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Sięgając pamięcią do ubiegłego roku, Zarząd 
Gminy Ozorków na przełomie stycznia i lutego 
zmuszony był do zwołania dwóch nadzwyczajnych 
sesji Rady Gminy, by zabezpieczyć środki budżeto-
we na zadania związane z zimowym utrzymaniem 
dróg. Choć podczas ostatniej zimy śniegu było jak 
na lekarstwo, minusowe temperatury w nocy stwa-
rzały niebezpieczne warunki drogowe w postaci 
gołoledzi. Dziś choć o śniegu możemy pomarzyć, 
a noce z temperaturą poniżej zera policzyć na pal-
cach, nasz samorząd musi mierzyć się z o wiele 
większymi wydatkami, na które będzie musiał 
znaleźć fundusze. 

Może się to Państwu wydać nudne, ponieważ od 
kilku numerów publikujemy na łamach „Gminnia-
ka” artykuły poświęcone odbiorowi i gospodarce 
odpadami komunalnymi, jednak temat produko-
wanych przez nas wszystkich śmieci urósł do rangi 
ogromnego problemu finansowego, o czym mogą 
Państwo przeczytać w artykule na str. 7.

Wracając jeszcze do aury za oknem, przyznam 
się Państwu, że liczyłem na choć najmniejsze, nieza-
powiedziane przez synoptyków, opady śniegu. Nie-
stety zarówno uczniowie podczas ferii zimowych 
o szaleństwie w białym puchu musieli zapomnieć, 
jak również zdezaktualizowało się przysłowie 
„luty – obuj chłopie dobre buty”, a widok kluczy 
ptaków powracających z południa oraz bazie na 
wierzbach każą zadać sobie pytanie, czy naprawdę 
wiosna tuż, tuż?

Jeśli zmiany klimatyczne spowodują, że na na-
szej szerokości geograficznej, śnieg będzie jedynie 
wspomnieniem, wszelkiego rodzaju inwestycje dro-
gowe czy budowlane będą mogły być wykonywane 
przez cały rok. Gmina Ozorków wraz z samorządem 
Gminy Łęczyca przygotowuje się do remontu drogi 
dojazdowej w Sierpowie (więcej na str. 9), a to 
dopiero początek zadań, które czekają nas w roku 
bieżącym. 

Tym samym w oczekiwaniu na kalendarzową 
wiosnę i pierwsze promienie ciepłego słońca, 
zachęcam do lektury lutowego „Gminniaka”, nie 
tylko najmłodszych, którym poświęciliśmy wiele 
stron obecnego wydania, ale wszystkich zaintere-
sowanych życiem naszego samorządu. 

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski

Wójt Gminy Ozorków
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Konkurs Gminniaka!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy – nr 2. 
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział w lo-
sowaniu nagród jest zgromadzenie wszystkich sześciu 
kuponów. 
Dalsze informacje znajdą Państwo na kolejnych kuponach.

Budowę dzisiejszej siedzi-
by Urzędu Gminy Ozorków 
zapoczątkował w połowie XIX 
wieku Karol Scheibler, znany 
łódzki przemysłowiec, a dokoń-
czył jego młodszy brat Adolf. 
Choć ten drugi nie posiadał 
„geniuszu” gospodarczego 
Karola i daleko mu było do 
„gigantów” włókienniczej Ło-
dzi, jednak dzięki jego zamiło-
waniu do piękna dziś Ozorków 
może poszczycić się rezydencją 
w stylu klasycystycznym przy 
ul. Wigury 14, parkiem nad 
rzeką Bzurą oraz podziwiać 
rosnącą na dziedzińcu Urzędu 
ponad 150-letnią lipę. 

Zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, pod opieką którego 
znajduje się siedziba Urzędu 

Będzie cieplej i bezpieczniej
Optymalizacja kosztów związanych z ogrzewaniem siedziby Urzędu Gminy Ozorków 
przy ul. Wigury 14 była jednym z powodów aplikowania w ubiegłym roku przez 
włodarzy Gminy o dotację na wymianę okien z budżetu Województwa Łódzkiego 
w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Gminy Ozorków, przedmiotem 
wniosku o dotację była wymia-
na okien oraz renowacja jedne-
go okna w celu pełnienia przez 
niego funkcji świadka historii. 
Udzielona dotacja wyniosła 
75 000,00 zł. W ramach zadania 
wymieniono 32 okna za kwotę 
prawie 156 000,00 zł. Reno-
wacja jednego okna wyniosła 
7 650,00 zł. Reszta środków 
w wysokości ponad 88 000,00 
zł pochodziła z budżetu Gminy 
Ozorków. 

 – Stolarka okienna znajdo-
wała się w bardzo złym stanie 
technicznym. Aby uniknąć 
wypadnięcia okien, niektóre 
z nich zostały zabite gwoździa-
mi, by nie stanowić zagrożenia 
dla pracowników Urzędu jak 
i przechodniów. Ich nieszczel-
ność powodowała ogromne 

straty ciepła, co przekładało 
się na wysokie koszty ogrze-
wania budynku, a podczas 
obfitych opadów deszczu, woda 
przedostawała się do środka, 
zalewając nie tylko podłogi, 
ale także zlokalizowaną wokół 
okien instalację elektryczną, 
powodując zwarcia elektrycz-
ne i stwarzając jednocześnie 
niebezpieczeństwo dla pra-
cowników i klientów – mówi 
Wójt Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski. 

Spośród 161 wniosków 
złożonych do Departamentu 
Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego WŁ, dotację 
otrzymało 80 wnioskodawców 
na łączną kwotę 5 000 000,00 
zł. Tylko dwa podmioty z terenu 
powiatu zgierskiego otrzymały 
środki na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków 

województwa łódzkiego. Obok 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wszystkich Świętych w Bełdo-
wie, była to Gmina Ozorków. 

/Red./
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Ogłoszenie o naborze 2/2020/G
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje 

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3 Zakres tematyczny:
 Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (§2 
ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.);

3 Termin składania wniosków: 
 od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r.

3 Limit dostępnych środków: 
 204 000,00 zł

3 Miejsce składania wniosków: 
 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 

Głowno

3 Forma wsparcia:
 Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% wnioskowanej kwoty pomocy. Wy-

sokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek 
sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty. 
Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 17 000,00 zł.

3 Zadanie:
 W ramach zadania grantowego wzmocniony zostanie kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych poprzez dofinansowanie podmiotów w zakresie doposażenia orkiestr i zespołów 
muzycznych w instrumenty muzyczne i stroje oraz doposażenie grup aktywizujących (LSR).

3 Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
 Cel ogólny – Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „POLCENTRUM”
 Cel szczegółowy – Wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022 r.

Informacje na stronie internetowej www.polcentrum.pl, tel. 42 719 90 64, 512594417. 

Zapraszamy.



www.ug-ozorkow.pl

5

Gminniak

Pierwszy z przyjętych 
przez radnych aktów praw-
nych dotyczył, podobnie jak 
podczas grudniowej sesji, 
pomników przyrody. Tym 
razem uchwała związana 
była z pomnikami przyrody 
rosnącymi na działce nr 39/10 
położonej w Leśmierzu. Po-
mnikami przyrody pozosta-
ją dwa platany klonolistne 
o obwodzie pni 433 cm i 328, 
miłorząb japoński o obwo-
dzie pnia 282 cm oraz trzy 
jesiony wyniosłe o obwodach 
pni: 376 cm, 346 cm i 316 
cm, które zostały uznane za 
pomniki przyrody rozporzą-
dzeniem Nr 12/91 Wojewody 
Łódzkiego z dnia 16 grudnia 
1991 r., a także białodrzew 
o obwodzie pnia 400 cm, dąb 
szypułkowy o obwodzie pnia 
383 cm i lipa drobnolistna 
o obwodzie pnia 300 cm, 
uznane za pomniki przyrody 
zarządzeniem Nr 8/90 Prezy-
denta Miasta Łodzi z dnia 10 
stycznia 1990 roku. 

Druga podjęta na stycz-
niowej sesji uchwała doty-
czyła zniesienia form ochrony 
przyrody z drzew uznanych 

Echa ostatniej sesji Rady Gminy Ozorków
Tradycyjnie, w ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 
stycznia br. odbyło się posiedzenie radnych naszej 
gminy, podczas którego podjęto siedem uchwał. 
Wszystkich, którzy nie śledzili przebiegu obrad za 
pośrednictwem internetu, zachęcamy do zapoznania 
się z krótką relacją.

za pomniki przyrody także 
rosnących na działce nr 39/10 
w Leśmierzu. Akt prawny 
obejmuje następujące drze-
wa: dwa świerki pospolite 
(obwody pni: 220 cm i 215 
cm), jesion wyniosły (obwód 
pnia 299 cm) oraz białodrzew 
(obwód pnia 458 cm), które 
utraciły wartości przyrod-
nicze.

P o d e j m u j ą c  t r z e c i ą 
i czwartą uchwałę, radni wy-
razili zgodę na: zawarcie 
umowy dzierżawy działki 
rolnej o powierzchni 0,1919 
ha oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 182/4 poło-
żonej w obrębie geodezyj-
nym i miejscowości Skotniki 
w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy na okres 3 lat 
oraz wydzierżawienie części 
nieruchomości o powierzchni 
108 m2 położonej w obrębie 
geodezyjnym i miejscowości 
Sokolniki-Las przy ul. Ozor-
kowskiej 56a oznaczonej jako 
działka nr 1091/6 na okres 
trzech lat na cele handlowe. 

Piąty akt prawny proce-
dowany podczas stycznio-

wej sesji dotyczył przyjęcia 
„Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy 
Ozorków na lata 2020-2025”, 
którego zadaniem jest stwo-
rzenie podstawowych zasad 
gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy oraz 
ustalenie strategii działania 
w zakresie polityki mieszka-
niowej zaspokajającej potrze-
by wspólnoty samorządowej. 

Na wspomniany zasób 
składa się 15 lokali mieszkal-
nych o łącznej powierzchni 
782,2 m2, w tym 4 lokale 
socjalne, w budynkach bę-
dących własnością Gminy 
lub w takich, gdzie Gmina 
jest jednym ze współwłaści-
cieli. Gmina nie przewiduje 
powiększenia zasobu miesz-
kaniowego, a działania sa-
morządu będą koncentrować 
się na utrzymaniu obecnego 
zasobu w należytym stanie 
technicznym, który jest zróż-
nicowany i zależy od wieku 
budynków, ich konstrukcji 
oraz wyposażenia w insta-
lacje. W latach 2020-2025 
w celu poprawy stanu tech-
nicznego i estetyki budynków 
zaplanowano przeprowadze-
nie kapitalnych remontów 
dwóch budynków, tj. w Solcy 
Wielkiej i Sokolnikach-Le-
sie, a także bieżące naprawy 
i konserwacje pozostałych 
budynków i lokali w zależno-

ści od potrzeb i posiadanych 
środków budżetowych. 

Gmina będzie kontynuo-
wać sprzedaż lokali w opar-
ciu o składane wnioski osób 
wynajmujących mieszkania, 
a uzyskane w ten sposób 
środki będą przeznaczane na 
remonty pozostałych lokali, 
w tym świetlice, biblioteki 
oraz lokale użytkowe. 

