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w październiku oddaję 
w Państwa ręce liczący ponad 
50 stron nasz gminny miesięcz-
nik. Celowo podkreśliłem ilość 
stron „Gminniaka”, a co za 
tym idzie mnogość artykułów, 
ponieważ od początku epidemii 
zredukowanie do minimum 
kontaktów społecznych, prze-
łożyło się na brak relacji z róż-
norakich wydarzeń na kartach 
naszej gazety, a swoją drogą 
dawno nie miałem w rękach tak 
obszernego Gminniaka. 

W najnowszym numerze 
znajdą Państwo relacje z uro-
czystości patriotycznych, m.in. 
rocznice bitwy nad Bzurą ob-
chodzone w Modlnej i Solcy 
Wielkiej, informacje o mszy 
świętej sprawowanej w intencji 

Drodzy Mieszkańcy,
czerchowian pomordowanych 
przez żołnierzy niemieckich, 
na karty „Gminniaka” powró-
ciły także artykuły poświęco-
ne funkcjonowaniu świetlic 
środowiskowych, w których 
czas spędzają najmłodsi miesz-
kańcy gminy. Z okazji Dnia 
Nauczyciela nie zapomnieliśmy 
o naszych nauczycielach, którzy 
w dobie pandemii nie mają 
ułatwionej pracy z uczniem. 
I choć chcą przekazać swoim 
podopiecznym jak najwięcej 
wiedzy, nie zawsze, z uwagi na 
zdalny tryb nauczania, im się 
to udaje.

Nie zabrakło także relacji 
z zebrań Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a także wydarzeń 
z udziałem mieszkańców na-

szej gminy, którzy korzystają 
z możliwości spotkań, zanim 
czwarta fala epidemii rozgości 
się w naszym kraju na dobre. 
Nieprzypadkowo wspominam 
o pandemii Covid-19 – również 
w październikowym wyda-
niu zamieściliśmy informację 
o czterech piknikach, podczas 
których można było przyjąć 
jednodawkową szczepionkę 
przeciwko koronawirusowi 
marki Johnson&Johnson. Na-
tomiast wszystkich, którzy 
przyjęli już dwie dawki szcze-
pionki przeciwko Covid-19 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 
zachęcam do umawiania się na 
wizytę w Gminnym Zespole 
Ośrodków Zdrowia Gminy 
Ozorków w celu przyjęcia trze-
ciej, przypominającej dawki, 
którą podaje się po 6 miesiącach 
od daty pełnego szczepienia.

„Gminniak” trafi do Pań-
stwa domów na kilka dni przed 
Świętem Zmarłych. Czy wtedy 
będziemy przygotowywać się 
do odwiedzania grobów naszych 
najbliższych, czy podobnie jak 
w roku poprzednim, ta możli-
wość zostanie nam odebrana 
– nikt nie jest w stanie tego 
przewidzieć. Jakkolwiek uło-
żyłyby się scenariusze na dzień  
1 listopada, proszę Państwa 
o zachowanie spokoju i rozsą-
dek – tylko dystans społeczny 
oraz noszenie maseczek ochron-
nych pomogą nam uniknąć 
zakażenia, szczególnie, że zbliża 
się okres zachorowania na grypę 
i choroby grypopochodne. 

Dużo zdrowia na nadcho-
dzące jesienne słoty!

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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4KONKURS!
Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy nr 4. 
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział  
w losowaniu nagród jest zgromadzenie wszystkich 
sześciu kuponów. Dalsze informacje podamy na 
kolejnych kuponach.

Podziękowanie
Gorące podziękowanie panu Janowi Wojtczakowi 
za bezinteresowną pomoc przy pracach w budynku 
naszej świetlicy składają

Sołtys i KGW w Tymienicy

– Wniosek złożony do 
Urzędu Marszałkowskiego 
dotyczył modernizacji sufitu 
w sali głównej świetlicy. Sufit 
o powierzchni 106 m2 zosta-
nie wykonany w technologii 
„Armstrong”. Dodatkowo za-
montowanych zostanie 12 
sztuk paneli LED o ciepłej 
barwie. W budżecie Gminy 
Ozorków zabezpieczyliśmy 
środki, by wymienić schody 
prowadzące na scenę oraz 
naprawić i pomalować ściany – 

Świetlica pięknieje
Rozpoczęły się prace 
remontowe świet l icy 
w Sokolnikach-Parceli, 
które współfinansowa-
ne są z dotacji celowej 
pochodzącej z budżetu 
Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo 
na plus”. Pracy jest niemało, a czas nagli – zgodnie 
z zawartą z samorządem Województwa Łódzkiego umo-
wą, zadanie musi zostać ukończone do 15 listopada br.

wyjaśnia Zastępca Wójta Gmi-
ny Ozorków Marian Lemański.

– Składając wniosek nie do 
końca wierzyłyśmy, że otrzy-
mamy dotację, która opiewa 
na 10 000,00 zł. Niestety, jak 
się okazało, jest ona kroplą 
w morzu potrzeb, dlatego 
cieszymy się, że nasza Gmina 
wygospodarowała dodatkowe 
fundusze i sala główna zyska 
zupełnie nowy wygląd, dlate-
go już teraz dziękujemy panu 
Wójtowi oraz panu Zastępcy 

Wójta za wsparcie naszej 
inicjatywy. Jakże miło będzie 
po ukończonym remoncie spo-
tykać się na próbach zespołu 
śpiewaczego oraz na zebra-
niach naszego KGW, a i zor-
ganizować niejedną gminną 
uroczystość – mówi Zdzisława 
Pietruszewska – przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Sokolnikach-Parceli. 

Wykonawcą odpowie-
dzialnym za realizację zadania 
jest firma P.S. Kontrakt. Piotr 
Szpruch z siedzibą w Dąbrów-
ce-Marianka. Całkowity koszt 
zadania zamknie się w kwocie 
25 000,00 zł. O finalnym 
efekcie prac poinformujemy 
Państwa już w kolejnym nu-
merze naszego miesięcznika. 

/Red./ 
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Po raz dziesiąty grupy i organizacje 
producentów będą mogły starać się o do-
finasowanie z budżetu PROW 2014-2020. 
Nabór wniosków rozpocznie się 20 paź-
dziernika i potrwa do 30 listopada 2021 r.

O pomoc finansową w ramach tego 
działania może ubiegać się:
1) grupa producentów rolnych uznana 

od 1 grudnia 2020 r. na podstawie 
przepisów ustawy z 15 września 2000 
r. o grupach producentów rolnych i ich 
związkach, w skład której wchodzą 
wyłącznie osoby fizyczne;

2) organizacja producentów uznana na 

podstawie przepisów ustawy z 11 
marca 2004 r. o organizacji niektórych 
rynków rolnych albo ustawy z 20 
kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych.
Podmioty, które chcą starać się 

o wsparcie muszą działać jako przed-
siębiorcy prowadzący mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo i spełniać okre-
ślone warunki. Ze wsparcia wyłączeni 
są producenci drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i jego podrobów. 

Pomoc jest realizowana w formie 
rocznych płatności przez okres pierw-

ARiMR ogłosiła nabór wniosków 
na „Tworzenie grup producentów 
i organizacji producentów”
Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie 
grup producentów i organizacji producentów”. 

szych pięciu lat, następujących po dacie 
uznania grupy producentów rolnych lub 
organizacji producentów. Wysokość 
wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 
10 proc. przychodów netto, w drugim 
roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., 
w czwartym roku – 7 proc., w piątym 
roku – 6 proc. Maksymalny limit 
przyznawanych środków finansowych 
to 100 tys. euro w każdym roku pięcio-
letniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy 
składać do dyrektora oddziału regio-
nalnego ARiMR. Będą one poddawane 
ocenie, a następnie na podstawie liczby 
przyznanych punktów ustalona zostanie 
kolejność przyznawania pomocy.

Źródło: ARiMR



www.ug-ozorkow.pl

5

Gminniak

– Od pewnego czasu ob-
serwujemy wzmożony ruch 
na naszej gminnej drodze. 
Jedną z przyczyn jest zapewne 
trwający właśnie remont drogi 

Do akcji można włączyć 
się poprzez wykorzystanie 
swoich kanałów w social 
mediach – dzieląc się mate-
riałami na temat świadomych 
wyborów żywieniowych, od-
wiedzając stronę kampanii 
(https://campaigns.efsa.euro-
pa.eu/EUChooseSafeFood/#/
index-eu), śledząc kampa-
nię EFSA na platformach 

Twitter, LinkedIn, Instagram 
oraz YouTube, a także roz-
powszechniając informacje 
o wspólnych wysiłkach na 
rzecz bezpiecznej żywności 
przy użyciu hashtagu kampa-
nii #EUChooseSafeFood. 

Oprac. na podstawie 
informacji Państwowego 
Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zgierzu

Czy wiesz, co jesz?

Zmodernizowano pobocza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu 
zachęca do włączenia się w Kampanię „Wybieraj bez-
pieczną żywność” (#EUChooseSafeFood) prowadzoną 
przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat roli 
nauki w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności w Unii 
Europejskiej i zachęcanie do dokonywania świadomych 
wyborów żywieniowych. 

krajowej nr 91, ale też fakt, że 
dla części mieszkańców dro-
ga ta stała się swego rodzaju 
skrótem, dlatego chciałbym 
podkreślić, że zrealizowane 

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. Modernizacja poboczy drogi 
gminnej nr 120104E w miejscowości Solca Wielka. Do utwardzenia 670 m.b. pobo-
czy wykorzystano ponad 140 ton kruszywa. Dodatkowo w ramach inwestycji został 
naprawiony przepust drogowy.

przez nas zadanie nie jest doce-
lowym, a doraźnym rozwiąza-
niem. W przyszłości, jeśli środ-
ki budżetowe na to pozwolą, 
chcielibyśmy przymierzyć się 
do jej gruntownej przebudowy. 
Tym samym, w nadchodzącym 
sezonie jesienno-zimowym 

apeluję o rozwagę i zachowa-
nie ostrożności. Pamiętajmy, 
że z drogi korzystają wieloto-
nowe samochody dostawcze 
oraz ciężki sprzęt rolniczy, 
jednak zdjęcie nogi z gazu po-
zwoli na odpowiedni czas reak-
cji i sprawi, że wszyscy, choć 
może chwilę dłużej, przejadą 
bezpiecznie – mówi Zastępca 
Wójta Gminy Ozorków Marian 
Lemański.

Koszt inwestycji zamknął 
się w kwocie 22.878,00 zł. 
Poniżej zamieszczamy zdjęcia 
obrazujące finalny efekt zada-
nia.                               /Red./
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Pierwsza z uchwał miała 
charakter zmieniający Regu-
lamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Ozorków (przyjęty uchwałą 
nr XLIV/316/21 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 31 sierpnia 
2021 r.). W związku ze sta-
nowiskiem organu kontroli 
– Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego – dotyczącym 
poprawności zapisu Regula-

minu utrzymania czystości 
i porządku w gminie w za-
kresie oznakowania miejsc, 
w których przeprowadzana 
jest deratyzacja, radni Gminy 
Ozorków wprowadzili zmiany 
do Regulaminu, w wyniku 
których artykuł nakazujący 
oznakowanie miejsca wysy-
pania trutki na gryzonie został 
usunięty. Niemniej jednak, 
dla bezpieczeństwa zdrowia 

ludzi i pupili domowych, za-
lecamy w dowolny sposób po-
informowanie mieszkańców 
o przeprowadzanych zabie-
gach przeciwko gryzoniom.

Drugi z podjętych ak-
tów prawnych związany był 
z nadaniem nazwy ulicy dro-
dze wewnętrznej położonej 
w miejscowości Maszkowi-
ce. I tak, wspomniana droga 
oznaczana na mapach obrębu 

0012 Maszkowice numerem 
ewidencyjnym działki 344/28, 
nosić będzie nazwę – Mali-
nowa. 

Trzecia uchwała dotyczy-
ła wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości 
położonej w Sokolnikach-
-Lesie przy ul. Narutowicza 
1, oznaczonej jako działka nr 
2864, na okres 1 roku w trybie 
bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowych dzierżaw-
ców. Działka zabudowana 
jest domkiem letniskowym, 
który dzierżawca zamierza 
zalegalizować, a następnie 
wykupić działkę w trybie 
bezprzetargowym. 

Czwarty akt prawny miał 
na celu zmianę przyjętego 
Uchwałą nr XXXV/264/20 
Rady Gminy Ozorków Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok. 
Nowe brzmienie otrzymał 
§9, który dotyczył uzyskania 
w roku bieżącym dochodów 
z opłat za wydanie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych w kwocie 90 000,00 
zł oraz z wpływów z części 
opłat za zezwolenie na sprze-

Relacja z XLV sesji Rady Gminy Ozorków
Sześć uchwał było 
przedmiotem wrześnio-
wej sesji. Tym razem 
Zarząd Gminy Ozorków 
wraz z radnymi zebrali 
się w sali obrad nasze-
go urzędu przy ul. Wi-
gury 14. Dzięki temu re-
lacja z posiedzenia jest 
transmitowana w lep-
szej jakości, jednak dla 
tych, którzy nie mają 
możliwości śledzenia 
obrad online, przygoto-
waliśmy w skrócie opis 
podjętych uchwał. 
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Ruszyły zapisy na trzecią dawkę 
przypominającą przeciwko CO-
VID-19. Wszystkie osoby zaintere-
sowane, zapraszamy na szczepienie 
po wcześniejszym umówieniu wizy-
ty w Ośrodkach Zdrowia. 

Dawka przypominająca
podawana jest po 180 dniach 

od podania drugiej dawki.

l Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej 
– 42 718 63 21,

l Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach-
-Parceli – 42 710 12 24,

l Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu 
 – 42 718 05 96.

GZOZ Gminy Ozorków fo
to

: 
in

te
rn

et

Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19

daż napojów alkoholowych 
w obrocie hurtowym w kwo-
cie 10 313,67 zł, które zostaną 
wykorzystane na realizację 
przedmiotowego Programu 
w wysokości 95 313,67 zł, zaś 
kwota w wysokości 5 000,00 
zł zostanie przeznaczona na 
realizację Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Nar-
komanii w 2021 r. Nowe 
brzmienie otrzymał załącznik 
do Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok (treść aktu praw-
nego dostępna jest na stronie 
www.bip.ugozorkow.nv.pl/
uchwały). 

Piąta i szósta uchwała 
miały charakter okołobudże-
towy, i dotyczyły zmian w te-
gorocznym budżecie Gminy 
Ozorków (pierwsza z nich) 
oraz wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Ozorków 
na lata 2021-2033 (druga). 
Podejmując uchwałę zmie-
niającą budżet naszej gminy 
dokonano podziału zwięk-
szenia wydatków bieżących 
w kwocie 10 313,67 zł na 
działania związane z przeciw-
działaniem alkoholizmowi. 
Ponadto dokonano urealnie-
nia dochodów i wydatków, 

wykazu zadań majątkowych, 
wykazu planowanych rezerw 
budżetu oraz planu dochodów 
i wydatków wydzielonych 
rachunków dochodów jed-
nostek budżetowych Gminy 
Ozorków prowadzących dzia-
łalność na podstawie ustawy 
prawo oświatowe na 2021 rok. 

