
Gminniak
Miesięcznik mieszkańców gminy Ozorków

Nr 3 (294)

Marzec 2016

ISSN 2392-3105

Cena 0,50 zł

Gminny sprzęt
odśnieżał chodniki

– str. 2

Bobry
znów w natarciu

– str. 11

Nowe wiaty przystankowe
w gminie Ozorków

– str. 2

Gminne obchody Dnia Kobiet - str. 5



www.ug-ozorkow.plInformacje

nr 3 (294) marzec 20162 Gminniak

Gminniak – miesięcznik mieszkańców gminy Ozorków.
Wydawca: Urząd Gminy Ozorków. Redaktor naczelna: Małgorzata Kosmala-Cybart (gminniak@ug-ozorkow.pl), współpraca Paweł Grzelak. 
Adres redakcji: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14.
Skład i druk miesięcznika: Drukarnia Wist, 95-100 Zgierz, ul. Barona 8.
Nakład: 750 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów oraz opatrywania 
ich własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.

"

3
Zapraszamy do udziału

w naszym konkursie
Przypominamy czytelnikom mie-

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

– Do traktorka podczepiono pług 
i  przy jego pomocy odśnieżane były 
chodniki w gminie Ozorków. Sprzęt 
rewelacyjnie spisał się w tej roli – mówi 
Paweł Czapliński z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarka 
Gruntami w UG Ozorkow.  

Gdy zacznie się sezon, zakupiony 
traktor będzie wykorzystywany do kosze-
nia trawników i pielęgnacji terenów zielo-
nych na terenie gminy Ozorków (m.in. na 
boiskach sportowych i skwerach).  

MK-C

Gminny sprzęt odśnieżał chodniki
Zakupiony przez gminę Ozorków 
(pod koniec grudnia zeszłego roku) 
wielofunkcyjny traktor ogrodowy 
był już wykorzystywany przez 
pracowników robót publicznych. 

– Wiaty będą montowane już wkrót-
ce. Musimy jeszcze dopełnić  wszelkich 
formalności, w tym – w przypadku kilku 
lokalizacji – podpisać umowy na użycze-
nie terenu z prywatnym właścicielami – 
mówi Tomasz Komorowski, wójt gminy 
Ozorków.

Nowe wiaty służyć będą mieszkańcom 
korzystającym z gminnej komunikacji,  
w tym, przede wszystkim, uczniom tu-
tejszych szkół.  

MK-Cybart

Nowe wiaty przystankowe w gminie Ozorków
Pięć z sześciu zaplanowanych 
nowych wiat przystankowych 
stanie wkrótce na terenie gminy 

Ozorków. Ich zakup zostanie 
sfinansowany z pieniędzy 
zarezerwowanych w budżecie 
tutejszego samorządu – na 
realizację przedsięwzięć 
zgłoszonych w ubiegłym roku 
przez poszczególne sołectwa. 

Tak wyglądać będą wiaty przystankowe, 
które wkrótce staną

na terenie gminy Ozorków.
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Gminniak 
radzi

1 stycznia 2016 r. weszły w życie 
zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz w ustawie z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, 

Nowe zasady płatności podatków
w przypadku gdy kwota podatku 
od nieruchomości, rolnego oraz 
leśnego nie przekracza 100 zł, 
wówczas jest on płatny jednora-
zowo – w terminie płatności I raty.

Wymóg ten, wprowadzony 
zmianą w ustawach, zapewne nie 

znajdzie uznania wśród wszystkich 
mieszkańców. Jego stosowanie 
jest jednak obligatoryjne. Przypo-
minamy, że termin płatności I raty 
podatku przypada 15 marca.

MK-C

Dziś przedstawiamy 
kolejne zagadnienie 
w naszej rubryce 
poradniczej, w której 
publikujemy pytania 
czytelników Gminniaka 
dotyczące wszelkich 
kwestii związanych 
z prowadzeniem 
działalności rolniczej, 
dostępnych programów 
pomocowych dla rolników, 
zagadnień prawnych, 
itp. Na zadane pytania 
odpowiadają na łamach 
miesięcznika  Gminniak 
nasi eksperci – m.in. 
z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Pytanie czytelnika: Kiedy 
przypada termin składania 
przez rolników wniosków ob-
szarowych?

W roku bieżącym wnioski 
o przyznanie płatności obszaro-
wych należy składać w terminie 

od 15 marca do 16 maja. Wniosek 
może być złożony w terminie póź-
niejszym – 25 dni po wyżej wy-
mienionej dacie, tj. do 10 czerwca 
2016 r. Jednak w takich przypad-
kach – za każdy dzień roboczy opóź-
nienia – płatność będzie zmniejszana 
o 1 % należnej kwoty. Zmiany we 
wniosku (dotyczące zasiewów, po-
wierzchni) należy uzupełnić do 31 
maja 2016 r. (zaznaczona na formu-
larzu wniosku – zmiana do wniosku).

Zasady wypełniania zgłoszenia 
są podobne jak w ubiegłym roku. 
Rolnicy ubiegający się o zazielenie-
nie, posiadający co najmniej 10 ha 
gruntów ornych, mają obowiązek 
stosowania dywersyfikacji – przy 
powierzchni od 10 do 30 ha grun-
tów ornych wymagane są minimum 
dwie różne uprawy (w tym główna 
nie powinna zajmować więcej niż 
75 % gruntów ornych); przy pow. 
30 ha wymagane są  minimum 3 
uprawy – w tym uprawa główna 
nie może zajmować więcej niż 75 
% gruntów ornych, a dwie uprawy 
główne łącznie nie mogą zajmować 
więcej niż 95 % gruntów ornych.

 Obszary proekologiczne (EFA) 
dotyczą rolników posiadających po-
wyżej 15 ha gruntów ornych. W tym 
wypadku zobowiązanie polega na 
utrzymaniu obszaru EFA  na po-
wierzchni 5 % gruntów ornych w go-

spodarstwie, np. powierzchnia 
gruntów ornych wynosi 16,00 ha 
* 5 % = 0,80 ha. Obszarami EFA 
mogą być uprawy wiążące azot, 
wsiewki traw w plon główny, 
międzyplony, obszary zalesione 
po 2008 r., zadrzewienia liniowe, 
grunty ugorowane itd. – szczegó-
łowy przelicznik poszczególnych 
elementów znajduje się w instruk-
cji wypełniania wniosku, która 
dołączona jest przez ARiMR do 
wniosku obszarowego.

Podobnie jak w roku ubie-
głym, przy powierzchni do 10 
ha gruntów ornych nie będzie 
potrzeby wymieniania nazw i po-
wierzchni poszczególnych upraw, 
natomiast powyżej 10 ha gruntów 
ornych – wszystkie uprawy i po-
wierzchnie muszą być rozpisane.

Odpowiedź przygotowała 
Henryka Jędrzejewska z refe-
ratu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Gospodarka Gruntami 
w Urzędzie Gminy Ozorków.

Czekamy na kolejne pytania, 
które prosimy przesyłać na adres 
mailowy miesięcznika – gmin-
niak@ug-ozorkow.pl lub na adres 
Urzędu Gminy Ozorków – Ozor-
ków, ul. Wigury 14, dopisek 
„Gminniak”.
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PERSONALIA

Główną ideą najbliższych działań 
stowarzyszenia ma być promocja 
zdrowego trybu życia oraz ciekawych 
miejsc w gminie Ozorków. Babiniec 
jest w trakcie starań o dotację na 
ten cel z programu „Grant na lepszy 
start”.   

– W okresie od czerwca do sierpnia 

Babiniec jedzie szkolić się 
do Władysławowa
Kolejny atrakcyjny cykl imprez szykuje dla mieszkańców gminy Ozorków 
stowarzyszenie Babiniec z Modlnej. Jednym z pierwszych przedsięwzięć 
będzie weekendowy wyjazd do Władysławowa – w terminie od 17 do 19 
czerwca. 

naszą gminę oraz przedstawiającego 
ciekawe trasy rowerowe w najbliższej 
okolicy – mówi Anna Sowińska, pre-
zes stowarzyszenia Babiniec.

W ramach przygotowań do sezonu 
stowarzyszenie planuje wyjazd szko-
leniowy do Władysławowa, gdzie 
prężnie działa klub rowerowy. Na 
miejscu uczestnicy wycieczki wezmą 
udział warsztatach, podczas których 
dowiedzą się m.in. w jaki sposób 
organizować tego typu wyjazdy oraz 
promować zdrowy tryb życia.  

Chętne na wyjazd osoby pro-
szone są kontakt pod numerem 
telefonu – 782 161 031. Cena wy-
jazdu uzależniona będzie od ilości 
zadeklarowanych osób.

MK-Cybart

EDWARD STAŃCZYK

– honorowy prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej (na wnio-
sek Zarządu i Komisji Rewizyjnej) 
za zasługi dla jednostki. Posiada 
odznaczenie Złoty Znak Związku 
OSP RP oraz Złoty Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”. W jednostce 
OSP Modlna działa od 44 lat. Pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, następnie funkcję wi-
ceprezesa, a od 1999 r. do 5 marca 
2016 r. był prezesem OSP Modlna. 
W latach 1978 – 1988 przewodni-
czył Komitetowi Budowy Strażnicy 
w Modlnej, dzięki czemu powstał 

budynek z przeznaczeniem na dzia-
łalność ppoż. oraz na cele kulturalno-
-sportowe. Od 2012 roku dh Edward 
Stańczyk jest również członkiem 
honorowym OSP Modlna.

BEATA HAJDUK

chcemy zorganizować dla mieszkań-
ców wycieczki rowerowe po gminie 
Ozorków – odwiedzić najciekawsze 
miejsca oraz zabytki. Wybierzemy 
się również do kolegiaty w Tumie 
oraz zamku w Łęczycy. Wszystko 
to na rowerkach. Dodatkowo planu-
jemy wydanie folderu promującego 

– organizatorka spektakli profi-
laktycznych dla młodzieży, pracuje 
w teatrze Kurtyna w Krakowie. Nie 
tylko zajmuje się przygotowywaniem 
poszczególnych spektakli, ale rów-
nież sama wykonuje określone role. 
Prywatnie  mama 6-letniego Oskara, 
przedszkolaka. Znak zodiaku – Byk. 
Mąż – Krzysztof, informatyk. Zain-
teresowania: teatr, muzyka, kabaret, 
sport – piłka nożna.    

MARIUSZ BIERNACIAK

– „Strażak Wzorowy”, skarb-
nik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czerchowie od 2011 r. W OSP 
Czerchów od 2006 r. Wraz z żoną 
prowadzi własną firmę (handel hurto-
wy, sprzedaż warzyw i owoców) oraz 
gospodarstwo rolne o pow. 12,36 ha. 
Absolwent Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości w Łodzi. 
Znak zodiaku – Baran. Żona – Ka-
rolina, zajmuje się gospodarstwem 
rodzinnym. Dzieci: Adam – uczeń kl. 
III SP Modlna, Filip – przedszkolak.  
Zainteresowania: sport – piłka nożna, 
turystyka górska.  
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Z zycia gminy

Wśród zgromadzonych na 
sali osób obecne były panie 
z gminnych jednostek orga-
nizacyjnych – m.in. ze szkół, 
ośrodków  zdrowia, bibliotek 
oraz Urzędu Gminy. Oficjal-
nego przywitania dokonał wójt 
Tomasz Komorowski, składając 
życzenia w imieniu własnym 
oraz pozostałych mieszkańców 
płci męskiej z terenu gminy. 
Symboliczny bukiet kwiatów 
trafił do rąk gospodyni wieczo-
ru Mirosławy Walc – dyrektor 
GOK.

Dla zgromadzonych na sali 
pań zagrał zespół Colours Of 
Tango, który zaprezentował 

Gminne obchody 
Dnia Kobiet
Ponad setka pań z terenu gminy Ozorków wzięła 
udział w imprezie z okazji Dnia Kobiet, która odbyła 
się 8 marca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu.

gorące argentyńskie przeboje. 
Głównym członkiem zespołu 
jest Oscar Ernesto Ovejero wy-
stępujący wraz z muzykami – 
Anetą Salwińską (harfa) i Kon-
radem Salwińskim (akordeon). 
Wśród wielu przebojów nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
słynnej La cumparsity.

Po zakończeniu części ar-
tystycznej wójt Tomasz Ko-
morowski zaprosił bohaterki 
wieczoru na słodki poczęstu-
nek –  dekorację stołów przygo-
towała przewodnicząca KGW 
w Sokolnikach Parceli – Zdzi-
sława Pietruszewska.

Pao
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Na ten cel w 2016 r. zarząd w Łodzi 
przeznaczył środki w kwocie 5 mln zło-
tych, dokonując ich podziału na poszcze-
gólne banki. Celem zadania jest wspoma-
ganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery na terenie województwa 
łódzkiego. 

Udzielona dotacja przeznaczona jest 
na częściową spłatę kapitału kredytu 
i realizowana za pośrednictwem ban-
ku – na podstawie zawartej przez Fundusz 
umowy o współpracę. O dotację mogą 
ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej (w miejscu 
realizowanego zadania), które są właści-
cielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości położonej na terenie 
województwa łódzkiego. W przypadku, 
gdy nieruchomość jest własnością kilku 
osób, dofinansowanie przysługuje tylko 
jednemu współwłaścicielowi, przy czym 
do realizacji zadania wymagana jest zgoda 
wszystkich współwłaścicieli tej nieru-
chomości. Dotacja nie przysługuje, gdy 
w budynku mieszkalnym prowadzona jest 
działalność gospodarcza i koszty ponie-
sione z tytułu realizacji zadania stanowią 
koszty uzyskania przychodu dla osoby 
prowadzącej tę działalność. W budyn-
kach znajdujących się w trakcie budowy 
dopuszcza się wykonywanie w ramach 
zadania objętego kredytem wyłącznie no-
wego źródła ciepła opartego o odnawialne 
źródła energii oraz źródeł odnawialnych 
służących do produkcji energii elektrycz-
nej (z zastrzeżeniem, iż oddanie budynku 
do użytkowania  nastąpi  nie później niż 
w terminie jednego roku od daty udzielenia 
dotacji – z przeznaczeniem na częściową 
spłatę kapitału kredytu bankowego).