Ostatnie dwie uchwa-
ły podjęte na sesji miały 
charakter okołobudżetowy. 
Pierwsza z nich wprowadzała 
zmiany do budżety Gminy 
Ozorków na rok 2020, gdzie 
zarezerwowano m.in. środ-
ki na modernizację budyn-
ku mieszkalnego w Solcy 
Wielkiej 49 – działka nr 336 
(45 000,00 zł) oraz budynku 
Ośrodka Zdrowia w Sokol-
nikach-Parceli (25 000,00 
zł). W związku z przyjęciem 
ww. uchwały, kolejny akt 
prawny dotyczył zmian za-
pisów Wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ozorków 
na lata 2020-2033. 

*     *     *
Szczegó łowy wykaz 

uchwał oraz ich treść dostęp-
ne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków, a przebieg 
obrad jest nagrywany i pub-
likowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wy-
niki głosowań. 

/Red./
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O pomoc, która realizo-
wana jest w ramach działania 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” z PROW 2014-
2020,  może wystąpić rolnik 
posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 
1 ha i nie większe niż 300 
ha. Wnioskodawca powinien 
zarabiać na produkcji zwierzę-
cej lub roślinnej, o czym ma 
świadczyć przychód w wy-
sokości co najmniej 5 tys. 
zł, odnotowany w okresie 12 
miesięcy wstecz od momentu 
złożenia wniosku. Konieczna 
jest także obecność w krajo-
wym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospo-

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo 
przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy 
chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, 
mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

darstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płat-
ności. Co istotne, przyznanie 
pomocy nie jest uzależnione 
od wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa. Nie trzeba 
również wykazywać wzrostu 
wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR 
mogą zostać objęte trzy ka-
tegorie inwestycji: ulepsza-
jące już istniejące instalacje 
nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania; jedno-
cześnie powiększające obszar 
nawadniania oraz ulepszające 
już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na 
nawadnianie należy: w przy-

padku ulepszenia istniejących 
instalacji –doprowadzić do 
oszczędności wody na po-
ziomie co najmniej 10 proc.; 
w przypadku powiększenia 
obszaru nawadniania – wy-
kazać brak znaczącego ne-
gatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko; 
w przypadku inwestycji wpły-
wających na jednolite części 
wód powierzchniowych lub 
podziemnych, których stan ze 
względu na ilość wody został 
w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu określony 
jako mniej niż dobry – wyka-
zać  faktyczną (efektywną) 
oszczędność wody. Stąd też 
każda z inwestycji w nawad-
nianie musi mieć zainstalo-
wane urządzenie do pomiaru 
zużycia wody.

Pomoc finansowa na jed-
nego beneficjenta i jedno 
gospodarstwo wynosi mak-
symalnie 100 tys. zł, przy 
czym refundacji podlega 50 
proc. kosztów poniesionych 

na realizację inwestycji (60 
proc. w przypadku młodego 
rolnika). Minimalny poziom 
kosztów inwestycji musi być 
wyższy niż 15 tys. zł. Obowią-
zuje brak podziału inwestycji 
na etapy –  złożenie wniosku 
o płatność końcową powinno 
nastąpić przed upływem 24 
miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o przyznaniu pomo-
cy, lecz nie później niż do 30 
czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinanso-
wać z tego programu m.in. 
budowę studni i zbiorników; 
zakup maszyn i urządzeń 
do poboru, magazynowania, 
uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, 
instalacji nawadniających 
i systemów do sterowania 
nawadnianiem. 

Wnioski przyjmują od-
działy regionalne ARiMR, 
można je także składać za 
pośrednictwem biur powia-
towych.   

Źródło: ARiMR
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Na łamach „Gminniaka”, cyklicznie już pojawiają się artykuły 
dotyczące odpadów. Maja one na celu informowanie naszych miesz-
kańców o działaniach, które podejmujemy, aby ustabilizować wyso-
kość opłat za odpady oraz wyjaśniać stosowane przez naszą Gminę 
rozwiązania. Mobilizacją do takich działań są wysokie koszty gospo-
darowania odpadami, jakie obecnie ponosimy jako gmina, znacznie 
przekraczające kwoty pochodzące z tytułu opłat od mieszkańców, 
nawet z podwyższonej do 25 zł stawki od osoby. 

Na chwilę obecną szacujemy, że z budżetu Gminy Ozorków 
przy przyjętej stawce od osoby, będziemy musieli dołożyć około 
1,3 miliona złotych, które to pieniądze tak naprawdę powinny być 
przeznaczone na inne zadania, również potrzebne mieszkańcom.

Jak informowałem wcześniej, naszym problemem jest wyjąt-
kowo duża ilość wytwarzanych odpadów, które pomnożone przez 
stawki jednostkowe, dają wartości rzędu milionów złotych. Z jednej 
strony mamy w ofercie wykonawcy stawki za każda tonę odpadów 
bardzo zbliżone do oferowanych innym gminom, a z drugiej strony 
nieporównywalnie dużą ilość wytwarzanych odpadów. Dopiero ten 
iloczyn daje wartość oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Sytuacja ta wymusza na nas wprowadzanie nowych roz-
wiązań, które powinny spowodować realne zmniejszenie ilości 
odpadów.
l Pierwszym działaniem, które podjęliśmy, było wyłączenie z syste-

mu nieruchomości niezamieszkałych, m.in. cmentarzy, zakładów 
produkcyjnych i usługowych itp., ponieważ zmiany w ustawie 
wprowadzone we wrześniu 2019 roku skutkują obowiązkowym 
zmniejszeniem opłat dla tego rodzaju podmiotów. Dla przykładu: 
gdyby firma pozostała w gminnym systemie odpadów, za pojemnik 
np. 5 m3 nie mogłaby zapłacić więcej niż 246,23 zł, a za pojemnik 
7 m3 – nie więcej niż 334,72 zł. Takie stawki zupełnie odbiegają 
od rzeczywistości, biorąc pod uwagę, ile odpadów można tam 
umieścić. Mogę tutaj wskazać, że za jedną tonę średnio należy 
zapłacić firmie wywozowej około 1 tysiąca złotych. 

l Drugim etapem zmian jest sprawa dotycząca bioodpadów, 
ponieważ ich ilość, którą wytwarzamy jest ogromna, a odpady 
te należą do jednych z najdroższych. 
Od tego roku istnieje możliwość zagospodarowania odpadów 

w przydomowych kompostownikach. Zachętą tutaj jest możliwość 
skorzystania z przysługującej 8% ulgi w opłacie. Taka korzyść doty-
czy bezpośrednio tych, którzy takie deklaracje złożą, jednak można 
również oczekiwać, że na skutek zmniejszenia ilości odbieranych 

odpadów biodegradowalnych, kolejne oferty firm odbierających 
odpady powinny być tańsze.

Składając taką deklarację pamiętać należy o dwóch kwestiach: 
l należy realnie posiadać kompostownik. Składając oświadczenie 

osoba oświadcza, że posiada kompostownik i będzie w nim kom-
postować odpady; 

l osoby które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów, nie 
mogą już wprowadzać tych odpadów do systemu gminnego, ani 
do brązowych worków ani też na PSZOK.
Co można kompostować?
Kompostować można wiele rodzajów odpadów organicznych 

pochodzenia roślinnego, zarówno frakcji zielonej jak również frakcji 
kuchennej, Są to: skoszona trawa, darń, igliwie, liście, rozdrobnione 
gałęzie, resztki roślin, kwiaty, chwasty, resztki i obierki owoców, 
warzyw.

Czego nie wrzucać do kompostownika? 
Kompostowaniu nie wolno poddawać resztek mięsa, całych jaj 

czy kości. Odpady takie należy wyrzucać jako zmieszane.
Jak należy kompostować?
Kompostowanie może odbywać się bez zastosowania żadnych 

urządzeń (kompostowanie w pryzmie) lub poprzez wydzielenie prostą 
konstrukcją z ażurowymi ściankami. Istotne jest, aby układanie mate-
riału do kompostowania umożliwiało maksymalny dostęp powietrza 
do kompostownika, poprzez chociażby stosowanie naprzemiennie 
warstw z drobnych gałązek lub innych tego typu odpadów lub ele-
mentów, które ułatwią dostarczanie powietrza (np. rura perforowana). 
Kompostownika nie należy ubijać oraz ugniatać, wymagane jest 
natomiast jego okresowe podlewanie.

Odpady + woda + tlen + czas = kompost
Gdzie można kompostować?
Przepisy nie określają wprost warunków technicznych dla 

kompostowania. Stosuje się obecnie wymagania określone w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i tak: 
w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej 
można zastosować odległości dla kompostowników o pojemności 
do 10 m3, następująco:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych 
w zabudowie jednorodzinnej; 

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
Co można zrobić z kompostem?
Już po kilku tygodniach możemy uzyskać z odpadów wartościowy 

nawóz, możliwy do dowolnego zastosowania, czy to na działce czy też 
w doniczce, do każdego rodzaju uprawy. Zapewne proces komposto-
wania oraz zalety kompostu nie są obce rolnikom czy działkowcom, 
niemniej przypominam o tych walorach, a pozostałych zachęcam do 
tego rodzaju postepowania.

Gmina Ozorków z dużą determinacją będzie podchodzić do te-
matu ograniczenia ilości odbieranych odpadów biodegradowalnych, 
ponieważ ich wytwarzana ilość, około 1 tysiąca ton rocznie, ma wielki 
udział w kosztach odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Zachęcam 
tych, którzy mogą zagospodarowywać te odpady we własnym zakresie 
do składania deklaracji.

Tomasz Komorowski 
Wójt Gminy Ozorków

Kompostowanie. Nowe zasady 
postępowania z odpadami w naszej gminie
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Podczas uroczystego spotkania w sali 
naszego Urzędu, w otoczeniu większości 
urzędników i władz Gminy Ozorków 
z Wójtem Tomaszem Komorowskim 
na czele – świeżo upieczona emerytka 
utwierdziła się zapewne w przekonaniu, 
że czas spędzony na pracy zawodowej 
dla Gminy Ozorków będzie bardzo mile 
wspominać. Serdeczne podziękowania za 
wieloletnią pracę składali Pani Zdzisławie 
przedstawiciele gminnego samorządu 
oraz poszczególni pracownicy Urzędu 
Gminy Ozorków. 

Doskonała atmosfera, wiele przyja-
znych gestów i serdeczności kierowanych 
do bohaterki dnia to jednocześnie wspa-
niałe rozpoczęcie życia na emeryturze 
i niezbity dowód, że ostatnie miejsce 
pracy Pani Zdzisi było bardzo dobrym 
wyborem. Warto też nadmienić, że 
Pani Zdzisława Pietruszewska to Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sokolnikach-Parceli, a więc również 
animatorka życia kulturalnego na odcinku 
swego społecznego działania. Nie da się 
więc ukryć, że dotychczasowa aktywność 
społeczna w najbliższym otoczeniu nie 
pozwoli Jej całkowicie spocząć „na lau-
rach” i będzie zapewne nadal udzielać się 
dla dobra organizacji kobiecych w gminie 
Ozorków. Jej szerokie zainteresowania, 
rękodzielnicze zdolności, doświadcze-
nie oraz predyspozycje do działalności 
społecznej jeszcze nie raz zaprocentują 
i potrwają zapewne do prawdziwej jesieni 
życia. 