Wprowadzone w wykazie 
zadań majątkowych zmiany 
dotyczyły zabezpieczenia 
środków na inwestycje: 
l modernizacja drogi gmin-

nej nr 120205E ul. Spa-
cerowa w Sokolnikach-
-Lesie, 

l modernizacja drogi we-
wnętrznej działki ewi-
dencyjnej nr 29/6, 28/8, 
27/5,26/23, 26/12 w miej-
scowości Aleksandria,

l zakup ciągnika z osprzę-
tem. 
Ostatni akt prawny sta-

nowiła uchwała zmieniająca 
wieloletnią prognozę finan-
sową Gminy Ozorków na lata 

2021-2033, będąca wynikiem 
powyższych zmian wpro-
wadzonych do tegorocznego 
budżetu.

*     *     *
S z c z e g ó ł o w y  w y k a z 

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 wyni-
ki głosowań.                   /Red./
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Ilość szkodliwych sub-
stancji, jakie wprowadzają do 
atmosfery stare, nieefektywne 
źródła ciepła na przestrze-
ni ostatnich lat niepokojąco 
rosną. Jest to m.in. pył zawie-
szony (PM10, PM2,5), rako-
twórczy benzo[a]piren, tlenki 
azotu, czy dwutlenek siarki. 
Społeczeństwo musi podjąć 
walkę – walkę o zdrowe życie. 

Wybiegając w przyszłość, 
nasza planeta może nie unieść 
ciężaru odbitego piętna dzia-
łalności człowieka. Najwięk-
szymi źródłami zanieczysz-
czenia powietrza są nie tylko 
gospodarstwa domowe, ale 

też komunikacja oraz prze-
mysł. Wszystkie te czynniki, 
które w upływie ostatnich 
kilkunastu lat wydawać się 
mogły mało szkodliwe, coraz 
bardziej dają o sobie znać. 
Cięższy przebieg chorób, 
zmiany klimatyczne oraz 
wysokie wahania temperatur, 
w naszym regionie i na całym 
świecie, na przełomie ostat-
nich kilku miesięcy to między 
innymi efekt nieodpowie-
dzialnych działań człowieka 
na ziemi. 

Powinniśmy stać się świa-
domi i bardziej wrażliwi na 
ekologię, ponieważ wszelkie 

aktywności proekologiczne 
są w stanie uratować świat. 
Dążmy do tego, aby wdychane 
przez nas powietrze spełniało 
określone normy. Czystość 
Powietrza jest kluczem do 
harmonii. Rozpoczęta de-
kada walki na rzecz klimatu 
i zrównoważonego rozwoju 
to priorytet. 

W najbliższych latach cze-
ka nas szereg wyzwań, z jed-
nej strony okoliczności po 
pandemii COVID-19, a z dru-
giej – sytuacja z realizacją 
ambitnego planu stworzenia 
Europy pierwszym konty-
nentem zeroemisyjnym. Tym 

samym Nasza Gmina staje 
przed szansą poprawy jako-
ści naszego życia. 

Dobrobyt środowiska, 
w tym czystego powietrza, ma 
znaczący wpływ na zdrowie 
psychiczne i fizyczne ludzi 
oraz funkcjonowanie wszyst-
kich organizmów żywych. 
Stabilne źródło finansowania, 
jakie oferuje Program jest 
korzystne nie tylko ze wzglę-
dów ekologicznych, ale też 
z punktu widzenia ekonomii 
– znacznie wzmocni to budżet 
przeznaczony na realizację 
inwestycji. 

Przeprowadzone prace 
przysłużą się również popra-
wie walorów turystycznych 
Naszej Gminy, która ,,zyska 
w oczach’’ miejscowej oraz 
przyjezdnej ludności. Konse-
kwencja realizowania misji, 
jaką przydzieliło nam nasze 
środowisko to bezapelacyjnie 
wyzwanie, które przyczyni się 
do poprawy jakości życia nie 
tylko teraz, ale pozwoli przy-
szłym pokoleniom na życie 
w spokoju. 

Katarzyna Browarska  
Referat Infrastruktury 

i Inwestycji UGO

fo
to

: 
in

te
rn
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Dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas…
„Czyste Powietrze” to Program, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Głównym narzędziem w osiągnięciu ww. 
celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów upraw-
nionych do podstawowego poziomu dofinansowania, jak i beneficjentów, którzy 
uprawnieni są do podwyższonego poziomu dofinansowania.
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Piękna pogoda sprzy-
jała wycieczkowiczom, 
dlatego udało się zoba-
czyć wiele zachwycają-
cych miejsc w Opocznie 
i jego okolicach, m.in. 
Starą Synagogę, Zamek 
Kazimierza Wielkiego, 
dom Esterki i Stary Ry-
nek. Nie mogliśmy po-
minąć Skansenu Rzeki 
Pilicy i Mikrokosmosu, 
w którym zaskoczyły nas 
figury owadów w ogrom-
nym powiększeniu. 

Kolejna przygoda już 
niedługo, ponieważ pod 
koniec września PSLCnP 
wybiera się w kolejny, 
bardzo ciekawy zakątek 
naszego województwa. 

PSLCnP 
Oddział Łódzki 

w Ozorkowie

A może tak… do Opoczna?
Kontynuując podróżowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego „Łódzkie na Plus” na 2021 rok pt. „Szlakiem zabytków województwa 
łódzkiego – dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opieku-
nów”, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę 
Oddział Łódzki w Ozorkowie wraz z opiekunami wybrali się do Opoczna. 
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W programie znalazły się 
występy artystyczne dzieci 
i młodzieży z okolicznych 
szkół oraz podopiecznych 
WTZ, warsztaty artystyczne, 
podczas których malowano 
twarze, robiono zdjęcia w fo-
tobudce oraz tworzono piękne 
dzieła na folii.

Cykliczne wydarzenie, 
podczas którego ogłoszono 
konkurs pt. „Karykatury zna-
nych i lubianych” zaowocował 
dużą ilością prac z każdego za-
kątka Polski. Laureatów spo-
śród 140 autorów nadesłanych 
dzieł wyłoniło 8-osobowe jury 
w składzie:
l Jacek Socha – Burmistrz 

Miasta Ozorkowa, 
l Tomasz Komorowski – 

Wójt Gminy Ozorków, 
l Iwona Lewandowska – 

radna Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego, 

l Grzegorz Tomczak – 
członek Rady Miejskiej 
w Ozorkowie, 

Piknikowano
po raz szesnasty
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę 
Oddział Łódzki w Ozorkowie zorganizowało w swojej 
siedzibie 22 września 2021 r. XVI Piknik Integracyjny 
pod nazwą „W krzywym zwierciadle”. Brały w nim 
udział stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, 
domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samo-
pomocy, szkoły oraz przedszkola. 

l Agnieszka Derlecka – 
Prezes Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców SPO-
ŁEM w Ozorkowie,

l Barbara Janicka – Prze-
wodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Stowarzyszenia 
Ludzi Cierpiących na Pa-
daczkę Oddział Łódzki,

l Tomasz Jóźwiak. 

Kategoria I – Dzieci 
w wieku przedszkolnym
l I miejsce – Julia Skobel 

z Przedszkola Miejskiego 
nr 3 w Ozorkowie,

l II miejsce – Ada Kałuża 
z Przedszkola Miejskiego 
nr 4 w Ozorkowie, 

l III miejsce – Ksawery 
Michalczyk z Przedszkola 
Miejskiego nr 3 w Ozorko-
wie, 

l wyróżnienie – Jowita Wa-
siak z Centrum Edukacyj-
no-Artystycznego „Fanta-
zja” w Ozorkowie, 

l wyróżnienie – Aleksandra 
Silska z Przedszkola Miej-
skiego nr 3 w Ozorkowie.

Kategoria II – uczniowie 
szkół podstawowych 
(klasy 1-8), uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, 
liceów, szkół zawodowych, 
ośrodków szkolno-
wychowawczych
l miejsce I – Zuzanna Mi-

chalak z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ozorkowie, 

l miejsce II – Jakub Cha-
chuła ze Szkoły Podstawo-

wej nr 2 im. św. Jana Pawła 
II z Oddziałami Integracyj-
nymi w Ozorkowie,

l miejsce III – Szymon Ko-
walski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej 
w Ozorkowie,

l wyróżnienie – Aleksander 
Sęk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej 
w Ozorkowie, 

Terapii Zajęciowej przy 
TWK OT w Jeleniej Gó-
rze,

l II miejsce – Marcin Hajto 
z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Spytkowicach,

l III miejsce – Adam Kozieł 
z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzysze-
niu Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych „Nowa 
Zorza”,

l wyróżnienie – Michał 
Racki z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Stowa-

l wyróżnienie – Jakub Kra-
jewski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Tade-
usza Kościuszki w Ozor-
kowie. 

Kategoria III – osoby 
z niepełnosprawnościami 
(m.in. uczestnicy WTZ, 
DPS, ŚDS)
l I miejsce – Arkadiusz 

Fedorowicz z Warsztatu 

rzyszeniu „Czuję sercem” 
w Konstantynowie Łódz-
kim,

l wyróżnienie – Anna Mi-
kosz z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kupieninie. 
Pragniemy serdecznie po-

dziękować za pomoc w przy-
gotowaniach i organizacji wy-
darzenia Szkolnemu Klubowi 
Wolontariusza przy Zespole 
Szkół Zawodowych w Ozor-
kowie. Wydarzenie zostało 
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współfinansowane ze środków 
Gminy Miasto Ozorków. 

Patronat honorowy nad 
imprezą objęli: 
l Burmistrz Miasta Ozorko-

wa Jacek Socha, 
l Wójt Gminy Ozorków 

Tomasz Komorowski, 
l Minister Rodziny i Poli-

tyki Społecznej Marlena 
Maląg, 

l Marszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber, 

l Wojewoda Łódzki Tobiasz 
Bocheński, 

l Starosta Zgierski Bogdan 
Jarota, 

l Prezes Zarządu Państwo-
wego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych Krzysztof 
Michałkiewicz, 

l Dyrektor Oddziału Łódz-
kiego Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Od-
dział Łódzki Władysław 
Skwarka, 

l Dyrektor Narodowego In-
stytutu Samorządu Teryto-
rialnego Iwona Wieczorek. 
Patronat medialny nad 

wydarzeniem objęli: Radio 
Łódź, Telewizja Polska Od-
dział w Łodzi, ,,Wiadomości 
Ozorkowskie’’, ,,Puls Po-
wiatu’’, Telewizja Ozorków, 
„Gminniak”, Centrum Infor-
macyjne Gminy Ozorków, 
Lokalny portal informacyjny 
EZG 24. 

PSLCnP Oddział Łódzki 
w Ozorkowie
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Oprócz tego, w progra-
mie dwudniowego wyjazdu 
znalazły się również Skansen 
Lokomotyw w Karsznicach, 
Muzeum Walewskich w Tu-
bądzinie i spacer po Wieru-
szowie. Pełno atrakcji, a tylko 
dwa dni zwiedzania!

To był już ostatni, podsu-
mowujący wyjazd projektowy 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Łódz-
kiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na 2021 rok pt. „Szlakiem 
zabytków województwa łódz-

Poznajemy Łódzkie
Czy wiecie, jak zrobić masło, ser i polewkę? Pod-
opieczni Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących 
na Padaczkę Oddział Łódzki już wiedzą! Mieli okazję 
własnoręcznie wykonać te produkty w Parku Etnogra-
ficznym w Sieradzu. 

kiego – dwudniowe wycieczki 
dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów”. Wyjazd od-
był się w dniach 30 września 
– 1 października 2021 r. 

PSLCnP Oddział Łódzki
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Z inicjatywy Polskiego Stowarzysze-
nia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Od-
dział Łódzki powołano do życia Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Ozorkowie jako 
kolejny krok w aktywizacji społeczno-
-zawodowej osób z niepełnosprawnoś-
ciami. 15 lat temu powstały pracownie, 
w których do dziś uczestnicy rozwijają 
swoje zdolności, niejednokrotnie poko-
nując własne ograniczenia. 

Placówka jest jednym z działań 
ośrodka wsparcia dziennego, nagrodzona 
Lodołamaczem 2020 w kategorii rehabi-

15 lat z podopiecznymi „Gdyby wszyscy mieli po cztery 

jabłka, gdyby wszyscy byli silni 

jak konie, gdyby wszyscy byli 

jednakowo bezbronni w miłości, 

gdyby każdy miał to samo, 

nikt nikomu nie byłby potrzebny” 

Ks. Jan Twardowski

litacja społeczno-zawodowa osób z nie-
pełnosprawnościami, przyznanym przez 
Kapitułę POPON. Przez te wszystkie 
lata WTZ zaskarbił sobie szacunek oraz 
uznanie wielu osób i instytucji, każdego 
dnia udowadniając swój sukces poprzez 
aktywizację osób z niepełnosprawnościa-
mi, rozwijanie Ich talentu, kształtowanie 
umiejętności oraz tworzenie relacji. 

Życzymy sobie kolejnych tak wielkich 
osiągnięć i jak najdłuższego istnienia. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 
PSLCnP Oddział Łódzki
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Ozorków, dnia 25.10. 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY OZORKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka oraz o odstąpieniu 

od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Ozorków uchwały Nr XLIV/319/21 dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała oraz frag-
mentu obrębu Solca Wielka dotyczy wyłącznie części tekstowej miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka uchwalonego uchwałą 
Nr XVI/114/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 5616), w granicach obszaru objętego projektem zmiany planu 
oznaczonego na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały, w zakresie zapisów §20 
ust. 6 pkt 2 ww. uchwały.

Jednocześnie informuję, zgodnie z wymogiem art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, iż na podstawie art. 48 ust. 1, 3 i 4 ww. ustawy odstąpiono od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka. 
Postanowienie zawiera uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 
49 ww. ustawy.

Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany planu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wnioski 
złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej na adres: 
Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków. W formie elektronicznej na adres email: gmi-
na@ug–ozorkow.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo 
siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ozorków.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.bip.ugozorkow.nv.pl oraz w Urzędzie Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków pok. nr 3, 
ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków
/-/Tomasz Komorowski
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Po odprawionej mszy 
świętej za siedmioro po-
mordowanych czerchowian, 
część uczestników nabo-
żeństwa przemieściła się do 
Czerchowa, by złożyć kwia-
ty przed tablicą upamiętnia-
jącą tę straszną tragedię we 
wrześniu 1939 roku, wid-
niejącą na ścianie budynku 
komunalnego w Czerchowie. 

Msza św. w intencji pomordowanych 
czerchowian
19 września br. proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała 
i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej 
ks. Piotr Bratek sprawował w miejscowym kościele 
parafialnym mszę świętą w intencji zamordowanych 
w 1939 roku – po wybuchu II wojny św. – mieszkańców 
Czerchowa. 

Przed pamiątkową tablicą 
kwiaty składali: Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komo-
rowski i ks. proboszcz Piotr 
Bratek, Członek Zarządu Po-
wiatu Zgierskiego Katarzyna 
Łebedowska, rodziny po-
mordowanych czerchowian 
i mieszkańcy z sołtysem 
Janem Karolakiem na czele. 

Minęły już 82 lata od wo-
jennego dramatu, a przeżycia 
rodzin ofiar z Czerchowa są 
jakże smutne i wciąż boles-
ne, wszak corocznie w tym 
miejscu oddają się modlitwie 
w intencji swoich najbliż-
szych, którzy nie powinni 
umrzeć w taki sposób. Hit-
lerowscy najeźdźcy często 
posuwali się do zabijania 
ludności cywilnej, co rów-
nież spotkało tychże miesz-
kańców Czerchowa. 