Program nie przewiduje możliwości 
dofinansowania m.in.: zadań związanych 

z wymianą źródeł ciepła na nowe źródła 
opalane węglem oraz jego pochodnymi 
np. ekogroszkiem; wykonanie lub mo-
dernizację wewnętrznej instalacji c.o. 
i c.w.u. – bez zmiany źródła ciepła. 

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na 
częściową spłatę kapitału kredytu banko-
wego składane są w bankach, które mają 
zawartą z Funduszem umowę o współpra-
cy w zakresie współfinansowania zadań 
objętych Programem. Nabór wniosków 
prowadzony jest przez banki w trybie cią-
głym, do 30 września każdego roku lub do 
wyczerpania puli środków zaplanowanych 
przez Fundusz na dany rok. 

Dotacja nie może przekroczyć 40% 
kosztów kwalifikowanych zadania, w tym 
dla zadań wykonywanych w budynkach 
znajdujących się w trakcie budowy nie 
może przekroczyć 30% kosztów kwali-
fikowanych zadania. Kredytem banko-
wym mogą zostać objęte również koszty 
niekwalifikowane. Kwota dotacji w for-
mie częściowej spłaty kapitału kredytu 
bankowego przeznaczona na realizację 
termomodernizacji budynków (w ramach 
przedmiotowego Programu) nie może 
przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, w tym 
maksymalna kwota dotacji przeznaczona 
na modernizację/budowę źródła ciepła 
nie może przekroczyć 20.000,00 zł, 
a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych 
źródeł odnawialnych do pozyskiwania 
energii elektrycznej nie może przekroczyć 
10.000,00 zł.

Wykaz banków, które zawarły umo-
wy o współpracy z WFOŚiGW w Ło-
dzi, szczegółowa treść programu wraz 
z katalogiem kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych oraz formularz 
wniosku wraz z załącznikami zamiesz-

czony jest na stronie internetowej www.
zainwestujwekologie.pl. 

Najbliższe Banki ujęte w wykazie 
WFOŚiGW w Łodzi to m.in.: 

BANK SPÓŁDZIELCZY 
W OZORKOWIE 
www.bs-ozorkow.pl
pl. Jana Pawła II nr 6, 95-035 Ozorków
tel. 42 718 10 11
– Oddział w Parzęczewie, ul. Łęczycka 6

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
S.A. ODDZIAŁ  W ŁODZI 
www.bosbank.pl
ul. Piotrkowska 166/168, 90-365 Łódź
tel. 42 636 74 54
– Oddział Operacyjny w Bełchatowie, ul 
1-go Maja 2
– Oddział Operacyjny w Łodzi, ul. ks. 
Zdzisława Wujaka 5

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIO-
SŁA
W ŁODZI  
www.bsrz.pl
ul. Moniuszki 6, 90-111 Łódź
tel. 42 639 13 37
– I Oddział w Łodzi, ul. Zgierska 75/77

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU 
www.bszgierz.pl
ul. Długa 62a, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 66 00
– Filia w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21
– Filia w Łodzi, ul. Plantowa 1 

BANK SPÓŁDZIELCZY
W STRYKOWIE
http://www.bsstrykow.pl/ 
ul. Warszawska 29
tel. 42 719 80 26, 42 719 80 80,

BANK SPÓŁDZIELCZY 
W PODDĘBICACH
http://www.bspoddebice.pl/
ul. Łódzka 33
tel. 43 678 37 00, fax. 43 678 83 09
Filia w Zgierzu, ul. Piotra Skargi 4
Filia w Łęczycy, ul. Poznańska 19

5 mln zł z WFOŚiGW
– warunki
otrzymania dotacji

Urząd Gminy Ozorków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi prowadzi program priorytetowy 
dla osób fizycznych na przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji 
budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.
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Informacja

1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania
1.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1232,  z późn. zm.).
1.2. Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie do-

płat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat ka-
pitału kredytów bankowych (Uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Łodzi Nr 184/X/2011 z dnia 28.10.2011 r. z późn. zm.).

2. Cel Programu
 Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery po-

przez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomo-
dernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa 
łódzkiego.

3. Okres wdrażania Programu
3.1. Wdrażanie Programu: w latach 2015-2016.
3.2. Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku.

4. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu
 Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla CO

2
 [Mg/rok]

Rok 2016 2017 2018 Razem 
w latach

ΔECO2 Mg/rok] 1.000 2.900 1.200 5.100

5. Budżet na lata 2015-2017
 Pula środków na realizację Programu wynosi 10.000.000,00 zł. 
 Planowane wykonanie budżetu w poszczególnych latach realizacji 

Programu przedstawia poniższa tabela:

Rok 2015 2016 2017 Razem
w latach

Pula środków do 
rozdysponowania

[zł]
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Planowane wypłaty
środków[zł] 2.500.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

Program priorytetowy

Tytuł Programu:
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty 

kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczą-
cych termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł cie-
pła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 – 2016.

wieczystymi nieruchomości położonej na terenie województwa 
łódzkiego, dla potrzeb której planowana będzie  termomodernizacja 
lub modernizacja źródła ciepła.

6.2.2. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinan-
sowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym 
do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich współwłaści-
cieli tej nieruchomości.

6.2.3. Dotacja nie przysługuje, gdy w budynku mieszkalnym prowadzona 
jest działalność gospodarcza i koszty poniesione z tytułu realizacji za-
dania stanowią koszty uzyskania przychodu dla osoby prowadzącej 
tę działalność.

6.2.4. W budynkach znajdujących się w trakcie budowy dopuszcza się, wy-
konywanie w ramach zadania objętego kredytem wyłącznie, nowe-
go źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii oraz źródeł 
odnawialnych służących do produkcji energii elektrycznej, z zastrze-
żeniem, iż oddanie budynku do użytkowania  nastąpi  nie później niż 
w terminie jednego roku od daty udzielenia  dotacji z przeznacze-
niem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Zarząd 
WFOŚiGW w Łodzi może wydłużyć termin, o którym mowa powy-
żej.

6.3. Program nie przewiduje możliwości dofinansowania zadań: 
6.3.1. związanych z wymianą źródeł ciepła na nowe źródła opalane wę-

glem oraz jego pochodnymi m. in. ekogroszkiem;
6.3.2. wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. bez 

zmiany źródła ciepła;
6.3.3. wykonanie prac określonych w pkt 7.1.2 w budynkach znajdujących 

się w trakcie budowy;
6.3.4. w budynkach mieszkalnych w których były realizowane zadania po-

legające na  termomodernizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy od 
dnia złożenia wniosków dofinansowanych ze środków Funduszu;

6.3.5. program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań, współfi-
nansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące 
z WFOŚiGW w Łodzi.

6.4. Nabór wniosków
6.4.1. Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą 

6. Zasady udzielania dofinansowania
6.1. Forma dofinansowania
 Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która 

realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej 
przez Fundusz umowy o współpracy.

6.2. Beneficjenci
6.2.1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania, które są właścicielami lub użytkownikami 
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z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania 
zadań objętych Programem. 

6.4.2. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w trybie ciągłym, do 
30 września każdego roku lub do wyczerpania puli środków zaplano-
wanych przez Fundusz na dany rok. 

6.4.3. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW 
w Łodzi, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.zainwe-
stujwekologie.pl.

7. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
7.1. Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego 

realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, 
przeznaczone na: 

7.1.1. koszt sporządzenia audytu energetycznego lub analizy bilansu cie-
pła;

7.1.2. zakup materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwiowej oraz 
koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomoder-
nizacją budynku;

 Koszty kwalifikowane za prace dociepleniowe nie mogą przekroczyć:
7.1.2.1. docieplenie ścian – 180,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;
7.1.2.2. docieplenie stropodachu/dachu –  70,00 zł/m2 dla wykonania do-

cieplenia granulatem z wełny mineralnej, 120,00 zł/m2 docieplenia 
wykonanego styropianem;

7.1.2.3. wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych – 
700,00 zł/m2 dokonanej wymiany;

7.1.3. zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj.  kotły, 
pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej insta-
lacji c.o. i c.w.u.;

 Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
7.1.3.1. dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamio-

nowej;
7.1.3.2. dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamiono-

wej;
7.1.3.3. dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła:
7.1.3.3.1. z powietrznym wymiennikiem ciepła – 2.500,00 zł/kW mocy znamio-

nowej;
7.1.3.3.2. pozostałe – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej;
7.1.4. odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
7.1.5. wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, 

z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sie-
ci;

7.1.6. wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt 
kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni 
czynnej absorbera energii słonecznej;

7.1.7. koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. 
i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrze-
by c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku 
od węzła grupowego); 

7.1.8. zakup i montaż instalacji rekuperatorów;
7.1.9. zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozy-

skiwania energii odnawialnej przy uwzględnieniu, iż koszty kwalifi-
kowane nie mogą przekroczyć kwoty 6.300,00 zł/kWe mocy źródła.

7.2. Koszty niekwalifikowane stanowią: 
7.2.1. koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stano-

wiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projek-
tantów i audytorów, nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.; 

7.2.2. koszty związane z opracowaniem instrukcji dotyczących eksploata-
cji, rozruchu maszyn i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym 
zakresie; 

7.2.3. koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.; 
7.2.4. koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
7.2.5. koszty robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, 

elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów 

i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont 
schodów  i balkonów); 

7.2.6. koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników 
i placów w szerokości wykopu; 

7.2.7. koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzo-
nych robót (m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej). 

7.3. Na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy oraz za zgodą Zarządu Fun-
duszu, dopuszcza się możliwość uznania za kwalifikowane koszty 
niewymienione w pkt 7.1. lub uwzględnienia w udziale własnym in-
nych kosztów nie określonych jako niekwalifikowane w pkt 7.2., o ile 
koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego i eko-
logicznego zadania lub są niezbędne do jego zrealizowania. 

7.4. Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym zadania, o ile 
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku 
przy realizacji zadania w ramach Programu. 

8. Intensywność dofinansowania
8.1. Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zada-

nia w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się 
w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowa-
nych zadania.

8.2. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifi-
kowane, o których mowa w pkt 7.2. oraz 7.3.

8.3. Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu banko-
wego przeznaczona na realizacje termomodernizacji budynków 
w ramach przedmiotowego Programu nie może przekroczyć kwoty 
30.000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na mo-
dernizację/budowę źródła ciepła w ramach przedmiotowej dotacji 
nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych 
oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycz-
nej nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

9. Warunki dofinansowania
9.1. Kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych ban-

ku.
9.2. zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia w biurze Fun-

duszu wniosku  o dofinansowanie.
9.3. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez 

okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia jego zakończenia.
9.4. Środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące 

kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośred-
nio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podsta-
wie wystawionych faktur lub rachunków. Bank może dokonywać 
refinansowania kosztów niekwalifikowanych na wskazane konto 
Kredytobiorcy.

9.5. Bank określa i przyjmuje zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz 
z dotacją z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału na podsta-
wie obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych uregulowań.

9.6. Tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi 
środków na dotacje z przeznaczeniem na dokonywanie częściowych 
spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez 
WFOŚiGW w Łodzi z bankiem.

9.7. Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany 
rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez 
Beneficjenta zadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego.

9.8. Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlega-
jący opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

9.9. wniosków które obejmują w swoim zakresie prace wymienione w pkt 
7.1.2. należy dołączyć audyt energetyczny lub analizę bilansu ciepła 
wraz z opinią o efekcie ekologicznym dotyczącym  całego zadania

10. Etapy realizacji dofinansowania
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10.1. Złożenie w banku, który zawarł umowę o współpracy z WFOŚiGW 
w Łodzi, kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego Progra-
mu wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową 
spłatę kapitału, na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz 
formularzach.

10.2. Kontrola wstępna zadania przeprowadzona przez pracownika ban-
ku.

10.3. Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu z dotacją na częś-
ciową spłatę kapitału z przeznaczeniem na realizację zadania objęte-
go Programem.

10.4. Przekazanie przez bank do Biura Funduszu wniosków o udzielenie 
dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu.

10.5. Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji prze-
znaczonej na częściową spłatę kapitału udzielonego kredytu.

10.6. Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Beneficjentem i bankiem 
kredytującym.

10.7. Zrealizowanie inwestycji tj. osiągniecie przez Beneficjenta efektu 
rzeczowego, przedłożenie w banku faktur lub rachunków na udo-
kumentowanie wykonanych prac, potwierdzenie uzyskania efektu 
rzeczowego dokumentami, o których mowa  w pkt 11.2. Programu.

10.8. Wykonanie kontroli po zakończeniu zadania przez pracownika ban-
ku.

10.9. Przedłożenie przez bank w Biurze Funduszu noty obciążeniowej 
uwzględniającej kwoty dotacji przeznaczonych na częściowe spłaty 
kapitałów z tytułu rozliczonych umów kredytowych.

10.10. Wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi  na wskazany przez bank rachunek, 
na podstawie przedstawionej, zbiorczej noty obciążeniowej, dotacji 
z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitałów kredytów banko-
wych. 

