akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej #SzkołaPamięta. 
Celem tej inicjatywy było zor-
ganizowanie działań upamięt-
niających zmarłych, zarówno 
naszych bliskich, jak i tych, 
którzy zapisali się w lokalnej 
historii. 

W ostatni piątek przed 
dniem Wszystkich Świętych, 

Ku pamięci…
25 października, uczniowie 
wraz z wychowawcami udali 
się na cmentarz w Modlnej, 
w celu upamiętnienia 142 
poległych żołnierzy 17. Wiel-
kopolskiej Dywizji Piechoty, 
której imię nosi szkoła. Po-
sprzątali groby oraz udekoro-
wali je kwiatami i zniczami. 

Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 
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Jest to drużynowa, strate-
giczna gra rozwojowa oparta 
na mitologii słowiańskiej. 
Warto podkreślić, że treści 
gry są zgodne z podstawą 
programową historii w szkole 
podstawowej. Gracze mogą 
dowiedzieć się, że pierwsi 
Słowianie wierzyli w wielu 
bogów i czcili siły przyrody. 
Poznają również najważ-
niejsze bóstwa słowiańskie 
– Swaroga (świetlistego ko-
wala jasności), Peruna (gro-
mowładnego pana energii), 
Welesa (pana ciemności) 
oraz Mokosz (zieloną matkę 
życia). 

Gra pozwala na rozwijanie 
umiejętności pracy zespoło-
wej i logicznego myślenia, 
przybliża kulturę słowiańską 

„Grodzisko” – strategiczna gra rozwojowa 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
W związku z realizacją przez „Polcentrum” w gminie 
Ozorków projektu „Ogródki Gier Rozwojowych” 
związanego  z  o twarc iem nowego  ogródka 
w Katarzynowie uczniowie klasy VII b pod opieką 
wychowawcy pani Katarzyny Górnej uczestniczyli 
4 października 2019 r. w przeprowadzonej przez 
animatorów grze strategicznej pt. „Grodzisko”. 

i uczy szacunku dla natu-
ry. W grze biorą udział 2-4 
drużyny. Ich zadaniem jest 
jak najszybsze zbudowa-
nie wszystkich budynków 
niezbędnych do stworzenia 
wioski (chaty, tartaku, kuź-
ni, cegielni, młyna, rynku, 
strażnicy) i wykonanie za-
dania kończącego, jakim jest 
utworzenie chramu, czyli 
słowiańskiej świątyni. Nad 
sprawnym przebiegiem gry 
czuwa tzw. Mistrz Gry, który 
może swobodnie dostosować 
poziom rozgrywki do uczest-
ników. Od jego kreatywności 
zależy również zaproponowa-
ny wariant gry. Na poziomie 
łatwym zawodnicy rozpoczy-
nają grę z jedną chatą, stud-
nią i polem pustym. Istnieje 

możliwość wyjęcia negatyw-
nych efektów kart wydarzeń. 
Poziom trudny to budowanie 
wszystkiego od podstaw (cała 
plansza zalesiona, jedno pole 
puste) z wykorzystaniem 
wszystkich kart. Szacowany 
czas gry waha się więc od 
półtorej do trzech godzin. 

Gra została stworzona 
w taki sposób, aby wyko-
rzystywać również obiekty 
i teren Ogródków Gier Roz-
wojowych. Z racji na bardzo 

duże zainteresowanie grą 
planszową, organizatorzy 
postanowili umożliwić jej 
rozgrywanie w kilku warian-
tach, zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym, również 
poza placem zabaw. 

Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Modlnej 9 paź-
dziernika 2019 r. wziął udział 
w specjalnym szkoleniu dla 
Mistrzów Gry zorganizowa-
nym przez Lokalną Grupę 
Działania „Ziemia Łowicka” 
w świetlicy wiejskiej w Sier-
żnikach. Nasza placówka 
spełniła wszystkie kryteria, 
aby „Polcentrum” w ramach 
projektu obdarowało szkołę 
zestawem gry „Grodzisko”. 
Staliśmy się tym samym 
jednym z 17 miejsc w wo-
jewództwie łódzkim, w któ-
rym można w nią zagrać, 
otrzymać specjalny paszport 
i pieczątkę. Gromadzenie 
przez graczy pieczątek wiąże 
się również z nagrodami, 
przyznawanymi przez Sto-
warzyszenie Dolina Skrzatów 
za pośrednictwem Lokalnych 
Grup Działania. 

Rafał Nowak 
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej  fo
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OZORKÓW

w sprawie przyjęcia dokumentu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Śliwniki

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) po-
daję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu uchwałą nr XVI/113/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Śliwniki.