Żołnierze Wehrmachtu 
w czasie swoich działań wo-
jennych, po napaści na Pol-
skę, wtargnęli do Czerchowa 

11 września 1939 roku, gdzie 
m.in. dokonali bestialskiego 
mordu na  mieszkańcach tej 
miejscowości. Wśród ofiar 
znaleźli się: Szczepan Pal-
mowski, Marcin Zarębski, 
Antoni Zarębski, Marianna 
Izydorczyk, Józef Jagodziń-
ski, Walenty Gawęda i To-
masz Furmaniak. 

Pamią tkowa tab l ica 
w Czerchowie to jedna z wie-
lu, jakie zawisły na terenie 
Polski, bo w czasie II wojny 
światowej tysiące naszych 
rodaków poniosło śmierć 
w podobny sposób. 

Cześć Ich pamięci!

Pao
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Wieczór poetycki
2 lipca filia biblioteczna 

w Sokolnikach-Lesie gościła 
po raz drugi poetę młodego 
pokolenia Dawida Wymy-
słowskiego. Na spotkaniu 
z czytelnikami pan Dawid 
przedstawił swój drugi to-
mik wierszy zatytułowany 
„Mój Hades &Mój Eden”, 
w którym opisuje swoje 
wzloty i upadki, zwątpienia 
i radości. 

Rozmowę z autorem prze-
prowadził Stanisław Andrzej 

Średziński – założyciel Fun-
dacji „Kamena”. Wieczór 
rozbrzmiewał piosenkami 
Edyty Geppert i Hanny Ba-
naszak w wykonaniu Natalii 
Sadowskiej, podopiecznej 
grupy artystycznej „Kamena 
mŁODZI”, której Dawid 
Wymysłowski jest pomysło-
dawcą.

Stand-up comedy, 
czyli dowcipy o Polsce 
6 sierpnia wieczór hu-

moru w bibliotece w sokol-
nickiej bibliotece popro-

Letnie imprezy kulturalne 
w bibliotece w Sokolnikach-Lesie

wadził Stanisław Andrzej 
Średziński – literat, satyryk, 
animator kultury. Pan Sta-
nisław bawił nas humorem 
i żartem. Skala dowcipów 
sięgała od lat przedwojen-
nych do współczesności. 
Bohater naszego spotkania 
promował także swój tomik 
zatytułowany „Pod drze-
wem dobrego i złego, czy-
li wierszowane dykteryjki 
nie tylko”. Wieczór umiliła 
wszystkim wokalistka Na-
talia Sadowska.

Narodowe Czytanie
4 września spotkaliśmy 

się w bibliotece w Sokol-
nikach-Lesie na dziesiątej 
edycji Narodowego Czytania. 
Lekturą tegorocznej ogólno-
polskiej akcji była „Moral-
ność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. 

To wyjątkowy utwór, któ-
ry piętnuje obłudę i zakła-
manie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mi-
strzowskie odmalowanie 
postaci i wyczucie języka, 
ale przede wszystkim uni-
wersalne przesłanie moralne, 
które w imię uczciwości 
i sprawiedliwości każe potę-
piać zło. Sztuka Zapolskiej 
wzbogaciła literaturę polską 
o ważną refleksję społecz-
ną. Pojęcie „dulszczyzna” 
weszło na trwałe do języka 
potocznego. 

W tegoroczne czytanie 
włączyli się: Tomasz Komo-
rowski – Wójt Gminy Ozor-
ków, Waldemar Szcześniak – 
Przewodniczący Rady Gminy 
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Ozorków, Anna Pruchniew-
ska – Dyrektor Gminnego 
Przedszkola w Leśmierzu 
oraz Barbara Manista – kie-
rownik G.B.P. w Leśmierzu. 

Spotkanie zakończyliśmy 
wspólną degustacją tortu z ty-
tułu dziesiątego jubileuszo-
wego Narodowego Czytania 
oraz rozdaniem prezentów 
w postaci książek „Moralność 
pani Dulskiej” i okolicznoś-
ciowych zakładek. Głównym 
celem akcji Narodowego 
Czytania jest popularyzowa-
nie czytelnictwa.

Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste
17 września w bibliotece 

w Sokolnikach-Lesie odbyło 
się spotkanie autorskie Ewy 
Nowakowskiej. Pani Ewa 
przedstawiła swoją własną 
twórczość oraz recytowała 
wiersze poetów z okresu 
dwudziestolecia między-
wojennego, m.in. wiersze 
Bolesława Leśmiana oraz 
Leopolda Staffa. 

Spotkanie poprowadził 
Stanisław Andrzej Średziń-
ski. Usłyszeliśmy też piosen-
ki z lat 20. i 30. w wykonaniu 
Michaliny Gogoli. Spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej 
atmosferze. 

*     *     *
Pragnę podziękować 

„Fundacj i  Kamena” za 
współpracę i bogatą ofertę 
kulturalną oraz za nominację 
mojej osoby do nagrody Zło-
tej Kameny.

Jolanta Krajewska
Filia w Sokolnikach-

Lesie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Leśmierzu
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Poprzez realizację zadań 
tematycznych dzieci poznają 
historię państwa polskiego, jego 
symbole narodowe, tradycje, 
zwyczaje czy obrzędy ludowe. 
Działania projektowe będą też 
okazją do tego, by wzbudzać 
wśród najmłodszych i ich ro-
dzin poczucie tożsamości naro-
dowej i regionalnej oraz dumę 
z bycia Polakiem, wzmacniać 
więzi z rodzicami, a także in-
tegrować placówki oświatowe 
z terenu całej Polski. 

Drugim projektem reali-
zowanym w grupie malusz-
ków jest Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny „Jestem małym 
przyjacielem przyrody”. Ce-
lem projektu jest rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych, 
kształtowanie właściwych po-
staw proekologicznych oraz 
wzbogacanie ogólnej wiedzy 
o świecie.

Wdrożenie i realizacja 
projektów znacznie podnie-

Projekty realizowane w Gminnym 
Przedszkolu w Leśmierzu w 2021/2022

Od 1 września 2021 r. wszystkie grupy z Gminnego 
Przedszkola w Leśmierzu biorą udział w Międzynaro-
dowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 
Cała”, którego koordynatorem jest wychowawczyni 
grupy maluszków Izabela Staszak. Celem projektu jest 
kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, 
uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz 
kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. 

sie jakość pracy przedszkola, 
wzbogaci jego ofertę o nowe 
ciekawe działania, zintegruje 
społeczność w celu realizacji 
projektów i wypromuje pla-
cówkę w środowisku lokalnym 
i ogólnopolskim. Dzięki rea-
lizacji projektów nauczyciele 
będą mogli doskonalić swój 
warsztat pracy, co przełoży 
się na efekty ich pracy dy-
daktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej.

Największe korzyści osiąg-
ną jednak dzieci, które zdobędą 
nową wiedzę i umiejętności, 
nabędą prawidłowe postawy 
(patriotyczną i ekologiczną), 
będą odczuwały radość i satys-
fakcję z pozytywnych efektów 
własnych działań, nauczą się 
działać w zespole, a przy tym 
rozwiną pomysłowość, krea-
tywność i wyobraźnię. 

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu



www.ug-ozorkow.pl

19

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

20

Dzień ten był okazją do przeprowa-
dzenia z przedszkolakami zajęć, których 
celem było budowanie systemu wartości 
i wychowywanie dzieci tak, aby były wraż-
liwe na los osób starszych, umiały dostrzec 
rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, 
potrafiły i chciały nieść im pomoc. 

Nauczycielki w swoich grupach 
zachęcały dzieci do bezinteresownego 
i świadomego czynienia dobra na rzecz 
innych albo na rzecz środowiska, w któ-
rym żyją. Dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Leśmierzu własnoręcznie przygotowa-
ły piękną laurkę dla seniorów oraz nagrały 
szczere i ciepłe życzenia zdrowia, długich 
lat życia przepełnionych rodzinną miłoś-
cią, uśmiechu i radości na każdy dzień. 

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Leśmierzu

Święto 
seniorów 
w gminnym 
przedszkolu
O osobach starszych pamiętamy 
głównie przy okazji Dnia Babci 
i Dziadka, ale seniorzy mają swoje 
święto także jesienią. 1 październi-
ka obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, święto usta-
nowione 14 grudnia 1990 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
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Ten najbardziej tragiczny 
fragment z dziejów państwa 
polskiego nie dał się wymazać 
z pamięci samych uczestników 
bądź świadków tamtych wy-
darzeń, nawet w najgorszych 
latach PRL-u, i oczywiście nie 
jest to możliwe w stosunku 
do naszej świadomości, bo 
doskonale wiemy, że wówczas 
nad naszym narodem zawisła 
groźba zagłady, uknuta przez 
dwa sąsiadujące z nami pań-
stwa totalitarne. 

82 lata temu hitlerow-
skie Niemcy postanowiły 
podporządkować sobie II 
Rzeczpospolitą, bo stawiała 
opór w ich dalekosiężnych 
planach zapanowania nad 
światem. Wschodni nasz 
sąsiad – ZSSR, gdy tylko 
przestał walczyć z Japończy-
kami, stał się sojusznikiem 
III Rzeszy i mimo obowią-
zującego paktu o nieagresji 
z Polską, podstępnie postawił 
na pretekst ochrony ludności 
bliskiej Sowietom, tożsamy 
przecież z ich roszczeniami 
terytorialnymi. 

Rozbuchany przemysł wo-
jenny hitlerowskich Niemiec 
postawił na baczność całą 
Europę, która w niemocy 
śledziła podbój Polski, jakby 
w nadziei, ze pożarcie naszej 
Ojczyzny zaspokoi apety-
ty zbrodniczych szaleńców. 
W niedługim czasie przeko-
nali się, jak bardzo się mylili, 
stając się również ofiarami 
nazistowskiej ekspansji. 

Dzisiaj sławimy wrześnio-
wych obrońców Ojczyzny, 
przede wszystkim tych, którzy 
polegli na polach gminy Ozor-
ków i spoczywają na cmenta-
rzach wojennych w Modlnej 

82. rocznica Bitwy nad Bzurą w Modlnej
Przykre wspomnienia o Bitwie nad Bzurą w kampanii 
wrześniowej 1939 roku są corocznie naszym udziałem, 
bo zapomnieć o tym nie możemy, natomiast musimy 
z godnością pielęgnować pamięć o wielkim bohater-
stwie polskich żołnierzy.

i Solcy Wielkiej. Z inicjatywy 
Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego również 
w tym roku odbyły się uroczy-
stości patriotyczno-religijne 
na gminnych cmentarzach – 
naszych lokalnych „miejscach 
pamięci narodowej”. 

Obchody rozpoczęto 16 
września mszą świętą w koś-
ciele w Modlnej, gdzie mod-
litwy za 142 poległych żoł-
nierzy poprowadził ks. Piotr 
Bratek – proboszcz Parafii 
pw. Bożego Ciała i Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Modlnej. Nad właści-
wym przebiegiem scenariusza 
zaplanowanej uroczystości 
czuwał i stosowne dyspozycje 
wydawał Paweł Majewski 
– kierownik Referatu Infra-
struktury i Inwestycji Urzędu 
Gminy Ozorków. 

Patriotyczną oprawę ob-
chodów 82 rocznicy walk 
wrześniowych w Modlnej 
zapewniły poczty sztandaro-
we ze: Szkoły Podstawowej 
im. 17 Wielkopolskiej Dy-
wizji Piechoty w Modlnej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Modlnej, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Czerchowie 
i oczywiście Sztandar Wojska 
Polskiego. Wręcz niezastąpio-
ną wydaje się obecność Orkie-
stry Dętej z Solcy Wielkiej, 
grającej w stosownym mo-
mencie odpowiednie utwory, 
np. sygnał Wojska Polskiego, 
„Rotę”, „Hymn Państwowy”, 
„My, Pierwsza Brygada”. To 
wszystko z udziałem Dowód-
cy Pierwszego Dywizjonu 
Lotniczego im. Ziemi Łę-
czyckiej w Leźnicy Wielkiej 
pułkownika pilota Mirosława 
Guzdka wraz z Kompanią 
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Honorową Wojska Polskiego 
i pozostałymi dowódcami 
oraz oczywiście z udziałem 
władz naszej gminy z Wójtem 
Tomaszem Komorowskim na 
czele, a także władz powia-
towych reprezentowanych 
przez Członka Zarządu Po-
wiatu Zgierskiego Katarzynę 
Łebedowską, radnych sa-
morządu gminnego z Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Ozorków Waldemarem Sz-
cześniakiem, przedstawicieli 
Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej, Szkoły Podstawo-
wej w Modlnej, niezawodnej 
Sekcji Kolarskiej „Szwa-
dron”, delegacji Kół Gospo-
dyń Wiejskich i stowarzyszeń 
oraz mieszkańców Modlnej 
i sąsiednich wsi. 

Podczas sprawowanej 
przez ks. Piotra Bratka mszy 
św. uczestnicy wysłuchali 
m.in. okolicznościowego ka-
zania nt. przebiegu II wojny 
światowej, gdzie nasz kraj 
poniósł największe straty 
– ludzkie i materialne, bo 
naród polski podjął walkę 
z okupantem prowadzącym 
wojnę niesprawiedliwą. Ra-
bunek i zniszczenia sięgnę-
ły olbrzymich rozmiarów, 
a bezwzględny najeźdźca 
traktował nasz naród jak nie-
wolników. Polacy jednak 
pokazali wrogom charakter, 
choć za bohaterską walkę – za 
poświęcenie dla Ojczyzny – 
zapłacili wysoką cenę, ale też 
po wojnie odbudowali swój 
kraj i w dalszej perspektywie 
zapewnili należną narodo-
wi wolność. Inaczej się nie 
dało, bo sprzysięgły się nad 
Polską złowrogie siły, nato-
miast deklaracje naszych niby 
sprzymierzeńców pozostały 
pustymi intencjami.

Druga część uroczystości 
odbyła się na pobliskim cmen-
tarzu wojennym – miejscu 
spoczynku naszych wrześ-
niowych bohaterów, dokąd 
w szyku marszowym popro-
wadziły wszystkich Orkie-
stra Dęta OSP Solca Wiel-

ka i Kompania Honorowa 
z pocztem sztandarowym JW 
Leźnica Wielka. Tam, kapitan 
Andrzej Błażejczyk złożył 
meldunek Dowódcy Pierw-
szego Dywizjonu Lotniczego 
im. Ziemi Łęczyckiej w Leź-
nicy Wielkiej pułkownikowi 
pilotowi Mirosławowi Guzd-
kowi. Kolejno miały miejsce: 
powitanie z żołnierzami, pod-
niesienie flagi państwowej na 
maszt i odśpiewanie hymnu 
Polski przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej. 

Prowadzący uroczystość 
Paweł Majewski w imie-
niu Wójta Gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego 
powitał wszystkie osoby 
i delegacje biorące udział 
w uroczystości poświęco-
nej 82. rocznicy Bitwy nad 
Bzurą w Modlnej, po czym 
z przemówieniem okolicz-
nościowym na cześć walecz-
nych żołnierzy września’39 
roku (Armia „Poznań, Armia 
„Łódź) wystąpił wójt Tomasz 
Komorowski. Nawiązując 
do corocznie organizowa-
nych uroczystości, odniósł 
się z wielkim szacunkiem 
do ofiar polskiego września, 
głównie walczących żoł-
nierzy, którzy nie zdołali 
przy ogromnej przewadze 
militarnej wroga obronić 
niepodległości swojego kraju. 
W bój poszli młodzi chłop-
cy, którzy niedawno skła-
dali przysięgę w służbie dla 
Ojczyzny i musieli ginąć 
z rąk bezwzględnego wro-
ga. To polskim żołnierzom, 
którzy zginęli w kampanii 
wrześniowej 1939 roku na 
polach bitewnych w okoli-
cach Modlnej, poświęcona 
była ta patriotyczno-religijna 
uroczystość. Wójt Komorow-
ski podziękował wszystkim 
uczestnikom uroczystości 
za pamięć i uhonorowanie 
naszych obrońców Ojczyzny. 