11. Efekty rzeczowe i ekologiczne
11.1. Zakłada się, iż wykonanie zakresu rzeczowego, wynikającego z łą-

czącej strony umowy o dofinansowanie, zagwarantuje osiągnięcie 
efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego zadania 
następuje po upływie jednego pełnego sezonu grzewczego od daty 
zakończenia zadania.

11.2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie ww. efektów, uprawniające 
do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji):  

11.2.1. protokół końcowy odbioru prac sporządzony przez wykonawcę/wy-

konawców;
11.2.2. oświadczenie Beneficjenta o likwidacji poprzedniego źródła ciepła  

–  w przypadku likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz jego 
pochodnymi;

11.2.3. w przypadku zadań dotyczących zakupów i montażów źródeł ciepła 
w nowobudowanych obiektach mieszkalnych:

11.2.3.1. pozwolenie na użytkowanie o ile jest wymagane;
11.2.3.2. w sytuacji gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, za-

wiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakoń-
czeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten w ter-
minie 21 dni nie wniósł sprzeciwu.  

12. Postanowienia końcowe
12.1. Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlega-

jący opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zasto-
sowanie obowiązujące w WFOŚiGW w Łodzi w danym roku wdraża-
nia Programu zapisy „Regulaminu udzielania przez WFOŚiGW w Ło-
dzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania 
częściowych spłat kapitału kredytów bankowych”.

Słowniczek użytych pojęć:

l Beneficjent – osoba wskazana we wniosku o udzielenie dotacji ze środ-
ków WFOŚiGW w Łodzi w formie dokonywania częściowych spłat kapitału 
kredytu bankowego, dla której została podjęta decyzja o dofinansowaniu, 
a następnie w umowie kredytowej;

l Efekt ekologiczny – suma korzyści dla środowiska wynikających z realizacji 
zadania, redukcja emisji CO

2 
do atmosfery

l Efekt rzeczowy – wykonanie całości prac ujętych we wniosku o udzielenie 
dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.

l Fundusz, WFOŚiGW w Łodzi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

l Trwałość zadania – obowiązek Beneficjenta utrzymania efektów rzeczo-
wych i ekologicznych zrealizowanego zadania przez okres wskazany przez 
Fundusz.

– „Program 500+ w naszej gminie 
ruszy zgodnie z planem. Wnioski są już 
wydawane w siedzibie OPS-u przy ul. 
Wigury 14, a od 23 marca 2016 r. będą 
wydawane również w Punkcie Konsulta-
cyjnym w Leśmierzu 23 oraz ośrodkach 
zdrowia w Solcy Wielkiej i Sokolnikach 
Parceli – wylicza Witold Jerzak, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ozorkowie.

Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski będą 
przyjmowane w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Ozorkowie: w poniedziałki, 

środy, czwartki i piątki – 8.00-14.00, we 
wtorki – 9.00-15.00.  Formularze można 
będzie również złożyć w Punkcie Kon-
sultacyjnym w Leśmierzu 23: w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki – w godz. 
8.00-12.00 oraz we wtorki – 9.00-13.00.

Program przewiduje również  moż-
liwość składania wniosków za pomocą 
systemu teleinformatycznego udostępnia-
nego przez ZUS – PUE, emp@tia, ePUAP 
oraz bankowość elektroniczną.

– System będzie działał od 1 kwietnia, 
a w przypadku gdy wniosek zostanie zło-

żony w terminie do końca czerwca tego 
roku, rodzic otrzyma wyrównanie – li-
czone od 1 kwietnia. Wnioski złożone 
po 1 lipca 2016 r.  będą rozpatrywane od 
miesiąca złożenia wniosku, wówczas wy-
równanie nie będzie przysługiwać – mówi 
wójt Tomasz Komorowski. – Apelujemy 
również, aby brać pod uwagę cały okres 
przewidziany na składanie dokumentów 
(mam na myśli termin od 1 kwietnia do 
końca czerwca – uprawniający do uzy-
skania wyrównania), aby uniknąć kolejek 
podczas pierwszych lub ostatnich dni 
zbierania wniosków.  

Szczegółowych informacji na temat 
programu 500+ udzielają pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozor-
kowie – pod numerem telefonu (42) 277 
– 14 – 51 (od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy placówki).

MK-Cybart

500+ w gminie Ozorków
1 kwietnia ruszy rządowy Program Rodzina 500+. Od tego dnia gminy 
zaczną przyjmować wnioski od rodziców o przyznanie świadczenia 
wychowawczego.
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I POBIERZ

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z załącznikami można pobrać 
w:
	Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Wigury 14, 95 – 035 Ozorków 
	Ośrodkach Zdrowia w Sokolnikach i Solcy Wielkiej,
	Punkcie Konsultacyjnym w Leśmierzu, Leśmierz 23, 95-035 Ozorków,
	Internecie na stronach: www.ops-ozorkow.pl (zakładka Dokumenty i wnioski 

– dostępne od 21 marca 2016 roku), www.program500plus.pl, www.mpips.gov.
pl

II WYPEŁNIJ

Jeśli ubiegasz się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko uważnie wypełnij 
wniosek – wpisz swoje dane oraz dane członków swojej rodziny.
Jeśli ubiegasz się o świadczenie na pierwsze oraz kolejne dziecko do wniosku 
dołącz: zaświadczenia lub oświadczenia – zgodnie z art. 13 ust 4 ustawy z dnia 
11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 
195).

III ZŁÓŻ

Wnioski będzie można składać:
	w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Wigury 14, 95 – 035 

Ozorków: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 800-1400

wtorek: 900-1500

	w Punkcie Konsultacyjnym w Leśmierzu, Leśmierz 23, 95-035 Ozorków:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 800-1200

wtorek: 900-1300

	za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez ZUS – PUE, 
emp@tia, ePUAP, bankowość elektroniczna

UWAGA termin: wnioski złożone od 1.04.2016 r. do 01.07.2016 r. – termin 
rozpatrzenia 3 miesiące, wnioskodawcy przysługuje wyrównanie; wnioski 
złożone po w/w okresie termin rozpatrzenia zgodny z KPA – brak wyrównania. 

IV OTRZYMAJ 
ŚWIADCZENIE

Kwota świadczenia 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Termin przyznania świadczenia: 01.04.2016 r. – 30.09.2017 r.

Jeśli składasz poprawnie wypełniony wniosek na drugie i następne dziecko 
otrzymasz świadczenie.
Jeśli składasz poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami na pierwsze 
oraz kolejne dziecko otrzymasz świadczenie – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty:
	  800,00 zł;
	 1 200,00 zł – gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

UWAGA termin: jeśli złożysz wniosek w terminie od 1.04.2016 r. do 01.07.2016 
r. OPS ma 3 miesiące na ustalenie i wypłatę świadczenia, licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje,

że od 1 kwietnia 2016 roku rozpocznie się przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeśli jesteś: matką, ojcem, opiekunem faktycznym dziecka albo opiekunem prawnym dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia przysługuje Ci prawo do świadczenia wychowawczego. 

Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, tel. (42) 277 – 14 – 51,  we wtorki w godz. 
900-1700 oraz w pozostałe dni w godz. od 800-1600. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Witold Jerzak
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Informacje

l Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo 
zapisać się w dowolnie wybranym dniu, 
w godzinach pracy placówki (od 8.00).

l Rejestracji do lekarza pacjent może 
dokonać osobiście, telefonicznie lub za 
pośrednictwem osoby trzeciej.

l W uzasadnionych medycznie przypad-
kach, pacjent jest  przyjmowany przez 

Informator pacjenta

Kilka okazałych drzew 
w Sokolnikach Parceli, rosnących 
przy brzegach stawów, zostało 
w dużym stopniu uszkodzonych, 
a kilkanaście młodych całkowicie 
wyciętych. To efekt obecności 
powiększającej się z roku na rok 
populacji bobrów na terenie gminy 
Ozorków.

– Bóbr jest zwierzęciem wodno-lądowym 
i do życia potrzebuje tych dwóch środowisk. 
Wobec powyższego park w Sokolnikach Par-
celi jest  niewątpliwie idealnym terenem dla 
tego gatunku, oczywiście jest jeden warunek 
– drzewa. Bobry preferują gatunki liściaste, 
tj.: osiki, olsze, wierzby i dęby,  chociaż coraz 

częściej ich ofiarą padają gatunku iglaste. Szko-
dy powodowane przez te zwierzęta w cennych 
drzewostanach a także w uprawach sprawiają, 
że gatunek ten ma zagorzałych przeciwników 
– wyjaśnia Barbara Krawczyk z Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarka 
Gruntami w UG Ozorków.

Problem potęguje fakt, że bobry są ga-
tunkiem chronionym, wpisanym do „Polskiej 
czerwonej księgi zwierząt”. Próby ogranicze-
nia jego liczebności poprzez odławianie mają 
nieznaczny i na ogół tylko lokalny  wpływ na 
zmniejszenie szkód. Pozostają więc działania 
prewencyjne mające na celu zabezpieczenie 
drzew przed działalnością bobrów.

Pierwsze tego typu przedsięwzięcia w tym 
roku pracownicy UG Ozorków rozpoczęli 25 
lutego w parku w Sokolnikach Parceli, w poro-
zumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Ze względu na częste zapytania i uwagi dotyczące rejestracji pacjentów 
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Gminnym Zespole Ośrodków 
Zdrowia gminy Ozorków przypominamy zasady obowiązujące w  trzech 
gminnych ośrodkach zdrowia: w Sokolnikach Parceli, Solcy Wielkiej – filii 
nr 1 oraz Leśmierzu – filii nr 2.

lekarza w dniu, w którym zgłosił się do 
rejestracji.

l Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz 
nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych 
miejsc – to po uzgodnieniu z pacjentem 
powinien mu zostać wskazany pierwszy 
wolny termin wizyty u lekarza. 

l Szczepienia ochronne dzieci ustalane są po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, 
osobistym lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej.

l Wizyty domowe ustalane są po wcześ-
niejszym zgłoszeniu telefonicznym, 
osobistym lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej – do godziny 11.00, przypadkach 
uzasadnionych medycznie odbędą się 
w dniu przyjęć lekarza POZ, w stanach 
stabilnych i przy późniejszym zgłosze-
niu – w kolejnych dniach.

l Przedłużenie leków stałych wiąże się 
z kilkudniowym wyprzedzeniem i wcześ-
niejszym dostarczeniem informacji do 
rejestracji GZOZ.

l Zapisy do Poradni Specjalistycznej lub na 
zabiegi fizjoterapeutyczne oraz wpisanie 
na listę oczekujących – w przypadku wizyt 
pierwszorazowych – tylko i wyłącznie po 
zarejestrowaniu i złożeniu skierowania 
w rejestracji GZOZ (osobiście lub  za 
pośrednictwem osoby trzeciej- nie tele-
fonicznie).
Przypominamy o konieczności ubezpie-

czenia wszystkich członków rodziny i jed-
noczesnego podpisania deklaracji do lekarza, 
pielęgniarki i położnej POZ w gminnych 
ośrodkach zdrowia. W przeciwnym wypadku 
osoba nieubezpieczona traci prawo do korzy-
stania z usług medycznych.

Dzieci, które ukończyły 18 rok życia, 
a nie zostały przez rodziców ponownie zgło-
szone do ubezpieczenia w ZUS lub KRUS, 
tracą prawo do bezpłatnych świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Szczegółowe wyjaśnienia można uzyskać 
w rejestracji w trzech gminnych ośrodkach 
zdrowia.

Źródło: GZOZ

Zabytków. Kilkadziesiąt pni drzew rosnących 
przy brzegach stawów zostało zabezpieczonych 
metalową siatką, aby w ten sposób ochronić je 
przed destrukcyjną działalnością bobrów. Na 
razie gryzonie te żerują wzdłuż lustra wody, ale 
niewykluczone, że po zabezpieczeniu drzew 
w linii brzegowej ruszą w głąb parku.   MK-C

Zabezpieczali drzewa przed
największym gryzoniem Europy
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Wywiad

Paweł Grzelak: Ile to już lat 
pan prezes zarządza Gminną 
Spółdzielnią „SCh” w Ozorko-
wie, był może jakiś jubileusz 
z tym związany?

Dariusz Szpakowski: Jako 
pracownik Urzędu Gminy w Ozor-
kowie aplikowałem w konkursie 
na prezesa GS Ozorków w lipcu 
1999 roku. Mija więc 17 lat mojej 
pracy w spółdzielni. Jubileusz był 
świętowany, ale było to 70-lecie 
naszej firmy. Ja jestem jeszcze 
ciut młodszy.

P.G.: Po tradycyjnych spot-
kaniach noworocznych w Wa-
szej firmie słychać o przyjęciach 
nowych pracowników do GS 
Ozorków. Czy to oznacza, że 
załoga spółdzielni się rozrasta?

D.S.: Z przyjemnością obser-
wuję zainteresowanie młodych lu-
dzi pracą w Gminnej Spółdzielni. 
Trwa naturalny proces odnawiania 
kadr. Kilkoro pracowników naby-
ło ostatnio uprawnienia emerytal-
ne i ich funkcje przejmują młodsi. 
Co dość ważne, są to głównie 
mieszkańcy gminy Ozorków, więc 
część podatku od ich wynagrodzeń 
zasila budżet naszej gminy. Łącz-
na liczba pracowników spółdzielni 
jest w miarę stabilna i zamyka się 
liczbą ok. 70 osób.

P.G.: Podobno lokalni spół-
dzielcy zadeklarowali 200 sztuk 
roślin na 200-lecie Ozorkowa. 
Czy już wiadomo, jakie to będą 
rośliny?