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonymi na 
podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków 
/-/ Tomasz Komorowski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OZORKÓW

w sprawie przyjęcia dokumentu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała 

oraz fragmentu obrębu Solca Wielka

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu uchwałą nr XVI/114/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu 
obrębu Solca Wielka.

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonymi 
na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków 
/-/ Tomasz Komorowski

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjęcia dokumentu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych

nr 1169 i 1320 w obrębie Sokolniki-Las

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję 
do publicznej wiadomości informację o przyjęciu uchwałą nr XVI/112/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 1169 i 1320 w obrębie 
Sokolniki-Las.

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonymi 
na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków 
/-/ Tomasz Komorowski
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Zgodnie z zasadami, naj-
pierw odbyły się Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych 
w Tenisie Stołowym o Puchar 
Wójta Gminy Ozorków, które 
od wielu lat odbywają się 
w siedzibie SP Solca Wielka, 
gdzie głównym organizato-
rem jest nauczyciel W-F pan 
Andrzej Morawski. Zawody 
przeprowadzono 15 paździer-
nika br. z udziałem szkolnych 
sportowców wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy 
w dwóch kategoriach wie-
kowych – 2005-2006 i 2007 
oraz młodsi. Tak się złożyło, 
że w klasyfikacji drużynowej 
w obydwu kategoriach wyniki 
były identyczne.
I miejsce – SP Solca Wielka
II miejsce – SP Leśmierz
III miejsce – SP Modlna

Sport szkolny
Tenis stołowy na 
wysokim poziomie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej 
uprawiający tenis stołowy i jednocześnie reprezentujący 
swoją szkołę na zawodach, zaimponowali niedawno 
swoimi zdolnościami – z rakietką w ręku. 

Klasyfikacja indywidualna 
pokazała rzeczywisty poziom 
gry występujących zawod-
ników:
2005-2006 Dziewczęta
I miejsce – Natalia Kaźmier-
czak /SP Solca Wielka/
II miejsce – Antonina Kubiak 
/SP Leśmierz/
III miejsce – Julia Ciecierska 
/SP Solca Wielka/
2005-2006 Chłopcy
I miejsce – Kamil Izydorczyk 
/SP Solca Wielka/
II miejsce – Sebastian Olczyk 
/SP Leśmierz/
III miejsce – Mateusz Błasz-
czyk /SP Modlna/
2007 i młodsi Dziewczęta
I miejsce – Martyna Śnieg /SP 
Solca Wielka/
II miejsce – Wiktoria Sobczak 
/SP Modlna/

III miejsce – Alicja Marczew-
ska /SP Leśmierz/
2005-2006 Chłopcy
I miejsce – Wiktor Woźniak /
SP Leśmierz/
II miejsce – Damian Gosław-
ski /SP Solca Wielka/
III miejsce – Bartosz Ciecier-
ski /SP Solca Wielka/

W tym dniu Wójta Gmi-
ny Ozorków Tomasza Ko-
morowskiego reprezentował 
na zawodach jego zastępca 
Marian Lemański, który w to-
warzystwie dyrektor SP Solca 
Wielka Anety Pyciarz wręczył 
trofea sportowe najlepszym 
zawodnikom i wszystkim 
uczestniczącym drużynom.

Kolejny etap rozgrywek 
w tenisie stołowym jest podej-
mowany przez Łódzki Szkol-
ny Związek Sportowy orga-
nizujący Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej , który przeprowadził 
w dniu 25 października w Hali 
Sportowej MOSIR Zgierz 
Mistrzostwa Powiatu Zgier-
skiego w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych. 

Gminę Ozorków reprezen-
towały dwie szkoły – SP Solca 
Wielka i SP Leśmierz, gdzie 

lepiej się powiodło zawodni-
kom z Solcy Wielkiej. Młodzi 
sportowcy z Solcy grają na 
równym poziomie, zarówno 
na szczeblu powiatowym jak 
również w półfinałach woje-
wódzkich (tego samego dnia 
w Zgierzu) zarówno dziew-
częta jak i chłopcy zajmowali 
II miejsca. Oznaczało to oczy-
wiście, że mogą walczyć dalej 
w rozgrywkach wojewódz-
kiego finału w Wieruszowie 
w dniach 6 i 7 listopada br. 