Następnie został odczy-
tany przez por. Aleksandrę 
Murat Bors Apel Pamięci 
poległych żołnierzy jako 
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wdzięczność za ofiarę włas-
nego życia. Była też salwa 
honorowa, a więc strzały 
z karabinów w wykonaniu 
żołnierzy Kompanii Honoro-
wej z Leźnicy Wielkiej. Na 
zakończenie części obchodów 
przy grobach żołnierzy, pro-
wadzący uroczystość Paweł 
Majewski poprosił delegacje 
o złożenie kwiatów na płycie 
pomnika obrońców Ojczyzny 
z 1939 roku. Pochylając gło-
wy nad Ich grobami oddano 
cześć bohaterom września.
Zgodnie z ustaloną listą osób 
i delegacji kwiaty składano 
według następującej kolej-
ności:
l Wójt Gminy Ozorków 

Tomasz Komorowski wraz 
z Zastępcą Wójta Maria-
nem Lemańskim i Skarb-
n ik  Gminy Ozorków 
Małgorzatą Domańską 
– w imieniu mieszkańców 
Gminy Ozorków,

l Pułkownik pilot Mirosław 
Guzdek – Dowódca 1 Dy-
wizjonu Lotniczego im. 
Ziemi Łęczyckiej z Leź-
nicy Wielkiej wraz z kpt. 
Andrzejem Błażejczykiem 
i por. Aleksandrą Murat 
Bors,

l Członek Zarządu Powiatu 
Zgierskiego Katarzyna 
Łebedowska, 

l Przewodniczący Rady 
Gminy Ozorków Wal-
demar Szcześniak wraz 
z radnymi – Anną Sowiń-
ską, Małgorzatą Kowalską 
i Michałem Kowalskim,

l Komendant Komisaria-
tu Policji w Ozorkowie 
podinspektor  Cezary 
Szczerbiak oraz Dowódca 
Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ozor-
kowie bryg. Jarosław Ja-
czyński,

l Sekcja Kolarska „Szwa-
dron” im. 2 Pułku Szwo-
leżerów Rokitniańskich na 
czele z Dowódcą Andrze-
jem Staniewskim,

l Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej w Modlnej Rafał 
Nowak wraz z uczniami,

l delegacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mod-
lnej, 

l delegacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czer-
chowie, 

l delegacja Koła Gospodyń 
Wiejskich z Czerchowa,

l delegacja Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sokolnik- 
Parceli,

l delegację Koła Gospodyń 
Wiejskich z Małachowic,

l delegacja Koła Gospodyń 
Wiejskich z Modlnej i Sto-
warzyszenia „Babiniec”.
Droga powrotna to tra-

dycyjne odwiedziny Szkoły 
Podstawowej w Modlnej, 
gdzie uczniowie tej placówki 
pod kierunkiem nauczycielki 
Joanny Banackiej oraz wielu 
innych nauczycieli przygo-
towali inscenizację słowno-
-muzyczną z udziałem chóru 
szkolnego – dla upamiętnienia 
bohaterskiej postawy polskich 
żołnierzy w obronie Ojczyzny 
w 1939 roku. Taka historyczna 
część artystyczna poświęcona 
kolejnej rocznicy polskiego 
września niesie z sobą warto-
ści patriotyczno-edukacyjne 
i oczywiście nie pozwala 
zapomnieć. Ważnym jest rów-
nież to, że wraz z upadkiem 
komunizmu wyzbyliśmy się 
różnych kłamliwych podręcz-
nikowych zapisów, z których 
młode pokolenia czerpały 
wiedzę historyczną. Powiew 
wolności zbliżył nas do praw-
dziwej historii. 

Młodzi wykonawcy poczu-
li na zakończenie przedstawie-
nia akceptację publiczności 
i otrzymali słowne podzięko-
wania od gości zaproszonych. 
Kolejno do młodych artystów 
przemawiali: Członek Zarzą-
du Powiatu Zgierskiego Ka-
tarzyna Łebedowska, członek 
Sekcji Kolarskiej „Szwadron” 
Stanisław Frątczak oraz Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski.

Pao
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Łatwo się domyśleć, że 
scenariusze podejmowanych 
uroczystości niewiele się róż-
nią, natomiast są realizowane 
w innych miejscach i z udziałem 
lokalnych społeczności. Rów-
nież w Solcy Wielkiej byliśmy 
świadkami dobrze wypełnio-
nego patriotycznego zadania 
dla uhonorowania i uczczenia 
pamięci żołnierzy poległych 
za Ojczyznę we wrześniu 1939 
roku. 

W Solcy spoczywa 155 
poległych piechurów z Armii 
„Poznań”, którym jesteśmy 
winni wdzięczność i szacunek 

82. rocznica Bitwy 
nad Bzurą w Solcy Wielkiej
Następnego dnia po obchodach 82. rocznicy polskiego września w Modlnej, miały 
miejsce uroczystości rocznicowe dla upamiętnienia ofiar Bitwy nad Bzurą 1939 roku 
na polach bitewnych Solcy Wielkiej i pobliskich miejscowości. W dniu 17 września 
br., również z inicjatywy Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, oddano 
hołd poległym żołnierzom spoczywającym na cmentarzu wojennym w Solcy Wielkiej. 
Mszę świętą w Ich intencji w miejscowym kościele odprawił proboszcz Parafii pw. 
św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej ks. Andrzej Borczyk. 

za walkę z wrogiem. Były to 
jeszcze zupełnie inne czasy, 
wówczas mocarstwa częściej 
posługiwały się żołnierzem do 
wywoływania wojen niż do 
obrony pokoju. Bardzo dużo 
zależało od ludzi, których dany 
naród wybrał sobie za przywód-
cę. Istniejąca idea ekspansji te-
rytorialnej nęciła umysły wielu 
ambitnych wodzów, którym 
najlepiej smakowały sukcesy 
wojenne. 

W trudnych czasach godni 
ludzie nie dążą zbytnio do 
sprawowania władzy, bo trzeba 
podejmować często krzywdzące 

ludzi decyzje, natomiast zawsze 
są jednostki, których życiowym 
celem jest zdobycie jak naj-
większej władzy. Są w historii 
negatywne przykłady w tej 
dziedzinie, i te – nazwijmy – 
diabelskie pomysły różnych 
psychopatów przy władzy, 
zostały okupione życiem wie-
lu żołnierzy, którzy w trosce 
o samego siebie musieli zabijać 
innych – „Bogu ducha winnych 
ludzi”. 

Na nasze nieszczęście za 
zachodnią granicą powstał na-
zizm pod wodzą „światowego 
rewolucjonisty” – rasisty Adol-

fa Hitlera, który przyobiecał 
przywrócić wielkość obolałym 
po I wojnie światowej Niem-
com. Za wschodnią granicą też 
nie było bezpiecznie, ponieważ 
w komunistycznym Związku 
Radzieckim rządził pałający 
zemstą do Polski za rok 1920 
(Bitwa Warszawska) Józef 
Stalin. Rodzące się zagrożenie 
dla odrodzonego – po rozbio-
rach – państwa polskiego było 
łatwe do przewidzenia, lecz siły 
wymagane do jego odparcia 
przewyższały militarne moż-
liwości naszego kraju. Stąd 
właśnie wrześniowa tragedia 
1939 roku, późniejsza okupacja, 
walka z hitlerowcami, „Katyń” 
i czasy powojenne za żelazną 
kurtyną. 

Podczas mszy świętej za 
poległych żołnierzy w kościele 
w Solcy Wielkiej ks. proboszcz 
Andrzej Borczyk tej właśnie 
tematyce poświęcił swoje oko-
licznościowe kazanie i przypo-
mniał o nieszczęściach w cza-
sie zawieruchy wojennej oraz 
o dzielnych obrońcach bom-
bardowanej przez hitlerowców 
w 1939 roku Ojczyzny. Naród 
nie może zapominać o swojej 
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historii i tym samym nie może 
zapomnieć o tychże ofiarach 
polskiego września, bo Ojczy-
zna jest wartością najwyższą 
i wszyscy jesteśmy zobowią-
zani do Jej obrony. Ten święty 
obowiązek powinny poznawać 
i przejmować młode pokolenia, 
m.in. poprzez uczestnictwo 
w tej patriotycznej uroczystości. 

W otoczeniu pocztów sztan-
darowych: Wojska Polskiego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Solca Wielka i Szkoły Podsta-
wowej im. Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego w Solcy 
Wielkiej przebiegały modlitwy 
za poległych bohaterów Wrześ-
nia. Swą obecność zaznaczyła 
Orkiestra Dęta z Solcy Wielkiej 
oraz grupa wokalna ze Szkoły 
Podstawowej w Solcy Wiel-
kiej pod kierunkiem katechetki 
Marioli Bednarek. W ławach 
kościelnych zasiedli: Dowódca 
Pierwszego Dywizjonu Lot-
niczego im. Ziemi Łęczyckiej 
w Leźnicy Wielkiej pułkownik 
pilot Mirosław Guzdek, władze 
samorządowe naszej gminy 
z Wójtem Tomaszem Komo-
rowskim na czele, przedstawi-
ciele oddziału IPN w Łodzi, rad-
ni samorządu gminnego wraz 
Przewodniczącym Rady Walde-
marem Szcześniakiem, przed-
stawiciele Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej, władze Szkoły 
Podstawowej w Solcy Wielkiej 
z uczniami, Sekcja Kolarska 
„Szwadron”, delegacje KGW 
oraz stowarzyszeń, mieszkańcy 
Solcy Wielkiej i okolicznych 
wsi. 

Gdy po mszy świętej uczest-
nicy uroczystości tworzyli 
szyk marszowy do przejścia na 
miejsce spoczynku bohaterów 
Września, na pobliskim cmenta-
rzu wojennym wartę już pełnili 
żołnierze z Leźnicy Wielkiej 
oraz harcerze z miejscowej 
Szkoły.

Po złożeniu meldunku przez 
dowódcę uroczystości kpt. An-
drzeja Błażejczyka dowódcy 
Pierwszego Dywizjonu Lot-
niczego im. Ziemi Łęczyckiej 
w Leźnicy Wielkiej pułkow-
nikowi pilotowi Mirosławowi 
Guzdkowi i powitaniu dowódcy 
z żołnierzami, podniesiono 

flagę państwową na maszt i od-
śpiewano hymnu Polski przy 
akompaniamencie Orkiestry 
Dętej OSP Solca Wielka. 

Prowadzący uroczystość 
Paweł Majewski w imieniu 
Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego powitał 
wszystkich obecnych na uro-
czystości poświęconej 82. rocz-
nicy Bitwy nad Bzurą w Solcy 
Wielkiej. Ksiądz Andrzej Bor-
czyk poprowadził modlitwę nad 
mogiłami poległych żołnierzy, 
natomiast okolicznościowe 
przemówienie poświęcone po-
ległym żołnierzom września 
1939 roku (Armia „Poznań, 
Armia „Łódź) wygłosił wójt 
Tomasz Komorowski. Nawiązał 
do rodzin i bliskich osób pole-
głych żołnierzy, których ciągle 
ubywa, ale żywo interesują się 
miejscem pochówku swoich 
krewnych, a naszych bohate-
rów. Wójt przypomniał też nie-
zwykłe poświęcenie żołnierzy 
Armii Poznań i innych żołnie-
rzy, którzy ledwo co okrzepli 
w służbie, a już przyszło im 
wypełniać tak niebezpieczne 
zadanie jak walka z groźnym 
– „uzbrojonym po zęby” – na-
jeźdźcą. Młodzi żołnierze nie 
wiedzieli dokładnie, jak potoczą 
się działania wojenne w czasie 
odpierania ataku niemieckie-
go agresora z Ich udziałem. 
Poszli jednak odważnie w bój 
z miłości dla swojej Ojczyzny, 
walcząc o każdy skrawek pol-
skiej ziemi i tym samym tereny 
dzisiejszej gminy Ozorków.

Następnie kpt. Bartłomiej 
Dąbrowski odczytał Apel Pa-
mięci poległych żołnierzy na 
polu walki w Solcy Wielkiej 
i okolicznych miejscowościach. 
Po apelu miała miejsce salwa 
honorowa – donośne strzały 
z karabinów – w wykonaniu 
żołnierzy Kompanii Honorowej 
z Leźnicy Wielkiej. Zwieńcze-
niem uroczystych obchodów 
przy grobach żołnierzy było 
złożenie kwiatów na płycie 
pomnika obrońców Ojczyzny 
z 1939 roku.

Oto lista osób i delegacji, 
które składały kwiaty: 
l Wójt Gminy Ozorków To-

masz Komorowski wraz 
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z Zastępcą Wójta Maria-
nem Lemańskim i Sekretarz 
Gminy Ozorków Małgo-
rzatą Tomczak – w imieniu 
mieszkańców Gminy Ozor-
ków,

l Pułkownik pilot Mirosław 
Guzdek – Dowódca 1 Dywi-
zjonu Lotniczego im. Ziemi 
Łęczyckiej z Leźnicy Wiel-
kiej wraz z kpt. Andrzejem 
Błażejczykiem i kpt. Bartło-
miejem Dąbrowskim,

l Przedstawiciel Oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej 
w Łodzi Jacek Trajdos,

l Przewodniczący Rady Gmi-
ny Ozorków Waldemar 
Szcześniak wraz z radnymi 
Gminy Ozorków – Mar-
cinem Wiktorskim, Alicją 
Steglińską i Janem Rzep-
kowskim,

l Komendant Komisariatu 
Policji w Ozorkowie pod-
inspektor Cezary Szczerbiak 
oraz dowódca JRG Ozor-
ków Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu bryg. 
Jarosław Jaczyński,

l Sekcja Kolarska „Szwa-
dron” im. 2 Pułku Szwo-
leżerów Rokitniańskich na 
czele z dowódcą Andrzejem 
Staniewskim,

l Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Solcy Wielkiej Ane-
ta Pyciarz i wicedyrektor 
Dorota Rzepkowska wraz 
z uczniami,

l delegacja Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Solca Wielka,

l delegacja Koła Gospodyń 
Wiejskich w Solcy Wielkiej,

l delegacja Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Śliwnik,

l delegacja Stowarzyszenia 
„Śliwniczanie”,

l delegacja Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.
Cały czas Orkiestra Dęta 

OSP Solca Wielka grała utwory 
patriotyczne, a po zakończeniu 
uroczystości na cmentarzu po-
prowadziła wszystkich do miej-
scowej Szkoły Podstawowej na 
występy artystyczne. Ucznio-
wie pod kierunkiem swoich na-
uczycieli przygotowali spektakl 
słowno-muzyczny o wojennych 
wydarzeniach, które każdy Po-
lak znać powinien. Wszystkim 
zgromadzonym bardzo się po-
dobało, a uczniowie otrzymali 
wielkie brawa od publiczności. 
Obecny na wydarzeniu wójt 
Tomasz Komorowski osobiście 
gratulował udanego występu 
i dziękował wszystkim zaanga-
żowanym za piękny program 
patriotyczny.

