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Drodzy Mieszkańcy naszej gminy,
Choć mamy już kalendarzową wiosnę, a
lada chwila rozpoczną
się przygotowania do
świąt Wielkiej Nocy, to
ostatnie dni zamiast cieszyć, powodowały, że
każdy z nas w skupieniu
zasiadał przed telewizorem, radiem czy komputerem, by dowiedzieć się
o stanie szerzącej się na
całym świecie epidemii
koronawirusa.
Powszechna globalizacja, w tym możliwość
podróży w każdy zakątek świata, sprawiły, że
na wirus COVID-19 zachorowało również kilkadziesiąt osób w
naszym kraju. Rząd, by zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby
podjął decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, uczelni
wyższych, a także instytucji kultury, takich jak kina, teatry czy
muzea. Epidemiolodzy zalecają częste mycie rąk, a także zrezygnowanie z przebywania w zatłoczonych miejscach. Czy powyższe
działania zatrzymają rosnącą z dnia na dzień liczbę zarażonych?
Mam nadzieję, podobnie jak i Państwo, że właśnie tak się stanie.
Poza zamknięciem szkół, przedszkola, świetlic i bibliotek,
nasz samorząd zdecydował o odwołaniu na cyklicznego wydarzenia w kalendarzu imprez gminnych, jakim jest spotkanie
wielkanocne dla seniorów z gminy Ozorków, zaplanowane na
17 kwietnia br.
By wnieść odrobinę optymizmu na czas najbliższych dni,
zachęcam do lektury marcowego wydania naszego miesięcznika.
Znajdą tam Państwo relacje z Dnia Kobiet, który odbył się w
Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu, balu karnawałowego
w przedszkolu, a także informacje z zebrań podsumowujących
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.
W marcowym „Gminniaku” czeka na Państwa kolejny artykuł poświęcony odpadom komunalnym. Zaproponowane przez
nas rozwiązania, jeśli spotkają się z aprobatą i będą stosowane
przez mieszkańców, powinny skutkować zmniejszeniem kosztów
gospodarowania odpadami.

Na zakończenie pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającej się
Wielkiej Nocy. Przede wszystkim zdrowia, byśmy
nie dali się zarówno grypie jak i koronawirusowi.
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Poznaliśmy wykonawcę drogi w Sierpowie

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje następujące
roboty: na odcinku drogi do
PKS-u położona zostanie
nowa nawierzchnia bitumiczna, natomiast na odcinku drogi o nawierzchni
gruntowej po uprzednim
korytowaniu pod konstrukcję drogi oraz wykonaniu
podbudowy z kruszywa łamanego, położone zostaną
warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Na obydwu odcinkach
zostaną wykonane pobocza
utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m
i grubości warstwy 15 cm.
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Zadanie realizowane
będzie w ramach porozumienia międzygminnego
podpisanego przez Wójta
Gminy Ozorków Tomasza
Komorowskiego oraz Wójta

Gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego.
O postępie prac będziemy
informować w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika.
/Red./

źródło: internet

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z Poddębic
zrealizuję inwestycję polegającą na przebudowie drogi
dojazdowej w Sierpowie. Do przetargu przystąpiło
dziesięć podmiotów, jednak to firma z Poddębic
przedstawiła najkorzystniejszą finansowo ofertę. Koszt
zadania zamknie się w kwocie 229 622,21 zł.
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Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje
oświadczenia od 2 marca
Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa
również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW
2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające
brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do
15 kwietnia 2020 r.
W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu
podpisał prezydent, określo-

no początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1
marca. W związku z tym, że

Konkurs Gminniaka!
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Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy – nr 3.
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział w losowaniu nagród jest zgromadzenie wszystkich sześciu
kuponów.
Dalsze informacje znajdą Państwo na kolejnych kuponach.

w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą
mogli dostarczać tego typu
dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku
2 marca.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię
gruntów ornych mniejszą
niż 10 ha, potwierdzają
brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w 2019
r., chcą ubiegać się o te same
płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali
wyłącznie o:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną
do powierzchni uprawy
chmielu, płatność do owiec
i płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW) (PROW
2014-2020);
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 20072013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW
2014-2020).
Złożenie oświadczenia jest
równoznaczne ze złożeniem
wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020.
Wzór oświadczenia będzie
dostępny na stronie internetowej ARiMR.
Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
i obszarowe za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus się nie
zmienia. Tak jak dotychczas
rozpocznie się 15 marca.
Źródło: ARiMR
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Lutowa sesja Rady Gminy Ozorków
Dziewięć uchwał zostało przyjętych przez radnych
naszej gminy podczas XXIII sesji, która odbyła się
27 lutego br. Jakie uchwały zostały na niej podjęte?
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej
relacją.
Pierwszy procedowany akt prawny dotyczył
ustalenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania. Warto wiedzieć, że
celem Zespołu jest przede
wszystkim skoordynowanie
wszelkich działań instytucji
i organów zaangażowanych
w niesienie pomocy osobom krzywdzonym, szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających
do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania
przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja
działań pomocowych. Do
jego zadań należy m.in.
usprawnienie systemu po-
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mocy rodzinom dotkniętym
i zagrożonym zjawiskiem
przemocy domowej, zbudowanie systemu działań
w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
przemocą, udzielanie kompleksowej i profesjonalnej
pomocy rodzinie, a także
zatrzymanie przemocy i niwelowanie jej skutków.
Zgodnie z podjętą przez
Radę Gminy Ozorków
wspomnianą uchwałą,
członków Zespołu powołuje lub odwołuje w drodze
zarządzenia Wójt Gminy
Ozorków. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
i prowadzi wójt. Pracami
Zespołu kieruje przewodniczący, wybierany spośród
członków na pierwszym
posiedzeniu Zespołu, które-

go miejscem posiedzeń jest
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Ozorków w Ozorkowie lub inna siedziba
wskazana przez przewodniczącego Zespołu. Zespół
realizuje działania określone w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Ozorków.
Kolejna, druga przyjęta podczas lutowej sesji
uchwała dotyczyła przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Ozorków na lata
2020-2025”, którego zadaniem jest stworzenie
podstawowych zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz
ustalenie strategii działania
w zakresie polityki mieszkaniowej zaspokajającej
potrzeby wspólnoty samorządowej. Przypomnijmy,

na styczniowej sesji radni
podjęli uchwałę ws. przyjęcia wspomnianego Programu, jednak w związku z zakwestionowaniem zapisów
uchwały przez Wojewodę
Łódzkiego dotyczących
rozdziału 3 i 5 Załącznika
do uchwały, koniecznym
było naniesienie poprawek
i przyjęcie Programu w nowym brzmieniu.
Następnie radni wyrazili
zgodę na zawarcie umowy
dzierżawy na okres 3 lat
z dotychczasowym dzierżawcą działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym
824 o powierzchni 0,1813
ha położonej w miejscowości Sokolniki-Las przy ul.
Strzeleckiej 8.
Czwarty akt prawny
procedowany na XXIII
sesji Rady Gminy Ozorków
związany był z rozpatrzeniem petycji w zakresie
zmiany przepisów prawa
miejscowego. Rada Gminy
nie uwzględniła petycji
złożonej w dniu 9 grudnia
ub.r. w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego poprzez ustanowienie
nieodpłatnych parkingów
wraz z zaznaczeniem takiego miejsca na terenie gminy
Ozorków, a także poparcia
w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie
pełnej intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski.
Przewodniczący Rady
Gminy 27 grudnia ub.r.
przekazał ww. petycję Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Po zapoznaniu
się z opinią Komisji postanowiono nie uwzględniać
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Tabela nr 1 przedstawia częstotliwość odbierania i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości
Odpady selektywnie
Odpady
zbierane: papier, szkło,
wielkogabarytowe,
tworzywa sztuczne, metal zużyty sprzęt elektryczny
i odpady opakowaniowe
i elektroniczny,
wielomateriałowe
zużyte opony

Odpady
zmieszane

Bioodpady frakcji
kuchenne

Nieruchomość zamieszkała
w zabudowie jednorodzinnej

raz na dwa
tygodnie

raz w miesiącu, a w
okresie od kwietnia
do października raz
na dwa tygodnie

raz w miesiącu

raz w roku

Nieruchomość zamieszkała
w zabudowie wielorodzinnej

raz na
tydzień

raz na dwa tygodnie,
a w okresie od kwietnia do października
raz na tydzień

raz w miesiącu

raz w roku

raz na dwa
tygodnie

raz w miesiącu, a w
okresie od kwietnia
do października raz
na dwa tygodnie

raz w miesiącu

raz w roku

Nieruchomość niezamieszkała,
na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz nieruchomość niezamieszkała, na
której prowadzona jest działalność
oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, ochrony zdrowia
i p.poż.

petycji dotyczącej zmiany
przepisów prawa miejscowego poprzez ustanowienie nieodpłatnych parkingów, gdyż na terenie gminy
nie ma podjętej uchwały
w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. Natomiast petycja,
w zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej
do Konferencji Episkopatu
Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jest
żądaniem wykraczającym
poza przyznane radzie gminy kompetencje określone
w ustawie o samorządzie
gminnym.
Piąta uchwała miała charakter zmieniający Uchwałę
Nr XXI/172/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
Zmiana dotyczyła zapisów
§9 załącznika do Uchwały.
Przegłosowując szósty
akt prawny, radni przyjęli
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ozorków. W myśl
uchwały postanawia się
m.in. o odrębnym zbieraniu
odpadów stanowiących
części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy, odrębnie od
innych bioodpadów stanowiących odpady spożywcze
i kuchenne,. Tych pierwszych nie będzie można
jak dotychczas wystawiać
przed posesję, a dostarczać
do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (więcej

na ten temat piszemy na str.
9). Pełna treść Regulaminu
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Ozorków
w zakładce: Prawo Gminne/
Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2020 roku.
Następnie podjęto
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
na terenie Gminy Ozorków.
W zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieszane odpady
komunalne, odpady zbierane w sposób selektywny,
obejmujące frakcje: m.in.

papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkoło, opakowania wielomateriałowe,
bioodpady frakcji zielonej,
bioodpady frakcji kuchennej, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe,
odbierane będą w każdej
ilości, odpady budowlane
i rozbiórkowe zbierane
w sposób selektywny stanowiące odpady komunalne
– w ilości do 50 kg na osobę
na rok z terenu nieruchomości zamieszkałej oraz
w ilości do 200 kg na rok
na jedną nieruchomość, na
której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Wszystkie nieruchomości zgłoszone do systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, wyposażone
zostaną w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów w kolorach:
żółtym (metale i tworzywa
sztuczne), niebieskim (papier, w tym tektura) i zielonym (szkło). Wyposażenie
nieruchomości w pojemniki
lub worki przeznaczone na
zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki lub
worki na bioodpady frakcji
kuchennej i frakcji zielonej
w kolorze brązowym należy
do obowiązków właściciela i nie jest finansowane
z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Częstotliwość odbierania i rodzaj odbieranych
odpadów komunalnych
sprzed nieruchomości, dla
nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na
której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz nieru-
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chomości niezamieszkałej,
na której prowadzona jest
działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna,
sportowa, ochrony zdrowia
i p.poż. przedstawia tabela
nr 1.
W zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą nieodpłatnie
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
tj. papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady frakcji
kuchennej, bioodpady frakcji zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe. Do PSZOK nie będą
przyjmowane: zmieszane
odpady komunalne, odpady zawierające azbest,

papa, części samochodowe,
wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia
inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych), odpady w opakowaniach cieknących, odpady
budowlane zmieszane (gruz
zmieszany z opakowaniami
materiałów budowlanych,
drewnem itp.).
Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów do
PSZOK jest sprawdzenie
zgłoszenia nieruchomości
do gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, zgodności
dostarczonych odpadów
z wykazem przyjmowanych
odpadów przez PSZOK,
składu oraz zabezpieczenia
odpadów. Podstawą przyjęcia odpadów, a tym samym
uprawnieniem do ich dostarczenie do PSZOK jest
wypełnienie i podpisanie
oświadczenia o pochodzeniu odpadów komunalnych,
stanowiącego załącznik do
Regulaminu (druk dostępny
jest w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Gminy Ozorków w zakładce
Prawo Gminne/ Uchwały/ Uchwały Rady Gminy
2020/ XXIII Sesja Rady
Gminy Ozorków/ Uchwała
Nr XXIII/197/20).
Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej
(PSZOK) czynny jest w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach od 7.00 do
12.00 oraz w piątki i soboty
w godzinach od 12.00 do
17.00.
Ostatnim punktem obrad było przyjęcie dwóch
uchwał okołobudżetowych.
Pierwsza wprowadzała
zmiany do budżetu Gminy Ozorków na rok 2020
w zestawieniach dochodów
i wydatków, a także w wykazie zadań majątkowych
(inwestycyjnych) w roku
bieżącym zwiększając m.in.
o 200 000 zł środki na
przebudowę drogi dojazdowej w Sierpowie czy
przeznaczając 40 000 zł
na modernizację budynku
mieszkalnego w Sokolnikach-Parceli. Wskutek
podjętej uchwały, ostatni
akt prawny procedowany
na lutowej sesji był uchwałą zmieniającą wieloletnią
prognozę finansową Gminy
Ozorków na lata 20202033.
* * *
Szczegółowy wykaz
uchwał oraz ich treść dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Ozorków,
a przebieg obrad jest nagrywany i publikowany
w BIP w zakładce: Rada
Gminy/Nagrania i wyniki
głosowań.
/Red./
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Pożegnanie
druha Bronisława
Dość niespodziewanie odszedł na wieczny spoczynek
druh Bronisław Zasada, który przez wiele lat był
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej.
19 lutego br. mszę żałobną za spokój duszy zmarłego
sprawował proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca
w Solcy Wielkiej ks. Andrzej Borczyk.