Mimo to, naszej zasłużonej emerytce 
i koleżance z pracy życzymy udanego 
wypoczynku, zadowolenia z najbliższej 
rodziny, sporo wnuków i długich beztro-
skich lat życia.         

Pao

Pożegnanie Pani Zdzisi 1 4  s t y c z n i a  b r .  p r a c o w n i c y 
Urzędu Gminy Ozorków pożegnali 
odchodzącą na emeryturę, po 
10 latach pracy – w Referacie 
Administracji i Gospodarowania 
Mieniem naszego Urzędu Panią 
Zdzisławę Pietruszewską. Pani 
Zdzisia skorzystała z przysługującego 
prawa do emerytury, a więc należało 
w sposób zwyczajowo przyjęty spotkać 
się z pracownikami i ze wzruszeniem 
wypowiedzieć kilka pożegnalnych 
zdań, ale tak naprawdę może tu 
mieć zastosowanie tylko jedno 
powiedzenie – „do zobaczenia”. 
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W 2018 roku podjęte zo-
stały odpowiednio uchwały 
przez Radę Gminy Ozorków 
i Radę Gminy w Łęczycy, 
wyrażające zgodę na zawarcie 
porozumienia międzygmin-
nego w sprawie wspólnej 
realizacji przebudowy drogi 
w Sierpowie, określającego 
między innymi wspólne fi-
nansowanie w wysokości 50% 
poniesionych wydatków. Na 
podstawie zawartego Porozu-
mienia opracowano dokumen-
tację projektową drogi o dłu-
gości 445 mb, która została 

Już niebawem 
ruszy przebudowa 
drogi w Sierpowie 
19 lutego 2020 r. upłynął termin składania ofert na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej 
w Sierpowie, gmina Ozorków”, które realizowane będzie 
przez Gminę Ozorków i Gminę Łęczyca w odpowiedzi 
na wnioski zgłaszane przez mieszkańców okolicznych 
miejscowości obu gmin. 

zatwierdzona przez Starostę 
Zgierskiego dnia 26.02.2019 r.  

W 2020 roku Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorow-
ski z Wójtem Gminy Łęczyca 
Jackiem Rogozińskim przy 
kontrasygnacie Skarbników 
obu gmin Małgorzaty Domań-
skiej i Agnieszki Kaszubskiej 
podpisali drugie Porozumienie 
Międzygminne określające 
udział pomocy finansowej 
i zasady wspólnej realizacji 
zadania w zakresie przebudo-
wy drogi dojazdowej w Sier-
powie.

Inwestycja obejmuje nastę-
pujące roboty: na odcinku dro-
gi do PKS-u położona zostanie 
nowa nawierzchnia bitumicz-
na na istniejącej szerokości 7 
m, natomiast na odcinku drogi 
o nawierzchni gruntowej na 
szerokości nawierzchni 3,5 
m, po uprzednim korytowaniu 
pod konstrukcję drogi oraz 
wykonaniu podbudowy z kru-
szywa łamanego, położone 
zostaną warstwa wiążąca oraz 
warstwa ścieralna z mieszan-

ki mineralno-asfaltowej. Na 
obydwu odcinkach zostaną 
wykonane pobocza utwar-
dzone kruszywem łamanym 
o szerokości 0,75 m i grubości 
warstwy 15 cm. 

O rozstrzygnięciu postępo-
wania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w celu wyło-
nienia wykonawcy będziemy 
informować Państwa na bie-
żąco w kolejnych wydaniach 
„Gminniaka”.

/Red./

Duże zapotrzebowanie na 
taki kurs sprawiło, iż sporo 
osób ubiegających się w roku 
minionym o udział w takim 
szkoleniu musiało zaczekać 
na kolejne organizowane u nas 
wykłady. Ponowne szkolenie 
– wzorem lat ubiegłych – 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Ozorków rozpoczęto 
w dniu 11 lutego 2020 r. 

Dość liczna grupa kur-
santów pragnących uzyskać 
odpowiednie zaświadczenie 
zgłębiała swą wiedzę teo-
retyczną konfrontując jed-
nocześnie poznawane prze-
pisy z praktyką na swoim 

podwórku. Uprawnieni w ten 
sposób rolnicy do stosowania 
środków chemicznych na 
pewno stają się – nazwijmy 
– mądrzejsi w tym zakresie, 
spełniają wymogi odnośnie 
kwalifikacji oraz  wspoma-
gają działania nas wszystkich 
– w dziedzinie ochrony śro-
dowiska naturalnego. Wiedza 
wyniesiona z odbytego kursu 
to nie tylko obsługa sprzętu 
i zasady stosowania właści-
wych środków chemicznych, 
ale również związane z tym 
zagadnienia prawne obligują-
ce do właściwego postepowa-
nia.                                   Pao

Szkolenie dla rolników
Organizowane kursy chemizacyjne dla rolników 
stosujących w swoich gospodarstwach środki ochrony 
roślin przy użyciu opryskiwaczy są systematycznie 
ponawiane przez specjalistów w tej dziedzinie 
rolnictwa, w naszym przypadku głównie przez osoby 
związane z funkcjonowaniem Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, takie jak np. 
pani Anna Dąbrowska. 
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W akcji wzięły udział również biblio-
teki z terenu gminy Ozorków: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Leśmierzu oraz 
filie biblioteczne w Czerchowie i Pełczy-
skach. W styczniu odbyły się spotkania 
podsumowujące udział wspomnianych 
bibliotek w programie. Wszystkie dzieci 
zostały nagrodzone słodkimi niespodzian-
kami, a najbardziej aktywni mali czytelni-
cy otrzymali nagrody książkowe. Oprawę 
muzyczną zapewniła nam uczennica ze 
Szkoły Podstawowej w Leśmierzu, Wik-
toria Walczak.  

Dziękujemy jednocześnie rodzicom za 
zaangażowanie i kontynuowanie odwie-
dzin w bibliotekach w 2020 roku.

Książka i możliwość czytania to 
jeden z największych cudów naszej 
cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Barbara Manista 
Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Leśmierzu

Styczeń w bibliotekach
„Mała książka – wielki człowiek” to kampania społeczna zorganizowana 
przez Instytut Książki w Krakowie i skierowana do przedszkolaków w wieku 
3-6 lat. Sam projekt miał za zadanie zachęcić rodziców do odwiedzania 
biblioteki i codziennego czytania dziecku, które wychowane pośród książek 
jest bardziej pewne siebie, ma większy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. Wspólne czytanie z rodzicem umacnia więź, która łączy oboje.

Academica to administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych 
wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej. Jego 
celem jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, pole-
gającej na przesyłaniu pocztą publikacji drukowanych, wypożyczeniami cyfrowymi. 

W ramach współpracy w bibliotece szkoły powstanie stanowisko czytelnicze 
umożliwiające wypożyczenie zdigitalizowanych pozycji dostępnych w zasobach 
Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej, w tym również tych chronionych 
prawem autorskim.

Obecnie nasi czytelnicy uzyskają dostęp do ponad 3 milionów pozycji w tym: 
ponad 2000 polskich czasopism, setek tysięcy artykułów, monografii, podręczników 
i skryptów. Zapraszamy uczniów, studentów i wszystkie osoby szeroko związane 
z nauką do korzystania z udostępnionych zasobów.

Tomasz Wojtkiewicz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśmierzu

Współpraca z Biblioteką Narodową
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Jachowicza w Leśmierzu rozpoczęła 
współpracę z Biblioteką Narodową 
w ramach programu Academica.
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18 stycznia w barze „Solanka” w Sol-
cy Wielkiej miał miejsce doroczny bal 
pracowników i Rady Nadzorczej, a więc 
spółdzielców-handlowców działających 
głównie na terenie miasta i gminy Ozor-
ków. Wytrawni znawcy pieczywa znają 
tę firmę jako konsumenci smacznego 
chleba oraz pączków. Firma działa sku-
tecznie pod kierunkiem doświadczonego 
duetu, tj. Prezesa Dariusza Szpakowskie-
go i Członka Zarządu Czesławy Gieragi. 

Zanim rozpoczęły się karnawałowe 
tańce – nastąpił jakby przegląd aktu-
alnego stanu Spółdzielni z określoną 
prezentacją zasobów kadrowych zajmu-
jących się wyznaczonymi zadaniami. 
Później spółdzielcy ruszyli do wesołej 
zabawy przy muzyce, którą przygotował 
zaprzyjaźniony DJ Jasiu. Poczęstunek za-
pewniła bardzo dobra obsługa „Solanki”, 
co pozwoliło na wielogodzinną i udaną 
integrację pań i panów z GS-u. 

Pao

Bal 
w Gminnej 
Spółdzielni
Tegoroczny karnawał w Gminnej 
Spó łdz ie ln i  „Samopomoc 
Chłopska” w Ozorkowie rozpoczął 
się – wzorem lat poprzednich 
– imprezą integracyjną dla 
dość licznej przecież załogi 
ozorkowskiego GS-u. 
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Grupa najstarsza, jeszcze 
przed feriami, zaprosiła bab-
cie i dziadków do przedszko-
la i przedstawiła im jasełka. 
Grupy młodsze, już po feriach, 
przygotowały specjalny wy-
stęp artystyczny w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Leśmierzu. 
Były wiersze, piosenki, tańce, 
życzenia i drobne upominki dla 
kochanych dziadków. 

Dziadkowie tłumnie przybyli 
zarówno do GOK-u, jak i do 
przedszkola, gdzie z podziwem 
obserwowali swoje wnuczęta. 
Z zapartym tchem przeżywali 
występy, nie brakowało śmiechu, 
braw i łez wzruszenia, gorących 
życzeń i czułych podziękowań. 
Po występach odbył się słodki 
poczęstunek zorganizowany 
przez rodziców dla uhonorowa-
nia zacnych gości. Mamy upie-
kły pyszne ciasta oraz zadbały 
o kawę, herbatę, soki i cukierki. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie obydwu uro-
czystości. 

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu

Babciu i Dziadku, życzymy Wam sto lat!!!
W dniach 10  s tycznia 
i 7 lutego br. przedszkolaki 
z Gminnego Przedszkola 
w  L e ś m i e r z u  w r a z 
z ukochanymi Babciami 
i Dziadkami uroczyście 
obchodzili Dzień Babci 
i Dziadka. 
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Oba te teksty nasunęły 
mi refleksję, że dzieliłem się 
z Czytelnikami „Gminniaka” 
wiedzą o walkach toczonych 
w Bitwie nad Bzurą przez dy-
wizje, pułki, bataliony i kom-
panie, za mało akcentując 
udział w nich samych żołnierzy 
w działaniu indywidualnym. 
Żeby chociaż częściowo ten 
błąd naprawić, postanowiłem 
przybliżyć Państwu przynaj-
mniej dwóch uczestników 
wrześniowych bojów. Naszego 
ziomka z Modlnej, strzelca 
konnego – pana Jana Kluskę 
i kapitana Ludwika Głowackie-
go, dowódcę 4 baterii 17 Pułku 
Artylerii Lekkiej, walczącego 
pod Modlną. Jeśli Czytelnicy 
dysponują wiedzą o udziale 
swoich bliskich we wrześnio-
wych walkach, prosimy o po-
dzielenie się nią na stronach 
„Gminniaka”. 