Pao
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Zanim jednak postanowi-
my o definitywnym pozbyciu 
się urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych zastanówmy 
się, czy nie można ich komuś 
przekazać do dalszego użytko-
wania. Przekazanie sprawnych 
urządzeń jest najbardziej efek-
tywną środowiskowo metodą 
zagospodarowania, ponieważ 
dzięki powtórnemu użyciu 
maksymalnie zmniejszamy 
negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Oszczędzamy 
przy tym nie tylko energię, 
wodę i materiały potrzebne do 

Co z tymi odpadami? 
Samouczek, czyli jak segregować śmieci

Część VI – Drugie 
życie odpadów – 
elektrośmieci
Elektroodpady często zalegają w domowych garażach, 
piwnicach i na strychach marnując potrzebne miejsce. 
Są to głównie stare telewizory, pralki, lodówki oraz 
małe AGD i RTV – wszelkie zepsute, nieużywane bądź 
niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne 
działające na prąd lub baterie. Warto zwrócić uwagę 
na to, że zdecydowana większość materiałów użytych 
do produkcji tych urządzeń może zostać poddana pro-
cesowi recyklingu. 

ponownego wyprodukowania 
elektrosprzętów, ale również 
zasoby użyte do ich przetwo-
rzenia. 

W przypadku, gdy urzą-
dzenia są niesprawne, stają się 
odpadami. Pamiętajmy, aby 
nie wyrzucać ich do zwykłego 
śmietnika, a już na pewno nie 
do pobliskiego lasu lub przy-
drożnych rowów. Trzeba je 
oddać w „odpowiednie” miej-
sce, gdzie zostaną unieszkod-
liwione, a następnie przejdą 
procesy odzysku i recyklingu. 

Jedną z możliwości po-

zbycia się popsutego sprzętu 
jest oddanie go do sklepu 
w momencie zakupu nowych 
urządzeń – ten fakt należy 
zgłosić sprzedawcy, który ma 
obowiązek przyjąć urządzenie 
pochodzące z gospodarstwa 
domowego tego samego ro-
dzaju i ilości, co kupowane 
– bezpłatnie. 

Sklepy o powierzchni 
sprzedaży 400 m2 i większej, 
przeznaczonej do sprzedaży 
sprzętu AGD, muszą przyj-
mować wszystkie zużyte urzą-
dzenia (tzw. elektrośmieci) 
z gospodarstw domowych, 
jeśli żaden z ich wymiarów nie 
przekracza 25 cm, bezpłatnie 

oraz bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu.

Zużyte urządzenia AGD 
i RTV można wystawić bez-
pośrednio przed nieruchomość 
w dniu określonym w harmo-
nogramie dla poszczególnych 
miejscowościach lub przekazać 
do punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych 
w Modlnej. Czasami w okolicy 
prowadzone są również róż-
nego rodzaju akcje zbierania 
elektrośmieci, np. w szkołach 
czy kościołach, a 13 paździer-
nika 2021 r. po raz czwarty 
w Polsce obchodzić będzie-
my Międzynarodowy Dzień 
Bez Elektrośmieci. 

Dołącz do Ekodrużyny i rozszyfruj miejsce do którego mogą 
trafiać elektrośmieci.

Pierwszą literę danej nazwy należy wpisać do diagramu.

1 2 3 4 5
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Przed wakacjami była 
Noc Świętojańska, a zaraz 
po dożynkach rozpoczęto 
przygotowania do kulinar-

Kartoflisko w Tymienicy
Świetlica w Tymienicy nie może stać bezczynnie – tak uważają mieszkań-
cy, którzy mają pomysł na jej kulturalne wykorzystanie. Bardzo pomocną 
jest tutaj przebogata polska tradycja ludowa, którą tymieniczanie szanują 
i jednocześnie czerpią z niej ciekawe pomysły na zorganizowanie sobie 
czasu wolnego. 

nych wyczynów tamtej-
szych gospodyń z wyko-
rzystaniem ziemniaków. 
Taka impreza nosi naj-

częściej nazwę „kartofli-
sko”, i właśnie w świetlicy 
wiejskiej w Tymienicy 
zorganizowano spotka-
nie po wykopkach, gdzie 
serwowano uczestnikom 
przede wszystkim potrawy 
przygotowane z ziem-
niaków, takie jak placki 
ziemniaczane oraz frytki. 
Na stołach znalazły się 
również inne smakołyki, 
a wśród nich chleb włas-
nego wypieku, który do 
Tymienicy przywiozła 
Sekretarz Gminy Ozorków 
Małgorzata Tomczak. 

Wieczorek w tamtejszej 
świetlicy nabrał rumień-
ców, kiedy okazało się, 
że były sołtys i muzyk lu-
dowy – szef kapeli „Wuja 
Stasia” Stanisław Mala-
nowski świętuje w tym 
dniu 77. urodziny. Były 
serdeczne życzenia, „100 
lat” i gorące gratulacje za 
wiele lat działania dla do-
bra lokalnej społeczności. 
Pan Stanisław odwdzię-
czył się cukierkami i oczy-
wiście wiązanką żywych 
melodii rozrywkowych za 
pomocą elektronicznego 
instrumentu klawiszowe-
go. 

DJ spotkania zapewnił 
dobry nastrój i muzykę do 
tańca, natomiast młody 
sołtys Jacek Malanowski 
częstował wszystkich kieł-
basą i podrobami.

Pao
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Na skierniewickie Święto Kwia-
tów, Owoców i Warzyw 2021 
wybrali się również mieszkańcy 
gminy Ozorków, by podziwiać 
przygotowane wystawy – właś-
nie kwiatów, owoców i warzyw 
oraz skorzystać z wielu ele-
mentów towarzyszących – dla 
podniesienia atrakcyjności 
i wzmocnienia tradycji tegoż 
znanego świętowania. 

Trzydniowa impreza, która odby-
ła się w dniach 17-19 września br., 
w samych założeniach nie mogła 
zadowolić wszystkich zaintere-
sowanych, dlatego organizatorzy 
opracowali bogatą ofertę kultural-
no-rozrywkową w połączeniu ze 
stoiskami kulinarnymi, gdzie swoje 
specjały prezentowały panie z kół 
gospodyń wiejskich. Naszych zna-
jomych można było spotkać na targu 
rolno-ogrodniczym i jarmarku, ale 
też na koncertach, ponieważ były 
to ciekawe występy znanych i lubia-
nych gwiazd estrady. 

Wycieczka do Skierniewic zo-
stała zorganizowana 18 września 
wspólnie przez panie związane 
z działalnością KGW w naszej gmi-
nie, a mianowicie – grupa z Leśmie-
rza na czele z Bożeną Pawłowską 
– sołtysem Leśmierza i Katarzyną 
Łebedowską – członkiem Zarządu 
Powiatu Zgierskiego oraz grupa 
z Tymienicy na czele z sołtysem 
Jackiem Malanowskim. 

Pao

Trzydniowa
wycieczka 
do
Skierniewic
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Zebranie członków mod-
leńskiej straży ogniowej prze-
biegało dość sprawnie z udzia-
łem zaproszonych gości, tj. 
Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego, Prezesa 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie Władysława 
Sobolewskiego, dowódcy Jed-

Walne zebranie OSP Modlna
Koronawirusowe opóźnienia w zwoływaniu zebrań sprawozdawczo-wyborczych były 
możliwe jedynie do końca września br., i zgodnie z tą graniczną datą wszystkie nasze 
jednostki zaplanowały strażackie posiedzenia podsumowujące minioną kadencję. 
Walne Zebranie członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej zapla-
nowano na dzień 18 września br. w miejscowej strażnicy, gdzie prezes OSP Modlna 
dh Dariusz Stańczyk poprowadził strażackie obrady.

nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu bryg. Jarosława 
Jaczyńskiego i Komendanta 
Gminnego OSP dh. Mariana 
Kwaśniewskiego. 

Po powitaniu prezes Stań-
czyk zarządził uczczenie „mi-
nutą ciszy” pamięć zmarłego 
druha Władysława Jurkow-

skiego. Następnie Prezes Wła-
dysław Sobolewski wręczył 
druhowi Dariuszowi Klusce 
odznakę za „wysługę lat” 40 
– w jednostce OSP Modlna.

Część sprawozdawcza 
Walnego Zebrania to oczy-
wiście konfrontacja powzię-
tych zamiarów realizowanych 
w oparciu o dostępne środki 

finansowe z rzeczywistymi 
efektami rozpatrywanymi 
przez organ kontrolny jed-
nostki. Wszystkie zapisy pod-
sumowujące miniony okres 
działalności składają się na 
zbiór istotnych zagadnień 
związanych z utrzymaniem na-
leżytego stanu bezpieczeństwa 
pożarowego z wykorzysta-
niem dostępnych sił i środków, 
jakie jednostka może zaanga-
żować w działalność związaną 
z ochroną p.poż. 

Sprawy finansowe w czę-
ści sprawozdawczej, w tym 
środki wykorzystane przez 
jednostkę z budżetu Gminy 
przedstawił członkom mod-
leńskiej organizacji skarbnik 
Adam Kuciński. Sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej 
odczytał jej przewodniczący 
dh Dariusz Kluska wraz z po-
stawieniem wniosku o udzie-
lenie absolutorium ustępu-
jącemu zarządowi. Szersze 
podsumowanie działalności 
jednostki w roku minionym 
i całej kadencji, w wymaga-
nym pod względem pożar-
niczym zakresie, przekazał 
uczestnikom zebrania Prezes 
Dariusz Stańczyk. 

W jednostce sporo się dzia-
ło, m.in. został wyremon-
towany samochód bojowy 
Jelcz, który do chwili obecnej 
służy tamtejszym strażakom, 
choć druhowie nie ukrywają, 
że marzą o jakimś nowszym 
modelu. Strażacy z Modlnej 
nie tylko wypełniają swoje 
obowiązki dla utrzymania 
stanu gotowości bojowej, ale 
również utrwalają przyjęte 
formy współpracy w lokalnym 
środowisku, jak np. dostarcza-
nie żywności osobom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji 
życiowej z powodu zagrożenia 
Covid-19. Członkowie Straży 
Ogniowej z Modlnej angażo-
wali się również w adorację 
Grobu Pańskiego, uczestniczy-
li w obchodach Dnia Strażaka, 
brali udział w uroczystościach 
rocznicowych „Bitwy nad 
Bzurą” i wykonali sporo prac 
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społecznych na rzecz jednost-
ki, do których zaliczyć można 
m.in. pomoc przy betonowaniu 
posadzki w garażu. Obecnie 
jednostka jeszcze nie zakoń-
czyła kolejnego poważnego 
remontu, tj. wymiany wrót ga-
rażowych, która finansowana 
jest głównie przez Komendę 
Powiatową PSP w Zgierzu. 

W czasie dyskusji zapro-
szeni goście wyrażali swą 
wdzięczność za trwanie w go-
towości bojowej, choć przed-
stawiona przez dowódcę JRG 
Jarosława Jaczyńskiego wy-
jazdowość nie wykazała po-
trzeby dużej aktywności w tym 
zakresie. Wójt Tomasz Komo-
rowski podziękował druhom 
z Modlnej za kolejny okres 
szczęśliwego działania w swo-
im środowisku i odniósł się 
również do możliwości zakupu 
lepszego samochodu bojowe-
go dla jednostki stwierdzając, 
że pojawiły się pewne możli-
wości zakupu zagranicznych 
samochodów pożarniczych, 
gdyż zdjęto obowiązek badań 
technicznych w Centrum Na-
ukowo-Badawczym Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefo-
wie. Wszystko jednak zależy 
od możliwości finansowych 
Gminy, gdzie wciąż poważną 
przeszkodą są rosnące koszty 
obsługi gospodarki odpadami. 
Prezes Sobolewski podzię-
kował druhom z Modlnej za 
udział w obchodach 100-lecia 

OSP i 70-lecia PSP, które 
odbyły się 10 września br. 
w Zgierzu. 

Po części sprawozdawczej 
miała miejsce część wyborcza 
zebrania, a więc wybory człon-
ków ciał statutowych Stowa-
rzyszenia oraz delegatów na 
Zjazd Miejsko-Gminny. Po 
przeprowadzonych wyborach 
nowe władze jednostki ukon-
stytuowały się następująco:
l Prezes – Dariusz Stańczyk,
l Wiceprezes – Jakub Ol-

czak,
l Naczelnik – Krzysztof 

Matuszewski,
l Skarbnik – Adam Kuciń-

ski,
l Sekretarz – Adam Piątkow-

ski,

l Z-ca Naczelnika – Damian 
Kaszuba,

l Członek – Marek Łysz-
czarz.
Do Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie wy-
brano dh. prezesa Dariusza 
Stańczyka i Damiana Kaszubę, 
którzy razem z dh. Adamem 
Piątkowskim zostali delegata-
mi na Zjazd Miejsko-Gminny 
w Ozorkowie.

Po zakończeniu zebrania 
Prezes OSP Modlna Dariusz 
Stańczyk zaprosił uczestników 
zebrania na strażacką kolację. 

Pao
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Prezes OSP Czerchów dh 
Krzysztof Granosik powitał 
wszystkich zebranych, w tym 
Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego, Prezesa 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP 
w Ozorkowie dh. Władysława 
Sobolewskiego, dowódcę Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu bryg. Jarosława 
Jaczyńskiego i Komendanta 
Gminnego OSP dh. Mariana 
Kwaśniewskiego. 

Najpierw druhowie uczcili 

Zebranie strażaków z Czerchowa
25 września br. obradowali strażacy z Czerchowa i było to już ostatnie z zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funk-
cjonujących na terenie gminy Ozorków. 

minutą ciszy pamięć dwóch 
strażaków OSP Czerchów, 
którzy odeszli niedawno na 
wieczny spoczynek – śp. dh. 
Tadeusza Palmowskiego i śp. 
dh. Wojciecha Błachowicza. 
Przewodniczenie obradom po-
wierzono naczelnikowi Karo-
lowi Bartczakowi. W tej dość 
licznej jednostce systematycz-
nie dochodzi do wyróżniania 
regulaminowymi odznakami 
i medalami za potrzebną ak-
tywność strażaków na rzecz 
swojej jednostki. Również 
podczas tego zebrania Pre-

zes Władysław Sobolewski 
odznaczył kilku zasłużonych 
członków OSP Czerchów. 

Najpierw zostali uhonoro-
wani dwaj druhowie odznaka-
mi za „wysługę lat”: dh Kubus 
Antoni – lat 45 i dh Granosik 
Włodzimierz – lat 15. Następ-
nie trzech strażaków otrzy-
mało Brązowe Medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”: dh 
Mariusz Biernaciak, dh Jacek 
Palmowski i dh Arkadiusz 
Zarębski. Odznaczeni druho-
wie otrzymali gromkie brawa 
od uczestników zebrania, co 

zapewne zostało odebrane 
jako zachęta do kontynuacji 
strażackiej aktywności oraz 
osiągania kolejnych wyrazów 
wdzięczności i uznania za 
społeczną pracę.

W części podsumowującej 
miniony okres działalności 
najpierw głos zabrał naczel-
nik dh Karol Bartczak, który 
przypomniał ważniejsze z po-
dejmowanych działań przez 
jednostkę OSP w Czerchowie. 
Nie odnotowano częstych wy-
jazdów do akcji ratowniczo-
-gaśniczych, i bardzo dobrze, 
bo strażacy z tej jednostki nie 
czują się najpewniej w swoim 
wysłużonym samochodzie 
bojowym STAR. Owszem, 
jest sprawny technicznie, ale 
lepiej sprawdza się w nieco 
lżejszych zadaniach, jak np. 
akcje związane z walką z ko-
ronawirusem, czy też z okazji 
Wielkanocy do objazdu – po 
rezurekcji ze swoim probosz-
czem ks. Piotrem Bratkiem po 
wszystkich miejscowościach 
na terenie modleńskiej para-
fii. Poczet sztandarowy OSP 
Czerchów zawsze jest gotów 
do uroczystości patriotyczno-
-religijnych na terenie gminy 
Ozorków, bo dla druhów 
z Czerchowa te wartości sta-
nowią bardzo ważną część 
wypełniania obowiązków 
statutowych. 