Oprócz pogrążonej w żalu
rodziny i znajomych, w uroczystości pogrzebowej uczestniczyły poczty sztandarowe
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz druhowie strażacy z miejscowej jednostki
OSP. Również nad trumną dh.
Bronisława żałobne utwory
odegrała Orkiestra Dęta OSP

aby kiedykolwiek zabrakło
druha Bronisława. Był na każde zawołanie, nigdy nie odmawiał – zawsze z zadowoleniem
i uśmiechem na twarzy przybywał – by udzielać się społecznie. Był jednym ze sponsorów
nowego sztandaru OSP. Za
pracę społeczną i wytrwałość
był odznaczony złotym medalem ZA ZASŁUGI DLA
POŻARNICTWA i odznaką
za wysługę – 50-letnią służbę”.
Cześć Jego Pamięci!
Pao

– Niestety sen z powiek
spędza nam stan dróg. W przypadku dróg o nawierzchniach
bitumicznych, z uwagi na temperatury niesprzyjające łataniu
ubytków, prace wykonywane
są obecnie na tych odcinkach,
które stanowią realne zagrożenie w ruchu drogowym –
mówi Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski.
Brak typowej dla naszego
klimatu mroźnej zimy spowodował, że miękkie drogi
gruntowe zostały rozjeżdżone
przez samochody ciężarowe.

Błoto i koleiny uniemożliwiają w wielu wypadkach dotarcie mieszkańców do swoich
posesji.
– Kontroli poddaliśmy
wszystkie drogi gruntowe.
Wiemy, gdzie sytuacja przedstawia się najgorzej. Zaczęliśmy prace związane ze żwirowaniem i rozrzuceniem
tłucznia, dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość
i zachowanie bezpieczeństwa
– dodaje wójt Tomasz Komorowski.
/Red./

Solca Wielka. Prezes straży
ogniowej dh Tadeusz Majchrzak wygłosił w stosownej
chwili mowę pożegnalną oraz
w imieniu wszystkich strażaków i członków wspierających
soleckiej jednostki OSP złożył
kondolencje najbliższej rodzinie zmarłego.
W formie podzięki prezes
Majchrzak przypomniał też

Pozimowe
sprzątanie
Trwają prace związane z pozimowym sprzątaniem
gminy Ozorków. Pracownicy gospodarczy Referatu
Infrastruktury i Inwestycji w ramach prac porządkowych
grabią liście, uprzątają piach zalegający wzdłuż dróg
gminnych, a także przycinają gałęzie uszkodzonych
podczas silnych wiatrów drzew. Wszystko to w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a także dla
czystości i porządku miejsc administrowanych przez
samorząd.
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krótko o przykładnej postawie śp. Bronisława Zasady
jako członka straży pożarnej:
„Druh Bronisław był członkiem czynnym OSP przez
50 lat. W latach 2005 – 2015
pełnił funkcję członka komisji
rewizyjnej, brał czynny udział
w uroczystościach patriotycznych i kościelnych. W latach
osiemdziesiątych nie szczędził
swego czasu i sił przy budowie nowej strażnicy. Nie było
zbiórki czy dźwięku syreny,
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Bioodpady – od lipca po nowemu

Zapewne wiadomym jest, ale
warto przypomnieć, że obecna
ustawa nie pozwala dowolnie
organizować systemu odbierania
odpadów ani dowolnie ustalać
sposobu rozliczania na szczeblu
gminy. Jednak te rozwiązania,
które można wprowadzić zgodnie
z przepisami, a które mogą mieć
znaczenie dla ograniczania kosztów odpadów – wprowadzamy.
Jak wiadomo, bo było to
wcześniej opisywane, wartość
oferty, jaką otrzymujemy od firmy, a co za tym idzie wysokość
stawki opłaty od mieszkańca
zależy głównie od ilości odpadów
oraz od sposobu ich odbioru,
w tym od częstotliwości ich
odbierania. Wiemy również, że
w przypadku naszej gminy ilość
odpadów zielonych (BIOODPADÓW) jest ogromna, a ilości
zbierane w okresie od wiosny do
jesieni nieporównywalnie duże
w stosunku do innych podobnych
gmin.
Ponieważ dalej w tym artykule będzie o tym mowa, warto
przypomnieć, że BIOODPADY
są to wszystkie odpady stanowiące materię organiczną. Zaliczamy
do nich: liście, ściółkę, skoszoną
trawę, resztki roślinne z ogrodów, resztki roślinne pożywienia,
obierki owoców i warzyw itp.,
czyli bioodpady zielone i kuchenne. Zmiany naszych gminnych
regulacji prawnych, obejmują
przede wszystkim tę grupę odpadów – BIOODPADY.
Co zmieniono?
Od lipca tego roku, zbieranie
bioodpadów przez właścicieli
będzie musiało być prowadzone
z podziałem na dwa rodzaje: bioodpady zielone i bioodpady kuchenne. Odpady te należy zbierać
oddzielnie, do różnych worków.
Do worka na bioodpady zielone
można wrzucać: liście, skoszoną
trawę, ścinki roślin z pielęgnacji
ogrodów, rozdrobnione gałęzie

itp. Bioodpady kuchenne natomiast stanowią: resztki, owoców,
warzyw, obierki, skorupki jaj.
Należy pamiętać, że do żadnego
z bioodpadów nie zaliczamy
kości lub resztek mięsa, które
należy wyrzucać do odpadów
zmieszanych.
Zgodnie z wprowadzoną
zmianą bioodpady będą odbierane
w sposób następujący:
1. Sprzed nieruchomości będą
odbierane TYLKO bioodpady kuchenne, zatem każdy
worek, który będzie wystawiony przed nieruchomość
może zawierać tylko bioodpady kuchenne. Jeżeli będą
tam znajdowały się odpady
zielone, wówczas worek nie
zostanie odebrany, a właściciel będzie musiał liczyć się
z konsekwencjami stwierdzonego braku segregowania odpadów. Sugerujemy
zagospodarowanie takich
odpadów w przydomowych
kompostownikach i złożenie
stosownej deklaracji.
2. Bioodpady zielone będą
obierane tylko i wyłącznie
w PSZOK, po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości.
3. Zakup worków brązowych
na bioodpady kuchenne pozostaje w gestii właściciela
nieruchomości, co pozostaje
bez zmian.
W zakresie działalności
PSZOK wprowadzono następujące zmiany:
1. Dostarczenie odpadów do
PSZOK wymaga wypełnienia
druku oświadczenia o pochodzeniu i rodzaju dostarczanych odpadów, oraz złożenia
stosownej deklaracji udziału w systemie odpadowym.
Druki takie będą do pobrania na stronie internetowej,
w PSZOK, siedzibie Urzędu
oraz u sołtysów.

foto: internet

Od lipca tego roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany
w naszych gminnych regulacjach prawnych, stanowiące
następny, bo trzeci już krok „ujarzmiania” systemu
odpadowego. Tym razem zgodnie z przyjętymi uchwałami
Rady Gminy Ozorków, zmianie ulegną regulaminy,
które ustalają zasady utrzymania czystości i porządku
w gminach.

2. Bioodpady zielone będą
odbierane w PSZOK bez
worków, tzn. każdy, kto je
dostarczy, będzie obowiązany do ich wysypania do
przeznaczonego kontenera
i zostawienia tych odpadów
luzem. Dedykowane kontenery na odpady zielone będą
posiadały otwierane drzwi
umożliwiające wysypanie
bioodpadów praktycznie na
poziomie gruntu.
Bez zmian pozostaje częstotliwość odbioru odpadów,
czyli zmieszane będą odbierane co 2 tygodnie. Również
worki w kolorach żółtym,
niebieskim i zielonym będą
dostarczane jak dotychczas
przez firmę, w ramach wniesionej opłaty.
Dlaczego takie zmiany?
Nie jest tajemnicą, że ogromna większość bioodpadów, a szacujemy, że jest to nawet 99%
ogólnej ilości, stanowią odpady
zielone. Nie jest również tajemnica, że większość tych odpadów powstaje poza obszarami
wiejskimi. Prawo nakazuje nam
odebrać te odpady w ramach
opłaty „śmieciowej”, gdzie jednocześnie wiemy na podstawie
kontroli, że odpady te praktycznie
nie są wystawiane do odbioru
na terenie sołectw o charakterze
wiejskim. Zatem nowa zasada
będzie w praktyce zobowiązywała do dostarczenia bioodpadów
zielonych do PSZOK przez tych
mieszkańców, którzy chcą pielęgnować swoje działki intensywnie,
Zalety nowego rozwiązania:
l BIOODPADY bez worków,

uzyskają status niezanieczyszczonych, a zatem powinny
być tańsze;
l tańsza powinna być usługa
odbierania bioodpadów zielonych, bo nie będzie konieczności wysyłania ciężkiego
sprzętu na objazd po gminie,
ponieważ odbierane będą
z jednego miejsca;
l nastąpi ograniczenie emisji
zanieczyszczeń pyłowych
w wyniku zwiększonego przejazdu i obciążenia dróg gruntowych;
l ograniczymy „wtórną” produkcję odpadów w postaci
worków brązowych, które po
opróżnieniu przez osobę dostarczającą te odpady (jeżeli
będą suche) mogą być wykorzystane ponownie. Jeżeli nie,
trafią do segregowanych odpadów tworzyw sztucznych;
l aspekt edukacyjny o szkodliwości nadmiernego wygrabiania lasów. Być może łatwiej
będzie to sobie uświadomić
stając przed koniecznością
dostarczenia tych odpadów
do PSZOK.
Przypomnę, że celem głównym naszych zmian jest to, aby
w jak największym stopniu
zagospodarowywać bioodpady we własnym zakresie. Bez
licznych deklaracji ze strony
mieszkańców o kompostowaniu,
nie da się unikać kolejnych istotnych podwyżek cen za odbiór
i zagospodarowanie odpadów,
a z pewnością w pierwszej kolejności będą one dotyczyły tych,
którzy będą wytwarzali bardzo
kosztowne BIOODPADY.
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Modlna pamięta
o żołnierzach
wyklętych
Decyzją Sejmu RP corocznie 1 marca obchodzimy
polskie święto państwowe upamiętniające żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Oceanarium w Szkole
18 lutego br. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
w Modlnej mieli okazję poczuć się jak na pokładzie
łodzi podwodnej oglądając niezwykłą projekcję filmu
pt. „Ekspedycja Raf” w technologii 360 stopni.

Celebrowanie w tym dniu
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych upamiętniają wydarzenia z 1951 roku,
kiedy to w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukaszu Ciepliński,
Mieczysławie Kawalcu, Józefie
Batorym, Adamie Lazarowiczu,
Franciszku Błażeju, Karolu
Chmielu oraz Józefie Rzepce.
W Szkole Podstawowej w Modlnej uczniowie najstarszych klas
(VIIa, VIIb oraz VIII) wzięli
udział 4 marca w spotkaniu
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poświęconym polskim bohaterom narodowym. Wcześniej
nauczyciele historii – Marzena
Olczak oraz Rafał Nowak przeprowadzili zajęcia związane
z dziejami polskiego podziemia
niepodległościowego po II wojnie światowej prezentując opór
społeczny wobec komunizmu.
Ponadto na akademii zaprezentowano film poświęcony żołnierzom wyklętym z komentarzem
historycznym oraz wystawę plakatów przygotowanych przez
Instytut Pamięci Narodowej.
Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej

Umieszczeni w specjalnym namiocie stanowiącym niezwykłe
oceanarium przez blisko pół godziny odkrywali zagadnienia całego
życia morskiego na Ziemi. Dzięki zastosowanej sferycznej technice
filmowej – gdzie by nie obrócili głowy – z każdej strony mieli
podwodny obraz. Prelekcja była nie tylko znakomitym uzupełnieniem lekcji przyrody, ale również ciekawym doświadczeniem dla
wszystkich uczestników.
Rafał Nowak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej

Konkurs Piosenki
Uczennica klasy VIIa Szkoły Podstawowej w Modlnej
Weronika Maszorek zdobyła wyróżnienie w Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanym 18
lutego 2020 r. przez SMS-LO im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim.
Weronika urzekła jury swoją aranżacją anglojęzycznej piosenki Amy Winehouse „Back
to Black”. Dziewczynka od
najmłodszych lat przejawia zamiłowanie do muzyki, starając
się śpiewać przy niemal każdej
okazji. Jej wokalne występy
mogliśmy podziwiać m.in. podczas uroczystości związanych
z rocznicą Bitwy nad Bzurą oraz
II Memoriałem im. Stanisława
Ochoty. Weronika reprezentowała również naszą szkołę w X
edycji konkursu „Piosenki stanu
wojennego” zorganizowanego
przez NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty
i Wychowania Ziemi Łódzkiej.
Obecnie, wspólnie z nauczycielką muzyki panią Joanną
Banacką, przygotowuje nowy

repertuar do VII edycji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
organizowanego przez Miejski
Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
wokalnych.
Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej
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Zabawa karnawałowa w SP Modlna
W poniedziałek, 24 lutego br. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Modlnej wzięli udział
w wyjątkowej zabawie karnawałowej.

Dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz klas
I–III odbyła się ona w godzinach 9:00-11:00. Wszyscy
uczestnicy mieli niezwykle
oryginalne stroje – poza
tradycyjnymi księżniczkami
i królami w zabawie uczestniczyli piraci, pszczółka, pielęgniarka, strażak, ratownik
medyczny, Batman oraz inni
bohaterowie bajek. Gościem

specjalnym był Pancernik
Hatetepes – wirtualny przedstawiciel Szkolnych Kas
Oszczędności PKO Banku
Polskiego, który w przyjazny
sposób wprowadza dzieci
w świat finansów.
Uczniowie klas IV–VIII
bawili się znakomicie na
dyskotece od 16:00 do19:00
w sali gimnastycznej.
Organizacja zabawy kar-

nawałowej dla uczniów naszej szkoły z muzyką na
żywo oraz słodkim poczęstunkiem została w całości
sfinansowana ze środków
Rady Rodziców. Jest to jedna z wielu inicjatyw, któ-

rych organizację wspierają
rodzice, za co im serdecznie
w imieniu dzieci dziękujemy.
Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej
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Bal karnawałowy przebierańców
19 lutego br. w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu
odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już od rana
w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek,
zwierzątka, postaci fikcyjne
i prawdziwe, wśród których
można było spotkać królewny, kotki, motylki, biedronki,
piratów, Spidermanów czy
Batmanów. Nauczycielom
z trudem przychodziło rozpoznawanie dzieci. Na tę
wyjątkową okazję oprawę
muzyczną balu zapewnił
zespół 7Niebo z Ozorkowa.
Były tańce, konkursy
oraz pokaz ilizjonisty. Dzieci
wspólnie ze swoimi wycho-
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wawczyniami świetnie się
bawiły, a uśmiech nie znikał
z ich twarzy. Kiedy czas
zabawy dobiegł końca, każde
dziecko otrzymało soczek
i pączka w kształcie serca
oraz dyplom uczestnictwa
w zabawie.
Dziękujemy dzieciom
i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych
balowych strojów. Kolejny
bal karnawałowy już za rok.
Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Leśmierzu

www.ug-ozorkow.pl
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Śladami podków
Kiedy w 2000 roku przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
powstała sekcja kolarska i Koleżeństwo zaaprobowało
moją propozycję nadania jej nazwy „Szwadron”,
przyjęcia za patrona 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich,
miejscem kultu wieś Orłą, a 11 września dniem
uroczystym, wzrosło wśród nas zainteresowanie
tematem – kawaleria.
Część z nas poczuła się
kawalerzystami. Oczywiście
byliśmy nimi tylko z nazwy,
i to z samozwańczej. Tylko
niektórzy z nas marzyli wówczas o mundurach czy szablach.
Potrzebowaliśmy koniecznie
jakiegoś wzorca ideowego,
prawdziwego, z krwi i kości kawalerzysty. Oczywiście,
że naszym idolem nie mógł
być nikt inny, tylko znany mi
z wywiadu, przeprowadzonego
przed kilkoma laty, strzelec
konny – pan Jan Kluska z pobliskiej Modlnej.
Na pewno zaskoczyła Go
nasza pierwsza wizyta, najazd
kolarzy w żółtych bluzach, nieudolnie, wręcz śmiesznie udających kawalerzystów. Zakochanemu w koniach Janowi Klusce,
kawalerzysta na rowerze, wydał
się chyba co najmniej dziwolągiem. Nie wiedział bowiem, że
jesteśmy grupą odtwarzającą
autentyczny szwadron kolarzy
szwoleżerów, który 1 września
1939 roku walczył o górę Marii
między Ozorkowem a Parzęczewem. Nasz gospodarz taktownie nie dał poznać po sobie
zaskoczenia i przyjął nas bardzo
życzliwie. W trakcie wizyty narodziła się we mnie myśl, żeby
poprowadzić nasz „Szwadron”
szlakiem przemarszu Pana Jana
przez nasze strony w wojennym
wrześniu.
W rok po powstaniu Sekcji
Kolarskiej zacząłem redagować
informator „Na Szlak!”, miesięcznik ukazujący się w okresie sezonu kolarskiego, w którym głównie zamieszczałem
propozycje tras wycieczkowych
(patrz: nagłówek informatora
„Na Szlak!”). Na początku mie-
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siąca każdy szwadronistra czy
szwadronka (tak członkowie
„Szwadronu” zwykli się nazywać), otrzymywał egzemplarz
pisemka kserograficznie powielany. Już w trzecim numerze
zaproponowałem wśród innych
wypraw rowerowych właśnie tę
pt. „Śladami podków” (patrz:
Tabelka z propozycjami wycieczek). Na następnych stronach
informatora przedstawiałem
w ogólnych zarysach opis szlaku bojowego 4 szwadronu
od rzeki Warty do Ozorkowa, zamieszczając szkic trasy
wycieczki (patrz: Szkic trasy
wycieczki).
Pragnę zwrócić uwagę Szanownych Czytelników na nazwę
wycieczki – „Śladami podków”.
Zapożyczyłem ją z przepięknej
pieśni pt. „Zostały tylko ślady
podków”, bo trudno ten utwór
nazwać piosenką ze względu na
nostalgiczną, przepełnioną żalem po kawalerii treść. Przytoczę ją we fragmentach, i jestem
pewien, ze trafi ona Państwu do
serca. Te piękne słowa pieśni
ułożył Janusz Kępski, a melodię
skomponował Włodzimierz
Ścisłowski.
Gdzie jesteście, ułani?
I ten konik bułany,
I ten siwy, ten kary jak noc?
Gdzie taczanki pomknęły?
Szlakiem, jakich kolein
Ruszył szwadron do boju się
rwąc?
Zostały tylko ślady podków.
Po szable już nie sięgnie dłoń.
I tylko w piersi, tylko w środku
Jest żal, że już nie zarży koń.
Zostały tylko ślady podków.
Ułański patrol w lesie znikł.

Drżą jeszcze wierzb gałęzie
wiotkie,
Lecz jeźdźców nie odnajdzie
nikt.
Zostały tylko ślady podków
Lecz gdzie są konie? Któż to
wie?
Wśród wiejskich sadów i opłotków,
Brzmi echo trąbki, jak we śnie.
Ta pieśń, śpiewana przez
Reprezentacyjny Chór Wojska
Polskiego na Zjeździe Kawalerzystów w Grudziądzu,
wyciskała łzy z oczu twardych
oficerów kawalerii, zahartowanych we wrześniowych bojach,
znalazła się w zebranym przeze
mnie zbiorku „Śpiewnika Kawaleryjskiego”. Pragnąłem bowiem, żeby naszym kolarskim
rajdom po szlakach walk towarzyszyły piosenki śpiewane
przez lata przez szwoleżerów,
ułanów i strzelców konnych.
Musiałem się przecież pogodzić z maksymą, że nie można
mieć wszystkiego, zarówno
talentu w pedałowaniu jak
i w śpiewaniu. W tej pierwszej
specjalności „Szwadron” nie
rozczarowywał. Czekająca nas
trasa licząca 25 kilometrów
była błahostką, choćby w porównaniu z rajdem na spotkanie
z Szopenem sprzed trzech dni.
Wtedy pokonaliśmy dystans bez
mała dwustukilometrowy.
Dzień 15 sierpnia, święto
Wojska Polskiego był piękny,
słoneczny. O godzinie 9.00
przed naszą kwaterą na placu
Jana Pawła II zameldowało
się jedenastu szwadronistów
i jedna szwadronka, nasza
koleżanka – Urszula Sęk. Nasz
kolarski „Szwadron”, zgodnie
z obowiązującym zwyczajem,
przed wyruszeniem na trasę
wybiera „rotmistrza”, czyli
prowadzącego wycieczkę. Wybór padł na mnie. Podejmuję
się zadania i z kolei ja wyznaczam „wachmistrza”, który ma
zabezpieczyć „Szwadron” od
tyłu i pilnować pierwszej zasady naszego wiodącego zawołania (jest to nazwa informatora
„Na Szlak!”), a gwizdkiem
zatrzymać kolumnę, jakby się
w niej działo coś niepokoją-

cego.
Wydaję rozkaz – Na koń!,
a gdy dosiadamy naszych stalowych rumaków, gwizdkiem
daję sygnał startu i wyjeżdżamy
z rynku w ulicę Listopadową.
Nasza koleżanka Ula uzdolniona poetycko w tak upiększonej
formie przedstawiała nasze
wymarsze w refrenie jednej ze
szwadronowych piosenek:
Na rower hop!
Żółte bluzy widoczne z daleka.
To szwadron nasz
Jedzie tam, gdzie przygoda
czeka.
Rowery lśnią,
Letni wietrzyk nas muska tak
miło.
Jedziemy tam,
Gdzie nas jeszcze w tym roku
nie było.
Nasza trasa szlakiem 4
szwadronu strzelców konnych
maszerującego tu 6 września przed 62 laty prowadzi
dalej przez ulicę Łęczycką,
dzisiejszą Gębicką do Cedrowic. Szwadron Pana Jana
po drewnianym wtedy moście przekroczył Bzurę obok
młyna i dotarł wieczorem do
pierwszych chat wsi Ostrów,
pokonując w półtorej doby
trudny do uwierzenia dystans
co najmniej siedemdziesięciu
kilometrów. Było to oczywiście
możliwe dla oddziału, którego
szybkości nie hamował wlokący się za nim wóz taborowy, co
z kolei skazywało jeźdźców na
zaopatrywanie się w żywność
i paszę w mijanych wsiach
i folwarkach, gdzie wieśniacy
i dziedzice z pewnością zaspokajali wszelkie potrzeby
naszych kawalerzystów.
I nasz szwoleżerski „Szwadron” dojeżdża do pierwszych
gospodarstw Ostrowa, wioski
tak mi dobrze znanej z okupacyjnego szlaku szmuglerskiego,
której gospodarze wypełniali
nasze koszyki plonami swoich
pól, ratując mieszkańców miast
przed głodem. To tu, według
relacji Pana Jana, rotmistrz
Szeloch zatrzymał wieczorem
szwadron pozwalając chociaż
na krótko odetchnąć krańcowo
wyczerpanym jeźdźcom i ich
koniom. Co to był zresztą za
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Nagłówek informatora „Na Szlak!”
odpoczynek? Poczucie zagrożenia ze strony nadciągającego
nieprzyjaciela nie pozwalało
nawet na rozkulbaczenie koni.
Strzelcy nie wypuszczając z rąk
wodzy drzemali na stojąco,
oparci jedynie o ściany chałup,
płoty i drzewa.
Dziś drzemiącym kawalerzystom nie byłoby się gdzie
oprzeć, bo płoty zastąpiły druciane siatki. Nie ma też pełnych
ciepła drewnianych chat, do
których mogliby się przytulić,
zastąpionych dziś zimnymi
ścianami murowanych domów.
Z drewnianych chat, budowanych w zrąb, zachowała się tylko jedna, stojąca nieco w głębi
wsi. (Teraz, gdy piszę ten tekst
i ona niestety zniknęła, ten pięk-

ny pomnik pradawnej wiejskiej
architektury).
W Ostrowie z tamtych wojennych czasów pozostały tylko
drzewa: dęby, akacje, olchy,
szczególnie gęsto porastające
z obu stron drogę odchodzącą
w prawo zaraz na początku wsi.
Być może również o grube pnie
tych drzew opierali się drzemiąc
strzelcy konni.
Niewątpliwie właśnie tą drogą pokierował szwadron nasz
Pan Jan, ponieważ wątpię, żeby
rotmistrz dysponował topograficzną mapą wojskową, tzw.
setką (o podziale 1:100 000)
tak odległych stron od terenu
działań nad Wartą. Tam prawdopodobnie przed przeprawą
przez rzekę dostał od dowódcy

