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Zbliża się podsumowanie konkursu dla naszych czytelników. W tym wydaniu 
Gminniaka zamieszczamy 6 – ostatni kupon.  Przypominamy, że zadaniem czytel-
ników pragnących wziąć udział w losowaniu nagród konkursowych jest zebranie 
kompletu sześciu kuponów publikowanych w tej edycji konkursu. Warunkiem 
uczestnictwa w losowaniu nagród jest obecność wraz z kuponami (w małej kopercie, 
z nazwiskiem i adresem) na imprezie, w trakcie której wyłonimy laureatów naszego 
konkursu. Pierwsza wylosowana osoba ma prawo wyboru spośród  przygotowanego 
zestawu nagród. Podsumowanie zabawy odbędzie się 26 czerwca (niedziela) 2016 r. 
na boisku piłkarskim w Sierpowie – podczas meczu finałowego turnieju piłkarskiego 
o „Puchar Wójta” (w trakcie przerwy – godz. 15.50). Zapraszamy i życzymy szczęścia 
w losowaniu nagród.

Zakończenie konkursu

Kolejne modernizacje dróg
na terenie gminy Ozorków
W czerwcu zakończyła się modernizacja dawno oczekiwanego fragmentu 
drogi powiatowej w Leśmierzu. Wójt gminy Ozorków wnioskował o to już 
na początku stycznia 2015 roku. 

Nie jest to jedyna inwestycja drogowa, 
jaka została zaplanowana w tym roku na 
terenie gminy Ozorków. Przy wsparciu 
finansowym ze strony gminnego samo-
rządu, powiat zgierski planuje rozpocząć 
modernizację drogi powiatowej – na 
odcinku Cedrowice-Leśmierz. 

W ramach współpracy, władze gminy 
prowadzą również rozmowy o udzielenie 
wsparcia finansowego dla Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu na realizację 
wspólnego wniosku dotyczącego przebu-

Modlna – Leśmierz (wraz z  przebudową 
niebezpiecznego skrzyżowania w Le-
śmierzu). Działania te uzależnione są 
od możliwości finansowych gminy oraz 
od pozyskanych przez powiat zgierski 
środków zewnętrznych, które mogą przy-
śpieszyć realizację zadań. 

Ponadto, w chwili obecnej trwa proce-
dura wyłonienia wykonawców na przebu-
dowę i remont odcinków dróg gminnych 
w Konarach, Boczkach, Czerchowie 
i Helenowie. Na zadanie w Helenowie 
gmina Ozorków otrzymała dofinansowa-
nie z budżetu województwa łódzkiego.

MK-C

dowy drogi powiatowej 5168E – relacji 
Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. 
powiatu (Lubień). W przypadku akcep-
tacji wniosku, realizacja zadania nastą-
piłaby w 2017 roku. 

Wójt gminy Ozorków podjął także sta-
rania o rozpoczęcie kolejnych inwestycji 
drogowych. Mowa jest o odcinku drogi 
Maszkowice-Czerchów, wraz z budową 
brakującego odcinka chodnika (od wsi 
do drogi wojewódzkiej) oraz rozpoczęcie 
przebudowy drogi powiatowej 5109E 

Remont jest konieczny ze względu na 
wymogi stawiane przez NFZ, które muszą 
spełniać w tej kwestii placówki służby 
zdrowia.  Nowa toaleta powinna być 
gotowa do końca sierpnia bieżącego roku.

Toaleta dla niepełnosprawnych
w gminnym ZOZ-ie
Po zleceniu wykonania projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę trwa proces wyłonienia wykonawcy na wykonanie toalety na potrzeby 
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Sokolnikach Parceli. 

– Przewidywane jest przesunięcie 
ściany dzielącej obecne pomieszczenie 
WC i pokój użytkowany przez pomoc 
społeczną – w celu poszerzenia prze-
strzeni na urządzenia dla osób niepełno-
sprawnych – mówi wójt gminy Ozorków 
– Tomasz Komorowski.