Nie można też pominąć 
wielkiego zaangażowania 
braci strażackiej z Czerchowa 
w remont zaplecza socjalnego, 
a szczególnie kuchni, w której 
miejscowe gospodynie przy-
gotowują posiłki, również na 
zebrania strażackie. Naczelnik 
zaproponował też podniesie-
nie składki członkowskiej 
z 30 do 50 zł, aby łatwiej było 
podejmować potrzebne zada-
nia własne, m.in. w swojej 
strażnicy. 

Dh Mariusz Biernaciak – 
skarbnik jednostki przedsta-
wił sprawozdanie finansowe 
z uwzględnieniem wydatko-
wanych środków z budżetu 
Gminy Ozorków oraz włas-
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nych, służących poprawie 
funkcjonowania zaplecza 
kuchennego. Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej dh 
Łukasz Bartczak przedstawił 
stosowne sprawozdanie oce-
niające działalność statutową 
i gospodarowanie środkami 
oraz wnioskował o udziele-
nie zarządowi absolutorium. 
Wygląda na to, że strażacy 
z Czerchowa dość odważnie 
i również rozsądnie podcho-
dzą do utrzymania całej swo-
jej strażnicy, która stanowi 
własność jednostki, a co warto 
podkreślić z budżetu Gminy 

można dofinansowywać je-
dynie utrzymanie tzw. części 
bojowej.

Podczas dyskusji wszyscy 
zaproszeni goście podzię-
kowali strażakom za dobrą 
współpracę w minionym cza-
sie, a Wójt Tomasz Komorow-
ski szczególnie akcentował 
pomoc i właściwe podejście 
do zadań związanych z akcja-
mi przeciwko skutkom rozpo-
wszechniania się koronawiru-
sa SARS-CoV-2.

Po części sprawozdawczej 
z dyskusją przyszedł czas 
na wybory i okazało się, że 

niezbyt wielu druhów ma 
czas na sprawowanie funkcji 
przewidzianych do ciał statu-
towych jednostki. Do Zarządu 
powołano dwóch nowych 
członków, natomiast z komisji 
rewizyjnej wykreślono zmar-
łego śp. Stanisława Bartczaka. 
Ostatecznie skład Zarządu 
Jednostki OSP w Czerchowie 
przedstawia się następująco:
l Prezes – Krzysztof Grano-

sik,
l Naczelnik/Wiceprezes – 

Karol Bartczak,
l Wiceprezes – Mariusz 

Kubus,
l Skarbnik – Mariusz Bier-

naciak,
l Sekretarz – Dominik 

Bartczak,
l Z-ca Naczelnika – Marcin 

Furmaniak,
l Gospodarz – Arkadiusz 

Zarębski.
Do Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku 
OSP w Ozorkowie wybrano 
dh. Prezesa Krzysztofa Gra-
nosika i Naczelnika Karola 

Bartczaka, którzy wspólnie 
z dwoma pozostałymi druhami 
– Mariuszem Biernaciakiem 
i Marcinem Furmaniakiem 
zostali wybrani na delegatów 
na Zjazd Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad wszyscy uczestnicy ze-
brania zasiedli do strażackiego 
poczęstunku przyrządzonego 
już na nowym sprzęcie w wy-
remontowanej kuchni.

Pao
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Omówiono z dziećmi za-
sady bezpiecznego poruszania 
się po drodze. Policjantka 
przypomniała m.in. o zasa-
dach bezpiecznego przecho-
dzenia przez jezdnię oraz 
chodzenia właściwą stroną 
drogi. Zwróciła też uwagę 
na konieczność korzystania 
z fotelików oraz z pasów 
bezpieczeństwa podczas jazdy 
samochodem oraz na to, jak 
ważne są elementy odblasko-

Wieści szkolne z Solcy Wielkiej

Światowy Dzień Zwierząt
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, 

który przypada 4 października, rozstrzyg-
nięto szkolny konkurs „Zwierzaki – plu-
szaki – słodziaki”, zorganizowany przez 
wychowawcę oddziału przedszkolnego A. 
Kucharską. Na konkurs wpłynęło bardzo 
dużo prac, wśród których można było 
podziwiać kreatywność i talent naszych 
uczniów.

Nagrody w kategorii oddział 
przedszkolny otrzymali:

l I miejsce – Oliwia Głowacka,
l II miejsce – Gabriel Kalkowski,
l III miejsce – Gracjan Walczak.
 Wyróżnienia otrzymali: 
l Oliwia Drobuszewka,
l Amelia Walczak,
l Wiktoria Pisera.

Nagrody w kategorii kl. I – III 
otrzymali:

l I miejsce – Natan Gralak kl. I,
l II miejsce – Natalia Pietrzak kl. II,
l III miejsce – Gabriela Nowicka kl. II.
 Wyróżnienia otrzymali: 
l Natalia Śnieg kl. I,
l Anna Grochowina kl. II,
l Weronika Wasiak kl. III a. 

Gratulujemy naszym miłośnikom 
zwierząt talentu plastycznego!

O bezpieczeństwie
28 września funkcjonariuszka Komisariatu Policji 
w Ozorkowie Patrycja Steglińska spotkała się z przed-
szkolakami oraz najmłodszymi uczniami klas I-III 
w celu przybliżenia im podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. 

we noszone w widocznym 
miejscu po zmroku. 

Istotnym punktem spot-
kania była rozmowa na temat 
zasad zachowania wobec osób 
obcych. Ważnym jest, aby 
dzieci pamiętały, że nie należy 
rozmawiać z nieznajomymi, 
nie należy udzielać im także 
informacji, np. na temat miej-
sca zamieszkania, a także nie 
należy brać od nich żadnych 
przedmiotów. 

Maluchy często są bardzo 
ufne i nie potrafią rozpoznać 
zagrożenia w nieznajomych, 
którzy mogą przybrać pozę 
miłej osoby. 

Po zajęciach uczniowie 
otrzymali w prezencie odbla-

ski i pyszną słodką niespo-
dziankę. 

Dziękujemy Patrycji Ste-
glińskiej za pomoc i zaanga-
żowanie w edukację naszych 
dzieci!

SP Solca Wielka
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STANISŁAW LEM
Urodził się 12 września 1921 

r. w zamożnym domu na ul. Bra-
jerowskiej w przedwojennym, 
polskim Lwowie jako jedyny syn 
Sabiny zd. Woller i laryngologa 
Samuela Lehma. Jak sam wspo-
minał w „Wysokim Zamku”, jako 
dziecko lubił zabawy określane 
przez dorosłych mianem nisz-
czycielskich (np. dekonstruo-
wał mechanizmy, by poznać ich 
istotę). Tuż przed wybuchem II 
wojny światowej zdał maturę, ale 
nie udało mu się dostać na wy-
marzone studia na Politechnice 
Lwowskiej. Dzięki wpływom 
ojca rok później rozpoczął na-
ukę na Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu Lwowskiego, ale 
inwazja Niemiec na ZSRR i za-
mknięcie uczelni spowodowały, 
że musiał porzucić studia. Podjął 
pracę jako pomocnik mechanika 
i spawacz w firmie Rohstoffer-
fassung – wykradzione stamtąd 
materiały wybuchowe i amunicję 
przekazywał polskiemu ruchowi 
oporu. Ukrywał też na strychu 
kolegę pochodzenia żydowskiego. 
Po zakończeniu wojny, w lipcu 
1945 r., w ramach akcji repatria-
cyjnej, wskutek której rodzina 
Lemów utraciła cały majątek, zo-
stał wraz z rodzicami przesiedlony 
do Krakowa. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim podjął przerwane 
studia medyczne, otrzymał absolu-
torium, ale nie przystąpił do koń-
cowych egzaminów i nie zdobył 
dyplomu lekarskiego.

Stanisław Lem pisał już w cza-
sie studiów, ale dopiero w 1950 r. 
za namową prezesa Spółdzielni 
Wydawniczej „Czytelnik” stwo-
rzył swoją pierwszą powieść SF 
„Astronauci”, która ukazała się 
drukiem rok później i momental-
nie stała się bestsellerem, a sam 
Lem został przyjęty do Związku 
Literatów Polskich. Kolejne lata 
przyniosły sukcesy „w życiu oso-
bistym i zawodowym” – w 1954 r. 
ożenił się z Barbarą Leśniak, wy-
dawał kolejne dzieła, które cieszy-

Rok 2021 rokiem wielkich…
Na przełomie ostatnich miesięcy pisaliśmy o wielkich Polaków, którzy swoimi osiągnięciami 
zapisali się na kartach historii. Wspominaliśmy m.in. bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Cypriana Kamila Norwida, nawiązaliśmy także do 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Wszystko dlatego, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ww. sylwetki i wydarzenie 
ogłosił patronami roku 2021. Nie można zapomnieć o dwóch twórcach, którzy w tym roku 
obchodzą stulecie urodzin – pisarzu Stanisławie Lemie oraz poecie Tadeuszu Różewiczu, 
których utwory na pewno znane są Państwu z kanonu lektur szkolnych. 

ły się powodzeniem wśród czytel-
ników, w 1968 r. doczekał się syna 
Tomasza, pisał i wydawał dalej, 
zaczął zyskiwać uznanie na całym 
świecie. W 1980 rozważano jego 
kandydaturę do Literackiej Nagro-
dy Nobla (ostatecznie otrzymał 
ją wówczas Czesław Miłosz). 
Stanisław Lem mieszkał z rodziną 
w Krakowie, w latach 1983–1988 
w Wiedniu, potem znów w Kra-
kowie – choć uważał się za lwo-
wianina, nigdy już nie odwiedził 
rodzinnego miasta. Zmarł również 
w Krakowie 27 marca 2006 r., 
a urna z jego prochami została zło-
żona na cmentarzu Salwatorskim.

Za swoje najistotniejsze dzieło 
uznawał Cyberiadę (1965), nato-
miast najbardziej znana w kraju 
i na świecie jest jego powieść 
fantastyczna Solaris (1961). Inne 
dzieła to m.in.: powieści realistycz-
ne Szpital Przemienienia (1955) 
i Wysoki Zamek (1966); fantastyka 
naukowa: Eden (1959), Powrót 
z gwiazd (1961), Niezwyciężo-
ny (1964), Głos Pana (1968), Opo-
wieści o pilocie Pirxie (1968) 
i Fiasko (1987); groteska fan-
tastycznonaukowa: Dzienniki 
gwiazdowe (1957), w tym opo-
wiadania z cyklu Podróże Ijona 
Tichego oraz Ze wspomnień Ijona 
Tichego, a także widowiska tele-
wizyjne Noc księżycowa (1963) 
oraz powieści: Kongres futuro-
logiczny (1971), Wizja lokalna 
(1982), Pokój na Ziemi (1987), 
jak również Bajki robotów (1964); 
eseistyka i apokryfy: Dosko-
nała próżnia (1971), Wielkość 
uro jona  (1973) ,  Prowoka -
cja (1984), Biblioteka XXI wie-
ku (1986); kryminały: Śledz-
two (1959), Pamiętnik znaleziony 
w wannie (1961), Katar (1976);  
futurologia: Dialogi (1957), Sum-
ma technologiae (1964), Filozofia 
przypadku (1968), Fantastyka 
i futurologia (1970), Okamgnie-
nie (2000).

TADEUSZ RÓŻEWICZ
Urodził się 9 października 

1921 r. w Radomsku jako czwarty 

z pięciu synów Stefanii Marii zd. 
Gelbard i Władysława Różewicza. 
Uczęszczał do Gimnazjum im. 
Feliksa Fabianiego w Radomsku, 
w którym uzyskał małą maturę. 
Wybuch wojny przerwał jego 
starania o przyjęcie do Liceum 
Leśnego w Żyrowicach i szkoły 
Marynarki Handlowej w Gdyni. 
Młody Tadeusz Różewicz zaczął 
pracować jako goniec i magazy-
nier w Kreishauptmannschafcie 
w Radomsku, potem jako pracow-
nik magistracki w kwaterunku, 
w końcu został uczniem stolarskim 
w Fabryce Mebli Giętych Thonet. 
W 1942 r. został zaprzysiężony 
w AK pod pseudonimem „Satyr”. 
Trafił do oddziałów leśnych, wal-
czył z bronią w ręku od czerwca 
1943 r. do początków listopada 
1944 r. na terenie powiatów ra-
domszczańskiego, koneckiego, 
włoszczowskiego, opoczyńskiego 
i częstochowskiego. Równocześ-
nie tworzył – pisał wiersze i pro-
wadził pismo „Czyn Zbrojny”.

Tuż po wojnie Tadeusz Róże-
wicz mieszkał w Częstochowie, 
tam też poznał Juliana Przybosia, 
który ściągnął go do Krakowa, 
gdzie młody poeta zdał maturę 
i został studentem historii sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Studiów jednak nie ukończył. 
Przyjaźnił się z reprezentantami 
neoawangardy krakowskiej: Ta-
deuszem Kantorem, Jerzym No-
wosielskim, Andrzejem Wróblew-
skim, Andrzejem Wajdą. W 1950 
r. udało mu się wyjechać na rok 
do Budapesztu. Po powrocie, nie 
mając szans na własne mieszkanie, 
przeniósł się do Gliwic, gdzie 
poślubił Wiesławę Kozłowską 
(z którą przeżył później 75 lat) 
i doczekał się dwóch synów: Ka-
mila i Jana. To jednak trudny okres 
w życiu Tadeusza Różewicza 
– do fatalnych warunków mate-
rialnych dokłada się ostra krytyka 
środowiska literackiego. Dopiero 
śmierć Józefa Stalina w 1953 r., 
a następnie odwilż gomułkow-
ska zmieniają oblicze polskiej 

literatury, a wraz z nim – stosu-
nek krytyki literackiej do twór-
czości Tadeusza Różewicza. 
Gdy może, poeta podróżuje: 
w 1956 r. do Mongolii, rok póź-
niej do Paryża, a w kolejnym roku 
do Chin (w ciągu kilkunastu lat 
spędzonych w Gliwicach ponad 
20 razy wyjeżdżał za granicę). 
W 1968 r. przenosi się do Wrocła-
wia, w którym pozostaje kolejne 46 
lat swojego życia – aż do śmierci. 
Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwiet-
nia 2014 r. we Wrocławiu, ale nie 
spoczął w tym mieście. Zgodnie 
z ostatnią wolą poety – miłośnika 
Karkonoszy – jego prochy zostały 
złożone na maleńkim cmentarzu 
tuż przy kościele Wang, sprowa-
dzonym do Karpacza w 1842 roku 
z norweskiej miejscowości Vang.