„Kawaleria – to dopiero 
było wojsko” – to słowa pana 
Jana Kluski ze wspomnianego 
wyżej wywiadu. Należy się tu 
Państwu wyjaśnienie, że na-
zwa tej broni nie wywodzi się 
bynajmniej od słowa kawaler, 
bo przecież służyli w niej rów-
nież żonaci żołnierze, ale od 
spolszczonego włoskiego sło-
wa – cavallo – koń. Stąd inne 
określenie kawalerii – jazda lub 
konnica. „Od małego lubiłem 
konie i zawsze chciałem służyć 
w kawalerii” – mówi dalej 
w wywiadzie. 

Pan Jan nigdy nie zdradził 

Szanowni Czytelnicy,
Zbliżając się do mety mego życiowego rajdu, dokonałem 
swoistego remanentu artykułów zamieszczanych 
w różnych czasopismach samorządowych, z których 
najwięcej, a ilość samego mnie zaskoczyła, 
zamieściłem na gościnnych łamach „Gminniaka”. 
Wśród nich natrafiłem na wywiad sprzed dwudziestu 
czterech lat z panem Janem Kluską, byłym kawalerzystą 
z Modlnej, a potem, gdy założyliśmy Sekcję Kolarską 
„Szwadron”, na napisane przeze mnie sprawozdanie 
z turystyczno-historycznej trasy szlakiem przemarszu 
pana Jana z jego szwadronem przez nasze strony 
podczas wrześniowej zawieruch wojennej. 

konia. Pan Dariusz, jego syn, 
ani razu nie widział ojca na 
traktorze. Owszem, zaprzęgał 
do ciągnięcia przez mecha-
niczne konie pługi i brony, 
ale nigdy nie zamienił cugli 
i lejc na kierownicę. Twierdził 
w wywiadzie, że „dla prawdzi-
wego kawalerzysty koń był jak 
przyjaciel. Na wojnie był towa-
rzyszem walki. Często jego los 
zależał od konia. W bitwie ginął 
i ponosił rany jak żołnierz. Koń 
i jeździec stanowili jedno”.

Chociaż w listopadzie 1938 
roku pan Jan został powołany 
do służby w 6 Pułku Strzel-
ców Konnych im. Hetmana 
Wielkiego Koronnego Stanisła-
wa Żółkiewskiego w dalekiej 
Żółkwi aż pod Lwowem, do 
której pociągiem jechało się 20 
godzin, z przydziału tego był 
ucieszony. Tam przecież czekał 
na niego koń. Był to gniadosz 
o imieniu Dreks. Cały czwarty 
szwadron, do którego nasz ka-
walerzysta został przydzielony 
dosiadał gniadych rumaków. 

Na pytanie, czy służba 
w kawalerii była ciężka, pan 
Kluska odpowiedział: „Oso-
biście nie narzekam, chociaż 
zajęć było sporo. Szczególnej 
troski wymagał koń. Kawale-
rzysta po powrocie z ćwiczeń 
do koszar, żeby nie wiem jak 
był zmęczony, musiał zająć się 
najpierw koniem, rozkulba-
czyć go, wyczyścić, nakarmić 
i napoić, a dopiero potem po-
myśleć o sobie. Musiał też poza 

wszystkimi ćwiczeniami, jakie 
miała piechota, umieć władać 
lancą i szablą, dobrze opa-
nować jazdę konną, musztrę, 
skoki na koniu i woltyżerkę”. 
Po prawie roku takich inten-
sywnych ćwiczeń, zarówno na 
terenie koszar, jak i poza nimi, 
w warunkach polowych i na 
manewrach, strzelec konny Jan 
Kluska i jego towarzysze broni 
stali się pełnowartościowymi 
kawalerzystami przygotowa-
nymi do walki.

Nasz pan Jan widocznie 
dobrze wypadł w tym bojowym 
wyszkoleniu, skoro w plutonie 
dostał przydział do sekcji (naj-
mniejszej jednostki taktycznej 
w kawalerii składającej się 
z sześciu jeźdźców) ręcznego 
karabinu maszynowego, a ma-
jąc pewnie celne oko, dostał 
odpowiedzialne stanowisko 
celowniczego. Za tę funkcję 
płacił noszeniem znacznie 
cięższego od kawaleryjskich 
karabinków kbk rkm-u Brow-
ning wzór 1928.

Zarówno pan Jan, jak i jego 
koledzy, pewnie nie przypusz-
czali, że tak szybko przyjdzie 
im w warunkach wojennych 
zdawać egzamin z wojskowego 
wyszkolenia. Wybuch wojny 
zbliżał się bowiem nieuchron-
nie. 6 Pułk Strzelców Konnych 
rozpoczął mobilizację w trybie 
alarmowym w nocy z 27 na 28 
sierpnia 1939 roku, a już tego 
samego dnia o godzinie 8.00 
osiągnął gotowość marszową. 

Ponieważ pułk razem 
z Kresową Brygadą Kawale-
rii, w skład której wchodził, 
miał walczyć w składzie Armii 
„Łódź”, dotarcie do obszaru 
działań tej armii mogło nastą-
pić transportem kolejowym. 
Brak taboru i przeciążenie wę-
zła lwowskiego, spowodowało, 
że 4 szwadron z panem Janem 
załadował się dopiero w trze-
cim, ostatnim transporcie pułku 
i wyruszył ze stacji w Żółkwi 
dopiero w nocy 1 września. 
Długa niezmiernie trasa prze-
wozu wiodła przez Brody – 

Celowniczy Kawalerii Polskiej (źródło: Steven J. Zaloga, 
Wojsko Polskie 1939-1945, Bellona, Warszawa 2011)
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Równe – Kowel – Brześć nad 
Bugiem – Siedlce – Warsza-
wę – Łowicz – Kutno (patrz: 
mapa nr 1). Dotąd szczęśliwie 
pociągi załadowane strzelcami 
konnymi nie były atakowane 
przez lotnictwo niemieckie, ale 
właśnie pod Kutnem zatrzymał 
się pociąg z nimi, ponieważ 
stacja w tym mieście, będąca 
ważnym węzłem kolejowym, 
była akurat bombardowana 
przez samoloty wroga. 

Pan Jan pewno ucieszył 
się, że zbliża się do rodzinnych 
stron w nadziei, że może przyj-
dzie mu walczyć w ich obronie, 
ale pociąg nie skręcił na Łęczy-
cę i Ozorków, lecz jechał dalej 
na zachód i w miejscowości 
Barłogi skręcił w linię magi-
strali węglowej, którą 3 wrześ-
nia w godzinach popołudnio-
wych dotarł do Poddębic. Na 
szczęście wyładunek pułku nie 
niepokojony przez niemieckie 
lotnictwo odbywał się na stacji 
położonej za miastem na lewym 
brzegu Neru. Nie miały tyle 
szczęścia dwa pozostałe pułki 
Kresowej Brygady Kawalerii, 
20 Pułk Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego z Rzeszowa i 22 
Pułk Ułanów Podkarpackich 
z Brodów oraz 13 dywizjon 
artylerii konnej. Te jednostki 
wyładowywały się wcześniej na 
stacji w Szadku i były atakowa-
ne przez samoloty Luftwaffe. 
Te nie tyle zadawały straty w lu-
dziach i sprzęcie, co utrudniały 
wyładunek opóźniając wejście 
tych oddziałów do walk, które 
już trwały w obronie linii rzeki 
Warty. 

Już sama nazwa tej rzeki 
nakazywała trwać nieugięcie 
na jej brzegach i nie dopuścić 
nieprzyjaciela w głąb kra-
ju. Niestety, jego trzykrotna 
przewaga w samej liczbie żoł-
nierzy, nie mówiąc o lepszym 
uzbrojeniu w broń maszynową 
i wsparcie znacznie liczniejszej 
artylerii, wojsk pancernych 
i lotnictwa, sprawiła, że Armia 
„Łódź” po krwawych walkach 
w obronie granic została zmu-
szona do wycofywania się 
i już 3 września stanęła na linii 
Warty.

Dopiero wtedy pułk pana 
Jana dotarł do Poddębic i po 
wyładowaniu z pociągu na-
tychmiast pomaszerował do 
miejscowości Prusinowice, 
położonej w odległości 5 ki-
lometrów od Szadku, gdzie 
skupiały się siły Kresowej 
Brygady Kawalerii. Tego sa-
mego dnia, tj. 3 września, wy-
konując rozkaz dowódcy Armii 
„Łódź”, generała dywizji Juliu-
sza Rómmla, brygada dwoma 
pułkami ułanów przekroczyła 
Wartę w mieście Warta i skie-
rowała się w stronę Błaszek 
z zadaniem powstrzymania 
uderzenia sił niemieckich na 
Sieradz i nawiązania łącz-
ności z 25 Dywizją Piechoty 
z Armii „Poznań”. Natomiast 6 
Pułk Strzelców Konnych, jako 
odwód brygady, pozostał na 
prawym brzegu Warty i zajął 
pozycję w lasach w okolicy 
miejscowości Włyń. 

Oczywiście, opisana po-
wyżej sytuacja operacyjna 
nie była znana naszemu panu 
Janowi, który jako szeregowy 
kawalerzysta nie miał dostępu 
do map ani rozkazodawstwa 
na szczeblu armii, brygady 
czy pułku. Wykonywał tylko 
bezpośrednie rozkazy dowódcy 
plutonu, a najwyżej dowódcy 
swego 4 szwadronu. 

Na użytek tego tekstu ko-
rzystałem z dość bogatej lite-
ratury historyczno-wojskowej, 
a głównie z dwóch pozycji: 
„Kawaleria samodzielna Rze-
czypospolitej Polskiej w woj-
nie 1939 roku” autorstwa Le-
ona Mitkiewicza i Jarosława 
Pałki „Generał Stefan Mossor” 
(generał ten w stopniu pod-
pułkownika dyplomowanego 
dowodził w kampanii wrześ-
niowej 6 Pułkiem Strzelców 
Konnych). 

W czasie wywiadu z pa-
nem Kluską sprzed 24 lat nie 
znałem szczegółowo działań 
bojowych nad Wartą Kreso-
wej Brygady Kawalerii, która 
z niezrozumiałych powodów 
wycofała się na prawy brzeg tej 
rzeki i dalej aż w rejon Szad-
ku, żeby pod nowym dowód-
cą pułkownikiem Grobickim 

(poprzednim był pułkownik 
Hanka-Kulesza) naprawić błąd 
i wrócić na opuszczone pozycje 
na lewym brzegu. Możemy 
sobie tylko wyobrazić rozgo-
ryczenie naszego pana Jana 
i jego towarzyszy broni, gdy 
przyszło im zamiast walczyć, 
płacić ogromnym, wyczer-
pującym wysiłkiem za błędy 
dowodzenia.