W powiększonym pomieszczeniu 
znajdzie się również miejsce na umy-
walkę oraz natrysk dla osób na wózkach. 
W miejscu pokoju pomocy społecznej 
przewiduje się pomieszczenie socjalne 
dla personelu ośrodka. Poszerzeniu oraz 
przebudowie ulegną drzwi do WC oraz 
do pomieszczenia socjalnego.      MK-C
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Remonty w gminnych 
budynkach komunalnych

W Tkaczewie, w tamtej-
szym budynku komunalnym, 
trwa wymiana podłogi w sali, 
z której korzystają m.in. panie 
z tutejszego KGW.  W miejscu 
starego drewnianego podłoża 
położone zostanie betonowe, 
wraz z izolacją przeciwwil-
gociową i cieplną. Roboty 
zakończyć się mają do końca 
lipca bieżącego roku. To już 
kolejna inwestycja w tutej-
szym budynku komunalnym 
– w zeszłym roku z części 
korytarza wydzielone zosta-

Trwają remonty w dwóch budynkach komunalnych 
należących do Urzędu Gminy Ozorków. W planach 
jest również inwestycja modernizacyjna w lokalu 
w Parzycach.

ło pomieszczenie sanitarne 
(WC), które służy wszystkim 
najemcom budynku oraz pa-
niom z KGW.

Modernizacja gminnego 
mienia prowadzona jest rów-
nież w Sokolnikach Parceli. 
W budynku komunalnym, 
z którego korzystają panie 
z tutejszego KGW, trwa re-
mont kapitalny kuchni o po-
wierzchni blisko 50 metrów 
kwadratowych. 

W pomieszczeniu zamon-
towane zostaną ściany z płyt 

gipsowo-kartonowych oraz 
położone płytki. Kuchnia 
zostanie również pomalo-
wana i wyposażona w nowe 
oświetlenie.

W lokalu komunalnym 
w Parzycach planowane jest 

z kolei wykucie otworu okien-
nego w pomieszczeniu ku-
chennym, który służy  paniom 
z KGW oraz kadrze i pod-
opiecznym tutejszej świetlicy 
środowiskowej. 

MK-Cybart 

– Już w początkowych 
dniach maja br., na sieci wo-
dociągowej zasilanej ze stacji 
w Modlnej, Tymienicy i So-
kolnikach Lesie odnotowano 
kilkugodzinne obniżenia ciś-
nienia wody w sieci, a w nie-
których miejscowościach na-
wet przerwę w dostawie wody. 
Przyczyną tej sytuacji jest 
nielegalny pobór wody z hy-

Kolejne incydenty 
kradzieży wody 
w gminie Ozorków
Do nielegalnych poborów wody doszło kilkakrotnie 
w ostatnim miesiącu na terenie gminy Ozorków. 
Praktyki te są już niestety nagminne, dlatego – dla 
zapobieżenia kolejnym tego typu incydentom – spółka 
Bakupi wprowadziła wieczorne i nocne patrole. 

drantów przeciwpożarowych, 
głównie do podlewania upraw 
rolnych. W większości przy-
padków są to świadome i ce-
lowe działania, które  nazwać 
trzeba kradzieżą wody – mówi 
Elżbieta Szamałek, kierow-
nik Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Gospodar-
ki Gruntami.

Dodatkowo, podczas nie-

legalnych poborów wody, 
nagminnie uszkadzane są 
hydranty i zabezpieczenia, 
co doprowadza do ciągłych 
wycieków i marnowania tego 
cennego surowca. 

– Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców, aby nie 
pozostawali obojętni na za-
uważone przypadki kradzieży 
wody z hydrantów i prosimy 
o niezwłoczne informację o ta-
kich przypadkach na numer 
606 811 045 lub 606 811 044. 
Tylko eliminując proceder 
kradzieży z  hydrantów, mo-
żemy zapewnić niezawodność 
i komfort dostaw wody do 
wszystkich naszych miesz-
kańców – dodaje Elżbieta 
Szamałek.