D.S.: Jako jedna z pięciu 
ozorkowskich spółdzielni zobo-
wiązaliśmy się do uświetnienia 
jubileuszu miasta nasadzeniem 
200 roślin. Chciałbym, aby ich 
sadzenie było przyjemnym wyda-

rzeniem i kolejnym sposobem na 
integrację spółdzielców. Autorem 
pomysłu jest pani prezes OSM 
w Ozorkowie – Maria Wieczorek. 
Wstępna rozmowa z burmistrzem 
i sekretarzem miasta Ozorkowa 
wskazuje, że włączymy się w pro-
ces upiększania miasta związany 
z inwestycjami drogowymi. Ro-
dzaj i wielkość roślin będziemy 
musieli podporządkować wzglę-
dom estetyki i bezpieczeństwa. Ja 
osobiście, jako ogrodnik-amator, 
wielkim sentymentem darzę ta-
wułki japońskie oraz zapropo-
nowałem wprowadzenie traw 
ozdobnych (miskantów) z uwagi 
na ich odporność i estetyczny 
wygląd przez cały rok.

P.G.: Po jesiennych wybo-
rach parlamentarnych zasiadł 
pan w ławach Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego. Proszę 
powiedzieć, jakie ma Pan obo-
wiązki związane z tą funkcją?

D.S.: Moja obecność w sej-
miku wynika z awansu pana Pa-
wła Bejdy z funkcji radnego na 
funkcję posła. Obejmując swoje 
obowiązki, zostałem członkiem 
trzech komisji sejmiku – Kon-
taktów z Zagranicą i Współpracy 
Regionalnej, Rozwoju Regional-
nego, Gospodarki Przestrzennej, 
Transportu i Komunikacji oraz 
Komisji Ochrony Zdrowia (któ-
rej zostałem przewodniczącym). 
Praca jest intensywna, ale bardzo 
dobrze zorganizowana. Działania 
radnych Sejmiku Województwa 
Łódzkiego są też w dużym stopniu 
koordynowane przez partie poli-
tyczne i wiele wystąpień radnych 
ma taki podtekst. Ja, będąc osobą 
bezpartyjną, jestem członkiem 
Klubu Radnych PSL. Z satysfak-
cją odnotowuję, że członkowie 
tego klubu mają najwięcej do 
powiedzenia w sprawie terenów 
wiejskich, rolnictwa i problemów 
małych gmin. Liczę, że będę 
w stanie swoimi działaniami 
wspierać nasz lokalny samorząd. 
Dziś koncentruję się głównie na 
obszarze ochrony zdrowia. Będę 
zapoznawał się z programami 
profilaktyki ochrony zdrowia 
i sposobami monitorowania ja-
kości świadczeń zdrowotnych. 
Będziemy też badać efekty wdra-
żania pakietu onkologicznego 
w naszym województwie. Przed 

nami, w czwartym kwartale tego 
roku, program zakupów specja-
listycznego sprzętu medycznego 
finansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego. Wiele działań 
sejmiku jest dobrze udokumen-
towanych w internecie i każdy 
może sobie na przykład obejrzeć 
transmisję z sesji.

P.G.: Czy możemy się dowie-
dzieć, jak rozkładają się duże za-
dania realizowane na poziomie 
Urzędu Marszałkowskiego? Czy 
są jakieś zasady przy wyznacza-
niu priorytetów?

D.S.: Priorytety wojewódz-
twa na dany rok ustala Zarząd 
w osobach: marszałka – Witolda 
Stępnia, wicemarszałków: Jo-
anny Skrzydlewskiej, Dariusza 
Klimczaka i Artura Bagieńskiego 
oraz członka zarządu – Jolantę 
Ziębę-Gzik. Odzwierciedleniem 
priorytetów jest struktura wydat-
ków budżetu. Budżet wojewódz-
twa łódzkiego to „broszurka” 
zawierająca 514 stron. Przyszło 
mi zapoznać się z nią już na dru-
giej mojej sesji. Plan wydatków 
województwa zamyka się kwotą 
około 750 mln zł. Z tej kwoty 
około 164 mln zł realizowane jest 
w dziale Transport i Łączność 
(w tym w postaci dotacji dla 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
i PKP Przewozy Regionalne). 
Za te pieniądze będzie kupione 
więcej pociągów dla ŁKA oraz 
uruchamiane nowe połączenia, 
a także poprawiana infrastruktura 
kolejowa. W Ozorkowie czeka 
nas remont dworca kolejowego. 
Dla porównania – w dziale „Rol-
nictwo” zaplanowano wydatki 
na kwotę ok. 37 mln zł. W tym 
są wydatki na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, 
utrzymanie melioracji oraz część 
wydatków na biura geodezji. Po-
dobną kwotę (37 mln zł) otrzyma 
„Oświata”. „Kultura” ma zapla-
nowane wydatki na poziomie 76 
mln zł. Teatry otrzymają z tego 
ponad 37 mln zł, a Filharmonia 
ok. 13 mln zł. Na drogi przeznacza 
się kwotę ponad 59 mln zł. Zada-
nia własne i zlecone samorządu 
województwa są bardzo liczne 
i wymagają profesjonalizmu w ich 
realizacji.

P.G.: Jak przedstawia się 

Wywiad z Dariuszem Szpakowskim
– prezesem Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ozorkowie
i radnym  Sejmiku Województwa Łódzkiego

obecnie dostępność potencjal-
nych beneficjentów do funduszy 
europejskich?

D.S.: Przez budżet woje-
wództwa przepływają środki 
Unii Europejskiej pozyskane 
poprzez realizację Programów 
Operacyjnych. Kwota dochodów 
zaplanowana na ten rok to 159 
mln zł. Środki te pozwolą orga-
nizować nabory projektów dla 
różnych podmiotów. W ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich trwa ocena wniosków 
o dofinansowanie dróg gminnych 
i powiatowych. Są zaplanowane 
kolejne konkursy dofinansowu-
jące kanalizacje i inne działania 
z zakresu ochrony środowiska. 
Przedsiębiorcy powinni śledzić 
ogłoszenia Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy. Trwa tam nabór 
wniosków na dofinansowanie in-
nowacji w firmach oraz ogłoszono 
kolejny konkurs na dofinanso-
wanie działań w zakresie badań 
i rozwoju w przedsiębiorstwach. 
Duże środki otrzymują też Urzędy 
Pracy na wspieranie zatrudnienia 
bezrobotnych, tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz szkolenia. Tutaj 
konkursy dla nas ogłasza Powiato-
wy Urząd Pracy w Zgierzu. Sądzę, 
że druga połowa tego roku będzie 
obfitować w konkursy, gdyż koń-
czą się prace przygotowawcze do 
dystrybucji środków z planu Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. 
Zachęcam do śledzenia stron in-
ternetowych lub kontaktu ze mną 
podczas zaplanowanych dyżurów 
w Urzędzie Gminy.

P.G.: Proszę powiedzieć – 
jaki główny cel przyświeca rad-
nemu Dariuszowi Szpakowskie-
mu w sprawowaniu mandatu 
radnego Sejmiku Województwa 
Łódzkiego?

D.S.: Mój główny cel to po-
moc dla gmin i przedsiębiorców 
z północnej części wojewódz-
twa łódzkiego w rozwiązywaniu 
ich problemów i pozyskiwaniu 
dofinansowania. Mam głębokie 
przekonanie, że każda forma 
współpracy tworzy coś więcej 
niż indywidualne starania. Żeby 
być skutecznym w tych działa-
niach chcę się szybko uczyć reguł 
funkcjonowania samorządu woje-
wództwa i nawiązywać pożytecz-
ne kontakty osobiste z wszystkimi, 
którzy chcą i mogą zrobić coś 
pożytecznego dla naszego terenu. 
Podsumowując – głównym celem 
radnego musi być służba dla swo-
ich wyborców.

P.G.: Dziękuję za udzielenie 
wywiadu.
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Z zycia gminy

Zgodnie z tym dokumentem wpro-
wadzony został miesięczny ryczałtowy 
system naliczania diet przysługujących 
radnym Rady Gminy z tytułu sprawo-
wania mandatu. Wysokość ryczałtu jest 
zróżnicowana w zależności od funkcji 
pełnionych w RG i jej organach, przy 
czym członkostwo w komisji traktuje się 
jak członkostwo w organach Rady Gminy 
określonych ustawą oraz Statutem Gminy 

Relacja z lutowej sesji RG
19 lutego odbyło się posiedzenie Rady Gminy Ozorków. Pierwsza podjęta 
w tym dniu uchwała dotyczyła zasad przyznawania i wysokości diet dla 
radnych Rady Gminy Ozorków oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących członkom RG.

Ozorków. Zgodnie z wyżej wymienioną 
uchwałą ustalono zryczałtowaną dietę 
w stosunku miesięcznym dla radnego: 
1) pełniącego funkcję przewodniczącego 

Rady Gminy – w wysokości 50% 
półtorakrotności kwoty bazowej okre-
ślonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe; 

2) pełniącego funkcję wiceprzewodni-

czącego i przewodniczącego Komisji 
stałej Rady Gminy – w wysokości 
44% półtorakrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe; 

3) za pracę w Radzie i komisji Rady 
Gminy – w wysokości 43% półtora-
krotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska 
państwowe.
Radnemu pełniącemu różne funk-

cje w Radzie Gminy przysługuje tylko 
jedna dieta ryczałtowa w najwyższej 
wysokości. Diety podlegają zmniejsze-
niu w przypadkach nieobecność na sesji 
(o 40% od całości diety za dany miesiąc) 
lub na posiedzeniu stałej komisji, której 
radny jest członkiem (o 20% od całości 
diety za dany miesiąc).

Kolejnym z punktów posiedzenia było 
zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwa 
wodociągowego „Bakupi” spółka z o.o. 
z siedzibą w Boczkach 30, dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę (patrz tabela).

Taryfa obowiązywać będzie przez 
okres 1 roku – od 1 kwietnia 2016 r. do 
31 marca 2017 r.

Pozostałe uchwały podjęte podczas 
lutowej sesji dotyczyły wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy Ozorków na 
2016 rok.

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

Małgorzata Kosmala-Cybart
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Z zycia Rady Gminy

1. Radny Rafał Marszałek: Panie Wój-
cie, w odpowiedzi na moje interpelacje 
pisze Pan, że zmniejszył Pan koszty na 
wynagrodzeniu kierownictwa o 40.000 
zł, rezygnując z 3 kierowników. To ja 
panu mówię, że równocześnie zwiększył 
Pan koszty o ponad 50.000 zł (koszty 
wynagrodzenia 3640 zł brutto miesięcznie 
x 12 = 43.680 zł + koszty pracodaw-
cy) zatrudniając sobie doradcę, który 
pomagał Panu w kampanii wyborczej. 
Przez tylko 4 lata Pana kadencji Gmina 
Ozorków wyda na Pana doradcę prawie 
200.000 zł. Gdzie jest tu sens i logika 
i gdzie te oszczędności, o których Pan 
mówi? Nie pytam Pana o inne gminy 
to mnie nie interesuje, więc proszę mi 
nic nie sugerować. Odnoszę wrażenie, 
iż w Pana odpowiedziach na moje in-
terpelacje sugeruje mi Pan, że może nie 
mam wykształcenia i poucza mnie Pan. 
Informuję Pana, że ja reprezentuję miesz-
kańców i to nie Pan mnie wybrał i nie Pan 
będzie mnie pouczał i dyktował mi, co 
mam robić. Zgodnie ze Statutem Gminy 
Ozorków to Wójt odpowiada przed Radą 
za swe działania, więc Pana obowiązkiem 
jest nie pouczać radnego, a udzielać 
pełnej odpowiedzi dotyczącej finansów 
samorządu. Ponadto nadal nie udzielił 
mi Pan pełnej odpowiedzi na poprzednie 
interpelacje – ile zyskał Urząd Gminy 
w Ozorkowie na tych Pana reorganiza-
cjach administracyjnych w urzędzie po 
roku Pana urzędowania. Odpowiedź, że 
reorganizacja trwa to nie jest odpowiedź 
– mija już pełny rok Pana urzędowania 
na stanowisku Wójta. Proszę o udzielenie 
mi pełnej odpowiedzi – ile kosztowały nas 
wynagrodzenia brutto urzędników Gminy 
Ozorków w 2014, a ile kosztowały w 2015 
roku (proste pytanie i prosta odpowiedź)?

 Odpowiedź: W sprawie redukcji kosztów 
powiedziałem cytuję: „na wynagrodze-
niu kierownictwa gminy (zmniejszenie 
kosztów o około 40 tysięcy wobec roku 
poprzedniego w stosunku tylko do 3 
osób)”. Rzeczą oczywistą dla mnie jest 
to, że kierownictwo gminy stanowią: 
wójt, skarbnik i sekretarz, zatem tych 
osób dotyczy wskazana kwota obniżenia 
kosztów zatrudnienia, a nie kierowników 
referatów. Stwierdzam w tym przypadku 
błędne zidentyfikowanie przez Pana gru-
py docelowej. Zgodnie z par. 38 statutu 
gminy, wójt jest zwierzchnikiem służbo-
wym wobec pracowników urzędu gminy 
oraz określa ich warunki zatrudnienia. Te 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXII sesji 
Rady Gminy Ozorków dniu 21 stycznia 2016 r

i inne Pana pytania dotyczące realizacji 
obowiązków wynikających z prawa pracy 
pozostających we właściwościach wójta. 
Odpowiedzialność wobec rady w tym 
zakresie dotyczy zapewnienia właści-
wego funkcjonowania urzędu w ramach 
przyznanych na ten cel środków w budże-
cie. Odpowiadając na Pana interpelację 
informuję, że: wynagrodzenia wszystkich 
pracowników (łącznie z pracownikami 
robót publicznych), pracowników go-
spodarczych wyniosły w 2014 r. – 2 430 
580,60 zł, natomiast w 2015 r. wyniosły 
2 409 397,20 zł. 