Ich 6 Pułk nie wrócił na 
kierunek miasta Warty, lecz 
4 września wieczorem przez 
Prusinowice został skierowany 
na Brodnię, a potem wzdłuż 
prawego brzegu Warty na Po-
pów celem przeprawienia się 
tam przez rzekę i zaatakowania 
lewego skrzydła nieprzyjaciela 
walczącego z łódzką 10 Dywi-
zją Piechoty. 

Niestety, most na Warcie 
był spalony i pułk nie mógł 
w pełnym składzie przeprawić 

się przez rzekę i wykonać na-
kazanego zadania. W tej sytu-
acji dowódca pułku pułkownik 
Mossor w celu rozpoznania 
sił przeciwnika i nawiązania 
kontaktu z 25 Kaliską Dywizją 
Piechoty wysłał na lewy brzeg 
Warty wpław po pobliskim 
brodzie 1 pluton 1 szwadronu 
i 4 szwadron rotmistrza Adama 
Szelocha (mylnie nazywanego 
przez pana Jana Szelągiem). 
Wysłane oddziały rozpoznaw-
cze miały wrócić do pułku do 
godziny 5.00 następnego dnia, 
tj. 5 września.

Pułk daremnie czekał na 
nich w Popowie ponosząc duże 
straty od ataków niemieckiego 
lotnictwa i od ognia broni ma-
szynowej zarówno z lewego 
brzegu, jak i z prawego, na 
którym pojawili się Niemcy. 
Nie doczekawszy się powrotu 
oddziałów rozpoznawczych, 

Dla kawalerzysty koń był największym przyjacielem 
i towarzyszem walki 

(źródło: D. Kosiński, Przedwojenna kawaleria. 
Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2013)
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rozproszone szwadrony pułku 
rozpoczęły odwrót znad Warty 
z całą Armią „Łódź”. Zarówno 
4 szwadron, jak i 1 pluton 1 
szwadronu nie tylko nie wróci-
ły do pułku, ale jakby w ogóle 
przestały istnieć. A przecież nie 
rozpłynęły się we wrześniowej 
mgle. Pan Jan i jego relacje 
przywróciły pamięć o nich 
i ich długim jeszcze szlaku 
bojowym. Oddajmy więc głos 
naszemu strzelcowi konnemu 
z Modlnej.

„Mój pułk został skiero-
wany do wsi Popów na pra-
wym brzegu rzeki. Czwarty 
szwadron, jako zwiadowczy, 
przeprawił się przez bród na 
zachodni brzeg. Ledwie wyje-
chaliśmy z rzeki, dostaliśmy się 
pod ogień niemieckich karabi-
nów maszynowych. Szczęściem, 
że Niemcy strzelali niecelnie, 
najpierw za krótko, a potem 
za długo. Ale i tak stracili-
śmy sześciu ludzi i kilka koni. 
Niewiele brakowało, a sam 
bym oberwał. Na szczęście 
pocisk trafił w hełm bokiem. 
Pozostawił na nim tylko małe 
wgłębienie” (patrz: mapa nr 2).

Rzeczywiście na lewym 
brzegu Warty w okolicy Miłko-
wic operował Oddział Wydzie-
lony niemieckiej 30 Dywizji 
Piechoty (która potem zostanie 
rozbita w naszych stronach 
w I fazie Bitwy pod Bzurą) 
w sile dwóch kompanii piecho-
ty wzmocnionych elementami 
6 batalionu ciężkich karabinów 
maszynowych. Przygniatająca 
przewaga wroga nie dawała 
tu żadnych szans naszemu 
szwadronowi. Dalej opowia-
da pan Jan: „Niemcy dużymi 
siłami przeszli rzekę i odcięli 
nam drogę do pułku. Nastą-
pił wtedy odwrót szwadronu 
przez Poddębice, Aleksandrów 
i Grotniki do Ozorkowa. Do 
miasta wjechaliśmy od strony 
Adamówka. Rotmistrz przed 
Nowym Rynkiem zatrzymał 
szwadron, żeby dać odetchnąć 
ludziom i koniom”.

W rozmowach podczas 
następnych naszych spotkań 
pan Kluska uzupełnił rela-
cję z wywiadu informacją 

Mapa nr 1

Mapa nr 2
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o wysłaniu przez dowódcę 4 
szwadronu z ulicy Nowe Mia-
sto patroli rozpoznawczych 
na zachodni skraj Ozorkowa, 
skąd można było spodziewać 
się nadciągającego od strony 
Parzęczewa nieprzyjaciela. 
Rotmistrz Szeloch okazał się 
bardziej przewidujący i ostroż-
niejszy niż pułkownik Jerzy 
Grobicki, dowódca Kresowej 
Brygady Kawalerii, który na-
stępnego dnia, zostawiwszy 
Brygadę w Grotnikach, przy-
jechał samochodem do Ozor-
kowa i o mało nie wpadł na 
niemieckie wojska, których 
kolumny przy rynku Nowego 
Miasta skręcały od Parzęczewa 
w dzisiejszą ulicę Starzyńskie-
go. Pułkownik Grobicki pisze 
w swoich wspomnieniach, że 
jego kierowca jeszcze nigdy tak 
szybko nie zawrócił samocho-
dem, ratując swego dowódcę 
przed niewolą. 

Przypuszczam z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że od 
Nowego Miasta rotmistrz Sze-
loch, nie posiadając topogra-
ficznych map wojskowych tych 

Pan Jan Kluska (źródło: Gminniak)

terenów, kierował oddziałem 
korzystając ze wskazówek 
swego strzelca konnego Jana 
Kluski. Któż inny, jak nie 
on, poprowadziłby i to nocą 
szwadron takim wówczas bez-
drożem wśród bagien, jak 
odcinkiem między Ostrowem 
a Czerchowem. Oczywiście 
nasz pan Jan przez swoja wro-
dzoną skromność nie podkre-
ślał swej ważnej roli przewod-
nika i tak dalej opisuje trasę 
przemarszu.

„Jeszcze przed wieczorem 
ruszyliśmy przez Strzeblew, Ce-
drowice do Ostrowa na nocny 
postój. Tam nie rozkulbaczając 
koni i nie wypuszczając z rąk 
wodzy drzemaliśmy tylko na 
stojąco, oparci o ściany chałup, 
płoty lub o drzewa. Szwadron 
w Ostrowie stał gdzieś tak do 
północy. W ciemnościach trzy-
mając konie za uzdy poszliśmy 
pieszo przez bagniska i mo-
kradła do Czerchowa, a potem 
do folwarku w Sokolnikach.

Z Sokolnik do Małachowic, 
gdzie był mój dom, było na 
rzut kamieniem, Korciło mnie 

strasznie, żeby zobaczyć się 
z rodzicami i żoną, poślubioną 
na tydzień przed pójściem do 
wojska. Być tak blisko i ich nie 
uściskać i ucałować… Rot-
mistrz Szeloch, chociaż bardzo 
dobry dla żołnierzy dowód-
ca, nawet nie chciał słyszeć 
o opuszczeniu oddziału nawet 
na krótko. – A jak będzie rozkaz 
wsiadać na koń? Niemcy są już 
blisko. – Prawda, że byliśmy 
w pełnym pogotowiu alarmo-
wym. Konie chociaż wpro-
wadzone do dworskich stajni, 
nie były nawet rozsiodłane, 
a wolno było tylko popuścić im 
popręgi. A my o krok od nich. 

Serce mi się krajało z żalu. 
Moi najdrożsi tak blisko, a nie 
wiedzą, że ja tutaj prawie przez 
miedzę. Trzeba trafu, że wśród 
służby folwarcznej napotykam 
swego kolegę Skowrońskiego. 
Sam się zaofiarował zawiado-
mić bliskich. Pędził do Mała-
chowic na przełaj, na bosaka. 
Moi przybiegli migiem, bez 
tchu zupełnie. Rodzice. Żona 
z koleżanką. Ileż było radości 
i łez ze szczęścia, ale zaraz 
i z żalu, że za chwilę trzeba 
się pożegnać. Spotkanie trwa-
ło krótko. Rozkaz: Na koń! 
i z siodła ledwie zdążyłem 
pomachać ręką. 

Rotmistrz kłusem prowadził 
szwadron do Modlnej. Jeszcze 
raz spojrzałem na wzgórza za 
rodzinną wsią. Gdy przejeżdża-
liśmy obok naszego kościoła, 
modliłem się w duchu do naszej 
patronki – Matki Boskiej Mod-
leńskiej, żeby obdarowała mnie 
łaską i pozwoliła szczęśliwie 
powrócić z wojny. 

Od Celestynowa szwadron 
odbił od szosy w lewo i przez 
Kotowice, Władysławów cały 
czas bocznymi drogami doje-
chaliśmy do Głowna. Stamtąd 
przez Łowicz, Sochaczew do 
Warszawy”. 

Na moje pytanie: Czy Pań-
ski szwadron podczas odwrotu 
nie był atakowany przez Niem-
ców, pan Jan odpowiedział : 
„Tylko raz. Było to w jakimś 
folwarku pod Błoniem. Szwa-
dron odpoczywał w dworskim 
parku, gdy nadleciały samoloty 

i ostrzelały nas z karabinów 
maszynowych. Ale przez korony 
drzew spadały tylko ścinane 
pociskami gałązki. Ja z kilkoma 
kolegami znaleźliśmy schronie-
nie na polu buraczanym. Nalot 
nie spowodował strat”. – A jak 
was przyjęła Warszawa? – za-
pytałem. „Pożarami i ruinami. 
Zatrzymaliśmy się na krótko 
na Saskiej Kępie. Zmęczone 
i zgłodniałe konie przywiązane 
do ulicznych drzew skuba-
ły z nich liście. Mieszkańcy 
z pobliskich domów częstowali 
nas, czym tylko mogli. Gdy 
wyjeżdżaliśmy ze stolicy sakwy 
były pełne różnego prowian-
tu. Jeszcze na ulicach Pragi 
przeszliśmy ciężkie bombardo-
wanie. Rozpadające się w gru-
zy kamienice rozerwały nasz 
szwadron na dwie części, które 
nigdy się już nie połączyły. Ta 
część, w której ja się znalazłem, 
maszerowała przez Garwolin, 
Lublin, Zamość, niedaleko 
naszego garnizonowego mia-
sta Żółkwi i Lwowa. Byliśmy 
gdzieś pod Stanisławowem, gdy 
zaczęły nas mijać całe grupy 
żołnierzy bez pasów i broni.

Nasz major, zastępca do-
wódcy 13 pułku, utworzonego 
z podobnych jak i my rozbit-
ków, nie chciał wierzyć, że roz-
broili ich bolszewiki. Wkrótce 
i my zostaliśmy otoczni przez 
sowieckie czołgi”. 