MK-Cybart
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Kosze stanęły w miejsco-
wościach: Cedrowice (cen-
trum), Skromnica (przy świet-
licy) i Małachowice (w pobliżu 
skrzyżowania drogi gminnej 
z drogą powiatową, niedaleko 
posesji nr 22).

– Ze starych pojemników, 
typu „siatka”, wiatr wywiewał 
zgromadzone odpady. Ponad-

Gmina wymienia kosze do segregacji odpadów

Trzy nowe pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów 
(z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne) ustawione 
zostały pod koniec maja na terenie gminy Ozorków. Są 
to zbiorniki typu „dzwon”, o pojemności 2,5 m3.

to stan techniczny tych koszy 
utrudniał ich opróżnianie. 
Na terenie gminy posiadamy 
jeszcze kilkadziesiąt pojem-
ników tego rodzaju, które 
w przyszłości również zostaną 
wymienione na nowe  – typu 
„dzwon” – mówi Tomasz 
Komorowski, wójt gminy 
Ozorków.           MK-Cybart

W ramach pierwszego 
zadania wykonano robo-
ty budowlano-montażowe, 
w oparciu o opracowany pro-
jekt budowlano-wykonawczy 
wraz z obsługą geodezyjną 
(wytyczeniem i wykonaniem 

Kolejne gminne inwestycje 
dobiegły końca
Na początku czerwca zakończyły się dwa gminne 
przedsięwzięcia – przebudowa oczyszczalni 
w Sokolnikach Parceli oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej w Sokolnikach (II – ostatni etap).

inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej). Poza tym, 
grodzono teren oczyszczalni 
ścieków i dokonano rozruchu 
mechanicznego i technolo-
gicznego. 

– Przedmiotem tego zada-

nia była przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Sokolnikach 
Parceli, która obsługuje m.in. 
budynek mieszkalny wielo-
rodzinny w tej miejscowo-
ści. Przeprowadzenie prac 
było konieczne ze względu 
na znaczny stopień zużycia 
istniejącej oczyszczalni oraz 
z uwagi na zamulenie istnie-
jącego drenażu, co spowodo-
wało bardzo ograniczoną jej 
eksploatację – wyjaśnia El-
żbieta Szamałek, kierownik 
Referatu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami. – Zgromadzone 
w zbiornikach starej oczysz-
czalni ścieki należało suk-
cesywnie wywozić wozem 
asenizacyjnym do uprawnio-
nej zlewni. Po przebudowie 
oczyszczone ścieki wprowa-
dzane będą do ziemi poprzez 
drenaż rozsączający w kopcu.

Koszt robót budowlano-
-montażowych przeprowadzo-
nych w oczyszczalni w Sokol-
nikach Parceli wyniósł prawie 
100 ty. złotych.

Drugie zadanie dotyczy-
ło zakończenia rozpoczętej 
w 2015 roku rozbudowy sieci 

wodociągowej w miejscowo-
ści Sokolniki i polegało na 
włączeniu jej do sieci zloka-
lizowanej na terenie Sokolnik 
Lasu. W 2015 roku wykonano 
430 mb, a w roku obecnym za-
kończono to zadanie. Łączna 
długość wybudowanej sieci 
wodociągowej wyniosła pra-
wie 1 km. Zrealizowana inwe-
stycja umożliwi dostawę (po-
przez budowę przyłączy) do 
około 45 działek powstałych 
z podziału nieruchomości.  
Ogólny koszt zadania wyniósł 
w latach 2015-2016 prawie 94 
tys. złotych,  w tym w 2016 
roku prawie 55 tys. złotych. 