Najważniejszym, najbardziej 
znanym i ceniony dziełem Tadeu-
sza Różewicza jest Kartoteka – dra-
mat z 1960 r. Na uwagę zasługują 
też inne dramaty: Grupa Laokoo-
na (1962), Świadkowie albo Nasza 
mała stabilizacja (1964), Wy-
szedł z domu (1965), Śmiesz-
ny staruszek (1965), Stara ko-
bieta wysiaduje  (1969), Akt 
przerywany  (1970) ,  Rajski 
ogródek  (1971) ,  Na czwo -
rakach (1972), Białe małżeń-
stwo (1975), bardzo kontro-
wersyjne Do piachu (1979),  
Pułapka (1982), Kartoteka roz-
rzucona i Palacz (1997); zbio-
ry opowiadań: Opadły liście 
z drzew (1955), Przerwany eg-
zamin (1960), Śmierć w starych 
dekoracjach (1970), Wędrów-
ka wędrowca (1975), Te kwia-
ty (1983), Flagi (2013); około 
60 zbiorów wierszy i poematów, 
w tym prekursorskie Echa leś-
ne (1944), tomiki Niepokój (1947, 
tu też Ocalony), Czerwona ręka-
wiczka (1948), Srebrny kłos (1955, 
t u  m . i n .  P r z e p a ś ć ) ,  F o r -
my (1958, tu List do ludożer-
ców), Zielona róża (1961, wyd. 
wraz z Kartoteką), Głos Ano-
nima  (1961, tu Et in Arcadia 
ego), Nic w płaszczu Prospe-
ra (1962), Duszyczka (1977), Za-
wsze fragment (1996), Zawsze 
fragment.  Recycling  (1998, 
nagroda Nike), Matka odcho-
dzi – (1999, nagroda Nike), No-
żyk profesora (2001, nagroda 
Nike), Wyjście (2004, nagroda 
Nike), Nauka chodzenia. Gehen 
lernen (2007), Kup kota w worku. 
Work in progress (2008).

Źródło: 
Narodowe Centrum Kultury

www.nck.pl 
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Przed wakacjami zaintereso-
wanie szczepieniami gwałtownie 
spadło i trudno powiedzieć, na 
ile wpływ miała niedostateczna 
świadomość podjęcia decyzji, 
a na ile plany wypoczynkowe itp. 
zamiary, co niejako ewentualne 
zaszczepienie się odsunęło na 
plan dalszy. Nie byłoby pewnie 
większego z tym problemu, gdy-
by pod koniec lata nie zaczęto 
informować o zagrażającej nam 
czwartej wirusowej fali epi-
demii. Oczywiście, poszły za 
tym odpowiednie działania służ 
państwowych, których realizację 
powierzono głównie specjalistom 
Wojewódzkiej Stacji Ratow-

nictwa Medycznego. Ta przy 
pomocy swojego szczepieniobusa 
organizowała mobilne punkty 
szczepień. 

W akcję szczepienia włączo-
no również lokalne środowiska 
poprzez zaangażowanie organiza-
cji społecznych oraz samorządów 
terytorialnych przeznaczając 
na to również niewielkie środki 
finansowe. Jako pierwsi w gmi-
nie wykazali się taką inicjatywą 
mieszkańcy Cedrowic, gdzie 
reaktywowane Koło Gospodyń 
Wiejskich w dniu 18 września 
urządziło na miejscowym boisku 
sportowym piknik połączony ze 
szczepieniem, a także innymi cie-

Cztery akcje – Szczepimy się!
O tym, że wskaźniki poziomu zaszczepionych osób korzystających z Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19 wyraźnie spadają, wiedziano w naszym kraju 
już pod koniec pierwszego półrocza br., o czym informowały odpowiedzialne służby 
medyczne. Większość świadomych osób w tym względzie wybrała szczepienie, co 
uczyniło w sumie kilkanaście milionów zaszczepionych Polaków. 

kawymi propozycjami. Sporo tam 
nabroiła deszczowa pogoda, ale 
zahartowani cedrowiczanie, i nie 
tylko, skorzystali z usług służby 
zdrowia w plenerze i wesołej 
rozrywki zafundowanej przez 
KGW. Gminę Ozorków podczas 
tego wydarzenia reprezentowała 
Sekretarz Małgorzata Tomczak. 

W niedzielę, 26 września, 
miały miejsce dwie podobne 
akcje na terenie naszej gminy. 
Od samego rana szczepieniobus 
WSRM w Łodzi zainstalował 
swoje sprzęty medyczne w sali 
widowiskowej strażnicy OSP 
Modlna, gdzie skorzystała pew-
na grupa mieszkańców gminy 
Ozorków, a także gminy Zgierz. 
Tego samego dnia w Solcy Wiel-
kiej rozpoczął się w godzinach 
popołudniowych piknik na placu 
parafialnym – dzięki uprzejmości 
ks. proboszcza Andrzeja Bor-
czyka. Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu wspólnie z Urzędem 
Gminy Ozorków przygotowali 
mieszkańcom wesołą imprezę 
na zakończenie lata połączoną 
ze szczepieniem w miejsco-
wym Ośrodku Zdrowia. Również 
w Solcy Wielkiej gminę Ozorków 
reprezentowała Sekretarz Małgo-
rzata Tomczak. 

Nie bez znaczenia była gril-
lowana kiełbasa i różne występy 
w wykonaniu miejscowych ar-
tystów, tj. Orkiestry Dętej OSP 
Solca Wielka i Zespołu Śpiewa-
czego Niezapominajki. Również 
doskonale bawiła uczestników 
Kapela Podwórkowa GOK-u, 
gdzie niezastąpionym solistą jest 
także mieszkaniec Solcy Wielkiej 
– dh Grzegorz Dobierzewski. 

W międzyczasie, w Ośrodku 
Zdrowia sympatyczny personel 
pozwalał mi fotografować oso-
by przybyłe na szczepienie. Po 
swoim koncercie druhowie z Or-
kiestry Dętej biesiadowali pod 
namiotami zakupionymi przez 
Gminę na tego typu imprezy ple-
nerowe dla mieszkańców. 

Podobna akcja szczepie-
nia przeciw Covid-19 została 
zorganizowana 3 października 
br. w Leśmierzu. Tam medycy 
urządzili punkt szczepień w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu i oczywiście sporo 
mieszkańców zdecydowało się na 
szczepienie u siebie. 

Obiektywnie trzeba stwier-
dzić, że wszystkie cztery prze-
prowadzone akcje coś konkret-
nego przyniosły, tzn. zmniejszyły 
w jakimś stopniu rozwój epide-
mii, zwiększając liczbę zaszcze-
pionych mieszkańców. Jeśli to 
miałoby zapobiec zakażeniom 
naszych współmieszkańców, 
a w konsekwencji zgonom słab-
szych jednostek, to wszystkim or-
ganizatorom i współuczestnikom 
należą się wielkie słowa podzięki 
i uznania. 

Pao



www.ug-ozorkow.pl

41

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

42

Dnia 26 września w Solcy 
Wielkiej odbył się Piknik 
Rodzinny promujący akcje 
„Szczepimy się”. Podczas 
imprezy twórczość artystycz-
ną zaprezentowały lokal-
ne zespoły działające przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu: Orkiestra dęta 
OSP z Solcy Wielkiej, Zespół 
Śpiewaczy z Solcy Wielkiej, 
Kapela Podwórkowa, a na 
zakończenie zagrał Dj Tarcza. 

Stoisko gastronomiczne 
z ciastem przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Solcy 
Wielkiej, a my jako współor-
ganizator zadbaliśmy o ciepłe 
przekąski z grilla. Uczestnicy 

Co słychać w GOK?
pikniku mogli skorzystać 
z punktu szczepień zorgani-
zowanego w Ośrodku Zdrowia 
w Solcy Wielkiej.

*     *     *
Po wakacyjnej przerwie 

wznowiliśmy działalność 
świetlic i zajęcia artystyczne 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Leśmierzu. Uczestnicy 
zajęć tańczą, śpiewają, grają, 
ale przede wszystkim aktyw-
nie spędzają czas, rozwijając 
swoje zainteresowania. Zapisy 
wciąż trwają! Oferta dostępna 
jest na FB i stronie GOK. Za-
praszamy!!!

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu
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Wrzesień rozpoczęli-
śmy od zapoznania dzieci 
z zasadami obowiązującymi 
w świetlicy. Wspominaliśmy 
również minione wakacje 
i tworzyliśmy Księgę Wspo-
mnień Wakacyjnych. Na ko-
niec lata i początek jesieni 
korzystaliśmy z pięknej po-
gody i organizowaliśmy wiele 
zajęć i zabaw na powietrzu: 
zajęcia plastyczne odbywa-
ły się w altance ogrodowej, 
korzystaliśmy też ze sprzętu 
na placu zabaw oraz siłowni 
pod chmurką, chodziliśmy na 
spacery na pobliskie boisko.

We wrześniu uczciliśmy 
wiele świąt nietypowych 

Z życia świetlic
Małachowice

m.in.: Dzień Marzyciela, 
Dzień Kropki, Dzień Jabłka, 
Dzień Chłopaka.

Jesień to pora pięknych i 
kolorowych liści, które po-
zwalają stworzyć ciekawe 
prace plastyczne m.in.: ma-
lowaliśmy palcami jesienne 
drzewa, wyklejaliśmy bibułą 
jabłka z okazji Dnia Jabłka, 
tworzyliśmy z kartonu deko-
racje okienne. Nie zabrakło 
również czasu na odrabianie 
zadań domowych, lecz przede 
wszystkim dobrze bawiliśmy 
się w grupie rówieśników 
i relaksowaliśmy po trudach 
nauki.

Katarzyna Dąbrowska
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„Miło Was znowu widzieć!” 
– pod tym hasłem upłynęły 
nam wrześniowe popołudnia  
w świetlicach środowisko-
wych w Parzycach i Sierpo-
wie. Wszyscy cieszymy się 
niezmiernie, że nasze świetlice 
po długiej przerwie wznowiły 
swoją działalność. Dzieciaki 
aktywnie i kreatywnie spę-
dzali czas, m.in. brali udział 
w zabawach integracyjnych, 

grach zespołowych, chęt-
nie dzielili się wakacyjnymi 
wspomnieniami. 

Podsumowując minione 
lato wspólnie tworzyliśmy 
lampiony, malowane błękit-
ną farbą akrylową, ozdobio-
ne: sznurkiem, muszelkami 
i bursztynem. Podczas zajęć 
plastycznych rozpoczęliśmy 
prace nad jesiennymi deko-
racjami, które można po-

dziwiać w naszych salach 
świetlicowych. Znaleźliśmy 
czas także na utrwalenie zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach, przejściach dla 
pieszych i chodnikach. 

17 i 20 września świętowa-
liśmy „Dzień chłopaka”. Z tej 
okazji wspólnie przygotowa-
liśmy kino świetlicowe. Seans 
filmowy bardzo podobał się 
uczestnikom. Spotkanie za-
kończyliśmy wspólną pizzą. 
Obecnym w tym dniu chłop-
com życzyłyśmy spełnienia 
marzeń i wszystkiego, co 
najlepsze!

22 września w świetlicy 
środowiskowej w Sierpowie 
odbyła się impreza „Pożeg-
nanie Lata”. Najmłodsi miesz-
kańcy Sierpowa, Konar i Pa-
rzyc wzięli udział w zabawie 
tanecznej połączonej z kon-
kursami, karaoke i wspólnym 

Świetlice w Parzycach i Sierpowie grillowaniem. Po raz pierwszy 
przygotowaliśmy foto-ścian-
kę, na której dzieci chętnie 
pozowały do zdjęć z różnymi 
gadżetami. Uczestnikom za-
bawy dopisywał wyśmienity 
humor!

6 i 8 października w świet-
licach dzieciaki tworzyły sym-
patyczne jeżyki. Dzieci ryso-
wały na tekturze jeże, które 
następnie pięknie i kolorowo 
ozdabiały „darami jesieni”. 
Zajęcia poprzedził spacer po 
najbliższej okolicy, podczas 
którego zbieraliśmy liście, 
orzechy, kasztany, żołędzie, 
szyszki, jarzębinę.

27 października w Parzy-
cach, 29 października w Sier-
powie odbędą się imprezy zat. 
„Święto Dyni”. W programie: 
warsztaty plastyczne pt. „Dy-
nia w roli głównej”, konkursy 
oraz zabawa taneczna. Zapra-
szam!

Anna Kubczak
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Wrzesień powitał nas pięk-
ną pogodą, z której korzysta-
liśmy bawiąc się i grając na 
dworze. Organizowaliśmy 
wiele gier i zabaw grupowych, 
graliśmy w piłkę, badmintona, 

wykorzystywaliśmy również 
sprzęt sportowy, np. pachołki, 
hula-hop do zawodów spor-
towych.

W czasie zajęć w świetlicy 
odbywały się także zajęcia 

Świetlica w Sokolnikach-Lesie
plastyczne i techniczne roz-
wijające wyobraźnię, inwen-
cję twórczą dzieci, a także 
sprawności manualne. Wy-
konywanie prac plastycznych 
sprawiało dzieciom wiele 
satysfakcji i radości.

Przypomnieliśmy sobie 

również zasady panujące 
w świetlicy oraz prowadzili-
śmy rozmowy, jak być kole-
żeńskim wobec drugiej osoby 
i jak dobrze wspólnie się 
bawić. Nie zabrakło również 
swobodnych zabaw, zgodnie 
z zainteresowaniami dzieci 
oraz rywalizacji przy grach 
planszowych i puzzlach.

Katarzyna Dąbrowska

Nasze drużyny uczestni-
czące w rozgrywkach klasy 
B również czeka ciężka praca 
podczas rozgrywek rundy 
wiosennej, bo w ich grupie 
większość zespołów lepiej 
sobie radzi na boisku i ciężko 
z nimi wygrać. Jednak tym 
wszystkim nie należy się zbyt-
nio zrażać, lecz wzmacniać się 
kadrowo i walczyć o kolejne 
punkty. 

Tego samego zdania jest 
Prezes Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej Adam Kaźmier-
czak, który zachęca do gry, 
przekazując w prezencie bar-
dzo dobre piłki naszym dru-
żynom. Należało je wręczyć 
w sposób oficjalny i wiary-
godny, bo piłka za ponad pół 
tysiąca złotych, którą grano na 
EURO 2020, nieczęsto trafia 
do drużyn amatorskich. 

Dobra współpraca z Łódz-
kim Związkiem Piłki Nożnej 
pozwala również wyróżniać 
zasłużonych piłkarzy z na-
szego terenu, również tych, 
którzy kilkadziesiąt lat temu 
organizowali lokalnie dru-
żyny, budowali piłkarskie 

Sport Rozgrywki piłkarskie
Rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2021/2022 dobiegają już końca. W kl. A 
bardzo dobrze się powiodło drużynie LKS Magnat Sierpów, natomiast drużyna LKS 
Kanarki Małachowice – po kontuzjach najbardziej doświadczonych zawodników – 
przeżywa dość trudny okres. Dopiero wiosenna runda pokaże, czy powrócą do gry 
podstawowi zawodnicy, by podnieść drużynę w tabeli kl. A. 
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boiska i tym samym popula-
ryzowali rozwój piłki nożnej 
w gromadzie, gminie czy 
powiecie. 

Dobrym tego przykładem 
jest sportowiec z Wróblewa 
– Wojciech Duniak, któremu 
Uchwałą Prezydium Zarzą-
du Łódzkiego Związku Piki 
Nożnej przyznano w czerwcu 
2021 r. Srebrną Odznakę 
ŁZPN. Pierwotnie odznaka 
miała zostać wręczona 11 

lipca w Borszynie podczas 
turnieju piłkarskiego naszych 
LZS-ów. Drugim wyróżnio-
nym piłkarzem został Piotr 
Ciesielski. Niestety kolega 
Wojciech Duniak nie mógł 
przybyć na spotkanie z pre-
zesem ŁZPN i tym samym 
odebrać swojej odznaki. 