Pod opieką swego trenera 
i wychowawcy Andrzeja Mo-
rawskiego uczniowie z Solcy 
Wielkiej brali udział w tych 
wojewódzkich zawodach, tj. 
dziewczęta – Julia Ciecierska, 
Natalia Kaźmierczak i Karo-
lina Kowalczyk, które zajęły 
VII miejsce oraz chłopcy – 
Kamil Izydorczyk, Aleksander 
Antczak i Konrad Lemański, 
którzy zajęli X miejsce. God-
ny uwagi jest fakt, że Szkoła 
Podstawowa w Solcy Wielkiej 
jako jedyna w województwie 
łódzkim wystawiła do udziału 
w zawodach drużynę dziew-
cząt i drużynę chłopców. 
Gratulacje!

Pao



www.ug-ozorkow.pl

29

Gminniak

Na prezentację zjechało 
ok. 120 osób z warsztatów 
terapii zajęciowych, domów 
pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
oraz środowiskowych domów 
samopomocy z terenu całego 
województwa łódzkiego. 

W skład Jury, którego za-
daniem było wyłonienie trzech 
laureatów prezentacji, zostali 
powołani: pani Lidia Elert – 
Wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Zgierskiego, pani 
Agnieszka Derlecka – Pre-
zes Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców SPOŁEM, pan 
Dariusz Szpakowski – Prezes 

…Nalejcie wosku na wodę, 
poznacie swoją przygodę…
W budynku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział 
Łódzki 30 października br. odbyła się Prezentacja Poezji Andrzejkowej dla osób 
niepełnosprawnych. Pełna nazwa projektu nosiła nazwę „[…] Nalejcie wosku na 
wodę, poznacie swoją przygodę […] – prezentacja lokalnej poezji andrzejkowej”. 
Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.

Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”, pan 
Grzegorz Tomczak – Wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Ozorkowie oraz pani 
Dominika Bakalarz – Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Ozorkowie. Im-
prezę rozpoczęła pani Prezes 
Oddziału Łódzkiego PSLCnP 
Halina Chojnacka. 

Prezentowane wiersze 
były najróżniejsze. Niektóre 
z żartem, a niektóre całkiem 
poważne. Wszystkich nato-
miast słuchało się z zacieka-
wieniem. 

Oprócz prezentacji poezji 
na uczestników spotkania 
czekała również dyskoteka 
w rytmach disco z DjG Pro-
motion oraz poczęstunek. 
Wszyscy odjeżdżali do do-

mów z szerokimi uśmiechami 
na twarzach. 

Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących 

na Padaczkę 
Oddział Łódzki



www.ug-ozorkow.plGminniak

30

Dla ks. Bratka była to szcze-
gólna okazja do modlitwy przy 
wielkim ołtarzu na Jasnej Górze, 
a mianowicie – 25 lat swojego 
kapłaństwa, gdyż święcenia ka-
płańskie przyjął w łódzkiej kate-
drze 11 czerwca 1994 r. Ksiądz 
proboszcz z Modlnej objął też 
swoją intencją członków Orkie-
stry Dętej OSP Solca Wielka, 
która będzie niebawem obchodzić 
55-lecie istnienia. 

Drugim koncelebransem był 

Jubileuszowo w Częstochowie
20 października br. proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Modlnej ks. Piotr Bratek przewodniczył mszy św. koncelebrowanej 
w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie. 

ojciec Szymon z Zakonu Pauli-
nów odprawiający mszę świętą 
w intencji aktorów oraz zmarłego 
w końcu września br. znanego 
aktora i kabareciarza śp. Jana 
Kobuszewskiego. Na tę m.in. 
okoliczność Sanktuarium Naj-
świętszej Marii Panny na Jasnej 
Górze  odwiedziły w tym dniu 
setki pielgrzymów. Naturalnie, 
przybyli tam licznie mieszkańcy 
parafii Modlna wraz z kościelnym 
Andrzejem Granosikiem oraz 
strażacy wchodzący w skład 
Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej Solca Wielka. 
Przyjechały również panie dzia-
łające w organizacjach kobiecych 
na terenie gminy, a także radne 
gminnego samorządu Gminy 
Ozorków – Małgorzata Kowal-
ska, Anna Sowińska i Dominika 
Wiktorowska.

Wszystkim uczestnikom wy-
prawy do Częstochowy towa-
rzyszyły niecodzienne doznania 
i radość z uczestniczenia we mszy 
św. odprawianej przez swojego 
księdza proboszcza. Pani radna 
Małgorzata Kowalska i kościelny 
Andrzej Granosik czytali Pismo 
Święte, natomiast Orkiestra Dęta 
znakomicie uświetniła uroczy-
stość wykonywanymi pieśniami 
kościelnymi. Większość parafian 
przystąpiła też do komunii świę-
tej, a po mszy wszyscy stanęli 
– choć na chwilę – przed Cu-
downym Obrazem Matki Bożej 
Jasnogórskiej.