W czerwcu planowane jest 
wybudowanie jeszcze jednego 
odcinka sieci wodociągowej 
o długości 96 mb – w miej-
scowości Helenów, ul. Górna. 
Dokumentacja projektowa 
wykonana została na koszt 
właścicieli nieruchomości 
w 2014 r. W kwietniu 2015 
r. UG uzyskał pozwolenie na 
budowę, a w roku bieżącym 
zaplanowano wykonanie robót 
budowlanych, których koszt 
wyniesie prawie 12 tys. zło-
tych.  Przeprowadzenie tego 
przedsięwzięcia umożliwi 
dostawę wody do kolejnych 
czterech nieruchomości.

MK-CybartOczyszczalnia w Sokolnikach Parceli
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Z zycia gminy

9 czerwca, w siedzibie 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania ,,Polcentrum” 
w Strykowie odbyło się po-
siedzenie komisji oceniającej 
projekty w ramach konkursu 
grantowego ,,Działaj Lokal-
nie”. W jej skład wchodziło 6 
osób, w tym przedstawiciele 
jednostek samorządu tery-
torialnego. Celem konkursu 
było wspieranie projektów, 
które inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. 

O dotację do 6 tys. zł mo-
gły ubiegać się organizacje 
pozarządowe, w tym ochot-
nicze straże pożarne oraz 
grupy nieformalne działające 
przy szkołach i instytucjach. 
Łączna pula środków wy-
nosiła 55 000 zł. W ramach 
konkursu złożonych zostało 
18 wniosków, spośród których 
komisja wybrała 10 najlep-
szych. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wśród kilkunastu po-
zytywnie ocenionych wnio-
sków znalazły się dwa złożone 
przez mieszkańców gminy 
Ozorków. Otrzymają one po 
6000 zł na realizację swoich 
działań. Dzięki tym środkom 
stowarzyszenie ze Śliwnik 
zorganizuje warsztaty foto-
graficzne oraz zakupi krzesła, 
które wykorzystywane będą 
podczas imprez plenerowych. 
Natomiast grupa nieformalna 
z Solcy Małej doposaży teren 
Wioski Indiańskiej w nie-
zbędne urządzenia do ćwiczeń 
plenerowych.

Ewelina Rogala

Sukces 
mieszkańców 
gminy 
Ozorków 
w konkursie 
grantowym 
,,Działaj 
Lokalnie”

Serdeczne podziękowa-
nia należą się Piotrowi Woj-
tczakowi, który nieodpłatnie 
naprawił i ponownie zamon-
tował wiatę przystankową 

Ogromny konar okazałego 
klonu rosnącego w miejsco-
wym parku w Modlnej, tuż 
przy drodze wojewódzkiej, 
nie stanowi już zagrożenia. 
Został usunięty przez straża-
ków z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Ozorkowie, 
którzy z użyciem własnego 
sprzętu usunęli zwisającą 
gałąź. Wnioskowała o to rad-
na – Anna Sowińska.              

Pao

Zniszczony przez burzę 
przystanek już naprawiony 

Konar już usunięty – akcja 
ozorkowskich strażaków

Na XXVIII sesji, która 
odbyła się 16 czerwca, radni 
gminy Ozorków udzielili 
wójtowi Tomaszowi Komo-
rowskiemu absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2015 r. 

Wójt otrzymał absolutorium
Podczas posiedzenia przyjęto 
również sprawozdania  –  fi-
nansowe za 2015 rok oraz 
z wykonania budżetu gminy 
Ozorków. Podczas krótkiego 
wystąpienia wójt podzięko-

wał radnym, pracownikom 
oraz sołtysom za dobrą i kon-
struktywną pracę. Więcej na 
ten temat przeczytają Pań-
stwo w kolejnym numerze 
Gminniaka.        MK-Cybart

w miejscowości Skromnica. 
31 maja przystanek został 
przewrócony i zniszczony 
podczas burzy z porywistym 
wiatrem. Za pomoc wdzięczne 

są zwłaszcza dzieci i miesz-
kańcy Skromnicy korzystające 
z wiaty, a także władze gminy.