Wówczas, wobec zaist-
niałej sytuacji, Prezes Łódz-
kiego Związku Piłki Nożnej 
Adam Kaźmierczak polecił 

mi (Paweł Grzelak – prezes 
GLKS) przekazanie – w do-
godnej chwili – naszemu za-
służonemu piłkarzowi tej 
piłkarskiej odznaki. Dobra ku 
temu okazja nadarzyła się 10 
października br. na boisku we 
Wróblewie, gdzie spotkali się 
„trzej przyjaciele z boiska” 
– Wojciech Duniak, Piotr 
Ciesielski i Krzysztof Zelek. 

Wojciech Duniak i Piotr 
Ciesielski karierę piłkarską 

zaczynali jeszcze w drużynie 
LZS Solca Wielka za cza-
sów powiatu łęczyckiego, 
natomiast w barwach drużyny 
o nazwie swojej miejscowo-
ści „Wróblew” zaczęli grać 
niebawem, po stosownym 
przekształceniu, gdyż w tym 
czasie w samym Wróblewie 
było kilkunastu dobrych pił-
karzy tworzących wspaniałą 
jedenastkę.

Pao
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Nie zabrakło również naj-
większej atrakcji Pienin – spły-
wu przełomem Dunajca! Pieni-
ny zachwyciły nas wszystkich. 
Znalazło się również wielu 
śmiałków, którzy wdrapali 
się na szczyt Sokolicy 747 m. 
n.p.m., skąd podziwialiśmy 
niezapomnianą panoramę Pie-
nin, a gdzie nieśmiało ukazały 
nam się Tatry! 

Na naszej turystycznej tra-
sie znalazł się również gotycki 
kościół w Dębnie, wpisany na 

Odkrywając Pieniny
Jesień w górach jest przepiękna, a w Pieninach szcze-
gólnie. Mieli okazję się o tym przekonać mieszkańcy 
naszej gminy, którzy wybrali się na wspólną wycieczkę. 
Zwiedzaliśmy urokliwą Szczawnicę – na czele z pięknym 
parkiem zdrojowym Dorota, Palenicą i Szafranówką, 
Wąwóz Homole – pełen urokliwych górskich potoków 
i skał, Czorsztyn – z malowniczym zamkiem, Niedzicę – 
z zachwycającym zamkiem, rejsem i zaporą na Jeziorze 
Czorsztyńskim. 

listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Z ciekawostek 
należy dodać, że nagrywane 
w nim były sceny do po-
pularnego filmu „Janosik”! 
To tu odbył się filmowy ślub 
Janosika z Maryną. Nie za-
brakło oczywiście wspólnych 
integracji, tak potrzebnych 
w trudnym czasie pandemii. 
Wyjazd ten z pewnością na 
długo pozostanie w naszej 
pamięci! 

Anna Sowińska
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Zamek Olsztyn jest jed-
nym z największych i najbar-
dziej efektownych reliktów 
obiektów obronnych Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
Wzniesiony w drugiej połowie 
XIII stulecia, przez ponad 
300 lat był najważniejszym 
punktem oporu północno-
-zachodniej Małopolski, tuż 
przy granicy śląskiej, a także 
ośrodkiem zarządu królew-

Przepis Babińca na udane wakacje!
Choć wakacje za nami, chcemy podzielić się promykami 
słonecznych wspomnień. W minione lato wybraliśmy 
się na wspaniałą wycieczkę do Olsztyna k. Częstocho-
wy. Przywitał nas tam malowniczy zamek, a właściwie 
jego ruiny. 

skiego okręgu administracyj-
no-gospodarczego. 

Jak wielkie było znaczenie 
warowni, można ocenić już 
na pierwszy rzut oka, patrząc 
na przewijający się przez jej 
dzieje szereg wybitnych po-
staci historii Polski i Europy 
Środkowej, tj.: Wacława II, 
Jana Muskaty, Kazimierza 
Wielkiego, Władysława Opol-
czyka, Władysława Jagiełły, 

Hasło stworzone przez naszą uczen-
nicę: „Bezpieczeństwo to podstawa, 
głowa w kasku dobra sprawa! Na ulicy 
się rozglądaj, telefonu nie przeglądaj” 
promuje w roku szkolnym 2021/2022 
bezpieczeństwo w szkołach Gminy Ozor-
ków. Konkurs swoim patronatem objął 
pan Tomasz Komorowski – Wójt Gminy 
Ozorków. 

„Dzień bezpieczeństwa” z udziałem 
funkcjonariuszy policji oraz straży po-
żarnej zaplanowano w naszej szkole na 
27 października 2021 roku.  

Rafał Nowak 
dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Modlnej 

„Na ulicy się rozglądaj, telefonu nie przeglądaj”
W piątek, 17 września 2021 roku pani Iwona Lewandowska oraz pan Piotr 
Nejman wręczyli uczennicy naszej szkoły – Julce Barylskiej z klasy VII a 
nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie promującym bezpie-
czeństwo pt. „Zawsze bezpieczni”. 

Kazimierza Jagiellończyka, 
Zygmunta I Starego, który 
zanim został królem, był przez 
kilka lat starostą olsztyńskim, 
Zygmunta Augusta, Maksy-
miliana Habsburga… Długo 
można wyliczać.

Grupa odwiedziła tego 
dnia również Jasną Górę 
w Częstochowie oraz Sank-
tuarium w Gidlach. Serdecz-
nie pozdrawiamy wszystkich 
uczestników wycieczki!

Anna Sowińska
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Podobnie jak w latach 
ubiegłych, także w tym roku, 
w akcję aktywnie włączyli 
się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Modlnej. Na terenie 
ogródka dydaktycznego zasa-
dziliśmy nowe gatunki drzew 

Zapraszamy wszystkich 
uczniów, nauczycieli i pra-
cowników naszej szkoły oraz 
mieszkańców gminy Ozorków 
do włączenia się w akcję. 
Zużyte baterie i telefony zbie-
ramy w Szkole Podstawowej 
w Modlnej od września 2021 
do maja 2022 roku! 

Ochrona środowiska to 

#SadziMY w Modlnej
2 października br. ruszyła trzecia ogólnopolska akcja 
leśników pod patronatem Pary Prezydenckiej #Sadzi-
MY. Do rozdania we wszystkich nadleśnictwach w Pol-
sce przekazanych zostało milion młodych drzewek. 

i krzewów otrzymane z Nad-
leśnictwa Grotniki. Szkoła 
została również wyposażona 
w instrukcje dotyczące nasa-
dzeń, plakaty informacyjne 
wspierające akcję oraz drobne 
upominki dla uczniów. Celem 

akcji było dbanie o środo-
wisko naturalne, zalesianie 
okolicy, podnoszenie jakości 
powietrza oraz jednoczenie 
lokalnej społeczności. 

Warto podkreśl ić ,  że 
drzewa zapewniają nam tlen, 
oczyszczają powietrze, wpły-
wają korzystnie na klimat 
i nasze samopoczucie. Są 
domem dla wielu gatunków 
roślin, grzybów oraz zwierząt. 

Dostarczają nam również 
najbardziej ekologiczny su-
rowiec – drewno. Akcja #Sa-
dziMY corocznie jednoczy 
wszystkich wokół przyrody, 
naszego dobra narodowego, 
które musimy razem chronić 
i pielęgnować.

Katarzyna Górna
Rafał Nowak

Szkoła Podstawowa 
w Modlnej 

X edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”
W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Mod-
lnej przystąpiła do X edycji Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”. W jego 
ramach bierzemy udział w konkursie ekologicznym na 
największą zbiórkę zużytych baterii oraz telefonów.

temat, na który zawsze warto 
rozmawiać, podnosząc świa-
domość ekologiczną konsu-
mentów oraz promując przy 
tym zasady selektywnego 
pozbywania się odpadów. 
Koordynatorem akcji jest pani 
Katarzyna Górna. 

Rafał Nowak
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej
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Obowiązujące programy 
szkolne w naszym kraju zapew-
niają aż nadto wszechstronny 
rozwój dziecka, młodzieńca 
czy też dorosłej osoby, ale 
trzeba się również sporo na-
pracować. Pomyślny przebieg 
wieloletniej nauki cieszy za-
pewne wszystkich – uczniów, 
rodziców i również współtwór-
ców oczekiwanego sukcesu, 
czyli nauczycieli. W ślad za 
tym idą pozytywne sygnały 
z najbliższego otoczenia, jako 
zjawisko z wszech miar pożą-
dane, bo wiedza nabyta przez 
ucznia w szkole to praca wielu 
przedmiotowych nauczycieli 
i wychowawców. 

Czynnikiem mobilizującym 
do osiągania pomyślnych wyni-
ków szkolnego współdziałania 
mogą być różne nagrody – dla 
najlepszych uczniów na za-
kończenie roku szkolnego oraz 
dla pedagogów z okazji „Dnia 
Nauczyciela”. Przy tym rzec 
można, że nie preferuje się spe-
cjalnych nagród dla rodziców, 
choć w wielu przypadkach Ich 
udział również jest znaczący. 
Jednak powszechnie wiadomo, 
że najlepszą nagrodą dla rodzi-
ca jest mieć prymusa w swo-
im domu, natomiast wszelkie 
możliwe wyróżnienia za dobre 
wyniki w nauce są potrzebne na 
gruncie szkolnym. Wszystkie 
nasze szkolne placówki tak 
czynią, natomiast prestiżowe 
nagrody na poziomie gminy 
leżą w gestii Szefa samorządu 
– Wójta Gminy Ozorków. 

Warto tak czynić, bo po-
wszechna troska o nauczanie 
dzieci i młodzieży ma moc-
nego patrona – wspaniałą ideę 
szerokiego upowszechniania 
szkolnictwa zawdzięczamy 

Świętowali pracownicy Oświaty
Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października to przede wszystkim czas 
dziękowania wszystkim nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek 
oświatowych za edukację i wychowanie młodego pokolenia. Daleko szukać tak od-
powiedzialnych zadań jak podstawowe nauczanie najmłodszych, które przecież po 
latach przynosi pełnię możliwości do życiowego startu w dorosłość, do zawodowej 
pracy i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. 

królowi Stanisławowi Augu-
stowi Poniatowskiemu, który 
zainicjował, w bardzo trudnej 
i skomplikowanej sytuacji 
Rzeczypospolitej, powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej.

Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej przeży-
wali niektórzy pracownicy 
naszej gminnej Oświaty już 
13 października. Tak było 
w Szkole Podstawowej w Solcy 
Wielkiej, gdzie funkcję dyrek-
tora pełni pani Aneta Pyciarz. 
Na uroczystość przybył Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski, który dziękował 
wszystkim pracownikom za 
systematyczną pracę, składał 
okolicznościowe życzenia oraz 
wręczył z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej „Nagrodę Wójta” 
pani Annie Kucharskiej – na-
uczycielowi mianowanemu 
Szkoły Podstawowej im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego w Solcy Wielkiej za 
wyróżniające wyniki w pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-
-opiekuńczej. Oczywiście, były 
też nagrody od Dyrektora SP 
Solca Wielka dla nauczycieli 
i pozostałych pracowników 
placówki. Z radością zostały 
przyjęte miłe słowa i gesty 
wdzięczności wobec swoich 
podwładnych, bo przecież nie 
tak często w oficjalny sposób 
przełożeni mają okazję dzięko-
wać sumiennym pracownikom. 

Dalej było już na wesoło – 
otóż, dość oryginalny program 
obchodów święta pracowni-
ków Oświaty stworzyli tam… 
sami uczniowie. W tym celu 
dyrekcja oddała „władzę” oraz 
idące za tym obowiązki swo-
im wychowankom. Tak oto, 
uczniowie stali się belframi, 

którzy bez ogródek wypunkto-
wali wszelkie słabości swoich 
wychowawców, kiedy Ci spę-
dzali swoje młodzieńcze lata 
w szkolnych ławach. Po uro-
czystości na sali gimnastycznej 
nakazano wszystkim rozejście 
się do sal lekcyjnych, lecz nie 
wiadomo – kto w jakiej roli 
występował i kiedy młodzież 
zwróciła władzę pani Dyrektor.

Dwie pozostałe gminne pla-
cówki, tj. Szkoła Podstawowa 
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty w Modlnej oraz Szko-
ła Podstawowa im. Stanisława 
Jachowicza w Leśmierzu zor-
ganizowały swoje obchody 
Dnia Edukacji Narodowej 
zgodnie z kalendarzem – 14 
października. Jednak najważ-
niejszą częścią uroczystości 
były ślubowania klas pierw-
szych i pasowania na uczniów, 
by zgodnie z wymogami ofi-
cjalnie przyjąć najmłodszych 
uczniów do grona społeczności 
szkolnych. Zanim to nastąpiło, 
pierwszoklasiści zostali podda-
ni poważnemu sprawdzianowi 
z wiedzy potrzebnej uczniowi 
do dalszego rozwoju na pozio-
mie podstawowym. 

Ślubując na sztandar szkoły 
w obecności nauczycieli, ro-
dziców i zaproszonych gości 
uczniowie klas pierwszych 
stali się pierwszoplanowymi 
postaciami uroczystych obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej 
w gminie Ozorków. Dyrekto-
rzy placówek – pan Rafał No-
wak w Modlnej i pan Tomasz 
Wojtkiewicz w Leśmierzu 
pasowali swoich podopiecz-
nych na uczniów, a przedsta-
wiciele Rady Rodziców wraz 
z wychowawcami wręczali 
dyplomy, legitymacje i różne 

miłe upominki. Swoje „5 mi-
nut” w Modlnej miał też pan 
policjant z ozorkowskiego ko-
misariatu, który zapowiedział 
udział funkcjonariuszy Policji 
w „Dniu bezpieczeństwa”, 
który ma się odbyć w tej szkole 
27 października br. 

W części przeznaczonej 
dla uhonorowania kadry pe-
dagogicznej oraz pozostałych 
pracowników oświaty wystę-
powali samorządowcy gminy 
Ozorków. Pracownicy usłyszeli 
wiele serdecznych słów w for-
mie podziękowań za pożytecz-
ne dla szkół oraz uczniów 
dokonania, zarówno codzienne 
obowiązki, jaki i bardziej zna-
czące szkolne osiągnięcia. 

Wójt Tomasz Komorow-
ski odwiedził Szkołę Pod-
stawową w Modlnej, gdzie 
wyróżnił nagrodą nauczyciela 
dyplomowanego pana Łukasza 
Oterskiego. W Szkole Podsta-
wowej w Leśmierzu samorząd 
Gminy Ozorków reprezento-
wał Zastępca Wójta Marian 
Lemański, który wręczył „Na-
grodę Wójta” nauczycielowi 
dyplomowanemu pani Ewie 
Wiśniewskiej. 

Naturalnie, dyrektorzy 
Szkół przyznali swoje nagrody 
wyróżniającym się nauczycie-
lom i pracownikom z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
i w obecności wszystkich zgro-
madzonych docenili tę wielką 
pracę na rzecz młodego po-
kolenia. 

Tego samego dnia wójt 
Tomasz Komorowski od-
wiedził Gminne Przedszkole 
w Leśmierzu, gdzie po krótkiej 
wypowiedzi skierowanej do 
najmłodszych wychowanków 
oraz kadry przedszkolnej, wrę-
czył „Nagrodę Wójta Gminy 
Ozorków” pani Annie Pruch-
niewskiej – Dyrektor Gminne-
go Przedszkola w Leśmierzu za 
wyróżniające wyniki w pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-
-opiekuńczej. Gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym i ży-
czymy radości oraz satysfakcji 
z pełnionych obowiązków.

Pao
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