Na pytanie – Jak wyglądało 
Pana rozstanie z bronią? – nasz 
strzelec konny odpowiedział: 
„Z ciężkim sercem kładłem 
swój karabin na stos. Przed-
tem go pocałowałem. Szabla 
była przy siodle. Zabrali mi ją 
Sowieci już wcześniej, razem 
z koniem”. Na pytanie – Czy 
chociaż raz wykonał Pan tę 
sławną komendę kawaleryj-
ską: „Lance do boju, szable 
w dłoń!” – pan Jan odpowie-
dział: „Tylko podczas ćwiczeń. 
Lance w wojnie 1939 roku 
nie były przydatne. Zostały 
porzucone jeszcze nad Wartą. 
Również i szable nie wydoby-
waliśmy z pochwy. Nasz szwa-
dron nie szarżował ani razu”. 

Dziękując za wywiad po-
twierdziłem słowa pana Jana 
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Przeprawa kawalerii w bród przez rzekę 
(źródło: D. Kosiński, Przedwojenna kawaleria. 

Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2013)

– Czyli zgodnie z obowiązu-
jącym wówczas regulaminem 
walki kawalerii, która miała 
poruszać się konno, ale wal-
czyć jak piechota.

Tylko tyle powiedział o tak 
długim szlaku bojowym nasz 
strzelec konny, z tak cha-
rakterystycznym dla niego 
pominięciem własnego udział 
w tych działaniach. Może ktoś 
inny chwaliłby się, że podczas 
walk nasiekł szablą iluś tam 
Szwabów, ale nie nasz pan 
Jan, którego bardzo właśnie 
szanowaliśmy za jego nie-
koloryzowaną, wiarygodną 
i rzetelną relację. Dzięki niej 
chociaż w ogólnych zarysach 
poznaliśmy losy 4 szwadronu, 
który maszerował przez nasze 
strony. Szereg bowiem liczą-
cych się autorów literatury 
historyczno-wojskowej jego 
udział w walkach wrześnio-
wych zamyka na przeprawie 
przez Wartę pod Popowem. 
We „Wrześniowej Księdze 
Chwały Kawalerii Polskiej” jej 
autor Jan Przemsza-Zieliński 
pisze: „… 4 szwadron zaś, 
tocząc bój z przeważającymi 
siłami nieprzyjaciela, uległ 
całkowitej zagładzie”. Inną 
zupełnie wersję podaje w swej 
książce „Oddziały Kawalerii 
II Rzeczypospolitej” Lesław 
Kukawski: „Odcięty od pułku 
4 szwadron dołączył do 22 
Pułku Ułanów Podkarpackich, 
a potem do pułku Kawalerii 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
i walcząc do końca przestał 
istnieć 23 września pod Su-
chowolą”. 

Powyższa wersja dotyczy 
prawdopodobnie drugiej części 
4 szwadronu rozdzielonego 
w Warszawie bombardowa-
niem lotniczym. Ta część 4 
szwadronu, w której był nasz 
pan Jan, została, jak wspomnia-
łem wcześniej, włączona do 
13 Pułku Ułanów Wileńskich, 
z których nasz Bohater dotarł 
aż pod Stanisławów, gdzie 
został wzięto do sowieckiej 
niewoli.

Ciąg dalszy nastąpi

Stanisław FrątczakSzarża Kawalerii Polskiej – inscenizacja współczesna (źródło: internet)
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W postępowaniu rekrutacyjnym 
do Gminnego Przedszkola w Le-
śmierzu, oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Solcy Wielkiej i oddziału przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej 
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty w Modlnej nie biorą 
udziału dzieci , które już w roku 
szkolnym 2019/2020 uczęszczają 
do powyższych placówek oświa-
towych. Rodzice/prawni opieku-
nowie tych dzieci składają jedynie 
deklarację o kontynuowaniu wycho-
wania przedszkolnego przez dzie-
cko w roku szkolnym 2018/2019 
– zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
Oświatowe. 

Należy podkreślić, że do Gmin-
nego Przedszkola w Leśmierzu, 
oddziału przedszkolnego i klasy 
pierwszej w Szkole Podstawowej 
im. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego w Solcy Wielkiej oraz 
oddziału przedszkolnego i klasy 
pierwszej w Szkole Podstawowej 
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Pie-
choty w Modlnej są przyjmowane 
dzieci (kandydaci) zamieszkali na 
terenie Gminy Ozorków (zgodnie 
z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Na podstawie art. 154 ust. 1 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996 ze zm.) Wójt Gminy Ozorków 

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do:
l  Gminnego Przedszkola w Leśmierzu;

l  oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej 

l  oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej 
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

odbędzie się w terminie od 2 marca do 20 marca 2020 r.

w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 
do Zarządzenia Nr 397/2020 Wójta 
Gminy Ozorków z dnia 30 stycznia 
2020 r. ustalił harmonogram czynno-
ści w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do 
publicznego przedszkola, oddzia-
łów przedszkolnych, oraz szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Ozorków.
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Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 17.02.2020 
do 28.02.2020

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przed-
szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 
do 20.03.2020
do godz. 15.00

od 11.05.2020
do 22.05.2020
do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym doko-
nanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

od 23.03.2020 
do 03.04.2020
do godz. 15.00

od 25.05.2020 
do 29.05.2020 
do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali-
fikowanych.

07.04.2020
do godz. 15.00

01.06.2020
do godz. 15.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia.

od 15.04.2020 
do 17.04.2020
do godz. 15.00

od 02.06.2020 
do 05.06.2020
do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

20.04.2020
do godz. 15.00

08.06.2020
do godz. 15.00

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 
podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków.

Lp. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 
do 20.03.2020
do godz. 15.00

od 27.07.2020
do 31.07.2020
do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-
cyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

od 23.03.2020 
do 03.04.2020
do godz. 15.00

od 03.08.2020 
do 07.08.2020
do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.04.2020
do godz. 15.00

10.08.2020
do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisem-
nego oświadczenia.

od 15.04.2020 
do 17.04.2020
do godz. 15.00

do 21.08.2020
do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych.

20.04.2020
do godz. 15.00

24.08.2020
do godz. 15.00

Szczegółowe informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w placówkach oświatowych pod wskazanymi 
numerami telefonów:

Gminne Przedszkole w Leśmierzu tel. /42/ 718 05 87
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej tel. /42/ 718 63 24

Szkoła Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej tel. /42/ 710 13 86
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu tel. /42/ 718 05 92

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków.
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W rozgrywkach wzięli udział ucz-
niowie klas młodszych (IV–VI) oraz 
starszych (VII–VIII). Frekwencja była 
bardzo duża – na salę gimnastyczną przy-
było blisko czterdziestu zawodników oraz 
spora grupa kibiców, chcących podziwiać 
emocjonujące mecze. Po kilkunasto-
minutowej rozgrzewce poprowadzonej 
przez trenera, nastąpił wybór składów 
poszczególnych zespołów oraz ustalenie 
terminarza. Całe rozgrywki zakończyły 
się po ponad czterech godzinach, a zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni zawodnicy 
udali się do swoich domów. 

Rafał Nowak  
dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Modlnej 

Feryjny 
turniej 
piłki nożnej 
w Szkole 
Podstawowej
w Modlnej
13 stycznia 2020 roku, w pierwszy 
dzień ferii zimowych w województwie 
łódzkim, z inicjatywy dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Modlnej oraz 
nauczyciela wychowania fizycznego 
pana Przemysława Bieniasa odbył 
się turniej piłki nożnej dla dzieci 
z naszej szkoły. 
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Organizatorzy zawodów – Gmina 
Parzęczew i Marcin Maśliński – znany 
miłośnik piłkarstwa, przyjęli do udzia-
łu 10 drużyn, a wśród nich znalazła się 
drużyna zorganizowana przez sołtysa 
Borszyna Piotra Walczaka – „Gla-
diator Borszyn”. Na turniej przybyli 
także oldboje z Magnata Sierpów – 
miejscowy radny Marcin Wiktorski 
i trener Tomasz Adamczewski. 

Wójt Parzęczewa Ryszard Nowa-
kowski objął turniej swym patrona-
tem, bo przecież tamtejsze piłkarstwo 
nie ma sobie równych w najbliższej 
okolicy i tym samym przyciąga miłoś-
ników futbolu na tego typu imprezy. 

Jak się okazało, do finału doszły 
drużyny – ORZEŁ Parzęczew i OSP 
Bełdów, lecz parzęczewianie musieli 
uznać wyższość piłkarzy z Bełdowa 
wynikiem 1:2. Na IV miejscu znala-
zła się drużyna Kryszpolu, również 
z gminy Parzęczew, w składzie której 
wystąpili gościnnie oldboje z Magnata 
Sierpów. 

Wśród wielu przewidzianych 
regulaminowo wyróżnień, trofeum 
najlepszego bramkarza otrzymał 
Łukasz Radwański grający w skła-
dzie zwycięskiej drużyny z Beł-
dowa. Zawodnik parzęczewskiego 
ORŁA Krzysztof Ludwiszczak 
został uznany najlepszym zawod-
nikiem turnieju. Oczywiście, pił-
karze Gladiatora również otrzymali 
puchar za udział w rozgrywkach 
halowych w Parzęczewie i zapew-
ne w kolejnej edycji także staną do 
sportowej rywalizacji. 

Pao 

Piłkarze z gminy na turnieju w Parzęczewie
1 lutego br. w hali sportowej 
w Parzęczewie urządzono 
i n t e r e s u j ą c e  w i d o w i s k o 
piłkarskie – Turniej Piłki Nożnej 
„Paryż Oldboys Cup”, na które 
zaproszono drużyny mające 
w swym składzie większość 
zawodników zwanych olbojami. 
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Za nami styczeń. Począ-
tek roku w naszej świetlicy 
upłynął pod znakiem wielu 
kreatywnych działań pla-
styczno-technicznych. Za-
częły się ferie. Dla dzieci był 
to okres pełen odpoczynku 
i wytchnienia od szkolnych 
obowiązków, co przełożyło 
się z pewnością na ich ak-
tywność i ekspresję twórczą. 
Podczas zajęć uczestnicy wy-
konali m.in. ekologiczne torby 
z papierowych talerzyków, 
które następnie ozdabialiśmy 
wg własnych oryginalnych 
pomysłów. Powstały również 
piękne, zimowe lampiony. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dzieci przygotowały urocze 

Z życia świetlic

Pełczyska
Wszystko, co dobre, szyb-

ko się kończy – tak można 
podsumować dwa tygodnie 
ferii. Za nami zimowy odpo-
czynek – czas relaksu i zaba-
wy. Spośród wielu pomysłów 
i atrakcji dzieci mogły wybrać 
zajęcia w świetlicy, a tam 
w miłym gronie pograć w gry 
stolikowe, np. Scrabble, Me-
mory czy Double, tenisa stoło-
wego, Twister i wiele innych. 
Oczywiście nie zabrakło zajęć 
plastycznych. Dzieci robiły 
kule brokatowe ze słoiczków 
wypełnionych wodą i glice-

ryną oraz ulubioną figurką, 
malowały też kule śnieżne na 
papierze.