Tabelka z propozycjami wycieczek

pułku taką mapę, ale najbliższej
okolicy, w której miałby działać,
czyli na kierunku Błaszek.
Kampania wrześniowa nie
była wojną pozycyjną. Cechował ją szybkie przemieszczania
wojsk i w związku z tym oficerowie odczuwali brak map
terenów, na które wkraczali,
co skazywało ich na korzystanie z informacji miejscowej
ludności. W tej sytuacji posiadanie w szwadronie naszego
Pana Jana, doskonale znającego
te strony, rozwiązywało rotmistrzowi problem orientacji
w terenie.
My, trop w trop za szwadronem strzelców konnych,
kierujemy się w drogę odchodzącą w prawo na początku

wsi Ostrów. Po paruset metrach towarzyszących nam
drzew wyjeżdżamy na otwartą
przestrzeń. Odsłania się przed
nami rozległy widok, na lewo
z obszernymi łąkami, po prawo
i na wprost z polami uprawnymi. Gdy w wojennym wrześniu
maszerowali tu kawalerzyści,
łąki były trudno dostępnymi
bagniskami, które stanowiły
pozostałość po istniejących tu
przed wiekami rozlewiskami
płynącej w pobliżu Bzury.
Wieś Ostrów, jak wskazuje
jej nazwa, i istniejący do lat powojennych przysiółek o nazwie
Majdany stanowiły w czasach
prehistorycznych zasiedloną
wyspę rzeczną, na co wskazują
znaleziska archeologów podczas przeprowadzanych tam badań powierzchniowych. Dzisiaj,
gdy jedziemy śladami kawalerzystów, obszary te w wyniku
działań melioracyjnych zostały
osuszone. Łąki dają rolnikom
siano, a nieco wyżej położone
tereny poddane są pod uprawy
rolne.
Wówczas w tamtą wrześniową noc nasi strzelcy konni,
żeby w ciemnościach nie zboczyć z tej wąskiej drożyny i nie
ugrzęznąć w bagnie, maszerowali pieszo w ciasnym szyku,
jeden za drugim trzymając
konie krótko za uzdę. Rozciągnięty wówczas niepomiernie
szwadron liczący pewno jeszcze
ponad stu ludzi, przemierzający ten bezludny szlak, musiał
wyglądać jak korowód tajemniczych zjaw. Oczywiście nie
sposób po tylu latach znaleźć
nam na tej polnej dróżce ślady
kopyt koni naszych strzelców
konnych. Nawet nie widać śladów kopyt tych koni, które by
ciągnęły chłopskie fury. Są za to
odciśnięte na drodze znamiona
motoryzacyjne epoki – koleiny
ze śladami kół po traktorze.
Nasz „Szwadron” też gęsiego, czyli pojedynczo, rower
za rowerem, wolno, bo dróżka
miejscami jest piaszczysta,
przemierza kawaleryjskim szlakiem. Gdy mijamy po prawej
stronie drogi niewysokie siodłowate wzniesienie terenowe,
zatrzymuję „Szwadron”, żeby
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Szkic trasy wycieczki
w kilku zdaniach opowiedzieć
o tej pozostałości po istniejącym tu co najmniej od IX
wieku grodzie, wówczas usytuowanym w trudno dostępnej
zabagnionej okolicy. Tylko
właśnie ten charakterystyczny
kształt wzniesienia, zniwelowanego przez wielokrotne
zaorywanie, wskazuje, że był
tu pradawny obiekt obronny
o kolistym kształcie, otoczony
fosą wypełnioną wodą i wałami
z majdanem w środku. Dopiero
teraz po wielu latach badań
archeologicznych okazało się,
że gród ten zbudowali nasi
słowiańscy pobratymcy, Morawianie, przybysze z południa,
już wtedy chrześcijanie. To
oni na tej ziemi, zamieszkałej
wówczas przez naszych praprzodków, pogańskich Polan,
utworzyli przyczółek nowej
chrystusowej wiary.
W pobliżu grodziska napotykamy rozwidlenie dwóch dróg
prowadzących do Czerchowa.
Nie wiemy, w którą skierował
4 szwadron nasz strzelec konny, Pan Jan Kluska. Czy w tę
prowadzącą na wprost do drogi
z Maszkowic, którą strzelcy
wjechaliby do Czerchowa przez
środek wsi, czy w tę skręcającą
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w lewo? My, jak zaplanowałem na szkicu, zjeżdżamy w tę
drugą. Docieramy wkrótce do
Czerchowa. Wieś położona na
uboczu głównych dróg, omijana
przez przelewającą się rzekę
spanikowanych, uciekających
przed Niemcami uchodźców,
była pogrążona w nocnej ciszy.
Dopiero za cztery dni rozpęta
się tu prawdziwe piekło. Żołnierze Wehrmachtu broniący
się przed natarciem naszych żołnierzy, rozwścieczeni stratami
w zabitych i rannych dokonają
wyroku na siedmiu mieszkańcach wsi, w tym jednej kobiecie,
oraz potem, gdy po zdobyciu
wioski przez 56 Pułk Piechoty
z Ostrowa Wielkopolskiego
spadnie na nią nawał ognia artyleryjskiego od Niemców, jak
i od naszych baterii, które jeszcze nie wiedzą, że Czerchów
jest w polskich rękach. Znaczna
część zabudowy Czerchowa
stanie wtedy w ogniu i zamieni
się w zgliszcza.
Teraz kiedy szwadron rotmistrza Szelocha z naszym Panem
Janem wjeżdżał do pogrążonej
we śnie wsi, tylko czujne psy
głośnym szczekaniem powitały
naszych kawalerzystów. Ten
psi alarm niewątpliwie zbudził

czerchowian. Pewnie przerażeni, że to Niemcy wkraczają
do wsi, dopadli do okien. Na
pewno odetchnęli z ulgą, że
to przecież nasi polscy ułani.
Przyjęło się bowiem w Polsce
wszystkich kawalerzystów nazywać ułanami, których szczególnie upowszechniły żołnierskie pieśni.
Na zebranych przeze mnie
we wspomnianym wcześniej
„Śpiewniku Kawaleryjskim”
37 pieśni, w 29 użyte było
w tytule lub w treści słowo
„ułan”, trzy tylko razy „szwoleżer”, a ani razu „strzelec
konny”. Tymczasem kawaleria
II Rzeczypospolitej składała
się z 3 pułków szwoleżerów,
27 pułków ułanów i 10 pułków
strzelców konnych, które nie
różniły się między sobą niczym
szczególnym.
Po opuszczeniu Czerchowa
„śladami podków” 4 szwadronu
kierujemy się w stronę Sokolnik-Parceli. Po przejechaniu paruset metrów zatrzymuję moich
szwadronistów przy kapliczce
stojącej po prawej stronie drogi,
gdzie we wrześniu 1939 roku
był posterunek wartowniczy
lotniska polowego 32 Eskadry
Rozpoznawczej.

Dzielę się z Koleżeństwem
przypuszczeniem, że chyba
oddział polskiej kawalerii nie
był zatrzymywany przez wartowników, a nawet może ostrzegany przez nich, że jadąc dalej
w ciemnościach trzeba będzie
ominąć odcinek drogi, który
tarasują kadłuby czterech samolotów. Samoloty te typu „Karaś
23”, będące w liczbie dziesięciu
na uzbrojeniu Eskadry, dla
ochrony przed wypatrzeniem
i atakami niemieckiego lotnictwa, były wciągane za ogon
na drogę, gdzie zasłaniały je od
góry rozłożyste konary szpalerami rosnących jesionów.
Wprawdzie rzut kołowy eskadry na samochodach i wozach
dworskich, bazujący w sokolnickim folwarku, już był tej
nocy na szlaku ewakuacyjnym,
ale te cztery sprawne jeszcze
„Karasie” stały pod jesionami,
czekając świtu, żeby po raz
ostatni, zanim nie nadciągnie
nieprzyjaciel, odlecieć stąd na
lotnisko pod Radomiem.
Gdy jedziemy drogą wzdłuż
dawnego lotniska polowego,
usytuowanego tu podczas
wrześniowej wojny, memu
Koleżeństwu, a szczególnie
małoletniemu Michałkowi,
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który z nami jedzie, trudno
sobie wyobrazić, że tu, gdzie
za domostwami są teraz pola
uprawne, wtedy na obszernym
pańskim zagonie po zżętej
koniczynie startowały polskie
samoloty do zadań bojowych.
Po lewej stronie drogi miedzy
nami a wsią Dybówka pokazuję
kępę zarośli, gdzie ukryte było
stanowisko przeciwlotniczego
karabinu maszynowego, który
miał bronić Eskadrę przed
nalotami nieprzyjacielskiego
lotnictwa, a na początku pasa
startowego miejsca, gdzie stał
ambulans, namiot narzędziowy
i przyczepa samochodowa foto,
gdzie wywoływano zdjęcia
z lotów rozpoznających pozycje
wojsk niemieckich.
Następnie wjeżdżamy
w dawną drogę dworską, która
wiedzie prosto do sokolnickiego
folwarku. Stanowiła ona w czasie wojny trasę komunikacyjną
i łączności za pomocą telefonu
polowego między dowództwem
Eskadry we dworze a lotniskiem. Szwadron strzelców
konnych po dotarciu przed
świtem do dworu w Sokolnikach w dalszym ciągu zachował
pełną gotowość alarmową.
Konie zostały wprawdzie wprowadzone do folwarcznych stajen, ale nawet nie rozsiodłane.
Rotmistrz pozwolił im tylko
popuścić popręgi. Obok koni
na sianie odpoczywali strzelcy.
Dziś po sokolnickim folwarku został tylko stary przebudowany spichlerz i dwa murowane
słupy od bramy, którą szwadron
wjeżdżał wówczas na obszerne, dworskie podróże. I my
wjeżdżamy na rozległy plac,
częściowo zaorany, częściowo zamieniony na pastwisko,
na którym po stajniach, oborach i stodołach zostały tylko
gdzieniegdzie porośnięte trawą
fundamenty. To tu nastąpiło
spotkanie Pana Jana Kluski
z małżonką, która przybiegła
bez tchu z Małachowic.
Dalej szwadronowy szlak,
ten kawaleryjski sprzed lat i nasz
kolarski, prowadzi do Modlnej.
Na początku wsi wzniesienie,
a na nim ogrodzony murkiem
cmentarz. 12 września 1939

roku był najpierw jednym z celów natarcia 17 Gnieźnieńskiej
Dywizji Piechoty, a potem
miejscem wiecznego spoczynku
jej żołnierzy, którzy w zaciętych
bojach wypierali niemieckiego
najeźdźcę. Za cmentarzem
skręcamy w drogę prowadzącą
w lewo i pierwszy na prawo to
dom Pana Kluski. Wjeżdżamy
w podwórze niewielkiej zagrody. Wita nas gospodarz, Pan
Jan, z którym jesteśmy umówieni na spotkanie.
Wysoki, jak na kawalerzystę
przystało, postawny mężczyzna, po którym nie widać jeszcze ciężkiego brzemienia tylu
przeżytych lat. Łatwo możemy
sobie wyobrazić jak wyglądał
przepasany skórzanym pasem,
u którego na rapciach wisiała
szabla w lśniącej pochwie, na
głowie czapka, usztywniona
rogatywka z białym otokiem,
na nogach buty z wysokimi
cholewami i brzęczącymi ostrogami, teraz ubrany odświętnie,
w ciemnych spodniach i białej
koszuli siedzi naprzeciwko nas
i opowiada najpierw o służbie
w koszarach dalekiej Żółkwi,
miasta garnizonowego 6 Pułku
Strzelców Konnych im. Hetmana Koronnego Wielkiego Stanisław Żółkiewskiego, któremu
kawaleryjska przyśpiewka, tzw.
żurawiejka tak oto współczuła
– „Ośmiu strzelców w Żółkwi
siedzi i nad dolą swą się biedzi”.
Służba w kawalerii była
ciężka – stwierdza pan Jan, ale
bynajmniej nie narzeka. Sam
przecież wybrał ten rodzaj broni. Być kawalerzystą uważał za
zaszczyt. Jako syn rolnika pracy
się nie bał, a konie lubił ponad
wszystko. Koń zaś w pułku był
na pierwszym miejscu. Najpierw trzeba było zatroszczyć
się o niego, a dopiero potem
o siebie. Taka obowiązywała
w kawalerii kolejność – podkreśla Pan Jan.
Chłoniemy każde słowo
strzelca konnego. Dla naszej
sekcji kolarskiej, która buduje
swój program działania w oparciu o kawaleryjskie zwyczaje,
słowa Pana Jana przyjmujemy
niemal jak ewangelię. Pytamy,
czy przypomina sobie kola-