2. Radny Rafał Marszałek: Proszę mi odpo-
wiedzieć, w których godzinach i w które 
dni w tygodniu pracował Pana doradca 
do 31 grudnia 2015 r. oraz w których 
pracuje obecnie?

 Odpowiedź: Być może zainteresowanie 
Pana radnego w kwestii pracy mojego 
doradcy wynika z jego 3-miesięcznej 
nieobecności na skutek zwolnienia le-
karskiego – w miesiącach od początku 
listopada do końca stycznia. Poza tym 
pracuje w zakresie swoich obowiązków, 
w miejscach i terminach niezbędnych do 
realizacji powierzonych mu przeze mnie 
zadań.

3. Radny Rafał Marszałek: Sugeruje mi 
Pan, że moja wiedza jest niewystarcza-
jąca w zakresie większości obszarów 
działania gminy – to jest Pana błędna 
ocena. Proszę mi odpowiedzieć, po co 
zorganizował Pan konkurs na stanowisko 
w Referacie Oświaty Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich, dokładniej stanowisko 
w ewidencji ludności, skoro jest jeszcze 
zatrudniona osoba na tym stanowisku 
i z tego, co wiem nie odeszła na emery-
turę. Czy na tym stanowisku będą praco-
wały dwie osoby? Czy nie powinien Pan 
organizować konkursu dopiero wtedy, 
kiedy zwolni się stanowisko pracy?

 Odpowiedź: W ramach odpowiedzi na 
Pana wątpliwości odwołuję się do tej 
udzielonej w punkcie 1. Jako uzupełnie-
nie przypomnę, że zadaniem wójta jest 
zapewnienie właściwego funkcjonowania 
urzędu w ramach przyznanych na ten cel 
środków w budżecie. Należy przez to 
rozumieć konieczność obsady stanowisk 
urzędniczych i pracowniczych dla reali-
zacji tego celu. Decyzja taka pozostaje 
w kompetencji wójta, przy oczywistym 
założeniu warunków, o których wspo-

mniałem wyżej. Przedstawione pytania 
stanowią Pana subiektywną ocenę, 
nieuzasadnioną żadną wiedzą o zakresie 
czynności i obowiązków spoczywających 
na powoływanym przez Pana konkretnym 
stanowisku. Pragnę zauważyć, że na sta-
nowisku obsługującym sprawy ludności 
pracowały od kilku lat niezmiennie dwie 
osoby, czyli tak jak teraz.

4. Radny Rafał Marszałek: Informuję Pana 
Wójta, że w moich pytaniach nie ma żad-
nych sugestii i pomówień o naruszaniu 
prawa przez Pana Wójta. Jeśli Pan to tak 
odbiera to jest Pan w błędzie. Ja pytam, 
skoro nie widzi Pan na końcu zdania 
znaku zapytania to proszę dokładniej 
czytać. Ja, jako radny zamierzam dbać 
zarówno o mieszkańców gminy, jak 
i o pracowników gminy, których bardzo 
szanuję i wymagam od nich pracy dla 
dobra mieszkańców gminy. Dopóki jestem 
radnym, to nie pozwolę, aby jakiekolwiek 
informacje, które do mnie docierają były 
przeze mnie omijane i niepodejmowane 
w interpelacjach na sesjach. Skoro twier-
dzi Pan, że pracownicy nie skarżą się na 
Pana działania, to proszę dziś odczytać 
pismo pracownika ewidencji ludności 
skierowane do Pana, który rzekomo ma 
odejść na emeryturę, tym samym potwier-
dzić, że jestem w błędzie?

 Odpowiedź: Pana troska o moich pra-
cowników wyrażana wyłącznie w formie 
publicznych interpelacji wykracza poza 
Pana kompetencje wynikające z odpo-
wiednich przepisów. Jak wspomniałem, 
ja, jako wójt odpowiadam za obszar 
zatrudnienia i pozostaje to w mojej 
kompetencji. Za realizację tego obszaru 
zadań odpowiadam wyłącznie przed 
powołanymi do tego celu instytucjami 
kontrolnymi. Wspominałem już, że skoro 
posiada Pan wiedzę o naruszaniu przeze 
mnie przepisów prawa, ma Pan obowią-
zek powiadomienia właściwych organów.

5. Radny Rafał Marszałek: Proszę mi od-
powiedzieć, ile brutto kosztowały meble 
do pokoju Pana Sekretarza i po co zbędny 
wydatek na meble, skoro jak pamiętam 
były tam ładne i nowe meble (proszę 
o kopię faktury za zakupione meble)?

 Odpowiedź: Poprzednie meble pochodzi-
ły z lat 1995 -1996, są obecnie użytko-
wane dla potrzeb referatu Infrastruktury. 
Obecne kosztowały 4624,68 zł. Meble 
zostały zakupione na wyposażenie urzędu 
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gminy. Z uwagi na problemy lokalowe 
z wyposażenia korzysta również referat 
oświaty. Podkreślam, że meble stanowią 
wyposażenie urzędu na kolejne lata 
i nie są przypisane personalnie do osób. 
Estetyka zaś, jest sprawą subiektywną. 
W załączeniu kopia faktury.

6. Radny Rafał Marszałek: Wiele obiecywał 
Pan, gdy byłem po wygranych przez Pana 
wyborach w Pana domu na zebraniu 
z radnymi z Pana koalicji. Pamiętam jak 
mówił Pan, abyśmy zagłosowali zgodnie 
i zrobili wszystko tak, żeby tylko Przewod-
niczącym Rady nie został nikt z koalicji 
poprzedniego wójta. Po zaledwie kilku 
miesiącach, gdy zacząłem zadawać dużo 
pytań, szybko stałem się niewygodny. 
Pana tandem znalazł nowego koali-
cjanta, który szybko przystał do Pana, 
choć kandydował z innego komitetu. Po 
tym, gdy zakwestionowałem podpisanie 
protokołu z komisji, gdyż nie było w jego 
treści wszystkiego, o czym mówiono na 
Komisji, Przewodniczący Rady bardzo 
szybko podjął decyzję o usunięciu mnie 
z tej funkcji, nawet nie miał na tyle klasy 
by wcześniej zapisać ten punkt w porząd-
ku obrad. Zrobiono to na nadzwyczajnej 
sesji. Czy chciano uniknąć obecności soł-
tysów? Pytam, czy Panu wydaje się, że ja 
zrobię wszystko żeby mieć profity? Mówię 
nie – wybrali mnie mieszkańcy i ja ich 
reprezentuję nie Pana Wójta i nie Pana 
Przewodniczącego tylko mieszkańców, 
pytam i będę pytał i cały czas patrzę na 
ręce, dlatego wnioskuję do Pana Wójta, 
aby w projektach uchwał finansowych, 
które przysyłane są do mnie było pisane 
uzasadnienie wszelkich przesunięć czy 
korekt finansowych – jeśli radni tego nie 
chcą to ich sprawa, ja tego wymagam.

 Odpowiedź: Pomijam w tym momencie 
komentarz do nie merytorycznej treści 
tego zapytania i pana wspomnień z moich 
prywatnych spotkań. Nie odniosę się rów-
nież w trybie odpowiedzi na interpelację 
w kwestiach zastrzeżonych dla Rady 
Gminy. W sprawach merytorycznych 
związanych z Pana wnioskiem, odsyłam 
do udzielonej już wcześniej odpowiedzi, 
którą stanowiła odpowiedź na 19 punkt 
w zgłoszonych Pana interpelacjach na 
XIX Sesji Rady Gminy.

7. Radny Rafał Marszałek: Proszę, aby Pan 
Wójt Program niskoemisyjny przeczytał 
i jego zawartość przeanalizował. Odnoszę 
wrażenie, że dane zawarte w programie 
niepoparte są żadną wiedzą merytoryczną 
i nie dotyczą naszej gminy. W programie 
brak jest inwentaryzacji gminy, a dane 
w większości są danymi internetowymi 

ze strony urzędu. Brak realnych danych 
dotyczących instalacji CO w gospo-
darstwach domowych – w rozbiciu na 
poszczególne sołectwa, brak sposobu 
przejścia z ogrzewania tradycyjnego na 
niskoemisyjne, brak informacji o tym, do 
czego mają się podłączać mieszkańcy 
skoro w gminie nie ma sieci gazowej, 
brak realnego wyliczenia kosztów, jakie 
poniosą mieszkańcy przy zmianie syste-
mów ogrzewania własnych gospodarstw 
domowych czy firm, brak informacji 
o możliwości pozyskania środków na 
ten cel, brak informacji jak będzie ten 
proces przebiegał, w jakim stopniu 
w poszczególnych sołectwach itd. To 
wszystko prowadzi do bezsensowności 
tego programu. Proszę wpierw przepro-
wadzić inwentaryzację gminy (zobaczy 
Pan, że np. Wspólnoty w Leśmierzu 
wydały niedawno po kilkaset tysięcy na 
ogrzewanie bloków i jest tam np. ogrze-
wanie na węgiel), proszę urealnić dane 
i koszty, doprowadzić sieć gazową do 
poszczególnych sołectw, zmodernizować 
infrastrukturę i dopiero wprowadzić pro-
gram i wyliczać efekty. W tym programie 
dane wyliczane są z sufitu. Na dziś jest to 
wyrzucanie pieniędzy na dokument bubel, 
coś, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczy-
wistości – odnoszę wrażenie, że chodzi 
Panu tylko o stworzenie dokumentu na 
potrzeby chwili.

 Odpowiedź: Zapewniam, że powyższy 
dokument przeczytałem i przeanalizo-
wałem. Odniosłem również wrażenie, 
że tak uczynili pozostali radni. Znakiem 
i pokłosiem tego była niezwykle żywa 
i aktywna dyskusja w trakcie omawiania 
PGN na posiedzeniu komisji Rady Gmi-
ny. Powyższe Pana zapytania być może 
wynikają z niezrozumienia dla założeń 
wobec tego dokumentu. PGN jest doku-
mentem określającym pewne kierunki 
i zamierzenia, a ich źródłem nie jest 
szczegółowa inwentaryzacji. Ranga tego 
dokumentu wymagana w późniejszych 
postępowaniach, którym ów dokument 
ma służyć, takiego uszczegółowienia nie 
wymaga wiec wydatkowanie dużo więk-
szych środków na ten cel jest w tym mo-
mencie niezasadne. Nie jest właściwym, 
aby w trybie interpelacji przedstawiać 
Panu Radnemu podstawowe zasady i za-
łożenia dla powstania tego dokumentu. 
Nie mniej gratuluję szczegółowej wie-
dzy na tematy głównie mieszkańców 
Leśmierza, wchodzące nawet w obszary 
finansowe funkcjonujących tam wspólnot 
mieszkaniowych i pozostaje żałować mi 
tylko, że wiedzy tej nie wnosił Pan pod-
czas dyskutowania nad dokumentem na 
posiedzeniu komisji w tej sprawie.

8. Radny Rafał Marszałek: Proszę o wy-
jaśnienie, dlaczego w odpowiedzi do Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego odnośnie inwestycji dot. chodnika 
z Helenowa do Sokolnik Lasu, prosi Pan 
o odroczenie terminu na odpowiedź ze 
względu na brak środków w budżecie. Czy 
sytuacja gminy jest tak zła? Czy nie stać 
gminy na udzielenie odpowiedzi pisemnej, 
jakie to są koszty? Proszę o zabezpiecze-
nie środków w budżecie i doprowadzenie 
inwestycji polegającej na poszerzeniu 
jezdni z Helenowa do Sokolnik Lasu do 
stanu niezagrażającemu zdrowiu i życiu 
ludzi, aby raz na zawsze zamknąć ten 
temat.

 Odpowiedź: Moja odpowiedź do PINB 
jest zgodna z prawdą i stanowi element 
postępowania, które prowadzę w celu 
doprowadzenia wybudowanego obiektu 
do zgodności z przepisami prawa. Jak 
wspominałem, mój wniosek do Rady 
o zabezpieczenie środków finansowych 
na ten cel będzie skierowany po wypraco-
waniu i uzgodnieniu najkorzystniejszego 
dla gminy i mieszkańców oraz zgodnego 
z prawem rozwiązania, które ma dopro-
wadzić do zakwalifikowania poszerzenia 
do zgodności z przepisami prawa.

9. Radny Rafał Marszałek: Proszę o in-
formację, ile kosztowały gminę Ozorków 
brutto wszystkie ekspertyzy dot. inwe-
stycji polegającej na poszerzeniu jezdni 
z Helenowa do Sokolnik Lasu i ile ich 
było? Ile jeszcze zamierza Pan wydać na 
ekspertyzy dot. tej inwestycji?

 Odpowiedź: Wydatkować na ten cel 
zamierzam tyle, ile będzie niezbędne do 
dostosowania poszerzenia do zgodności 
z przepisami prawa w wariancie najbar-
dziej korzystnym dla gminy. 

 Wykonano następujące oceny techniczne:
 1. I ekspertyza za kwotę 2.460,00 zł
 2. II ekspertyza za kwotę 2.091,00 zł.
 Przypomnę, że owa inwestycja była re-

alizowana przed objęciem przeze mnie 
urzędu wójta.