Przygotowaliśmy również 
upominek z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Były to serca z puz-
zli malowane na różne kolory 
farbami akrylowymi – w ten 
sposób świetliczaki chciały 
wyrazić swą miłość i podzię-
kować dziadkom za serce, 
troskę oraz poświęcony czas.

Tak oto wesoło i bezpiecz-
nie upłynął nam czas ferii 
zimowych.

Agnieszka Tomczak

Sokolniki-Las

laurki z życzeniami, a także 
obrazki oprawione w ramki 
z drewnianych patyczków. 

Niesamowitą radość do-
starczyła wychowankom na-
szej świetlicy organizacja kon-
kursu „Mam talent”, podczas 
którego najmłodsi popisywali 
się swoimi umiejętnościami 
tanecznymi, wokalnymi oraz 
plastycznymi. Nie zabrakło 
uśmiechu i dobrej zabawy. 

Pierwszy miesiąc nowego 
roku, gdy tylko pogoda dopi-
sywała, spędzaliśmy również 
na grach i zabawach na świe-
żym powietrzu. W tak rados-
nej atmosferze czas upłynął 
nam bardzo szybko.

Karolina Kociołek
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Ferie dobiegły już końca. 
Mamy nadziej, że pozostawią 
w pamięci dzieci, korzystają-
cych z feryjnej oferty GOK 
w Leśmierzu, wiele dobrych 
wspomnień, śmiechu, zaba-
wy, kreatywnych i twórczych 
pomysłów, bowiem w każdy 
dzień dzieci mogły skorzystać 
z różnorodnej formy zajęć.

W pierwszy dzień ferii, 13 
stycznia, w Centrum Kształ-
cenia odbyły się zajęcia pod 
hasłem „Rozgrywki dla móz-
gu”. Dzieci uczyły się łatwego 

ci spektakl teatralny „Lodo-
wa Kraina”. Bajka przeniosła 
najmłodszych widzów w nie-
zwykły, magiczny świat lodu 
i śniegu, a spotkanie z ulubio-
nymi bajkowymi postaciami: 
Anią, Elzą i Olafem dostarczy-
ło najmłodszym wiele radości.

15 stycznia dzieci tworzyły 
na warsztatach plastycznych 
„łapacze snów”. Na początku 
zajęć poznały indiańską legen-
dę, dowiedziały się, do czego 
służy i jakie ma znaczenie 
talizman chroniący przed złymi 

Ferie 2020 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Leśmierzu

tworzenia programów, gier i in-
teraktywnych aplikacji, dzięki 
programowi Scratch. Poza tym 
mali mieszkańcy naszej gmi-
ny uczestniczyli w zajęciach 
z robotyki. Budowanie, pro-
gramowanie i wspólna zabawa 
samodzielnie stworzonymi 
robotami, dostarczyła dzieciom 
nie lada frajdy.

W drugi dzień ferii, 14 
stycznia, odbył się dla dzie-

myślami i męczącymi snami. 
Amulet wieszamy nad miej-
scem, gdzie się śpi. Jego zada-
niem jest wyłapywać złe sny 
i myśli, tak, by rano wstać wy-
poczętym i napełnionym dobrą 
energią. Z obręczy, włóczki, 
wstążek i piórek dzieci samo-
dzielnie wykonały talizmany 
w postaci jednorożca i pandy. 
Zapewne nie będą one tylko 
zwykłą ozdobą zawieszaną nad 

łóżkiem, ale również symbo-
lem dobrej energii i życia.

W czwartkowe popołudnia 
16 i 23 stycznia dzieciaki wzię-
ły udział w warsztatach tańca 
nowoczesnego. Nie zabrakło 
rozgrzewki i rozciągania jak na 
każdym prawdziwym treningu 
tanecznym. Dzieci na zajęciach 
uczyły się kroków i układów 
tanecznych do najnowszej 
muzyki. 

17 stycznia odbyły się 
dla dzieci zajęcia pod hasłem 
„W świeci gier planszowych.” 
Planszówki to bardzo dyna-
micznie rozwijająca się aktyw-
ność skupiająca coraz więcej 
miłośników. Spotkanie dzieci 
przy grach planszowych było 
dobrą okazją do budowania 

relacji koleżeńskich i aktyw-
nego, odpoczynku. Kto by 
pomyślał, że coś tak niszowego 
i niepozornego zdoła podbić 
serca dzieci i przykuć ich uwa-
gę na kilka godzin? Żyjemy 
w czasach, kiedy „elektronicz-
ne” znaczy „fantastyczne”. 
Czy aby na pewno? Spotkanie 
z planszówkami, zorganizo-
wane w GOK w Leśmierzu 
jest dowodem na to, że pozory 
mylą. Dzięki hobbistycznej 
pasji Marcina i Marietty Jasz-
czaków, którzy poprowadzili 
spotkanie i udostępnili nam 
tego dnia wiele ciekawych 
gier typu; Doubble, Mistakos, 
Jenga, Ślimaki to mięczaki, 
Sabotażysta, Splendor, Mis-
sissippi Queen dzieci spędziły 

atrakcyjnie wolny czas podczas 
ferii rozwijając spostrzegaw-
czość i zdolność koncentracji. 

20 i 22 stycznia pocie-
chy wzięły udział w kolej-
nych twórczych warsztatach 
plastycznych. Brak śniegu 
i możliwości ulepienia bałwana 
podczas ferii próbowaliśmy 
zrekompensować na zajęciach 
plastycznych tworząc „zimowe 
lampiony” i „ śnieżne kule”. 
Śnieżynki, bałwanki, choinki 
i sztuczny śnieg powstałe pod-
czas zajęć dostarczyły dzie-
ciom nowych doświadczeń 
i wiele satysfakcji z własno-
ręcznie przygotowanych prac.

21 stycznia w naszym 
ośrodku zgromadzili się mali 
smakosze. Dzieci wzięły udział 
w zajęciach kulinarnych pt. 
„Słodkie rewolucje”, podczas 
których dekorowały karnawa-
łowe pierniki. Uczestnicy we-
dług własnego pomysłu zdobili 

łakocie, wykorzystując m.in.: 
lukier, czekoladę, posypki, 
groszki. Wszystkie pierniczki 
pięknie wyglądały i pysznie 
smakowały!

24 stycznia w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Leśmierzu odbył 
się bal karnawałowy dla dzieci. 
Fantazyjne kostiumy i bardzo 
dobre humory uczestników 
okazały się świetnym prze-
pisem na udaną zabawę! Na 
pociechy czekały przeróżne 
konkursy z nagrodami, zabawy 
i tańce przy hitach disco i dan-
ce. Bal był wspaniałą okazją 
do wspólnego spędzenie czasu 
w miłej atmosferze.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu
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W otoczeniu kapłanów, 
w tym wielu kolegów ze swoje-
go rocznika w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Łodzi, 
m.in. proboszcza parafii pw. 
Świętego Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny 
i Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Ozorkowie i jednocześ-
nie dziekana ozorkowskiego 
Dekanatu ks. kan. Zbigniewa 
Kaczmarkiewicza, dostojny 
Jubilat sprawował swą mszę 
dziękczynną z okazji koralo-
wego jubileuszu, tym samym 
dziękując Bogu za 35 lat ka-
płaństwa. 

Okolicznościowe kazanie 
wygłosił znany kaznodzieja, 
były wikariusz parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Ozorkowie 
ks. Andrzej Kroczek, podda-

Z okazji 35-lecia posługi kapłańskiej
Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Ozorkowie ks. Zenon Piechota świętuje 
35 lat swojego kapłaństwa. Podniosła uroczystość 
jubileuszowa miała miejsce dokładnie w rocznicę 
święceń kapłańskich, jakie ks. Zenon Piechota otrzymał 
27 stycznia 1985 r. w łódzkiej Katedrze z rąk ks. bpa 
Józefa Rozwadowskiego. 

jąc szerokiej analizie istotę 
pełnionej posługi, jaką daje 
sakrament święceń kapłańskich 
będących konsekwencją daru 
od Boga – uprawniającego do 
służby sprawowanej w swoim 
kościele. 

Szanowny Jubilat związany 
wcześniej z parafią pw. Bożego 
Ciała i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Modlnej po-
zostawił po sobie bardzo miłe 
wspomnienia wśród miesz-
kańców znacznej części gminy 
Ozorków. Więzi duchowe 
łączące tamtejszych parafian 
i ks. Zenona nie pozwalają do 
dziś dnia traktować się „obo-
jętnie”. Sam ks. proboszcz 
twierdzi, że spotyka często 
w swoim kościele byłych para-
fian z modleńskiej ziemi. Tym 
bardziej, nie mogło Ich zabrak-

nąć podczas obchodzonego 
jubileuszu 35-lecia kapłaństwa 
ks. proboszcza i jednocześnie 
wicedziekana Dekanatu Ozor-
ków Zenona Piechoty. 

Naturalnie, bardzo licznie 
stawili się nasi mieszkańcy 
na mszy św. jubileuszowej 
ks. Zenona w dniu 27 stycznia 
br. w kościele na „Adamów-
ku” i byli – nazwijmy – na 
pierwszym planie uroczystości. 
W tej bardzo młodej parafii, 
którą erygował 1 sierpnia 1992 
roku abp. Władysław Ziółek, 
bardzo dużo się już wydarzyło, 
z czego po śmierci „budowni-
czego” – ks. proboszcza Józefa 
Piaskowskiego, znacznym 
udziałem są efekty pracy obec-
nego proboszcza. Świątynia 
i otoczenie wymagały jeszcze 
sporych nakładów, z czym ks. 
Zenon Piechota skutecznie się 
uporał i doprowadził do konse-
kracji kościoła w czerwcu ub. r. 
z udziałem Metropolity Łódz-
kiego abpa Grzegorza Rysia. 

Okazały i gustownie wy-
malowany kościół pięknie 
się prezentuje, za co m.in. 
dziękowali swemu Jubilatowi 

wdzięczni parafianie w dniu 
uroczystego jubileuszu. W ślad 
za nimi również liczne dele-
gacje z gminy Ozorków, tj. 
grupa mieszkańców z sołtysem 
Czerchowa Janem Karolakiem 
na czele oraz panie z Zespołu 
Śpiewaczego KGW Sokol-
niki-Parcela – działające pod 
kierunkiem przewodniczącej 
Zdzisławy Pietruszewskiej. 
Właśnie Panie z tej organizacji 
zadbały o przemiłą oprawę 
uroczystości, a mianowicie, 
przed ołtarzem był krótki wy-
stęp Zespołu Śpiewaczego przy 
akompaniamencie dwóch pa-
nów muzyków – instr. Bogda-
na Marciniaka i Mieczysława 
Chałupnika z Sokolnik-Parceli. 

Tak oto, wiernych z dwóch 
nieodległych od siebie parafii 
połączyła jubileuszowa uro-
czystość 35-lecia kapłaństwa, 
z czego większość swej po-
sługi duszpasterskiej ks. pro-
boszcz Zenon Piechota spędził 
właśnie wśród tychże parafian 
– z Modlnej i okolicznych 
miejscowości oraz z miasta 
Ozorkowa.                     