Pao
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22 października w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Leśmie-
rzu „Złote Gody” obchodziły pary 
z terenu naszej gminy. Ośrodek 
zadbał o odpowiedni wystrój, 
oprawę muzyczna w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego z Solcy 
Wielkiej i słodki poczęstunek. 

7 listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Leśmierzu 
odbyły się patriotyczne warsztaty 
plastyczne. Uczciliśmy odzyska-
nie przez Polskę Niepodległości 
poprzez wyrażenie własnych 
uczyć i emocji w formie plastycz-
nej. Wspierając postawy patrio-
tyczne i szacunek dla symboli 
narodowych, dzieci zostały zapo-
znane z wydarzeniami historycz-
nymi z tego okresu. Wykonały 
kotyliony niepodległościowe oraz 
motyle w narodowych barwach 
odzwierciedlające wolność.

16 listopada dzieci uczęsz-
czające na zajęcia Sekcji Tań-
ca Narodowego prowadzone 

Co słychać w GOK?

8 grudnia z ramienia Gminne-
go Ośrodka Kultury w Leśmierzu 
instruktor Agata Włodarczyk bę-
dzie reprezentowała Gminę Ozor-
ków na Kiermaszu Świątecznym. 
Organizowana przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Ozorkowie 
świąteczna impreza przyciąga 
szerokie grono artystów i ręko-
dzielników z terenu wojewódz-
twa łódzkiego.

przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu przez instruktora 
Mariusza Wolskiego wezmą 
udział w Turnieju Tańca Naro-
dowego w Formie Towarzyskiej 
w Ujeździe. Życzymy powo-
dzenia.

6 grudnia mikołajkowy spek-
takl „Skrzat Titelitury” w wyko-
naniu Teatru Krak – Art z Kra-
kowa obejrzą dzieci z terenu 
gminy Ozorków. Organizatora-
mi mikołajkowej imprezy jest 
Gminna Komisja Rozwiąza-
nia Problemów Alkoholowych 
w Ozorkowie, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej Gminy Ozor-
ków i Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu.

20 grudnia w Leśmierzu od-
będzie się „Opłatek dla senio-
rów” z terenu gminy Ozorków. 
O godzinie 12.00 w kościele pw. 
Opieki św. Józefa w Leśmierzu, 
proboszcz parafii ks. Paweł Pełka 
odprawi mszę św. w intencji osób 
samotnych, starszych i niepełno-
sprawnych. 

Po mszy poczęstunek dla 
uczestników wigilijnego spot-
kania w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Leśmierzu przygotuje 
miejscowe KGW, a oprawę mu-
zyczną zapewni Kapela Andrzeja 
Krajewskiego z solistką Elżbietą 
Kaczmarek.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu
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Na tę okoliczność Pre-
zydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda 
przyznał naszym złotym 
jubilatom „Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Okolicznościowe 
przemówienia skierowali 
do „złotych par” zastępca 
kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Ozorkowie 
Marek Ludwiczak i Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski. 

Witając szczęśliwe pary 
z okazji tak imponującego 
stażu małżeńskiego, obecni 
dostojnicy skierowali do 
naszych seniorów niezwy-
kle miłe słowa uznania 
i wdzięczności za przy-
kładnie spędzone w swoich 
rodzinach pół wieku. Stąd 
właśnie gratulacje z okazji 

Z okazji Złotych Godów
Na dzień 22 października br. zaproszono do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Leśmierzu „złotych jubilatów” z terenu naszej gminy. Dla wszystkich 
długoletnich par,  obchodzących 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 
urządzono tam jubileuszową uroczystość. 

tych wspólnie przeżytych 
50 lat i również najlepsze 
życzenia na przyszłość, by 
jak najdłużej funkcjonować 
w swoich związkach dla 
wspólnego dobra. 

Medal Prezydenta z dy-
plomem Wójta i kwiatami 
dla tegorocznych jubila-
tów to sprawdzona forma 
uhonorowania małżonków 
z pięćdziesięcioletnim sta-
żem, bo obecni seniorzy po 
raz kolejny czuli się bardzo 
usatysfakcjonowani. Pełni 
szczęścia dopełniły – toast 
z szampanem, „200 lat” 
w wykonaniu Amatorskie-
go Zespołu Śpiewaczego 
z Solcy Wielkiej i prezenty 
wręczane przez Wójta To-
masza Komorowskiego. 