Pan Jan Kluska opowiada o życiu kawalerzysty
rzy w swoim pułku. Niestety,
był zapewne tak zakochany
w koniach, że kawalerzysta na
rowerze wydawał Mu się jakimś
ogromnym nieporozumieniem.
A przecież i Jego pułk kawalerii,
jak każdy inny, musiał w swoim
składzie posiadać co najmniej
pluton kolarzy.
Potem nastąpił wybuch
wojny i prosto z koszar jako
żołnierz służby czynnej, nasz
Pan Jan transportem kolejowym dotarł ze swym pułkiem
w rejon Szadku. Następnie nasz
Gospodarz przedstawił swój
szlak bojowy od Popowa przez
rodzinne strony, Warszawę oraz
Lublin aż po Stanisławów, który
w miarę dokładnie przedstawiłem Szanownym Czytelnikom
w poprzednim numerze „Gminniaka”.
Relacja dotycząca działań
wojennych jest jak na nasze
oczekiwania dość lakoniczna.
Inna sprawa, że nasz strze-

lec konny nie miał szczęścia
służyć w jednostkach, które
w pierwszych dniach września
wyróżniały się szczególną operatywnością i sukcesami bojowymi. Najpierw niezrozumiałe
ruchy całej Kresowej Brygady
Kawalerii między Szadkiem
a Wartą, a potem podczas odwrotu na Głowno, niepełne
wykorzystanie możliwości 6
Pułku Strzelców Konnych,
którego szwadrony szybko
ulegały częściowemu rozbiciu
i rozproszeniu.
Gdy odpoczywałem i wytyczałem trasy turystyczno-historyczne szlakiem walk 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii na
terenie gminy Zgierz, napotykałem ślady działań oddziałów
tego pułku. Najpierw w szarży
Brygady na Słowik i Emilię po
jej wyjściu z lasów grotnickich,
a potem w trakcie przebijania
się przez przecinającą jej drogę

Pan Jan prezentuje broń
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Pan Jan demonstruje kolejne sposoby użycia szabli
niemiecką 24 dywizję piechoty. W bitwie o Kębliny uległ
wtedy całkowitemu rozbiciu 1
szwadron 6 Pułku Strzelców
Konnych dowodzony przez rotmistrza Józefa Wilczyńskiego,
a bliżej Strykowa pluton kolarzy tegoż pułku podporucznika
Antoniego Kawalerskiego.
Szwadron naszego Pana
Jana, jak już Państwo wiecie,
po przeprawie na prawy brzeg
Warty forsownym marszem
przez Poddębice, Aleksandrów,
Ozorków szedł w kierunku
Głowna bez styczności z nieprzyjacielem. Nasz rozmówca wyraźnie ożywia się, gdy
wspomina przemarsz przez
rodzinne strony. W Sokolnikach
następuje spotkanie z żoną,
zaślubioną tuż przed powołaniem do wojska, która bez tchu
przybiegła do dworu na wieść,
że mąż tutaj na krótko stanął ze
szwadronem. Niestety małżonka – Pani Marianna, złożona
chorobą, nie może uczestniczyć
w rozmowie.
Potem przemarsz szwadronu przez Modlną. Przy mijaniu
kościoła modlitwa do Matki Boskiej Modleńskiej o szczęśliwy
powrót z wojny, jeszcze wtedy
z wiarą, że zwycięskiej. Miała
być przecież kontrofensywa
i rychłe włączenie się do wojny
naszych sojuszników – Francji
i Anglii. Sprzymierzeńcy nie
pomogli, a nóż w plecy wbili
Polsce zdradzieccy sąsiedzi od
wschodu.
Gdzieś pod Stanisławowem
nasz strzelec wraz z towarzysza-
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mi broni z 4 szwadronu, przyłączeni do 13 Pułku Ułanów Wileńskich, zostali otoczeni przez
sowieckie czołgi. Nie trudno
nam zrozumieć jak z ciężkim
sercem przyszło naszemu strzelcowi konnemu rozstawać się ze
swoim wiernym towarzyszem –
koniem Dreksem i szablą, której
zresztą ani razu nie miał okazji
użyć w boju.
Prosimy Pana Jana, żeby
przywiezioną przeze mnie szablą, którą przed kilkunastu laty
kupiłem dla syna, zademonstrował kilka sposobów jej użycia.
Szabla jest wzoru 1921/22,
a więc podobna do tej, w którą
był uzbrojony w czasie wojny.
Ręka kawalerzysty, chociaż
odwykła po tylu latach od broni, z wyuczoną przecież przez
liczne ćwiczenia wprawą wykonuje kilka złożeń zarówno do
cięć, pchnięć i obrony, jak i do
oddawania honorów. Głownia
tylko rozbłyskuje refleksami
w promieniach południowego
słońca.
Towarzyszący „Szwadronowi” nasz najmłodszy kolega,
kilkunastoletni Michałek, ma
trochę kłopotu z uniesieniem
jedną ręką szabli, chociaż ochotę wielką, żeby nią jak Pan Jan
po kawaleryjsku pomachać.
Przy okazji zapoznaję Koleżeństwo z jej budową, z nazwami
poszczególnych części głowni
i rękojeści.
Godziny postoju u naszego
Gospodarza minęły jak z bicza
strzelił. Czas się żegnać! Dziękujemy za gościnę i wzbogace-

nie naszej wiedzy o kawalerii.
Dosiadamy naszych żelaznych
rumaków i ruszamy w dalszą
trasę. Prowadzę „Szwadron”
do wioseczki, a raczej przysiółka Modlna Probostwo, żeby
opowiedzieć o wydarzeniu,
którego byłem świadkiem znalazłszy się tu podczas ucieczki
w 1939 roku przed niemieckimi
wojskami. W dniu 7 września
w godzinach rannych do tej
małej wioski, liczącej zaledwie
parę gospodarstw, z tętentem
kopyt wpadło na spienionych
koniach kilkudziesięciu kawalerzystów. Dziś po wzbogaceniu
swej wiedzy o działaniach bojowych we wrześniu 1939 roku
6 Pułku Strzelców Konnych
mogę z dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że był to
1 pluton 1 szwadronu (pisałem
o nim w poprzednim numerze
„Gminniaka”), który z 4 szwadronem Pana Kluski przeprawił
się brodem przez Wartę i teraz
wycofuje się przed nieprzyjacielem w kierunku Głowna.
Sady i tych parę zagród
w jednej chwili wypełniły się
jeźdźcami i końmi znajdującymi tu możliwość krótkiego
chociażby wytchnienia i osłony przed okiem ścigającego
nieprzyjaciela, który od strony
Ozorkowa dawał o sobie znać
długimi seriami z broni maszy-

nowej. W tamtym też kierunku
dowódca oddziału w stopniu
podporucznika zza węgła stodoły skierował swą lornetkę.
Kobiety jak z obrazu Kossaka
przybiegły z wiadrami pełnymi
wody do napojenia utrudzonych
koni i z poczęstunkiem dla
jeźdźców. Mieszkańcy tej wioski otoczyli żołnierzy, których
wypytywali niespokojni o dalszy przebieg wojny. Upłynął
przecież zaledwie tydzień walk,
a Niemcy są już tutaj.
Postój oddziału we wsi trwał
krótko. Gwizdek oficera i kawalerzyści już w siodłach. Na
jednego z kilku luzaków, koni
bez jeźdźców, wsiada za przyzwoleniem oficera młodziutki
mieszkaniec wsi, chłopiec jeszcze, na głowie z czapką ucznia jakiejś szkoły zawodowej.
Udało mu się ubłagać matkę,
żeby pozwoliła jechać z kawalerzystami i bronić zagrożonej
ojczyzny.
Następnie gwizdek i pluton
stępa opuszcza wioskę. Matka
klęcząc na piaszczystej drodze
znakiem krzyża błogosławi
szybko oddalającego się z oddziałem syna. Nawet któremuś
z Kossaków nie śniła się taka
scena. Po opuszczeniu wioski
pluton na polach nabiera rozpędu, z kusa przechodzi w cwał.
Czas najwyższy. Zmotoryzo-

Najmłodszy uczestnik wycieczki z trudem unosi ciężką szablę
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Za walkę w obronie Ojczyzny pan Jan Kluska otrzymał
medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.”
wana szpica 24 niemieckiej
dywizji piechoty, w składzie
kilku motocykli i samochodów
pancernych już zbliża się do
cmentarza w Modlnej. Niemcy
musieli zauważyć oddział naszych kawalerzystów. Niesie
się od drogi odgłos serii karabinów maszynowych. Pluton
zmienia się teraz w szybko
przesuwającą się po polach
chmurę skłębionego kurzu,
wzniesionego dziesiątkami
końskich kopyt i wkrótce znika
za wzgórzem. I nasz kolarski
„Szwadron” rusza z wioski.
Nie w kierunku Grabiszewa
jak tamci strzelcy, tylko na
północ w stronę Małachowic.
Tutaj nasza droga rozchodzi
się ze szlakiem kawaleryjskim
z września 1939 roku. Nie
znaleźliśmy oczywiście na
nim śladów podków. To już
przecież początek XXI wieku.

Koń – niegdyś nierozłączny
pomocnik rolnika i towarzysz
kawalerzysty – przez pierwszego został zastąpiony traktorem, przez drugiego najpierw
czołgiem, a teraz śmigłowcem.

Mamy przecież w bliskim sąsiedztwie, w niedalekiej Leźnicy Wielkiej, Dywizjon Kawalerii Powietrznej, któremu
patronuje 1 Pułk Szwoleżerów
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotykamy się z Nim
co roku na cmentarzach w Modlnej i Solcy Wielkiej składając
w rocznicę walk nad Bzurą hołd
poległym żołnierzom polskim.
To im dedykuję kawaleryjską
żurawiejkę: Skaczą z nieba kawalery/ To z Leźnicy Szwoleżery; a naszemu „Szwadronowi”
– Ozorkowskie Szwoleżery/ Zamiast „na koń!” – „na rowery!”,
oba zakończone słynnym refrenem, jakby ciągle aktualnym:
Szable do boju, lance w dłoń!
Bolszewika goń, goń, goń!
Szable do boju, lance w dłoń!
Bolszewika goń!
Kontakt naszego „Szwadronu” z Panem Janem Kluską
nie skończył się na spotkaniu
w dniu 15 sierpnia 2001 roku.
Odwiedzaliśmy Go parokrotnie
i zawsze otwarte były przed
nami bramy Jego zagrody. Podczas tych najazdów na domostwo Pana Jana zaspokajaliśmy
ciekawość do Jego dalszych
losów podczas wojny. Opowiadał nam wówczas o ucieczce
z sowieckiej niewoli, powrocie
do rodzinnego domu, a w czasie
okupacji o przymusowej pracy
jako stajenny na posterunku
żandarmerii w Sokolnikach-Lesie.
Tylko obcowanie z końmi,
które przecież kochał ponad

wszystko, pozwoliło Mu, polskiemu kawalerzyście przeżyć
tę trudną próbę, jaką była służba
u znienawidzonych Szwabów.
Po wojnie został gospodarzem
na własnej roli, którą uprawiał
razem ze swoim wiernym towarzyszem – koniem, którego
widzimy na zdjęciu.
Wiek Pana Jana i zakłócanie Jego domowego spokoju powstrzymywało nas od
częstszych odwiedzin, gdy
nasze turystyczne szlaki wiodły
przez Modlną. Czasami sam
odwiedzałem naszego kawalerzystę, żeby Go pozdrowić
i choć trochę porozmawiać na
interesujące nas tematy. Bardzo gościnnie przyjął nas, gdy
złożyliśmy mu wizytę z żoną,
podczas której moja małżonka
mogła poznać prawdziwego
kawalerzystę.
Potem, gdy część z nas
w mundurach i z szablami
spotykała się z Panem Kluską
podczas rocznicowych uroczystości poświęconych walkom
nad Bzurą, wyrażał uznanie za
działalność kontynuującą tradycje polskiej kawalerii.
Gdy niespodziewanie Pan
Jan, cieszący się w modleńskiej
parafii zasłużonym poważaniem i szacunkiem, odszedł
w 2006 roku na wieczną wartę,
żałowaliśmy, że nie wiedząc
o Jego śmierci, nie uczestniczyliśmy w pogrzebie, by oddać
Mu po kawaleryjsku, szablami,
należne honory.
Stanisław Frątczak