MK-Cybart
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Z zycia gminy

PERSONALIA
HALINA
CYBULSKA

 – uhonorowana 
podczas tegorocznych 
obchodów Dnia Matki 
odznaką „Order Serca 
Matkom Wsi” przyzna-
ną przez Zarząd Krajo-
wego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych. Człon-
kini Koła Gospodyń Wiejskich Sierpów-Ko-
nary. Od czterech lat jest na emeryturze, co 
pozwala jej na jeszcze bardziej aktywną dzia-
łalność w KGW. Prowadziła z mężem gospo-
darstwo rolne o powierzchni 12 ha. Dzieci: 
syn Maciej – pracuje w  Tubądzinie, syn Ja-
rosław – pracuje w DPD w Strykowie, córka 
Magdalena – pracuje w zawodzie handlowca. 
Zainteresowania: jest bardzo zaangażowaną 
członkinią, bierze czynny udział w organizo-
waniu imprez, pokazów, warsztatów.

WIESŁAW 
CZAPLIŃSKI

– kierownik 
działu Sieciowego 
Zgierz PGE Dystry-
bucja Oddział Łódź 
–Miasto Wydział 
Zarządzania Mająt-
kiem Sieciowym. 
Z energetyką związany od 1985 r. – jako 
pracownik ŁZE Rejon Energetyczny Zgierz, 
również na stanowisku kierowniczym. Absol-
went Politechniki Łódzkiej – wydział Elek-
troenergetyki. Żonaty, znak zodiaku – Waga. 
Żona – Małgorzata, magister farmacji. Dzieci 
– córka Joanna, pracuje w Warszawie. Zainte-
resowania: informatyka, sport – piłka nożna, 
siatkówka, piłka ręczna.

ANNA
BARTCZAK

 – uhonorowana 
podczas tegorocz-
nych obchodów Dnia 
Matki odznaką  „Or-
der Serca Matkom 
Wsi” przyznaną przez 
Zarząd Krajowego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rol-
niczych. Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Modlnej oraz członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Babiniec” w Modlnej.   Od 
dziecka mieszka w Modlnej, całe życie pra-
cowała z mężem w gospodarstwie rodzinnym, 
od 13 lat jest wdową. Dzieci: córka Mile-
na – ukończyła Zespół Szkół w Ozorkowie, 
syn Karol – uczęszczał do Technikum Bu-
dowlanego w Zgierzu, córka Dominika – ab-
solwentka Zespołu Szkół w Zgierzu, bliźnię-
ta – dwie córki: Monika i Patrycja – absol-
wentki Zespołu Szkół w Zgierzu. Zaintereso-
wania: działalność społeczna, folklor.

Wójt gminy Ozorków uprzejmie 
informuje o zaplanowanym 27. Mię-
dzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
„Solidarności” i Olimpijczyków, który 
odbędzie się 30 czerwca 2016 r. – w go-
dzinach przedpołudniowych (orienta-
cyjny czas przejazdu – od godziny 10.00 
do 12.00).

Kolarze przejadą drogą wojewódz-
ką nr 708 – od Strykowa do Modlnej 
(obok szkoły), następnie drogą gminną 
przez Małachowice (wieś) i Małacho-
wice Kolonię, dalej drogą powiatową 
przez Skotniki i Boczki – w kierunku 
Ambrożewa. 

W związku z powyższym bardzo 

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
GMINY OZORKÓW

proszę mieszkańców nieruchomości 
położonych przy trasie przejazdu ko-
larzy o wysprzątanie przyległego do 
posesji odcinka drogi oraz o zachowanie 
bezpieczeństwa na drodze – a w szcze-
gólności o opiekę nad dziećmi, unie-
możliwienie wydostania się na drogę 
zwierząt domowych i nie wyjeżdżanie 
pojazdami mechanicznymi.

Proszę wszystkich mieszkańców 
gminy o nieplanowanie przejazdów tra-
są wyścigu oraz poważne potraktowanie 
naszego apelu. W imieniu organizato-
rów imprezy przepraszam za powstałe 
utrudnienia.