Na sali urządzono poczę-
stunek, a na scenie, specjal-
nie dla „złotych par”, odbył 
się koncert w wykonaniu 
śpiewających pań z Solcy 
Wielkiej wraz z akompa-
niamentem kapeli ludowej. 
Co prawda, nie wszystkie 
zaproszone przez USC pary 
stawiły się w tym dniu 
w Leśmierzu, lecz to w ni-
czym nie umniejsza zna-
czenia roku jubileuszowego 
w życiu małżeństw obcho-
dzących 50-lecie zaślubin.
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l Danuta i Zygmunt Brymowie, 
l Barbara i Jan Granosikowie, 
l Wiesława i Józef Jagodzińscy, 
l Krystyna i Stefan Kaczmarkowie, 
l Krystyna i Janisław Karczewscy, 
l Urszula i Kazimierz Kubiakowie, 

Oto wykaz par jubileuszowych zaproszonych 
na uroczystość przez Urząd Stanu Cywilnego w Ozorkowie: 

l Łucja i Zdzisław Kubiakowie, 
l Ewa i Sławoj Kądzielowie, 
l Zofia i Stanisław Rogalscy, 
l Monika i Kazimierz Różyccy, 
l Irena i Tadeusz Sieradzcy. 
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy!         Pao
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Podsumowanie sezonu lo-
towego dotyczy gołębi doro-
słych i gołębi młodych, które 
uczestniczą w dziesiątkach 
konkurencji (loty na odległość 
kilkuset km), by zapracować 
na trofea sportowe dla swoich 
właścicieli – hodowców prag-
nących osiągnąć jak najlepsze 
wyniki. 

Wśród hodowców z tere-
nu gminy Ozorków, którzy 
zdobyli najwięcej wyróżnień 
z tegorocznych lotów znajdują 
się następujące osoby: Prezes 
PZHGP sekcji Ozorków Mar-
cin Chałupnik i sołtys sołectwa 
Małachowice-Kolonia Grze-
gorz Chałupnik – posiadający 
tytuły mistrzów w kategorii 
gołębi dorosłych oraz mieszka-
niec Borszyna Wiesław Karo-
lak, który jest mistrzem w ka-
tegoriach przewidzianych dla 
gołębi młodych. Oczywiście 
ozorkowska sekcja posiada 
w swym składzie wielu innych 
doskonałych hodowców osią-
gających nie gorsze wyniki niż 
nasi mieszkańcy. 

To uroczyste podsumowa-
nie rywalizacji hodowców za-
szczycił swą obecnością Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski, dla którego kierow-
nictwo Sekcji przygotowało 
podziękowania za wspieranie 
Ich działalności. Okolicznoś-
ciową statuetkę wręczył Wój-
towi Prezes Oddziału Zgierz 
PZHGP Bogdan Fudała.

Pao

Podsumowanie sezonu lotowego 2019
Tegoroczne podsumowanie sezonu lotowego dla członków Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Zgierz sekcja Ozorków miało miejsce 
w lokalu Leon 8 listopada br. Posiadacze inteligentnych ptaków z terenu gmin 
Ozorków i Parzęczew oraz miasta Ozorków przybyli tam na doroczne podsumowanie 
działalności w roku 2019, gdzie nagrodzono Ich sukcesy odniesione w prowadzonych 
przez PZHGP lotach gołębi. 
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Wójt Tomasz Komorowski 
na wstępie podzielił się smutną 
informacją o śmierci byłego 
radnego i sołtysa Leśmierza 
Sławomira Janiaka. Zgroma-
dzeni na sali szefowie jednostek 
pomocniczych Gminy uczcili 
minutą ciszy pamięć zmarłego. 

Następnie omawiano za-
sadniczy temat listopadowej 
narady, tj. funkcjonowanie sy-
stemu gospodarki śmieciowej 
w kontekście rosnących kosztów 
jego obsługi. Wójt Tomasz Ko-
morowski nawiązał do ogło-
szonego przez Gminę Ozorków 
przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych, który to przetarg 
potwierdził w złożonej (jedynej) 
ofercie – przewidywany wzrost 
kosztów, co drastycznie uszczu-
pli budżety domowe wielu ro-
dzin i zapewne obciąży znacząco 
budżet naszej gminy. Zapowiedź 
wójta o unieważnieniu przetargu 
przyjęto z pewną dozą opty-
mizmu, choć panująca w tym 
względzie świadomość naszych 
samorządowców nie pozwala 
z nadzieją oczekiwać bardziej 
korzystnego dla nas wszystkich 
rozwiązania. Liczby mówią 
same za siebie, nastąpił olbrzymi 
skok z ok. 1,5 mln do 2,8 mln zł 
za odbiór odpadów, co nie jest 
do udźwignięcia przez finanse 
naszego samorządu bez pomocy 
mieszkańców. Dlatego właśnie 
wzrost stawek opłat za odbiór 

Narada sołtysów

odpadów komunalnych jest nie-
unikniony. Jedyną ulgą, na którą 
mogą liczyć mieszkańcy może 
być lepsze zagospodarowanie 
odpadów biodegradowalnych, 
a konkretnie proponowane przez 
wójta Tomasza Komorowskiego 
zakładanie w swoich miejscach 
zamieszkania kompostowników 
(odpady zielone, art. spożyw-
cze). W przypadku zastosowania 
takich rozwiązań, dla posiadaczy 
odpadów BIO będzie możliwe 
obniżenie o 8% opłaty śmie-
ciowej. 