Pan Jan Kluska podczas uroczystości rocznicowych bitwy nad Modlną w 2005 r.
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Z życia świetlic
Pełczyska
W lutym w naszej świetlicy ważnym wydarzeniem
były walentynki. Najpierw
powstawały liczne dekoracje,
aby ustroić salę świetlicową,
a 14 lutego odbyło się spotkanie walentynkowe z licznymi
atrakcjami dla dzieci.
Na początek pisaliśmy
dyktando walentynkowe
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o bardzo sympatycznej treści. Jak się okazało świetliczaki świetnie znają się na
pisowni i w nagrodę każde
dostało balonik w kształcie serca i coś słodkiego.
Później były zagadki oraz
quiz, dzieci odpowiadały na
pytania o symbole i historię
tego święta, dowiedziały się
jak powiedzieć „kocham cię”
w innych językach.
Łączyliśmy także w pary

znanych bohaterów książek,
bajek i baśni np. Romea i Julię,
Fionę i Shreka itd.
Na koniec wymyślaliśmy
przepisy na magiczny eliksir
miłości, dzieci przygotowały również walentynkowe
lampiony ze szkła ozdobione
serduszkami, koralikami czy
dżetami. Był to bardzo mile
spędzony wieczór walentynkowy.
Agnieszka Tomczak
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Sokolniki-Las
Choć w minionym miesiącu za oknem pogoda często nie
rozpieszczała, to w świetlicy
dominowały dobre humory
i świetna zabawa. Luty to czas
Walentynek i karnawału.
Z okazji dnia zakochanych sokolnickie świetliczaki
wykonały urocze serca, na
których każde dziecko pisało
sobie nawzajem coś miłego.
Taka zabawa to świetna integracja uczestników, która
z pewnością pozostawi miłe
wspomnienia. Nie mogło zabraknąć również konkursów,
podczas których podopieczni
świetlicy mogli popisać się
swoją wiedzą dotyczącą walentynkowych tradycji, historii tego święta, a także jego
patrona. Łączyliśmy również
w pary rożne bajkowe postaci.
Na koniec wszyscy otrzymali
drobne upominki.
Z okazji karnawału dzieci tworzyły i prezentowały
rożnego rodzaju układy taneczne.
Kto z nas nie lubi słodko-

ści, zwłaszcza gdy można je
zjeść bezkarnie? Dzieciaki je
uwielbiają! 20 lutego z okazji
tłustego czwartku na podopiecznych świetlicy czekały
pyszne pączki oraz napoje. Po
słodkim poczęstunku, podczas pracy plastycznej dzieci
wykonały pączki z papieru,
brązowej farby i cukru pudru.
Gdy tylko pogoda dopisywała spędzaliśmy czas
na świeżym powietrzu. Odbyły się rozmaite zabawy
z wykorzystaniem sprzętu
sportowego. Tego typu zajęcia dostarczają uczestnikom
mnóstwo radości, a przy okazji usprawniają ich motorykę
i koordynację ruchową.
Przypominamy również
o odbywających się regularnie zajęciach aerobiku dla
dorosłych. Taka aktywność to
duża dawka zdrowia i dobrej
zabawy w miłej atmosferze.
Chętne osoby zapraszamy
w każdy piątek o godzinie
18.00.
Karolina Kociołek
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Dzień Logopedy w Przedszkolu
6 marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy.
Z tej okazji p. Aleksandra Staniewska przeprowadziła
grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z oddziału
przedszkolnego. Wspólne ćwiczenia miały na
celu usprawnienie narządów artykulacyjnych oraz
kształtowanie właściwego toru oddechowego.
Maluchom bardzo podobały się te zajęcia, chętnie
i aktywnie ćwiczyły. Na zakończenie dzieci wręczyły
podziękowanie Pani Oli i ustawiły się do wspólnego zdjęcia.
Z tej okazji warto przypomnieć jak ważna jest zarówno

profilaktyka, jak i wcześnie
podjęta terapia logopedyczna.
Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w wymowie Waszych
dzieci, nie zwlekajcie – udajcie się do logopedy!
Źródło:
SP Solca Wielka

Spotkanie autorskie
z młodym poetą
W czwartek, 27 lutego br. odbyło się spotkanie
z młodym autorem Dawidem Wymysłowskim.
Jest on dwukrotnym laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, wydał tomik wierszy pt. „Rozmowy
z samym sobą”.
Odbiorcami spotkania byli
uczniowie klas VII i VIII
Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej. Czytano m.in.
utwory autora opatrzone krótkim komentarzem. Dawid
odpowiadał także na pytania
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dotyczące jego twórczości.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Wiktoria – absolwentka SP w Solcy.
Filia Biblioteczna
w Pełczyskach
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PERSONALIA
DH ARKADIUSZ
PIETRZAK
Od 20 lat w Ochotniczej
Straży Pożarnej Solca Wielka
– obecnie jako z-ca Naczelnika. Odznaczony Srebrnym
Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Zawodowo także
związany z pożarnictwem –
jako Komendant Wojskowej
Straży Pożarnej Jednostki
Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, żołnierz zawodowy od 21
lat. Rodzina: żona Karolina –
pracuje w HTL STREFA w Ozorkowie, córka Natalia – uczennica klasy 0 w Solcy Wielkiej, syn Karol – 3 lata. Zainteresowania:
dobry film, sport – skoki narciarskie, strzelectwo.

Jak Dzień
Kobiet, to tylko
z Babińcem

PAWEŁ TOMCZAK
Wielokrotny i aktualny
(2020 r.) mistrz gminy Ozorków wśród drużyn LKS/LZS
w tenisie stołowym, reprezentujący klub Magnat Sierpów. Były prezes i założyciel
LKS MAGNAT Sierpów.
Prowadzi własną działalność
gospodarczą – usługi w branży
hydraulicznej. Żonaty, znak
zodiaku – Waga. Żona – Agnieszka, pracuje w Agencji
Rezerw Materiałowych. Dzieci: Damian – pracuje w branży
hydraulicznej; Mateusz – pracuje w branży elektrycznej, Ania
– uczennica kl. VII SP Leśmierz. Zainteresowania: sport – piłka
nożna, tenis stołowy, dobry film.

8 marca 2020 r. członkinie
Stowarzyszenia BABINIEC,
a jednocześnie KGW Modlna
spotkały się w restauracji
Solanka w Solcy Wielkiej,
by wspólnie świętować swoje
święto.
Przy wspólnym stole radości i wzajemnej serdeczności
nie było końca. Humory dopisywały w tym dniu każdej
z naszych pań!
Sympatyczną niespodzian-

DH ŁUKASZ
BARTCZAK
Członek OSP Czerchów od
2001 roku. Od 7 lat piastuje
funkcję przewodniczącego
komisji rewizyjnej. Posiada
odznakę „Strażak wzorowy”
(2011 r.) oraz Brązowy Medal
„Za zasługi dla pożarnictwa”
(2016 r.). Żonaty, znak zodiaku – Bliźnięta. Aktualnie wykonywany zawód – kierowca
zawodowy. Żona – Joanna
pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Zgierzu. Córka
Maja (lat 16) – uczennica
pierwszej klasy Technikum Logistycznego w Zgierzu. Syn
Daniel (lat 13) – uczeń 6 klasy SP Modlna. Zainteresowania:
dobry film, sport.

DH PAWEŁ
KRÓLIKOWSKI
Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej od 25
lat. W minionym okresie pełnił w jednostce ważne funkcje
– wiceprezesa i naczelnika.
Odznaczony Złotym Medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”.
Podczas tegorocznego zebrania OSP w Modlnej otrzymał
odznakę „Za wysługę” – 25
lat. Zawodowo pracuje w firmie prywatnej w Zgierzu jako brygadzista. Żonaty, znak zodiaku
– Byk. Żona – Ilona, księgowa w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Piątku. Dzieci: dwie córki – Gabriela i Kinga. Zainteresowania: sport – piłka nożna, muzyka, majsterkowanie (również
według mistrza Adama Słodowego).

ką dla kobiet były życzenia
od szefa lokalu oraz symboliczny tulipanek. Było nam
niezmiernie miło. W znakomitych nastrojach, roześmiane i szczęśliwe wróciłyśmy
do naszych domów. Każda
z nas z pewnością mile będzie
wspominać ten wspólnie spędzony wieczór.
Anna Sowińska
Stowarzyszenie
KG Babiniec
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Gminny
Turniej
Piłki
Siatkowej
Gminny turniej piłki
siatkowej dla drużyn
LKS gminy Ozorków
organizowany również
w ramach gminnego
współzawodnictwa
s p o r t o wego z os tał
przeprowadzony
w hali sportowej
Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Jana Pawła II
w Łęczycy.
Jest to jedyny turniej wśród
naszych drużyn LKS, gdzie
można przewidzieć – komu
najłatwiej osiągnąć miejsce na
podium. Drużyny, które dysponują doświadczonymi bądź
też najlepiej wyszkolonymi
siatkarzami potrafią szczęśliwie przejść przez wszystkie
mecze zaplanowanych rozgrywek, by w końcu zawalczyć
o dobrą lokatę w turnieju. Oto
zwycięzcy turnieju siatkarskiego w Łęczycy:
l I miejsce
LKS SPARTA Leśmierz
l II miejsce
LKS KANARKI Małachowice
l III miejsce
LKS MAGNAT Sierpów
Najlepsze drużyny turnieju
otrzymały puchary sportowe,
które wręczali organizatorzy
oraz sędzia zawodów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportowe zachowanie,
a władzom Gminy za środki
finansowe na ten cel.
Pao
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Tegoroczna Minispartakiada dla sportowców
reprezentujących drużyny Ludowych Zespołów
Sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego
prowadzonego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy
z wykorzystaniem środków finansowych w formie
dotacji udzielonej przez Gminę Ozorków odbyła
się w dniu 16 lutego w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Modlnej.
Uczestniczący w zawodach sportowcy rywalizowali
w następujących dyscyplinach:
szachy, warcaby, tenis stołowy
i rzut lotką, a najlepsi z nich
zajmowali najwyższe lokaty,

za co organizatorzy nagrodzili
czołowych zawodników nagrodami i dyplomami. Oto najlepsi
sportowcy tegorocznej Minispartakiady w poszczególnych
konkurencjach:

Warcaby

Minispartakiada
Ludowych
Zespołów
Sportowych 2020
Szachy

I miejsce – Przemysław Stegliński (LKS Czerchów)
II miejsce – Bogdan Banasiak (LKS Małachowice)
III miejsce – Dariusz Kluska (LKS Modlna)

I miejsce – Jan Wajgner (LKS Cedrowice)
II miejsce – Krzysztof Latecki (LKS Leśmierz)
III miejsce – Dariusz Stańczyk (LKS Modlna)

Tenis stołowy
Rzut lotką

I miejsce – Tomasz Kałużny (LKS Solca Wielka)
II miejsce – Przemysław Kluska (LKS Modlna)
III miejsce – Andrzej Chałupnik (LKS Małachowice)

I miejsce – Paweł Tomczak (LKS Sierpów)
II miejsce – Patryk Pawlak (LKS Sierpów)
III miejsce – Dariusz Machałowski (LKS Modlna)

Gratulacje dla najlepszych
zawodników Minispartakiady
składają organizatorzy. Serdecznie dziękujemy dyrekcji

Szkoły Podstawowej w Modlnej
za umożliwienie przeprowadzenia tych zawodów w sali
gimnastycznej.
Pao
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Zebrania OSP

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej walne zebranie
sprawozdawcze za rok 2019
odbyło się w dniu 15 lutego
br., podczas którego dokonano
podsumowania działalności
w roku minionym – przede
wszystkim pod względem
spraw dotyczących pożarnictwa. W przypadku tej jednostki straży ogniowej cały
przebieg aktywności bojowej
jest analizowany w kontekście uczestnictwa w akcjach
ratowniczo-gaśniczych w ramach przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do siedziby tamtejszej
braci strażackiej zbudowanej
na terenie wsi Pełczyska przybyli miejscowi druhowie na
doroczne spotkanie członków
największej w gminie Ozorków strażackiej organizacji
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OSP. Zazwyczaj frekwencja
zebrań odbiega od najwyższego poziomu, a więc na
sali widać było najbardziej
zaangażowanych na co dzień
w życie jednostki druhów
strażaków, zarówno w zakresie ratownictwa jak i wielu
innych pożytecznych działań
dla wspólnego dobra.
Otwarcia zebrania dokonał druh Prezes Tadeusz
Majchrzak, który powitał
obecnych strażaków oraz gości zaproszonych w osobach:
zastępcy Wójta Gminy Ozorków Mariana Lemańskiego,
Prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego oraz
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ozorkowie
Jarosława Jaczyńskiego. Na
spotkanie strażaków przybył
również proboszcz Parafii

pw. św. Wawrzyńca w Solcy
Wielkiej ks. Andrzej Borczyk.
Przewodniczącym zebrania został zastępca Naczelnika OSP Solca Wielka druh
Arkadiusz Pietrzak. Zgodnie
z przyjętym porządkiem obrad
miały miejsce sprawozdania
z wszelkich podejmowanych
działań dla utrzymania należytego stanu bezpieczeństwa
pożarowego, dyskusja oraz
uchwały dotyczące kolejnego
roku w pożarnictwie z udziałem strażaków tamtejszej
jednostki.
Przebieg działalności ratowniczej oraz szkoleniowej
przedstawił naczelnik dh Kazimierz Stasiak – strażacy
tej jednostki 26 razy brali
udział w akcjach ratowniczo-

dziękował też obecnemu na
spotkaniu dowódcy JRG Jarosławowi Jaczyńskiemu za
darowiznę z PSP w postaci
lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
VW T4, będącego wcześniej
na wyposażeniu Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP
Ozorków. Obecnie strażacy
jednostki OSP Solca Wielka
wykorzystują ten samochód
do przejazdów lokalnych.
Znana jest też aktywność strażaków w życiu społecznym, ich uczestnictwo
w uroczystościach patriotyczno – religijnych, strażackich
i kościelnych. Solecka organizacja strażacka ze swą Orkiestrą Dętą jest zawsze blisko
kościoła i swego proboszcza
ks. Andrzeja. Również to