10. Radny Rafał Marszałek: Proszę o zaję-
cie się problemem mieszkańców bloku 
39 w Leśmierzu, którzy skarżą się na 
uciążliwy duży dym wydostający się 
z komina Sklepu GS w Leśmierzu. Pro-
szę wystosować pismo do Prezesa GS, 
żeby niezwłocznie dokonano naprawy 
instalacji CO w w/w placówce, która jest 
być może niesprawna bądź do opalania 
wykorzystywane jest paliwo złej jakości 
(śmieci, plastik, materiał) niezgodne ze 
specyfikacją pieca.

 Odpowiedź: Wyjaśnień w tej sprawie już 
udzielał Pan prezes spółdzielni. Swoje 
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Odpowiedź na interpelację pana 
radnego Rafała Marszałka zgłoszoną  
na XXII sesji  Rady Gminy Ozorków 
w dniu 21 stycznia 2016 r., w sprawie  
zmiany Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Środowiska i Planowania 
Przestrzennego.

Szanowny Panie radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację i za-
warty w niej zarzut, że decyzję o zgłoszenie 
wniosku  o zmianę Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa, Środowiska i Plano-
wania Przestrzennego i odwołanie Pana 
z tej funkcji podjąłem w związku z tym, że 
zakwestionował Pan podpisanie protokołu 
z komisji, zapewniam Pana, że nie to było 
powodem.  Na Pana wniosek o korektę, 
uzgodniliśmy, że w protokole dokona Pan 
wpisu określającego Pana odrębne zdanie. 
Taki wpis został przez Pana wykonany,  
a protokół znajduje się w dokumentach 

Urzędu Gminy.  Zapewniam również, że nie 
miał na to również wpływu fakt,  że zaczął 
Pan zadawać dużo pytań. Przyczyny, dla 
których postawiłem wniosek o odwołanie 
Pana z tej funkcji mają charakter czysto 
merytoryczny i stanowią moją ocenę Pana 
pracy, jako Przewodniczącego tej Komisji.

Rozważaną od jakiegoś czasu decyzję 
postawienia wniosku o odwołanie Pana 
z tej funkcji, podjąłem ostatecznie na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy poświę-
conym zmianom Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Ozorków. Na posiedzeniu 
tym, sam Pan publicznie przyznał, że nie 
zapoznał się z przedstawionym projek-
tem. W mojej ocenie, fakt ten, ostatecznie 
zdyskredytował Pana, jako Przewodni-
czącego Komisji Rolnictwa, Środowiska  
i Planowania Przestrzennego, bo właśnie 
ta komisja i kierujący nią przewodniczący 
powinni mieć najwięcej do powiedzenia 

w przedmiocie obrad i to od niej, radni 
powinni oczekiwać najbardziej meryto-
rycznych uwag i wniosków.  Przyczyny 
złożenia wniosku wyjaśniłem bezpośrednio 
na komisji. Wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany i skierowany na posiedzenie 
najbliższej – XVIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Ozorków.  Rozpatrzenie tego 
wniosku na sesji nadzwyczajnej, nie było 
więc, jak Pan sugeruje celowe, ale wyniknę-
ło z faktu, że taki charakter miała najbliższa 
sesja naszej Rady Gminy. 

Ponadto, pragnę zapewnić, że odwołanie 
Pana z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Środowiska i Planowania Prze-
strzennego nie byłoby możliwe, gdyby mój 
wniosek w tej sprawie nie otrzymał poparcia 
Rady Gminy, w tym wypadku, również po 
jego wcześniejszym pozytywnym zaopi-
niowaniu przez radnych na posiedzeniu 
komisji.

Ozorków, 19 lutego 2016 r. 

stanowisko w tej i innej sprawie dotyczą-
cej Leśmierza, wyrazili również Państwo 
radni i Pan sołtys z tej miejscowości, i są 
to dla mnie najbardziej właściwe osoby 
dla omawiania zlokalizowanych tam 
problemów. 

11. Radny Tadeusz Majchrzak interpelował, 
aby w Solcy Wielkiej za Zespołem Szkół 
w Solcy Wielkiej, ustawić tablicę infor-
macyjną z numerami posesji. 

 Odpowiedź: Uprzejmie informuję Pana 
Radnego, że możliwość zamontowania 
tablicy informacyjnej w Solcy Wielkiej 
zostanie rozważona na etapie wydatko-
wania środków z wniosku sołeckiego 
Solcy Wielkiej.

12. Radny Krzysztof Grabarczyk interpe-
lował, aby w ramach odśnieżania dróg 
gminnych, odśnieżać w Borszynie 200 m 
drogi powiatowej, gdyż na wnioskowa-
nym odcinku drogi nie są wykonywane 
prace w ramach zimowego utrzymania 
dróg. 

 Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że 
w ramach odśnieżania dróg gminnych 
nie wolno naszej gminie odśnieżać dróg 
powiatowych, gdyż byłoby to działanie 
niegospodarne, a wydatki poniesione 
w ramach umowy zewnętrznej byłyby nie 
zgodne z ustawą o finansach publicznych. 
Odcinek zgłaszanej drogi powiatowej 
był monitorowany przez pracowników 
Urzędu i nigdy nie stwierdzono niepra-
widłowości w utrzymaniu nawierzchni 
tej drogi. Gdyby tak się stało będziemy 
podejmować skuteczne działania z posza-
nowaniem prawa.

13. Radna Iwonka Wojciechowska interpelo-
wała o poprawę wykonywanych usług na 
drogach powiatowych w gminie Ozorków 
w ramach prac zimowego utrzymania 
dróg. 

 Odpowiedź: W sprawie nienależytego 
utrzymania zimowego nawierzchni dróg 
powiatowych i chodników wystąpiłem 
19.01. br. do starosty zgierskiego – za-
rządcy dróg powiatowych, z prośbą 
o podjęcie szybkich i skutecznych 
działań z uwzględnieniem miejscowości 
Leśmierz i Sokolniki Las. W odpowiedzi 
starosta zgierski, po dokonanej kontroli 
zasadności potrzeb, poinformował o skie-
rowaniu sprzętu na drogi powiatowe. 
Informując jednocześnie, że działania 
służby drogowej mają na celu złagodze-
nie skutków zimy na drogach, a nie ich 
całkowite zlikwidowanie.

WOLNE WNIOSKI: 
1) Marcin Pyda-Żyliński – Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Sokolniki Las: 
 – poinformował, że w wyniku wypadku 

drogowego przy skrzyżowaniu ulicy 
Narutowicza z ulicą 1 Maja w Sokolni-
kach Lesie została uszkodzona ławka. 
W związku z tym zajściem wnioskował 
o skierowanie pisma do policji w celu 
ustalenia sprawcy wypadku drogowego 
i poniesienia przez niego odpowiedzial-
ności za wyrządzoną szkodę.

 Odpowiedź: W powyższej sprawie zosta-
ło wystosowane pismo do Komendanta 
Policji w Ozorkowie.

 – w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi 
na wniosek zgłoszony na poprzedniej 
sesji dotyczący stacji uzdatniania wody 

w Sokolnikach Lesie, zwrócił się z za-
pytaniem, czy w okresie od 2008 roku 
do 2014 roku były składane jakiekolwiek 
wnioski o dofinansowanie unijne na ten 
cel i czy można w związku z tym liczyć, 
że jakieś środki unijne się pojawią?

 W okresie 2008-2014 było prowadzone 
zadnie pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno- ściekowej na tere-
nie Gminy Ozorków”, w co wpisywał 
się również budynek hydroforni w So-
kolnikach Lesie. Koszt 3 zadań, które 
składały się z: rozbudowy hydroforni, 
budowy przydomowych oczyszczalni 
oraz wymianie sieci wodociągowej 
w Czerchowie wyniósł 1 154 557,30 
zł, z czego z funduszy PROW na lata 
2007/2014 pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 651 799,80 zł. Wobec koniecz-
ności budowy stacji w roku bieżącym, 
jedyną możliwością na dzień dzisiejszy 
jest możliwość skorzystania z pożyczki 
WFOŚiGW w Łodzi.

 – wnioskował o złożenie wniosku do 
komisji ruchu drogowego o likwidację 
znaku drogowego „zakaz zatrzymywa-
nia się” ustawionego przy ulicy Wigury, 
gdyż znak ten jest irracjonalny, ponieważ 
dwa samochody mogą swobodnie się 
wyminąć. Wyjaśnił, że jest to bardzo 
duże utrudnienie dla interesantów Urzędu 
Gminy Ozorków.

 Odpowiedź: W sprawie likwidacji znaku 
drogowego „zakaz zatrzymywania się” 
przy ul. Wigury, wystąpiłem do Burmi-
strza Miasta Ozorkowa – zarządcy tej 
drogi z prośbą o podjęcie działań w tej 
sprawie.

Z zycia Rady Gminy
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1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych (tj. działalności gospo-
darcze i instytucje publiczne zlokalizowane 
na terenie gminy Ozorków):

l do 10 kwietnia – za I kwartał, obejmujący 
okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 
marca;

l do 10 lipca – za II kwartał, obejmujący 
okres rozliczeniowy od 1 kwietnia do 30 
czerwca;

l do 10 października – za III kwartał, obej-
mujący okres rozliczeniowy od 1 lipca do 
30 września;

l do 10 stycznia – za IV kwartał, obejmujący 
okres rozliczeniowy od 1 października do 
31 grudnia.
Opłatę uiszcza się z dołu, za poprzedni 

kwartał kalendarzowy.

Urząd Gminy Ozorków przypomina 
o terminach płatności uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

2) ryczałtową stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, za rok - 
od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się 
do dnia 10 października każdego roku, 
za bieżący rok kalendarzowy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi uiszcza się: w kasie Urzędu Gminy 
Ozorków, przelewem na rachunek UG, na ra-
chunek wskazany bezpośrednio właścicielowi 
nieruchomości przez Urząd Gminy Ozorków 
(indywidualny numer konta bankowego) lub 
u inkasenta. 

Opłat należy dokonywać bez wezwania. 
Terminowe wpłaty opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w 2016 roku nie uległy zmianie 
i wynoszą:
1) w przypadku nieruchomości zamieszka-

łych:
l 9 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.

l 18 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

2) w przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, ustalono stawkę za 
pojemniki:

jeżeli odpady są zbierane
w sposób selektywny
Pojemnik 60 l   – 10 zł
Pojemnik 110 l – 120 l  – 20 zł
Pojemnik 240 l  – 40 zł 
Pojemnik 1100 l  – 180 zł 
Pojemnik 7000 l  – 450 zł 

jeżeli odpady nie są zbierane
w sposób selektywny
Pojemnik 60 l   – 20 zł
Pojemnik 110 l – 120 l  – 40 zł
Pojemnik 240 l  – 80 zł 
Pojemnik 1100 l  – 360 zł 
Pojemnik 7000 l  – 900 zł

3) w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe opłata ry-
czałtowa wynosi:

a) 120 złotych – jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny, 

b) 240 złotych – jeżeli odpady nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny.

Do końca kwietnia w Zespole Szkół 
w Leśmerzu trwać będzie zbiórka elek-
trośmieci. Można przynosić wszystko, 
co kiedyś działało na prąd lub baterie, np. 
telewizory, pralki, komputery, drukarki, 
lodówki, radia, telefony komórkowe oraz 
zużyte baterie. 

Źródło:
Zespół Szkół w Leśmierzu 

Trwa zbiórka 
elektrośmieci

Trochę stremowani pierwszoklasiści 
stawili się w czytelni wraz ze swoją wycho-
wawczynią – Dorotą Rzepkowską, a tam 
czekali już na nich uczniowie klasy IV. 
Młodzi aktorzy zaprezentowali przedsta-
wienie pt. „Książka moim przyjacielem”.

Zanim uczniowie złożyli ślubowanie, 
musieli wykazać się znajomością wierszy-
ków i baśni pisanych dla dzieci. Poradzili 

Pasowanie na czytelnika 
w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej

sobie z tym zadaniem doskonale i po ce-
remonii pasowania wielkim ołówkiem, 
przez dyrektor placówki, zostali przyjęci 
do grona czytelników szkolnej biblioteki. 
Dzieci otrzymały również karty czytelnika 
i zakładki przygotowane przez uczniów 
klasy II a, mogły także wypożyczyć pierw-
sze książki. 

Agnieszka Polak

Dziesiątego lutego w ZS w Solcy Wielkiej odbyło się uroczyste 
pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników szkolnej biblioteki. 
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27 lutego, w remizie stra-
żackiej OSP Czerchów, odbyło 
się zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze druhów z tej jednostki. 
Głównym tematem spotkania 
było podsumowanie działalności 
w minionej kadencji oraz wybory 
ciał statutowych. W zebraniu 
uczestniczyli: wójt gminy Ozor-
ków – Tomasz Komorowski, 
prezes zarządu oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP 
RP w Ozorkowie – Władysław 
Sobolewski oraz osoby wspiera-
jące jednostkę OSP Czerchów. 
Zebranych na sali strażaków 
i gości powitał prezes – Krzysztof  
Granosik. 

Znaczna część przedstawio-
nego przez zarząd jednostki 

sprawozdania poświęcona była 
zrealizowanym w ostatnim roku 
zadaniom, a także kolejnym, 
będących w fazie planowania. 
Część z przedsięwzięć przepro-
wadzonych wewnątrz strażnicy 
możliwa była dzięki pozyskaniu 
środków unijnych za pośredni-
ctwem Stowarzyszenia Polcen-
trum. Warto też zauważyć, że 
strażacy biorący udział w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych 
przekazali swój ekwiwalent na 
sfinansowanie pilnych potrzeb 
jednostki. Wydatki związane 
z zabezpieczeniem odpowiednie-
go stanu gotowości bojowej zrea-
lizowane zostały z budżetu gminy 
Ozorków. W planach zarządu jed-
nostki znajduje się m.in. remont 

garażu (łącznie z wrotami), ale tej 
inwestycji nie przypisano jeszcze 
dokładnej daty realizacji. Pełną 
parą idą natomiast przygotowania 
do obchodów 70-lecia jednostki 
OSP Czerchów, które odbędą się 
30 kwietnia br. 