Ten bardzo złożony problem 
wynikający z niekorzystnej dla 
mieszkańców ekonomiki zago-

Kolejna narada Wójta Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego z naszymi sołtysami i przewodniczącym 
Zarządu Osiedla w Sokolnikach-Lesie odbyła się 7 
listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

spodarowania odpadów mobili-
zuje samorządy do złagodzenia 
tych, jakże dotkliwych dla społe-
czeństwa obciążeń finansowych, 
lecz wszystko musi odbywać się 
w ramach obowiązującego pra-
wa. Sołtysi otrzymali od wójta 
Komorowskiego wyczerpującą 
informację w kwestii obowiąz-
kowej segregacji śmieci, nato-
miast planowane rozwiązania 
wychodzące naprzeciw oczeki-
waniom naszych mieszkańców 
będą niebawem przez samorząd 
podejmowane. 

W toczącej się dyskusji nie 
zabrakło również innych tema-
tów, które sołtysi prezentowali 

na sali obrad, jak chociażby 
akty wandalizmu na drogach 
gminnych, w wyniku których 
niszczone są usytuowane tam 
obiekty (np. kapliczki), nowe 
oświetlenie uliczne, koniecz-
ność korzystania przez niektóre 

dzieci z korepetycji, zasadność 
funkcjonowania w obecnym 
kształcie placówek oświatowych 
i ośrodków zdrowia, instalowa-
nie na terenie gminy masztów 
telefonii komórkowej, miej-
scowe remonty dróg lokalnych, 
pociąganie do odpowiedzialno-
ści mieszkańców zanieczysz-
czających środowisko poprzez 
palenie w piecach odpadami 
z plastiku itp., zachowanie wo-
bec dzikich zwierząt – chorych 
lub padłych. 

Zainteresowani sołtysi otrzy-
mali wyjaśnienia i stosowny 
komentarz w podnoszonych 
kwestiach od wójta Tomasza 

Komorowskiego. Na zakończe-
nie, zebrani zostali poinformo-
wani o zamierzeniach inwesty-
cyjnych na rok 2020 i związanej 
z tym sytuacji finansowej Gmi-
ny, która jest dość stabilna.

Pao
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W relacji młodego zawodni-
ka, który w imponujący sposób 
realizuje swoje zainteresowania 
czytamy: „W tym roku zade-
biutowałem w klasie MX65 na 
mistrzostwach Polski, mistrzo-
stwach centralnej Polski oraz 
mistrzostwach cross country. 
Jak na razie moje najlepsze 
osiągnięcia to dziesiąte miejsce 
na czterdzieści sześć po całym 

Kacper z klubu 
motocrossowego
Kacper Ratko jest mieszkańcem Maszkowic w gminie 
Ozorków oraz uczniem Szkoły Podstawowej w Modlnej. 
Kacper nadesłał bardzo interesującą informację do 
redakcji. Ma dopiero 12 lat i należy do Łowickiego 
Klubu Motocrossowego ŁKM Łowicz z numerem 
startowym – 824. 

sezonie w centralnej Polsce. 
Więc systematycznie ćwiczę 
kondycję oraz jazdę i technikę 
jazdy na motorze pod okiem 
trenera Pawła Wizgiera, który 
został wicemistrzem Polski. 
Bywają różne chwile – lepsze, 
gorsze ale nie poddaje się, 
żeby w przyszłym sezonie być 
jeszcze lepszym; czekają mnie 
nowe wyzwania, bo zaczynam 

rok 2020 w klasie MX85. Jest 
to piękny sport, w którym się 
zakochałem. Podziękowania 
dla rodziców, którzy wspierają 
mnie w tym sporcie i poświę-
cają dużo czasu oraz zawsze 
trzymają kciuki. Pozdrawiam, 
Kacper Ratko nr 824”.