Wójt Tomasz Komorowski

Urząd Gminy Ozorków informuje, że na zlecenie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczęto zadanie pn. 
Opracowanie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy dla re-
gionu wodnego Warty. Projekt ma powstać do końca października br.  
a w grudniu rozpoczną się sześciomiesięczne konsultacje społeczne 
opracowanego dokumentu. Wykonawcą zadania jest firma MGGP 
S.A. z siedzibą w Tarnowie. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
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Z zycia Rady Gminy

19 maja odbyła się XXVII 
sesja Rady Gminy Ozorków. 
Wśród pierwszych punktów 
obrad znalazło się podjęcie 

Relacja z majowej sesji RG

uchwały w sprawie w sprawie 
wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy dzierżawy części 
działki oznaczonej numerem 

INTERPELACJE
RADNYCH:

1.  Radna Anna Sowiń-
ska  interpelowała o: 
–  sk ierowanie  pisma 
do  Zak ładu  Energe -
tycznego w Łodzi o nie-
zwłoczne podjęcie działań  
w zakresie modernizacji 
transformatora w miej-
scowości Celestynów, 
który zasila miejscowość 
Celestynów i część miej-
scowości Modlna. Wy-
jaśniła, że bardzo często 
spada napięcie, w wyniku 
czego urządzenia ulegają 
awarii. Ponadto poinfor-
mowała, że problem jest 
bardzo poważny, gdyż jest 

ewidencyjnym 20/20, położo-
nej w miejscowości Leśmierz. 

Kolejnym z  punktów 
posiedzenia było podjęcie 

uchwały w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gmi-
ny Ozorków. Dokument ten 
określa m.in. wymagania w 
zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieru-
chomości i terenach użytku 
publicznego. Ustala również 
zasady w zakresie prowadze-
nia selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów oraz  
obowiązki osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe.

Pozostałe uchwały podjęte 
podczas majowego posiedze-
nia dotyczyły wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy 
Ozorków na 2016 rok.

S z c z e g ó ł o w y  w y k a z 
uchwał z XXVII sesji Rady 
Gminy Ozorków znajdą Pań-
stwo na stronie interneto-
wej Biuletynu  Informacji 
Publicznej UG – w zakładce 
„Uchwały”. 

Małgorzata
Kosmala-Cybart

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I WOLNE WNIOSKI 
ZGŁOSZONE NA XXVI SESJI RADY GMINY OZORKÓW
Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R.

to miejscowość, w której 
prowadzona jest działal-
ność gospodarcza i tym 
samym jest to bardzo duże 
obciążenie tej linii. 
Odpowiedź:
W powyższej sprawie zo-

stało wystosowane pismo do 
PGE Dystrybucja S.A. Od-
dział Łódź-Miasto z prośbą 
o rozwiązanie zgłoszonego 
problemu. Problem ten został 
również wcześniej przed-
stawiony podczas rozmowy 
z kierownikiem sieci przesy-
łowych PGE.

2. Radny Rafał Marsza-
łek zgłosił interpelacje 
w brzmieniu: 

2.1. Na czyim stanie są przy-

łącza zrobione przez fir-
mę obsługującą gminną 
sieć wodociągową, czy to 
majątek gminy czy spółki 
Bakupi?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15 ust. 2 

ustawy z 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, realizację 
przyłącza do sieci wodociągo-
wej oraz studni wodomierzo-
wej zapewnia na własny koszt 
osoba ubiegająca się o przyłą-
czenie nieruchomości do sieci. 
Gmina Ozorków, ani spółka 
Bakupi nie są właścicielami 
przyłączy wodociągowych. 