Punktem kulminacyjnym 
spotkania były wybory zarządu, 
komisji rewizyjnej oraz delega-
tów na zjazd miejsko-gminny. 
Wyniki głosowania jednoznacz-
nie potwierdziły, że obecne wła-
dze uzyskały zaufanie od druhów 
swojej jednostki i będą pełnić 
dotychczasowe funkcje w kolej-
nej kadencji. Wójt Tomasz Ko-
morowski zapewnił zebranych 
o zabezpieczeniu gminnych 
środków na wydatki związane 
z utrzymaniem gotowości bojo-
wej oraz budynku strażnicy OSP 
Czerchów. Prezes Władysław 
Sobolewski zachęcał z kolei 
strażaków do rozwijania współ-
pracy przynoszącej dodatkowe 
środki na odnawianie siedziby 
tutejszej OSP. 

Kolejne zebranie strażackie 
tegorocznej kampanii sprawo-
zdawczo-wyborczej odbyło się 
5 marca w Modlnej, w siedzibie 
tutejszej jednostki OSP. W ze-
braniu uczestniczyli: wójt gminy 
Ozorków – Tomasz Komorow-
ski, prezes zarządu oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie – Włady-
sław Sobolewski oraz miejscowa 
radna – Anna Sowińska. Spotka-
nie rozpoczęło się od uczczenia 
minutą ciszy śmierci śp. dh Wa-
lentego Kaczuka. W sprawozda-
niu przedstawionym przez prezes 
OSP Modlna – dh Edwarda 
Stańczyka znalazło się podsu-
mowanie działalności jednost-
ki w minionym roku. Oprócz 
działań statutowych, na uwagę 
zasługuje fakt współpracy tutej-
szych strażaków oraz podejmo-
wania wspólnych przedsięwzięć 
z członkiniami stowarzyszenia 
Babiniec, a także miejscowym 
klubem sportowym. 

Po części sprawozdawczej 
przystąpiono do głównego punktu 
spotkania – udzielenia zarządo-
wi absolutorium. Prezes OSP 
Modlna – dh Edward Stańczyk 
złożył oświadczenie, w którym 
poinformował, że nie będzie kan-
dydował do zarządu, co wszyscy 
zebrani przyjęli ze zrozumieniem. 
Na wniosek władz tutejszej OSP 
i Komisji Rewizyjnej podjęto 
uchwałę o nadaniu dh Edwardowi 
Stańczykowi godności Honoro-
wego Prezesa za zasługi dla OSP 
Modlna. Następnie, w wyniku 
przeprowadzonych wyborów, 
wyłoniono nowy zarząd jed-
nostki, na czele którego stanął 
dh Dariusz Stańczyk. Wybrano 
też delegatów na zjazd miejsko-
-gminny w Ozorkowie. Nowy 
prezes zapowiedział kontynuo-
wanie dotychczasowej działalno-
ści jednostki. Ustępujący prezes 
Edward Stańczyk obiecał z kolei, 
że będzie nadal wspierał  straża-
ków OSP Modlna.  Zobowiązał 
się również do opracowania histo-
rii tutejszej jednostki na obchody 
jej 90-lecia, które zaplanowano 
zorganizować w tym roku. 

Na zakończenie, wójt Tomasz 
Komorowski podziękował ustę-
pującemu prezesowi – Edwar-
dowi Stańczykowi za lata pracy 
włożone w funkcjonowanie jed-
nostki OSP Modlna, deklarując 
jednocześnie dalsze wspieranie 
działalności ppoż. w tej miejsco-
wości. Po skończonym zebraniu, 
strażacy udali się na poczęstunek 
współfinansowany przez masar-
nię pana Laszkiewicza i piekarnię 
GS Ozorków.

Strażackie obrady OSP

Pao
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Przebieg spotkania był nieco 
nietypowy – jego uczestników 
podzielono na grupy. Każda 
z nich miała do wykonania inne 
zadanie. Uczniowie poznawali 
tajniki pracy pisarza – dowiedzie-
li się m.in. jak powstaje książka 
oraz gdzie szukać inspiracji. 
Szóstoklasiści stworzyli wraz 
z pisarką własną, niepowtarzal-
ną powieść. Uczniowie klasy 

Spotkanie autorskie 
w ZS w Solcy Wielkiej
Czy w przyszłości książki nadal będą potrzebne i lubiane, 
a może przegrają z wszechobecną technologią, 
komputerami? Między innymi na te pytania próbowali 
odpowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół w Solcy 
Wielkiej na spotkaniu z pisarką – Dorotą Mularczyk, 
autorką książek fantastyczno-przygodowych dla dzieci 
i młodzieży.

I gimnazjum dyskutowali z kolei 
o wyższości książki nad kom-
puterem. 

Na zakończenie spotkania 
uczniowie zakupili książki au-
torki, w których pisarka złożyła 
pamiątkowe autografy. Dorota 
Mularczyk wpisała się również 
do szkolnej kroniki.

Zofia Góra

Gimnazjaliści z Modlnej i Le-
śmierza obejrzeli spektakl „Bilet 
do raju”, w którym pokazano 
dość zaawansowany przypadek 
uzależnienia i wynikające z tego 
faktu konflikty rodzinne.

Uczniowie klas IV – VI Ze-
społu Szkół w Solcy Wielkiej 
obejrzeli z kolei spektakl, w któ-
rym główna bohaterka, młoda 
dziewczyna, musi zmierzyć się 

Krakowska „Kurtyna” 
w szkołach
7 marca w gminnych szkołach odbyły się przedstawienia 
edukacyjne w wykonaniu aktorów ze sceny teatralnej 
„Kurtyna” z Krakowa. Tematyka spektaklów doty-
czyła zagadnień programu profilaktyki uzależnień 
realizowanego przez tutejszą Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

z uzależnieniem od alkoholu 
i dopalaczy. 

Z pewnością oba przedstawie-
nia skłaniały widza do refleksji 
nad kruchością życia i ludzkimi 
słabościami. Tematyka natomiast 
doskonale znana jest młodym 
ludziom, choćby z mediów, które  
często informują o podobnych 
wydarzeniach.

Pao

Pan Jarosław jest pasjonatem 
kultury Indian z Ameryki Północ-
nej i posiadaczem pokaźnej ko-
lekcji eksponatów, m.in. strojów, 

Indianin odwiedził 
przedszkolaków

Nietypowego gościa mieli okazję poznać podopieczni 
przedszkola w Leśmierzu. 3 marca placówkę odwiedził 
Jarosław Pruchniewski, właściciel wioski indiańskiej 
Tatanka w Solcy Wielkiej. 

przedmiotów codziennego użytku 
i instrumentów muzycznych. 
Podczas spotkania dzieci miały 
okazję poznać zwyczaje rdzen-

nych mieszkańców Ameryki, za-
grać na prawdziwym indiańskim 
bębnie i grzechotkach, posłuchać 
dźwięku indiańskiego fletu mi-

łosnego. Przedszkolaki wspólnie 
zatańczyły również indiański 
taniec i nauczyły się pieśni. 

Anna Pruchniewska
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Wypoczywali
w Ręcznie

Organizatorzy wyjazdu, 
wspierani finansowo przez 
KRUS, przygotowali dla 
uczestników bogaty program 
turystyczny – wycieczki do 
Bełchatowa, Piotrkowa, San-
domierza oraz Warszawy – ze 
zwiedzaniem Stadionu Na-

Grupa piętnaściorga dzieci z Zespołów Szkół w Modlnej, 
Leśmierzu i Solcy Wielkiej spędziła ferie zimowe 
w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym Ludowych 
Zespołów Sportowych w Ręcznie położonym w lasach 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Przejazd 
autobusu na miejsce wypoczynku sfinansował lokalny 
samorząd.

rodowego i Okęcia. Wiele 
atrakcji czekało na dzieci 
również na terenie ośrodka, 
co zaowocuje z pewnością 
niezapomnianymi wrażeniami 
i wspomnieniami ze wspólnie 
spędzonych chwil.

  Pao

17 lutego  najmłodsi obej-
rzeli humorystyczne przedsta-
wienie Teatru Art-Re z Kra-
kowa – „Kaczka cudaczka”. 
Dzieci wzięły również udział 
w wielu  zajęciach plastycz-
nych, podczas których two-
rzyły  ozdoby i dekoracje – ko-
lorowe butelki, przyborniki 
biurowe, portfele, serduszka 
i pudełka z papierowej wi-
kliny. Celem twórczych war-
sztatów plastycznych było 
nie tylko rozwijanie talentów 
dzieci, ale również poznanie 
technik wykonania praktycz-
nych przedmiotów z surow-
ców wtórnych. 

Miłośnicy tańca uczestni-
czyli natomiast w zajęciach 
tańca towarzyskiego i narodo-
wego. Starsze dzieci spędziły 
czas aktywnie, grając w tenisa 
stołowego, uczestnicząc w za-
bawach ruchowych i zajęciach 
komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu zaprasza na wiel-
kanocne warsztaty plastyczne:
l 15 marca, godz. 15.00 – 

17.00 – warsztaty dla dzie-
ci – „Jajko wielkanocne 
z papierowej wikliny”;

l 18 marca, godz. 14.00 

GOK proponuje
„Artystyczne ferie w GOK” – pod takim hasłem, 
aktywnie i  twórczo dzieci spędziły czas wolny podczas 
ferii w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu. 
Pracownicy placówki przygotowali ciekawą ofertę 
zarówno dla młodszych, jak i starszych.

– 18.00 – warsztaty dla 
dorosłych  – „ Koszyk 
wielkanocny z papierowej 
wikliny”.
1 kwietnia w Modlnej od-

będzie się impreza dla osób 
starszych i niepełnospraw-
nych z terenu gminy Ozor-
ków organizowana corocznie 
pod patronatem wójta gminy 
Ozorków – w ramach cyklu 
„Spotkanie wielkanocne dla 
seniorów”. Tegorocznymi 
organizatorami imprezy jest 
Ośrodek Pomocy społecznej, 
Zespół Szkół w Modlnej, 
proboszcz parafii pw. Bożego 
Ciała i Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Mod-
lnej oraz GOK w Leśmierzu. 
Tego dnia  o godzinie 12.00 
w miejscowym kościele od-
będzie się msza św. w intencji 
seniorów, celebrowana przez 
proboszcza ks. Piotra Bratka. 
Po nabożeństwie seniorzy 
zostaną zaproszeni do zespołu 
Szkół w Modlnej na tradycyj-
ny, wielkanocny barszczyk. 
Z programem artystycznym 
wystąpi amatorski zespół 
śpiewaczy z Solcy Wielkiej.

Źródło:
GOK w Leśmierzu

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych form spędzania czasu 
– układania puzzli, rozgrywek w piłkarzyki, oglądania bajek 
oraz turnieju gier planszowych.

Pogoda niestety nie pozwoliła dzieciom na ulepienie bałwa-
na. Nie przeszkodziło to im jednak w wykonaniu prac plastycz-
nych o zimowej tematyce – pingwina wyklejanego bibułą oraz 
krajobrazu (przy użyciu koronki i firanki).

Magdalena Jagodzińska, Świetlica Środowiskowa 
w Czerchowie

Pomysłowe zabawy 
świetliczaków
Wyjazd do sali zabaw „Fantazja” w Łęczycy, turniej gier 
planszowych oraz zabawy tematyczne – to tylko niektóre 
z atrakcji, w jakich uczestniczyli w lutym podopieczni 
świetlicy środowiskowej w Czerchowie. 
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Eksperymentując z octem i sodem oczysz-
czoną, uczestnikom zajęć udało się m.in. 
przeprowadzić symulację erupcji wulkanów 
wykonanych wcześniej z masy solnej. Dzie-
ci przygotowały również obraz – „Zimowe 

drzewo”, wykorzystu-
jąc do tego celu papier 
śniadaniowy, płatki kos-
metyczne oraz odryso-
wane i wycięte z kartonu 
szablony własnych dłoni. 
W trakcie zajęć peda-
gog szkolny – Iwonka 
Wojciechowska rozma-
wiała z dziećmi o ich 
prawach (w tym również 
o prawach ucznia) oraz 
sprawdziła ich znajomość 
numerów telefonów alar-
mowych, wykorzystując 

puzzle edukacyjne. Nie zabrakło również roz-
mów na temat aktywnych form spędzania czasu 
wolnego i bezpiecznych zabaw w czasie ferii.

Katarzyna Wiech oraz Ewelina Pietruszew-
ska przeprowadziły zajęcia z uczniami klas 1-3 

Ferie w ZS Leśmierzu

12 lutego w świetlicy w Pełczyskach obcho-
dzono po raz kolejny Dzień Bezpiecznego In-
ternetu, tym razem pod hasłem „Lepszy Internet 
zależy od Ciebie”. Podczas przeprowadzonych 
w placówce zajęć dzieci obejrzały kilka (z po-
zoru zabawnych) filmików, po emisji których 
przeprowadzono pogadankę m.in. na temat 
hejtu w sieci. Zadaniem świetliczaków było 
również wykonanie plakatu obrazującego roz-
wiązania radzenia sobie z tego typu problemem.