Ujmujące wyznanie młode-

go sportowca świadczy o posia-
danej ambicji i dążeniu do wy-
znaczonego celu. Pozostaje nam 
– sympatykom sportu, życzyć 
Kacprowi wytrwałości, rozwa-
gi, bezpiecznej jazdy i również 
szczęścia w dochodzeniu do per-
fekcji w pokonywaniu motocros-
sowych torów.                      Pao

Rozgrywki piłkarskie rundy 
jesiennej sezonu 2019/2020 dla 
drużyn kl. B zakończyły się 
27 października, a najwyższą 
lokatę w tabeli zajmuje na 
półmetku drużyna LKS Mała-
chowice, nieco niżej za nią LKS 
Modlna i LKS Orzeł Wróblew, 

Sport natomiast w dole tabeli LKS 
Santos Czerchów oraz LKS 
Skromnica. Wielką sensacją 
w tej rundzie rozgrywek był 
mecz w Czerchowie z liderem 
naszej grupy łęczyckim Gór-
nikiem zakończony wynikiem 
3:3. W kl. A drużyna LKS Mag-
nat Sierpów walczy o punkty 
aż do 23 listopada. Drużyna 
młodzieżowa Magnata – OR-

LIK uczestnicząca w ligowym 
systemie rozgrywek kończy 
rundę 17 listopada w Uniejo-
wie. Tydzień wcześniej młodzi 
piłkarze z Sierpowa podejmo-

wali drużynę z Ozorkowa, lecz 
piłkarze z Bzury odnieśli pewne 
zwycięstwo. Honorowego gola 
dla młodzieży z Sierpowa zdo-
był Bartłomiej Czapliński.   Pao
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Niepodległość wywalczo-
na w roku 1918 łatwo zapada 
w pamięć każdemu Polakowi, 
bo dzięki odzyskaniu – po 123 
latach niewoli – swojego pań-
stwa, dzisiaj możemy godnie 
żyć w wolnym kraju. Każdy 
potrafi to docenić, gdyż w grę 
wchodziła wówczas najwyższa 
wartość – niepodległa Ojczy-

Narodowe Święto Niepodległości

zna, a więc „ojcowie” naszej 
wolności dali wspaniały przy-
kład poświęcenia dla swojego 
kraju. 

Wśród wielu światłych 
postaci, swoje godne miejsce 
zajmuje bezsprzecznie wielki, 
odważny strateg – brygadier 
Józef Piłsudski, rozumiejący 
dostatecznie ówczesną sy-

tuację polityczną, by zacząć 
szukać właściwej i skutecznej 
drogi do wolności. Marszałek 
zasłużył na wielki szacunek za 
trafne podjęcie działań, którym 
sprzyjał splot okoliczności 
politycznych w Europie. Gdy 
europejskie potęgi odchodziły 
do lamusa historii, nadszedł 
chwalebny okres dla oręża pol-

Corocznie, Narodowe Święto Niepodległości mobilizuje Polaków do patriotycznych 
zachowań i również dotyczy to naszych mieszkańców, którzy przeżywali 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę w sposób bardzo uroczysty. 

skiego, by zamiast strzelać do 
siebie z przeciwstawnych oko-
pów, żołnierze stanęli w jed-
nym szeregu do walki o Polskę 
Niepodległą. 

Obchody święta 11 listopa-
da dotyczą wszystkich naszych 
rodaków i oczywiście nie moż-
na pominąć gminnych placówek 
oświatowych, gdzie czynnik hi-
storyczno-edukacyjny łączy się 
z patriotycznym wychowaniem 
dzieci i młodzieży. W piątek, 8 
listopada, nasze szkoły podsta-
wowe wpisały się znakomicie 
w patriotyczną inicjatywę za-
śpiewania o godz. 11.00 przez 
całą polską brać uczniowską 
hymnu narodowego.

Pozostałe uroczystości 
w gminie Ozorków miały miej-
sce w świątyniach parafialnych 
– podejmowane z myślą przede 
wszystkim o swoich wiernych, 
przez księży proboszczów, 
którzy odprawili msze święte 
w intencji Ojczyzny. 

Już  10  l i s topada  b r . 
w kościele pw. Bożego Ciała 
i Świętego Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Modlnej 
rozpoczęto w tak podniosły 
sposób tegoroczne obchody od-
zyskania niepodległości mszą 
św. za Ojczyznę odprawioną 
przez ks. proboszcza Piotra 
Bratka. W pozostałych koś-
ciołach, tj. w Solcy Wielkiej, 
w Leśmierzu i w Sokolnikach-
-Lesie, pod kierunkiem księ-
ży proboszczów – Andrzeja 
Borczyka, Pawła Pełki i Piotra 
May-Majewskiego odbywały 
się uroczyste mszę święte, 
i również patriotyczne koncerty 
w dniu przypadającego Święta 
Niepodległości – 11 listopada. 
Zarówno w głoszonych ka-
zaniach, jak również podczas 
artystycznych występów pre-
zentowano – słowem, pieśnią 
i muzyką niepodległościowe 
wątki, pielęgnując należną pa-
mięć o osobach i zdarzeniach, 
które miały wielki wpływ na 
powrót Polski na mapę świata. 
„Jeszcze Polska nie zginę-
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ła….” – śpiewali wspólnie 
mieszkańcy gminy Ozorków 
uczestniczący w organizowa-
nych uroczystościach.