   Pao
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Czas poświęcony podsumo-
waniu całorocznej działalności 
jednostki wymaga sporo pracy 
– wielu przygotowań niezbęd-
nych dla właściwego przekazu 
spraw związanych z utrzyma-
niem należytego stanu bezpie-
czeństwa pożarowego, a w tym 
również o rzeczywistym za-
angażowaniu sił i środków 
dla ochrony p.poż. podczas 
występujących zagrożeń na 
„podległym sobie terenie”. Ze-
branie poprowadził naczelnik 
jednostki OSP Ozorków dh 
Łukasz Radwański, a zebrani 
druhowie uczcili na początku 
pamięć zmarłych w roku minio-
nym strażaków: dha Zdzisława 
Saganiaka – byłego Prezesa Za-
rządu Miejsko-Gminnego OSP 
oraz dha Józefa Barylskiego. 

W części sprawozdaw-
czej zebrania odpowiedzialni 
druhowie przedstawili waż-
ne informacje o działalności 
jednostki Ochotniczej Straży 

Zebrania strażaków OSP
25 stycznia br. rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek ochotniczych straży 
pożarnych naszego Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie. 
Tradycyjnie, jako pierwsi odbyli swoje doroczne spotkanie członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Ozorkowa, właśnie w tę ostatnią styczniową sobotę 2020 roku. 

Pożarnej w Ozorkowie w roku 
minionym. Ta jedyna w mie-
ście Ozorkowie jednostka OSP 
jest bardzo widoczna poprzez 
– przede wszystkim – swoje 
uczestnictwo w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, ale również 
zaznacza swoją obecność po-
przez pożyteczną współpracę 
z władzami administracyjnymi 
miasta Ozorkowa, co głównie 
objawia się w postaci zabez-
pieczania wielu imprez orga-
nizowanych dla miejscowego 
społeczeństwa. Sztandarową 
uroczystością ozorkowskich 
strażaków, na czele z Prezesem 
Jarosławem Kasprowiczem 
był Powiatowy Dzień Straża-
ka połączony ze 120-leciem 
OSP Ozorków zorganizowany 
1 czerwca w Ozorkowie. Za 
wszystkie te dokonania zreali-
zowane w roku 2019 dziękował 
druhom z Ozorkowa Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie dh Władysław 
Sobolewski. 

Najstarsza jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w gminie 
Ozorków – OSP w Leśmierzu 
odbyła swoje zebranie sprawo-
zdawcze w dniu 8 lutego br. 
W tym dniu strażacy z Leśmie-
rza gościli wiele znamienitych 
osób: Wójta Gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego, Pre-
zesa Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP 
RP w Ozorkowie Władysława 
Sobolewskiego, Dowódcę Jed-

nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Ozorkowie mł. bryg. Jaro-
sława Jaczyńskiego i Komen-
danta Gminnego OSP Mariana 
Kwaśniewskiego. 

Podczas zebrania prowadzą-
cy obrady Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Leśmierzu 
dh Tadeusz Ewiak przypomniał 
wszystkim, że leśmierska jed-
nostka będzie obchodzić w roku 
bieżącym jubileusz 145-lecia 
swojego istnienia. Zarys stra-
żackiego świętowania zna już 
Zarząd jednostki, a niebawem 
wszyscy druhowie tej jednostki 
rozpoczną zapewne stosowne 
przygotowania. 

Zanim rozpoczęto część 
sprawozdawczą według po-
rządku zebrania, dowódca JRG 
Jarosław Jaczyński zapoznał 
częściowo uczestników spot-
kania z raportem PSP za rok 
miniony zawierającym udział 
naszych jednostek OSP w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych, 
w tym również OSP Leśmierz, 
choć w rejonie jej działania 
były to znikome ilości. Bryga-
dier Jaczyński uczulił również 
strażaków biorących udział 
w akcjach na przestrzeganie 
wymogów dotyczących stra-
żaków ratowników, a przede 
wszystkim uprawnień naby-
wanych podczas szkoleń dla 
druhów OSP. 

Sprawozdanie z działalności 
jednostki za rok miniony przed-
stawił naczelnik dh Sławomir 
Pigłowski. Nie krył zadowo-

lenia z dobrej sytuacji finan-
sowej jednostki w roku 2019, 
a mianowicie Zarząd jednostki 
pozyskał środki z MSWiA z po-
mocą Komendy Powiatowej 
PSP w Zgierzu w wysokości 
18 000,00 zł, co pozwoliło wy-
remontować świetlicę oraz za-
kupić sprzęt p.poż. i urządzenia 
multimedialne. Kolejne środki 
zewnętrzne pozyskane przez 
gminę z Województwa Łódz-
kiego w wysokości 4900,00 
zł zostały przeznaczone na 
zakup sprzętu pożarniczego. 
Pozostałe środki na utrzy-
manie działalności jednostki 
w wysokości ok. 23 000,00 zł 
pochodziły z budżetu Gminy 
Ozorków. Z tych środków 
zakupiono szafki-wieszaki 
na umundurowanie, przegląd 
techniczny i nowe akumula-
tory dla IVECO, odzież i buty 
strażaka, paliwo, ubezpieczenia 
OC i NNW, badania strażaków, 
a także sfinansowano zatrud-
nienie konserwatora sprzętu, 
zakup energii i ekwiwalent za 
szkolenia strażaków, których 
w roku minionym było dość 
dużo. 

Naturalnie, oprócz statu-
towych działań w zakresie 
ratownictwa, jednostka bie-
rze udział w organizowanych 
cyklicznie uroczystościach 
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PERSONALIA
KS. ZENON PIECHOTA

Proboszcz Parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Ozorkowie – od 
8 lat (ingres – 25.02.2012 r.). 
Sprawuje również urząd wi-
cedziekana ozorkowskiego 
dekanatu archidiecezji łódzkiej. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 
po studiach w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Łodzi 
27.01.1985 r. z rąk ks. bpa 
Józefa Rozwadowskiego w łódzkiej Katedrze. Posługę kapłańską 
rozpoczął w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie pracował 
w kilku miastach – Głownie, Łodzi, Brzezinach, Aleksandrowie 
Łódzkim i Bełchatowie. Do Ozorkowa przybył z parafii pw. Bożego 
Ciała i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej, gdzie jako 
proboszcz pełnił posługę duszpasterską od 1998 roku. W Ozorkowie 
zasłynął jako organizator pieszych pielgrzymek do Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 27 stycznia br. 
obchodził 35-lecie kapłaństwa sprawując mszę św. jubileuszową 
z udziałem m.in. mieszkańców parafii Modlna.

ZDZISŁAWA 
PIETRUSZEWSKA

Emerytowany pracownik 
Urzędu Gminy Ozorków, przez 
ostatnie 10 lat swej aktywno-
ści zawodowej zajmowała się 
pracami gospodarczo-porząd-
kowymi na terenie lokalu gmin-
nej administracji. Poprzednio 
pracowała w swoim gospodar-
stwie rolnym, a także w dużych 
przedsiębiorstwach takich jak 
Boruta Zgierz i Raben Stryków. 
Mężatka – znak zodiaku – Wodnik. Mąż – Wiesław, emeryt, pra-
cownik służby zdrowia. Dzieci – trzech synów: Tomasz – pracownik 
firmy Tubądzin, Łukasz – kierowca międzynarodowy, Sebastian 
– zajmuje się wykończeniami wnętrz. Zainteresowania: folklor; 
działalność społeczna – Przewodnicząca KGW w Sokolnikach-
-Parceli od 1996 roku, pełni także funkcję sekretarza Gminnej 
Rady Kobiet w Ozorkowie; bukieciarstwo, krawiectwo; dekoracja 
stołów okolicznościowych. 

DOMINIK GRABAREK
Zastępca naczelnika jednost-

ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Leśmierzu, kierowca wozu bo-
jowego, członek OSP od 2009 r. 
Został wyróżniony odznaką 
„Strażak Wzorowy” oraz Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Żołnierz za-
wodowy JW Leźnica Wielka, 
pracuje jako kierowca. Kawaler, 
znak zodiaku – Strzelec. Zainte-
resowania: motoryzacja, sport – 
bieganie, kolarstwo, piłka nożna. 

strażackich i kontynuuje do-
brą współpracę ze wspólno-
tą parafialną w Leśmierzu, 
uczestnicząc w adoracji Gro-
bu Pańskiego na Wielkanoc, 
w uroczystości Bożego Ciała 
czy też w dziękczynieniu za 
plony, tzw. dożynkach. Trzeba 
też nadmienić o zaangażowaniu 
druhów strażaków podczas 
organizowanych w Leśmierzu 
koncertów charytatywnych „dla 

ził również swoje zadowolenie 
z powodu dopływu sporej ilości 
środków finansowych na wypo-
sażenie i najpilniejsze wydatki 
ustalone przez kierownictwo 
jednostki, a także zapewnił 
o kontynuowaniu finansowa-
nia przez Gminę działalności 
jednostki OSP w Leśmierzu 
w zakresie utrzymania nale-
żytego stanu bezpieczeństwa 
pożarowego. 

Igorka” – chłopca zmagającego 
się z chorobą nowotworową. 

Pozostałe sprawozdania 
przedstawili: skarbnik dh Ma-
rzena Czekalska i przewodni-
czący komisji rewizyjnej dh 
Andrzej Zawierucha, w wyniku 
czego za dobrą działalność 
udzielono Zarządowi absolu-
torium. Dalsze działania są już 
zaplanowane, druhowie muszą 
naprawić radiostację oraz chcą 

wymienić okna i odnowić po-
sadzkę w strażnicy. Te prace są 
jednak uzależnione od decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Ponadto, planuje się 
również przeszkolić kolejną 
grupę druhów strażaków. 

Obecny na zebraniu Wójt 
Tomasz Komorowski dzię-
kował druhom z Leśmierza 
w imieniu własnym i Ko-
mendanta Powiatowego PSP 
w Zgierzu za społeczne działa-
nie w służbie p.poż. Wójt wyra-

Prezes Oddziału Miejsko-
-Gminnego OSP dh Władysław 
Sobolewski odniósł się do 
trudnej służby w działalności 
jednostki, dziękował za uczest-
nictwo w uroczystościach OSP 
i zachęcał strażaków do rozwi-
jania pomyślnej współpracy 
z samorządem gminy oraz 
instytucjami wspierającymi 
strażaków ochotników. Wi-
ceprezes OSP Leśmierz dh 

Grzegorz Grabarczyk wysoko 
ocenił pracę naczelnika Sła-
womira Pigłowskiego, za co 
z sali popłynęły gorące bra-
wa. Po zakończeniu dyskusji 
i zamknięciu zebrania wszyscy 
spotkali się na strażackim po-
częstunku serwowanym przez 
obecne druhny, na czele z panią 
Bożeną Pawłowską. Daniem 
wieczoru były flaki przyrządzo-
ne przez naczelnika Sławomira 
Pigłowskiego.

Pao