-gaśniczych. Prezes Tadeusz
Majchrzak omówił najważniejsze zadania realizowane
w strażnicy z wykorzystaniem pozyskanych środków
zewnętrznych (KSRG, Urząd
Marszałkowski WŁ, MSWiA,
KRUS) oraz finansowanie
codziennego funkcjonowania
jednostki środkami budżetowymi Gminy Ozorków (sprzęt
p.poż., umundurowanie, paliwo, konserwacje, szkolenia,
ubezpieczenia, badania strażaków). Niezbędne remonty,
nowe sprzęty i umundurowanie znacząco wzmocniły
jednostkę pod względem wyposażenia i możliwości operacyjnych.
Prezes Majchrzak po-

łączy się z pełnioną wśród
lokalnej społeczności misją
odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców i tym
samym nieustannym trwaniem
w gotowości bojowej.
Z aktualnym stanem finansów jednostki zapoznał
druhów skarbnik Kazimierz
Mikołajczyk. W imieniu komisji rewizyjnej wystąpił dh
Jan Kurpiński, który przedstawił dobrą ocenę dla pracy
zarządu.
W dyskusji nie zabrakło
też głosu gości zaproszonych.
Rozpoczął Prezes Władysław
Sobolewski, który chwalił
druhów strażaków za mobilność w działaniu, pozyskiwanie środków zewnętrznych
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oraz za coraz lepszy poziom
artystyczny Orkiestry Dętej,
dla której warto zabiegać
o wsparcie finansowe. Z racji

przynależności jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dowódca
JRG bryg. Jarosław Jaczyński

Kolejne strażackie zebranie odbyła Ochotnicza
Straż Pożarna w Czerchowie
w dniu 29 lutego br. w swojej
strażnicy, choć nie obyło się
bez wykorzystania nagrzewnicy spalinowej, niezbędnej o tej
porze roku w tak obszernym
pomieszczeniu – bez stałego
ogrzewania.
Strażacy z Czerchowa
gościli w tym dniu wielu gości: Wójta Gminy Ozorków
Tomasza Komorowskiego,
Prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ozorkowie
bryg. Jarosława Jaczyńskiego
i Komendanta Gminnego OSP
dh. Mariana Kwaśniewskiego.
Po otwarciu zebrania Pre-

zes Krzysztof Granosik zaproponował „minutę ciszy” dla
uczczenia pamięci zmarłego
w roku minionym dh. Stanisława Bartczaka oraz tragicznej
śmierci (luty 2020 r.) Wójt
Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek.
Sprawozdanie z działalności jednostki referował
naczelnik Karol Bartczak,
natomiast sprawozdanie finansowe skarbnik Mariusz
Biernaciak. Stanowisko komisji rewizyjnej z pozytywnym
wynikiem przedstawił dh
Łukasz Bartczak.
Strażacy aktywnie uczestniczą w uroczystościach gminnych, kościelnych i patriotycznych, ale też stanowią wraz
ze swoją strażnicą centrum
kulturalne swojej miejscowości, np. wspólny piknik

zapoznał wszystkich z poziomem finansowania jednostki
OSP Solca Wielka w latach
minionych poprzez KSRG.
Sporo danych statystycznych z pożarnictwa o zasięgu
powiatowym również zainteresowała słuchaczy. Z 2920
wyjazdów, pożary to zaledwie
25 % zdarzeń i niestety aż 6 %
to alarmy fałszywe. Dowódca
Jaczyński zwrócił też uwagę
na nowe elementy budynków
związane z zastosowaniem
fotowoltaiki (elektrownia słoneczna na dachu), co wymusi
pewne modyfikacje podczas
gaszenia pożarów. Obecny
na sali zastępca Wójta Marian

Lemański, również znawca tej
tematyki, namawiał strażaków
ratowników do zachowania
dużej ostrożności w takim
przypadku. Zastępca Wójta
zapoznał też członków OSP
Solca Wielka z podejmowaną właśnie przez Gminę
modernizacją budynku „soleckiej” strażnicy, opiewającą
na kwotę ok. 800 tys. zł. Z tą
optymistyczną wiadomością
– po zakończeniu zebrania –
druhowie zasiedli do wspólnej
kolacji przygotowanej przez
żony miejscowych strażaków,
z Lucyną Kochańską – sołtysem wsi Solca Wielka – na
czele.

w miesiącu sierpniu. Podczas
planowania działalności na
rok 2020 prezentowano najpilniejsze potrzeby dla właściwego funkcjonowania jednostki.
Otóż strażakom z Czerchowa
nadal spędza sen z oczu niezbyt szczelny dach na strażnicy, który wymaga sporych
nakładów. Trwające od wielu
już lat rozmyślania o lepszym
samochodzie zderzają się
z możliwościami finansowymi
i niewielką wyjazdowością do
pożarów. Obecny na zebraniu
Wójt Tomasz Komorowski
odnosząc się do tego zagadnienia przypomniał, że koszt
nowego samochodu to kwota
ok. 900 tys. zł, natomiast
wóz używany z zasobów PSP
będzie zapewne wymagał
dodatkowych nakładów na
remont, co wymaga rozsąd-

nego działania przy wydatkowaniu środków publicznych.
W naszych realiach najlepszym rozwiązaniem wydaje
się sprowadzenie samochodu
z zagranicy, lecz póki co,
skutecznie powstrzymują nas
wysokie opłaty za wymaganą certyfikację z Józefowa.
Wójt zwrócił się również do
strażaków z podziękowaniami w imieniu własnym
i Komendanta Powiatowego
PSP w Zgierzu za całoroczną
służbę i gotowość niesienia
pomocy najbliższym. Dziękując za aktywność, niezbędne
szkolenia i wykorzystywanie
zewnętrznych środków finansowych na wyposażenie i najpilniejsze wydatki zapewnił
druhów z Czerchowa o kontynuowaniu niezbędnej pomocy
na funkcjonowanie jednostki.
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Prezes Władysław Sobolewski dość refleksyjnie, ale
z pewną troską poddał pod
rozwagę temat organizowania
obchodów św. Floriana, gdyż
brak jest w tym względzie oddolnej inicjatywy i tym samym
potrzebnej koordynacji dla
uświetnienia „Dnia Strażaka”.
Dowódca JRG Ozorków
bryg. Jarosław Jaczyński
omówił zgodnie ze swoimi kompetencjami sprawy
pożarniczo-ratownicze i zachęcał strażaków do stosowania odpowiedniego sprzętu
podczas wyjazdów do akcji.
W przypadku jakiejkolwiek
niedyspozycji w jednostce
należy powiadomić Komendę PSP i wycofać samochód
bojowy, by nie stwarzać niepotrzebnych nieporozumień.
Do braci strażackiej zwrócił się również komendant
Marian Kwaśniewski zapewniając wszystkich, że ilość
wyjazdów do akcji nie stanowi

ważnego kryterium w ocenie
działalności jednostki ochotniczej, każda możliwa pomoc
ma swoje pozytywne znaczenie. Druh Kwaśniewski
poinformował również, że
w roku 2020 strażacy odpoczną od przygotowań do zawodów sportowo-pożarniczych,

Tydzień później, tj. 7 marca obradowali strażacy z Modlnej, zamykając tym samym
tegoroczną kampanię sprawozdawczą wśród funkcjonujących organizacji strażackich
naszej gminy. W zebraniu
uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski, Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Ozorkowie Władysław
Sobolewski, miejscowa radna
Anna Sowińska i Komendant

Gminny OSP dh Mariana
Kwaśniewski.
Prezes OSP Modlna dh
Dariusz Stańczyk musiał
przedstawić większość informacji z przygotowanych
sprawozdań za rok 2019,
gdyż skarbnik jednostki nie
mógł uczestniczyć w zebraniu.
Druh Prezes nie krył zadowolenia z pozyskania nowych
członków dla modleńskiej
straży pożarnej – przybyło 5
młodych strażaków. Obecny stan organizacyjny to 27
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a przy konieczności wyjazdów
do pożaru – życzył szczęśliwych powrotów.
Na zakończenie dyskusji
naczelnik OSP Czerchów Karol Bartczak złożył podziękowania Prezesowi Krzysztofowi Granosikowi za skuteczne
kierowanie jednostką i zdoby-

wanie środków z MSWiA na
doposażanie i remont strażnicy. W tak dobrym nastroju
na zakończenie spotkania
zaproszono wszystkich na
poczęstunek z obsługą miejscowych gospodyń, na czele
z przewodniczącą KGW Justyną Karolak.
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członków, co widać już było
podczas Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Solcy Wielkiej, gdzie druhowie
z Modlnej stanowili bardzo
liczną grupę zaangażowaną przez organizatorów do
ochrony miejsc parkingowych
i przyległych dróg dojazdowych.
Dzięki temu też łatwiej
jest uczestniczyć w realizacji
zadań czysto strażackich,
tj. bojowo-szkoleniowych
i oczywiście w życiu społecznym środowiska, gdzie
pożądana jest aktywność druhów podczas uroczystości patriotyczno-religijnych, świąt
państwowych i strażackich,
a także przy pracach gospodarczych w obrębie miejscowej
strażnicy.
Pod tym względem wielu
tamtejszych druhów zasługuje
na pochwałę, gdyż z ich pomocą wykonano bardzo ważną
inwestycję, a mianowicie,
zupełnie nową – od podstaw
posadzkę w garażu. Dzięki
mobilności Prezesa Stańczyka
pozyskano środki finansowe
na ten cel z MSWiA w wysokości 8000 zł. Część zadania
wspomogła Gmina, a wkład
własny w postaci pracy dali
miejscowi strażacy. Planuje
się kolejne prace związane
z garażem, takie jak nowe
drzwi i kostka brukowa przy
wjeździe.
Jednak najważniejszym
utrapieniem strażaków pozostaje Jelcz bojowy, któremu
przecieka beczka. Ten temat
pochłonął najwięcej czasu
podczas dyskusji, gdzie również swoje zdanie wyraził Wójt
Tomasz Komorowski. Znając
komentowaną już wielokrotnie
sytuację z nabywaniem nowego sprzętu dla OSP przychylił
się do zamiaru Zarządu w sprawie remontowania istniejącego
samochodu bojowego tej jednostki. Dziękując strażakom za
solidną działalność – w imieniu własnym i Komendanta
Powiatowego PSP w Zgierzu,

zapewnił o dobrych zamiarach
gminnego samorządu w sprawie pozyskiwania lepszych samochodów dla jednostek OSP.
W podobnym tonie wypowiadali się druhowie kierujący strażacką organizacją ze
szczebla gminnego, a Prezesowi Sobolewskiemu bardzo
się podobało, że w Modlnej
wszyscy strażacy przychodzą
na zebranie umundurowani.
Komendant Kwaśniewski
wyjaśnił przy okazji dyskusji
o nabywaniu samochodów
z PSP, że nie wszystkie samochody z Komendy Powiatowej
PSP w Zgierzu podlegające
wymianie – pozostają w dyspozycji samego komendanta.
Dlatego właśnie samochód
ze Zgierza może trafić do
jednostek z odległych terenów
naszego województwa.
Przeprowadzona dyskusja
na pewno dopomoże podejmować właściwe decyzje
odnośnie dalszej działalności.
Przedstawione sprawozdania
zostały pozytywnie odebrane,
dh Dariusz Kluska wnioskował w imieniu komisji
rewizyjnej o udzielenie absolutorium i oczywiście upoważniono Zarząd do dalszego
kierowania jednostką.
Po zamknięciu zebrania
zaproszono wszystkich na
strażacki poczęstunek, serwowany przez małżonkę Prezesa
Panią Małgorzatę Stańczyk.
Pao
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Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

INFORMUJE
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS – CoV-2 zaistniała konieczność
ustalania wizyt telefonicznie. Informujemy o możliwości uzyskania TELEPORADY, której
udzieli lekarz każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty
u lekarza.
Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent będzie umówiony na konkretną godzinę
do lekarza celem ograniczenia czasu pobytu w Ośrodkach Zdrowia. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i wstępnej oceny stanu
zdrowia może wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej i e-receptę.
Podsumowując:
– rejestracja pacjentów tylko telefoniczna,
– teleporady będą udzielane w godzinach pracy przychodni,
– pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza w sytuacji, kiedy jest to niezbędne,
– nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia
należy zgłosić telefonicznie.

ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ
DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ
32
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Ekonomia przy tablicy
Rozliczanie podatku, rozmowa rekrutacyjna, obliczenia
raty kredytu – oto niemałe wyzwania, z którymi mierzą
się nie tylko dorośli, ale i uczniowie klas szóstych
Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Solcy
Wielkiej, w ramach projektu „Techno-logiczni!
Odkrywamy i zdobywamy świ@t”.

Współczesny świat oferuje im coraz więcej możliwości, ale i stawia trudności, dlatego aby dzieciom
łatwiej było w przyszłości
wkroczyć na rynek pracy,
już teraz prowadzone są dla
nich zajęcia „Ekonomia przy
tablicy” – warsztaty z przedsiębiorczości. W ramach spotkań uczniowie poznają różne
zagadnienia ekonomiczne
w myśl oświeceniowej zasady
„Uczyć, bawiąc”.
Odgrywanie scenek, granie w gry logiczne, oglądanie
filmików… Wszystko to jest
ciekawe, angażujące, wesołe i – niejako „przy okazji”
– edukacyjne. Uczniowie,
w przyjazny dla nich sposób,
nie tylko zdobywają wiedzę
na temat m.in. bezpiecznej
bankowości elektronicznej,
nomenklatury ekonomicznej
i efektywnego oszczędzania,
ale także odkrywają swoje
mocne i słabe strony, poznają

predyspozycje do różnych
zawodów oraz uczą się zasad
kreowania własnego wizerunku.
Z zajęć na zajęcia, z tygodnia na tydzień, stają się coraz
bardziej otwarci, kreatywni
i odważni. Ponadto, pracując
w grupach, trenują nie tylko
umiejętność współpracy, ale
i poszerzają wiedzę matematyczną, z zapałem obliczając
i porównując zysk z dwóch lokat o różnym oprocentowaniu.
Mam nadzieję, że uczestnictwo w projekcie przyniesie
piękne owoce, które będzie
można podziwiać jeszcze
długo. I nie będą to tylko
kolorowe bryły i plakaty zdobiące korytarz, ale i wiedza
oraz kompetencje kluczowe
niezbędne na rynku pracy,
pomagające naszym uczniom
w ich przyszłych karierach
zawodowych.
Zofia Góra
SP Solca Wielka
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Jak uchronić się przed koronawirusem*?
11 marca br. premier Mateusz
Morawiecki wydał oświadczenie
o zamknięciu wszystkich
placówek oświatowych i szkół
wyższych na dwa tygodnie.
Zapadła także decyzja
o zamknięciu żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych,
a także zawieszeniu działalności
instytucji kultury: teatrów,
filharmonii, muzeów, kin,
a także uczelni artystycznych.
Zawieszone do odwołania
zostały także imprezy masowe.
Jak sytuacja wygląda na terenie
naszej gminy?

* Choroba zakaźna COVID-19,
wywołana przez koronawirusa
SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych
Chinach. Wirus przenosi się drogą
kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból
mięśni, zmęczenie.
/Red./
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Na dzień zamknięcia marcowego
wydania naszego miesięcznika obowiązują obostrzenia. Zamknięte zostały
szkoły, przedszkole, świetlice i biblioteki, zrezygnowano z organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych. Władze
Gminy Ozorków apelują podobnie jak
Minister Zdrowia o pozostanie w domach i unikanie przebywania w dużych
skupiskach ludzi, takich jak m.in. centra
handlowe.
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Dzień Kobiet z gitarzystą
Rozrywkowy wieczorek z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w sobotę 7
marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu.
Na zaproszenie Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego do lokalu
GOK-u przybyły panie, dla których zapewne obchody Międzynarodowego
Dnia Kobiet mają swoje znaczenie i chętnie korzystają z proponowanych
na tę okoliczność form uroczystości.
zyczny talent – wspaniałego,
śpiewającego gitarzystę Bartłomieja Grzanka. To dość
znany w Polsce wokalista
i jednocześnie autor tekstów
oraz kompozytor. Na scenie
GOK-u w Leśmierzu prezentował swój własny artystyczny
dorobek oraz wykonywał
utwory – innych autorów –
polskich i zagranicznych, dedykowane oczywiście naszym
paniom z okazji Ich święta.
Już na początku występu
zaproszonego artysty obecne

Oficjalne rozpoczęcie
spotkania odbyło się z udziałem naszych samorządowców z Wójtem Tomaszem
Komorowskim na czele oraz
dyrektorem GOK Leśmierz
Jarosławem Krzyżanowskim.
Dyrektor powitał wszystkie
uczestniczki uroczystości,
w tym gości zaproszonych
w osobach: Wójta Tomasza
Komorowskiego z małżonką, zastępcę Wójta Mariana
Lemańskiego z małżonką,
Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szcześniaka,
Sekretarz Gminy Ozorków
Małgorzatę Tomczak, członka
Zarządu Powiatu Zgierskiego
Katarzynę Łebedowską, przewodniczące KGW z terenu
gminy oraz wszystkie pozostałe przedstawicielki płci
pięknej. Bukiet kwiatów od
dyrektora otrzymała księgowa

bohaterki wieczoru zorientowały się, że nie będzie to
głośny i porywający koncert, lecz muzyczne spotkanie
z piosenkarzem i gitarzystą
wykonującym perfekcyjnie
przygotowane utwory na okoliczność Dnia Kobiet. Naturalnie, warunkiem pomyślnego odbioru było skupienie
i wielka uwaga skierowana
do subtelnego przekazu życiowych mądrości, doświadczeń
i fantazji. Większość obecnych pań tak właśnie czyniła
i widać było na Ich twarzach
zaciekawienie oraz akceptację
dla tak pięknych sformułowań poświęconych sprawom
bliskim sercu każdej kobiety,
a więc również wszystkim
obecnym na sali paniom.
Artysta otrzymał należne brawa i zapewne będzie
miło wspominał swój występ
w gminie Ozorków z okazji
święta kobiet.
Pao

GOK Wioletta Lemańska.
Następnie życzenia dla
zgromadzonych pań przekazał
w swym wystąpieniu Wójt
Tomasz Komorowski, który
nie omieszkał przypomnieć
o nieocenionym znaczeniu
kobiet w życiu mężczyzny,
nazywając Je „ósmym cudem
świata”. Symboliczne kwiaty
Wójt Komorowski wręczył
Pani Sekretarz Małgorzacie
Tomczak.
Przewodniczący Waldemar Szcześniak swoją wypowiedź rozpoczął od podziękowań skierowanych
do wszystkich kobiet za Ich
obecność w naszym życiu,
a okolicznościowe życzenia
złożył w imieniu własnym
oraz męskiej części Rady
Gminy Ozorków.
Po wszystkich życzeniach,
na scenę zaproszono mu-
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Narada sołtysów
Również w tym roku 11
marca – w „Dniu Sołtysa”, uroczyście obchodzonym w całej
Polsce, Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski spotkał się z naszymi sołtysami
oraz Przewodniczącym Rady
Osiedla w Sokolnikach-Lesie.
Wystąpienie Wójta w takim dniu rozpoczęło się od
okolicznościowego przemówienia, w tym podziękowań
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za pracę w swoich sołectwach
oraz najlepszych życzeń dla
naszych terenowych działaczy. Podczas tegorocznego
święta sołtysów Wójt Tomasz
Komorowski przeczytał list
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy z serdecznymi życzeniami z okazji
Dnia Sołtysa.
Był też okazały tort od
Wójta Gminy Ozorków, który

konsumowano w trakcie narady. Główne tematy omawiane
z sołtysami dotyczyły przede
wszystkim spraw, które niesie
samo życie. Wójt przypomniał
wszystkim obecnym o naszych
obowiązkach i działaniach
władz państwowych w obecnym czasie, kiedy zagraża nam
koronawirus SARS-Cov-2
wywołujący groźną chorobę
dróg oddechowych o nazwie
COVID-19. Choroba objawia
się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami

mięśni i zmęczeniem. Wirus
przenosi się drogą kropelkową
i nie ma jeszcze na to szczepionki. Należy więc stosować
zalecane środki ostrożności –
systematyczne zapobieganie.
Ważnymi są: higiena osobista
(mycie rąk), dbałość o zdrowie, unikanie bliskiego kontaktu z ludźmi (bezpiecznie –
co najmniej 1 metr odległości)
oraz ograniczanie przebywania
w miejscach publicznych,
gdzie grozi nam zakażenie
SARS-Cov-2.
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Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!
„Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja – to wręcz powołanie. Misja ta przypada prawdziwym liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią i osiągnięciami. Osobom, które dobrze znają lokalne wyzwania,
przejmują się dobrem wspólnym, a jednocześnie rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności.
We wsi wszyscy znają się osobiście – dlatego sołtys, wybrany przez swoich sąsiadów, to bez wątpienia postać
obdarzona szczególnymi cechami osobowości, człowiek wielu talentów i wielu zasług. Po prostu, w najlepszym
tego słowa znaczeniu, „nasz człowiek” – ktoś, komu można zaufać i powierzyć wspólne losy.
Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Państwu najlepsze gratulacje i życzenia, a także wyrazy uznania za
Państwa ogromnie wartościową, społecznie wykonywaną pracę. Mają Państwo wielki udział w tym, że polska wieś
rozwija się, że jest miejscem różnorodnych cennych inicjatyw i pogłębiania międzyludzkich więzi. Ważną rolę
odgrywają w tym fundusze sołeckie. Cieszę się, że w dużej mierze dzięki Państwa gospodarności i umiejętności
mobilizowania mieszkańców tak wiele lokalnych potrzeb jest zaspokajanych; że wykorzystywane są szanse, aby
w tym konkretnym miejscu, w ukochanej małej ojczyźnie i na wiernie pielęgnowanej ojcowiźnie, żyć coraz lepiej,
wygodniej i bezpieczniej.
Sens oraz znaczenie misji sołtysa pięknie wyraża tablica, którą na pewno z dumą Państwo eksponują na swoich
domach. Bardzo często na czerwonym tle, oprócz słowa SOŁTYS, przedstawione jest na niej polskie godło państwowe – biały orzeł w koronie. Ta tablica to nie tylko informacja, że tu mieszka oficjalny przedstawiciel miejscowej
wspólnoty, gospodarz wsi, do którego można się zwrócić z różnymi ważnymi sprawami i otrzymać kompetentną
pomoc. To również znak, że funkcja sołtysa jest składnikiem polskiej demokracji, życia państwowego i zbudowanej
przez wieki tradycji ustrojowej. Serdecznie życzę Państwu, aby Waszym staraniom towarzyszyła świadomość oraz
satysfakcja, że to, co robicie, służy zarówno Waszej lokalnej społeczności, jak i całej Rzeczypospolitej.
Są wśród polskich sołtysów osoby, które pełnią tę zaszczytną funkcję już od bardzo wielu lat, z wyborów na
wybory niezmiennie obdarzane zaufaniem. Są też osoby, którym tę ważną misję zebranie wiejskie powierzyło
dopiero po raz pierwszy. Niezależnie od tego, jak długim doświadczeniem i jakim dorobkiem dysponuje każda
z Pań i każdy z Panów Sołtysów, chcę wyrazić ogromny szacunek dla Państwa postawy służby publicznej, dla
społecznikowskiego zaangażowania, dla lokalnego patriotyzmu i troski o bliźnich. Życzę Państwu powodzenia
i wielu sukcesów w wykonywaniu Waszych zadań, a także aby nagrodą za pełną oddania pracę były zawsze
zrozumienie, wdzięczność i wsparcie ze strony mieszkańców polskich sołectw i gmin. Proszę przyjąć życzenia
wszelkiej pomyślności i bardzo serdeczne pozdrowienia”.
Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Drugi temat spotkania
to właściwe postępowanie
związane z zagospodarowaniem odpadów zwanych BIO.
Czeka nas niebawem kolejna
zmiana przepisów, a Urząd
Gminy Ozorków przepro-

wadzenie przetargu. Nowa
polityka śmieciowa dotyka
zarówno mieszkańców jak
i samorząd, gdyż wszelkie
proponowane rozwiązania są
kosztowne. Dokładna informacja na ten temat została

opublikowana również w tym
wydaniu gazety. Pozostałe
tematy narady – wymagające
pomocy Gminy podnosili
uczestnicy narady – głównie
dotyczące drogownictwa, tj.
dostosowania prędkości po-

jazdów do terenu, przez który
przebiega dana droga oraz
bieżących napraw (dziur),
jakie pojawiają się w wyniku
sił natury oraz zwykłego użytkowania.
Pao
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