17 lutego podopieczni placówek w Pełczy-
skach obchodzili Światowy Dzień Kota. Dzieci 
przygotowały przegląd 
ciekawostek o tym zwie-
rzaku oraz wzięły udział 
w zajęciach plastycznych, 
których tematem prze-
wodnim był oczywiście 
kot.

Ku wielkiej radości 
wszystkich małych i star-
szych łasuchów odbyły 
się również zajęcia kuli-
narne, podczas których 
świetliczaki przygotowały 
hamburgery oraz gofry 
z owocowymi i słodkimi 
dodatkami.

2 4  l u t e g o  d z i e c i 
uczęszczające do świetlic 

Aktywne ferie w Pełczyskach
w Pełczyskach i Czerchowie pojechały wspól-
nie do Figloraju „Fantazja” w Łęczycy. Wyjazd 
był kolejną zaplanowaną na czas ferii atrakcją.

Ciekawym doświadczeniem były z pewnoś-
cią zajęcia  malowania ceramiki. Rezultatem 
tych zajęć są przepięknie ozdobione donice 
z motywami wiosennych kwiatów. Zajęcia 
plastyczne związane z Wielkanocą, odbędą się 
16,17 i 18 marca, w których udział mogą wziąć 
wszystkie chętne dzieci.

Agnieszka Tomczak,
filia biblioteczna i świetlica w Pełczysk

Zimowe zabawy

Od warsztatów plastycznych rozpoczęły się ferie w Zespole Szkół 
w Leśmierzu, podczas których dzieci wraz opiekunkami – Elżbietą 
Skonieczką, Iwonką Wojciechowską i Katarzyną Zatorską – Pacel wykonały 
serię eksperymentów przy użyciu dostępnych w każdym domu produktów 
spożywczych i kosmetycznych. 

Szkoły Podstawowej, podczas których dzieci 
brały udział w grach i zabawach integracyjnych 
oraz ruchowych. Z wielkim zaangażowaniem 
wykonały również prace plastyczne, których 
tematem był obejrzany film animowany. 
Uczniowie klasy VI (pod opieką Katarzyny 
Modlińskiej i Iwony Kuzańskiej) wzięli 
z kolei udział w zajęciach przygotowawczych 
do czekającego ich sprawdzianu z języka 
niemieckiego.

Młodzież z grupy teatralnej Beztwarz pra-
cowali nad choreografią do nowego spektaklu, 
którego premiera odbyła się 11 marca – pod-
czas XIX Przeglądu  Twórczości Artystycznej 
Szkół Gminy Ozorków. Nad przebiegiem zajęć 
czuwały – Jolanta Kuropatwa i Maria Graczyk. 

Uczniowie klasy VI SP i klasy III Gimna-
zjum mogli skorzystać z kolei z dodatkowych 
zajęć z matematyki (przeprowadzonych przez 
dyrektor placówki – Sabinę Pabiańczyk i Ewę 
Wiśniewską), przygotowujących ich do spraw-
dzianu i egzaminów końcowych.

Natomiast bardzo liczna grupa dzieci 
i młodzieży z SP i Gimnazjum uczestniczyła 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowa-
dzonych na sali gimnastycznej przez Dorotę 
Nowakowską, Piotra  Śliwińskiego i Marcina 
Królewiaka. 

Ferie w naszej szkole były jak zwykle bar-
dzo urozmaicone i atrakcyjne, dzięki zaangażo-
waniu i dobrej woli nauczycieli naszej szkoły.

Dorota  Nowakowska

Styczeń i luty – dwa miesiące typowo 
zimowe (choć w tym roku wyjątkowo ciepłe 
i słoneczne) – przyniosły świetliczakom z So-
kolnik Lasu wiele atrakcji i zabaw – zarówno 
na świeżym powietrzu, jak i w budynku świet-
licy. Dzieci, korzystając z typowej zimowej 
aury, bawiły się na śniegu, tocząc „bitwy” na 
śnieżki, lepiąc bałwana, a także korzystając ze 
sprzętów na placu zabaw. Nie zabrakło również 
wspólnych spacerów po okolicy.

W styczniu w placówce odbyły się war-
sztaty plastyczne, podczas których dzieci przy-
gotowały okolicznościowe laurki i upominki 
z okazji  Dni Babci i Dziadka. Sokolnicka 
placówka cieszyła się dużym zainteresowaniem 
również podczas ferii, kiedy to zorganizowano 
pierwsze zajęcia plastyczne z wykonywania 
ozdób i dekoracji wielkanocnych.

Katarzyna Dąbrowska,
świetlica w Sokolnikach Lesie
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Dzień Kobiet z Babińcem

Udział w spotkaniu wzięło 61 osób, w tym zaprzyjaźnione 
z Babińcem KGW z Małachowic.

Przed seansem wszyscy uczestnicy wyjazdu spotkali na 
kawie i pysznej szarlotce w restauracji „U Kargula” w Łęczycy.

Źródło: stowarzyszenie Babiniec

Już 27 lutego członkinie stowarzyszenia Babiniec 
świętowały tegoroczny Dzień Kobiet. Z tej okazji 
zorganizowano wyjazd do kina Górnik w Łęczycy na 
premierę polskiej komedii „7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach”.

Spotkanie skierowane było 
do dzieci w różnym wieku, 
a przy tworzeniu walentynek 
pomagała małym artystom 
jedna z mam, udzielając fa-
chowych rad na temat zdo-
bienia prac. Na zakończenie 

Warsztaty 
walentynkowe 
w gminnej bibliotece

Zajęcia  tego typu to 
świetny sposób na rozwija-
nie  u dzieci kreatywności, 
usprawnianie ich spostrze-
gawczości oraz możliwości 
intelektualnych i manualnych.

Pracownicy placówki 

Umysłowe zmagania 
w GBP w Leśmierzu
Wspólne rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek 
i rebusów było tematem spotkania, które odbyło się 19 
lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśmierzu. 

przygotowali dla uczestników 
spotkania zadania o różnym 
stopniu trudności. Po tru-
dach umysłowych potyczek 
przyszedł czas na słodkie 
upominki.

Źródło: GBP w Leśmierzu

wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali słodkie upominki.

Efekt finalny wspólnych 
warsztatów można było podzi-
wiać na wystawie w siedzibie 
biblioteki.  

Źródło: GBP w Leśmierzu

Przygotowywanie walentynkowych kartek było tematem 
warsztatów, które odbyły się 12 lutego w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Leśmierzu. 
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Celem spotkania było 
przybliżenie dzieciom, po-
przez literaturę i zabawę, pod-
stawowych zagadnień zwią-
zanych z prawami zwierząt, 
zainspirowanie ich do aktyw-
nego spędzania czasu wolnego 
oraz rozbudzanie wyobraźni 
i odkrywanie indywidualnych 
talentów plastycznych.

Jednym z zadań było 
wskazanie przez dzieci naj-
bardziej znanych kocich bo-
haterów w literaturze, np. 

Obchodzili Światowy Dzień Kota
17 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu 
przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Kota. 
Pracownicy placówki świętowali ten dzień wspólnie 
z dziećmi, organizując zajęcia literackie oraz warsztaty 
plastyczne.

Kota w Butach, Garfielda, Fi-
lemona . Następnym punktem 
była wspólna recytacja wier-
szy oraz śpiewanie piosenek 
o tych zwierzakach. W rolę 
nauczyciela rysunku wcieliła 
się jedna z mam, która poka-
zała dzieciom, jak za pomocą 
różnych figur geometrycz-
nych można narysować kota. 
Na koniec spotkania dzieci 
otrzymały słodkie upominki.

Źródło: GBP w Leśmierzu

Zajęcia prowadzone były 
przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego – Andrzeja 
Morawskiego i Pawła Zająca. 
Spotkania miały na celu m.in. 
wzmocnienie kondycji fizycz-
nej dzieci, uświadomienie roli 

Aktywnie podczas ferii

i znaczenia sportu w ich życiu 
oraz wyrobienia nawyku trwa-
łej troski o ciało i zdrowy styl 
życia. Każdego dnia uczest-
nicy ferii mieli zapewniony  
poczęstunek.

Jedną z atrakcji tego-

rocznych ferii był wyjazd do 
Miejskiej Pływalni Wodnik 
w Ozorkowie, gdzie ucznio-
wie poznawali techniki pływa-
nia oraz korzystali z atrakcji 
basenowych. 

Na zakończenie zimowych 
wakacji zorganizowany został 
turniej piłki nożnej i tenisa sto-
łowego. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy. Mamy nadzieję, że 
po tak aktywnie spędzonym 
czasie dzieci nabrały sił i ener-
gii do nauki.

Andrzej Morawski

Tegoroczne ferie  dla uczniów Zespołu Szkół w Solcy 
Wielkiej  zorganizowane  zostały pod hasłem aktywnego 
spędzania czasu wolnego – „Trzymaj formę”.
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12 lutego odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Zgierza w Ha-
lowej Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych o puchar 
prezesa TKKF Zgierz i dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. 
Uczniowie Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej odnieśli ogromny 
sukces. Konkurując z najlepszymi ośmioma drużynami z powia-
tu zgierskiego, stanęli na podium – zajęli II miejsce.

Andrzej Morawski

Sukces uczniów ZS 
w Solcy Wielkiej 

Silna obsada turnieju oraz organizacja gier 
systemem ,,każdy z każdym” gwarantowała 
wysoki poziom sportowy imprezy. Turniej 
dostarczył wielu emocji licznie zgromadzonej 
publiczności. Była to także doskonała okazja 
do integracji środowiska piłkarskiego rejonu.

Najlepszą ekipą turnieju okazała się dru-
żyna Bzury Ozorków, która tylko w jednym 

Turniej Piłki Nożnej Halowej
13 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Leśmierzu odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezesa MKS Leśmierz „Winter Cup 
2016” inaugurujący tegoroczne ferie zimowe. Do rywalizacji przystąpiły 
zaproszone drużyny: Górnika Łęczyca, Bzury Ozorków, Boruty Zgierz oraz 
dwie drużyny gospodarzy MKS-u Leśmierz.

meczu straciła punkty, remisując z drugą 
w zawodach Borutą Zgierz. Na najniższym 
stopniu podium znalazła się drużyna gospoda-
rzy MKS-u Leśmierz, ustępując tylko o punkt 
zgierzanom. Nasi zawodnicy, po zaciętej 
walce, pokonali Górnika Łęczyca 5:3, zremi-
sowali z Borutą Zgierz 2:2 oraz ulegli Bzurze 
Ozorków 1:3. Czwarte miejsce przypadło 

28 lutego w hali sportowej w Ozorkowie 
odbył się turniej piłki siatkowej, w którym 
udział wzięło 8 drużyn LKS.  Co prawda 
w rozgrywkach eliminacyjnych nie było widać 
wielkich siatkarskich wyczynów, to jednak 
w finale – mimo pucharowego systemu roz-
grywek – spotkały się dwie najsilniejsze dru-
żyny turnieju. Drużyna LKS Sparta Leśmierz 

Kolejne zmagania sportowe drużyn

zawodnikom Górnika Łęczyca, natomiast pią-
te – drugiej drużynie MKS Leśmierz (złożonej 
z młodszych zawodników, którzy spisywali się 
bardzo dzielnie, jednak musieli uznać wyż-
szość faworyzowanych rywali). Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrany został Tomasz 
Wójcik z Bzury Ozorków, strzelcem – Kac-
per Granosik z MKS-u Leśmierz, natomiast 
bramkarzem – Jakub Amsolik z Boruty Zgierz.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały z rąk pre-
zesa klubu – Tomasza Wojtkiewicza pamiątko-
we medale oraz puchary, a wszyscy uczestnicy 
drobne upominki i słodycze. Dodatkowymi 
sponsorami imprezy były firmy: Terravita oraz 
,,Kryształ” – sklep i bar Barbary Bartczak. 
Podziękowania za pomoc w organizacji tur-
nieju kieruję również do sędziego głównego 
zawodów – Dominika Wyderkiewicza.

Piotr Śliwiński

pokonała Kanarki Małachowice, natomiast III 
miejsce przypadło drużynie Orzeł Wróblew, 
która pokonała LKS Tygrys Solca Wielka.  

Wiosenny turniej inauguracyjny w for-
mie piłki nożnej halowej został zorganizo-
wany 6 marca w hali sportowej gimnazjum 
w Parzęczewie. Ogromne zainteresowanie tą 
dyscypliną sportu zgromadziło na widowni 
wielu obserwatorów, a wśród nich wójta To-
masza Komorowskiego, kibicującego zapewne 
najlepszym drużynom zawodów. Spośród 
ośmiu uczestniczących zespołów, w meczach 
finałowych spotkały się trzy bardzo dobre 
teamy. Tym razem komplet punktów zdobyła 
drużyna z Modlnej i to ona przystąpi do run-
dy wiosennej rozgrywek piłkarskich sezonu 
2015/2016 – z mianem najlepszej drużyny 
w gminie Ozorków. Ostateczne wyniki pre-
zentują się następująco:

Odbyły się kolejne turnieje sportowe dla drużyn LKS/LZS zorganizowane 
w ramach dotacji udzielonej GLKS z budżetu gminy Ozorków.

I miejsce  – LKS Modlna
II miejsce  – LKS Sierpów
III miejsce  – LKS Czerchów
Punkty zdobyte podczas turnieju po-

większyły dorobek klubów biorących udział 
w gminnym współzawodnictwie sportowym. 
Podsumowanie turnieju odbyło się z udziałem 
wójta Tomasza Komorowskiego, który wręczył 
trofea sportowe zakupione za środki pochodzą-
ce z dotacji gminy Ozorków. 

Pao