2.2. Jeżeli przyłącza są w ma-

jątku gminy to, dlaczego 
spółka Bakupi dokonuje 
modernizacji sieci wbrew 
umowie? Przecież zakła-
danie wodomierzy i moder-
nizacja sieci to wyłącznie 
sprawa gminy.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 15 ust. 3 

ustawy z 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków, kosz-
ty nabycia, zainstalowania 
i utrzymania wodomierza 
głównego ponosi przedsię-
biorstwo wodociągowe tj. 
w naszym przypadku spółka 
Bakupi.

2.3. Jeśli firma Bakupi sp. 
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z o.o. obsługująca gminną 
sieć wodociągową ma mo-
dernizować sieć to, dlacze-
go Rada Gminy nie podję-
ła odpowiedniej uchwały 
zgodnie z prawem o planie 
modernizacji?
Odpowiedź:
Zgodnie z zawartą umową 

spółka Bakupi nie modernizu-
je sieci i urządzeń wodociągo-
wych. Zadania w tym zakre-
sie realizuje gmina. Gmina 
ustala kierunki rozwoju sieci 
i urządzeń wodociągowych 
w przyjmowanym przez radę 
gminy Wieloletnim Planie 
Finansowym, który również 
zawiera wykaz przedsięwzięć 
planowanych do realizacji 
w określonej perspektywie lat.

2.4. W związku z pełnieniem 
funkcji radnego gminy 
Ozorków proszę o podjęcie 
natychmiastowych działań, 
aby zmniejszyć liczbę psów 
w schronisku utrzymy-
wanych z budżetu gminy 
Ozorków, co poprawi sy-
tuację finansową gminy 
Ozorków. Jako rozwiąza-
nie proponuję, aby każdy 
z radnych, jak i Pan Wójt, 
Pan Sekretarz Gminy, Pani 
Skarbnik Gminy, Pan do-
radca Wójta, Kierownicy 
Referatów (czyli osoby do-
brze zarbiający w gminie 
Ozorków) zaadoptowali 
ze schroniska po jednym 
psie, co da łącznie roczne 
oszczędności dla budżetu 
gminy w wysokości ponad 
72 000 zł.
Przykład 23 psy x 8,61 zł 
(7 zł +VAT) x 366 dni
w roku = 72478,98 zł
W/w zaoszczędzone pie-
niądze z budżetu gminy 
będzie można przeznaczyć 
na inwestycje, których jest 
mało i jak tak dalej będzie 
to zamiast inwestycji bę-
dziemy utrzymywać armię 
urzędników i psy w schro-
nisku. Nadmienię, że jeśli 
wszyscy z proponowanej 
listy osób adoptują psa 
ze schroniska, którego 

utrzymuje gmina Ozor-
ków ja również zaadoptuję 
takiego psa. Proszę rów-
nież o podjęcie stosownej 
uchwały, aby zapropono-
wać mieszkańcom, że jeśli 
adoptują bezdomnego psa 
ze schroniska, którego 
gmina utrzymuje to w za-
mian gmina zapłaci 1000 
zł rocznie na karmę dla psa 
i szczepienia. Przypomi-
nam, że koszt utrzymania 
jednego psa w schronisku 
to ponad 3 100 zł rocz-
nie, więc zapłacenie 1 000 
zł rocznie i tak da duże 
oszczędności w skali roku 
gdyby utrzymywać psa 
w schronisku.
Odpowiedź:
Tak jak przekazywałem 

na obradach poprzedniej sesji 
rady gminy, wyjaśniam, że 
idea wniosku dotyczącego 
bezdomnych psów, w zakresie 
dofinansowania do ich adopcji 
jest słuszna, ale nie jest to 
działanie zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa. 
Znamy przykłady gmin, gdzie 
w uchwale dotyczącej Progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi wpisano zapisy 
wprowadzające rekompensatę 
części kosztów a w rozstrzyg-
nięciu nadzorczym przez wo-
jewodę stwierdzono ich nie-
ważność. Działania w zakresie 
ograniczenia bezdomności 
zwierząt w gminach są przed-
miotem rozważań wielu insty-
tucji. Np. przy Prezesie Naj-
wyższej Izby Kontroli działa 
Rada do Spraw Wspierania 
Działań na Rzecz Ochrony 
Zwierząt, która rekomenduje 
program naprawczy w tym 
zakresie, a polega on na:
– powszechnym znakowaniu 

zwierząt ze stałą aktualiza-
cją danych,

– tworzenie niedużych mię-
dzygminnych schronisk, 
będących pod nadzorem 
powiatowego lekarza we-
terynarii,