Po mszy św. w Modlnej, 
obecni mieszkańcy i nasi sa-
morządowcy z Wójtem Gminy 
Ozorków Tomaszem Komo-
rowskim na czele zgromadzili 
się przed tablicą na murze mod-
lińskiego kościoła upamięt-
niającą działania 1 Szwadronu 
Legionów Polskich w Modlnej 
i Sokolnikach pod dowódz-
twem rotmistrza Władysława 

Beliny-Prażmowskiego. Wójt 
Tomasz Komorowski wygłosił 
krótkie przemówienie nawią-
zując do nieoszacowanego bo-
haterstwa i patriotyzmu wielu 
Polaków w czasie I wojny 
światowej, co sprawiło powrót 
Rzeczypospolitej do grona 
państw Europy. Dla uczcze-
nia pamięci patriotycznych 
zmagań walczących Polaków, 
zarówno władze naszej Gmi-
ny jak i przybyłe delegacje 
parafian złożyły przed tablicą 
kwiaty.                                Pao
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PERSONALIA
MAREK LUDWICZAK
Zastępca kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego w Ozorkowie. Absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Od 1994 roku jest pracownikiem 
samorządowym. Poprzednio pracował 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi, a od 
12 lat pełni funkcję zastępcy kierownika 
USC w Ozorkowie. Żonaty, znak zodiaku – 
Lew. Żona – Katarzyna jest pracownikiem 
ochrony zdrowia. Ojciec dwóch synów 
– Aleksandra i Michała. Zainteresowania: 
sztuki plastyczne, turystyka.

MICHAŁ KOWALSKI
Radny Gminy Ozorków VIII kadencji 

wybrany z okręgu Helenów, Aleksandria. 
Z wykształcenia informatyk z tytułem ma-
gistra inżyniera o specjalności sieci kom-
puterowe. W swoim zawodzie pracuje od 
2002 roku. Od 2010 roku jako pracownik 
samorządowy zajmuje stanowisko infor-
matyka w Urzędzie Gminy w Parzęczewie. 
Reprezentuje klub LZS Helenów w gmin-
nych zawodach sportowych w strzelectwie 
oraz rzucie lotką. Inicjator powołania 
Stowarzyszenia „Helenów Bez Granic”. Przez kilkanaście lat pro-
wadził i redagował serwis internetowy Miasta i Gminy Ozorków 
– Ozorków.net. Żonaty, córka Oliwia – uczennica pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. Zainteresowania: astronomia, fotografia, sport, 
dziennikarstwo, podróże.

KRZYSZTOF KALIŃSKI
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla 

Sokolniki-Las, wieloletni członek Rady 
Osiedla w Sokolnikach-Lesie. Od 30 lat 
stały mieszkaniec tej miejscowości. Emeryt, 
wdowiec, znak zodiaku – Rak, wykształcenie 
średnie techniczne. Ojciec pełnoletniego 
syna Mateusza. Zaangażowanie w sprawy 
lokalnej społeczności wiąże z podstawowym 
priorytetem decydującym o życiu współ-
mieszkańców – dbałością o środowisko 
naturalne. Zainteresowania: przyroda, sport – piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka.

GRZEGORZ CHAŁUPNIK
Wicemistrz Sekcji Ozorków Polskiego 

Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
Oddział Zgierz w lotach gołębi dorosłych za 
2019 rok. Sołtys sołectwa Małachowice-Ko-
lonia (I kadencja). Prowadzi gospodarstwo 
rolne o pow. 10 ha, wcześniej pracował jako 
funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej 
– w JRG Zgierz i JRG Ozorków. Żonaty, 
znak zodiaku – Wodnik. Żona – Iwona, 
przewodnicząca KGW w Małachwicach-
-Kolonii. Dzieci: dwóch synów – Michał 
i Bartek, uczniowie szkół średnich, córka Julia – 3,5 roku. Zaintere-
sowania: sport – strzelectwo (czołowy zawodnik sekcji strzeleckiej 
LKS Małachowice), piłka nożna. Życiowe hobby – od 25 lat hodowla 
gołębi pocztowych.  