– sterylizacja zwierząt w do-
mach prywatnych, jako 
sposób zapobiegania wzro-

stowi liczebności bezdom-
nych zwierząt.
Najwięcej kontrowersji 

budzi powszechna steryliza-
cja psów, ponieważ ustawa 
o ochronie zwierząt nie daje 
takich podstaw prawnych, 
a samorządy w obecnym sta-
nie prawnym nie mogą zmusić 
właściciela do sterylizacji 
swoich psów. Tylko dobra 
wola właścicieli czworono-
gów, ich świadomość i odpo-
wiedzialność może przyczynić 
się do poprawy i wymiernego 
efektu. 

Zdaniem Rady działającej 
przy Prezesie NIK, jedynym 
skutecznym sposobem na 
ograniczenie wydatkowania 
budżetowych pieniędzy na 
bezdomne zwierzęta jest ogra-
niczenie ich populacji, poprzez 
wprowadzenie powszechnej 
sterylizacji zwierząt należą-
cych do osób prywatnych we 
wszystkich gminach. Na chwi-
lę obecną sprawa płacenia za 
adopcję psów ze schroniska 
jest wątpliwa pod względem 
prawnym. 

2.5. Interpelacja w sprawie 
rozbudowy sieci wodo-
ciągowej w miejscowości 
Helenów – gm. Ozorków 
i wykupu gruntu pod drogę 
gminną. 
W związku z pełnieniem 

funkcji radnego gminy Ozor-
ków proszę o zabezpieczenie 
środków w budżecie gminy 
Ozorków na 2017 rok, celem 
rozbudowy sieci wodocią-
gowej w miejscowości Hele-
nów gm. Ozorków dla działki 
gminnej Nr 39 w Helenowie 
gmina Ozorków i dla przy-
ległych działek po podziale 
z działki Nr 40 należącego 
do prywatnego właściciela 
oraz wykupienie gruntu pod 
drogę gminną od właściciela 
działek po podziale działki Nr 
40 w Helenowie gmina Ozor-
ków. Informuję, że prywatny 
właściciel działek po podziale 
działki Nr 40 w Helenowie gm. 
Ozorków zainteresowany jest 
odsprzedaniem części gruntów 

(pas między działką 39 należą-
cą do gminy Ozorków a swoi-
mi działkami) pod drogę, która 
zabezpieczałaby dojazd do 
gminnej działki Nr 39, którą to 
w przyszłości gmina mogłaby 
podzielić na kilka działek 
budowlanych i sprzedać je 
prywatnym klientom. Przypo-
minam, że w chwili obecnej 
działka Nr 39 należąca do 
gminy Ozorków jest bardzo 
wąska i jeśli gmina nie zabez-
pieczy dojazdu do w/w działki 
w postaci drogi to w przy-
szłości będzie miała problem, 
aby zorganizować dojazd do 
wyodrębnionych kilku działek 
z działki gminnej Nr 39 w He-
lenowie gm. Ozorków. Zwrócił 
się do mnie właściciel działek 
przylegających do wąskiej 
gminnej działki w Helenowie, 
iż jest on zainteresowany 
sprzedażą gruntów dla gminy, 
lecz warunkiem jest, aby 
wzdłuż drogi wybudować nitkę 
sieci wodociągowej, która za-
bezpieczyłaby dostęp do sieci 
wodociągowej jego działek 
jak i gminnej działki Nr 39. 
Nadmienię, iż dbając o dobro 
gminy i patrząc w przyszłość 
jest to zasadne, aby gmina 
zabezpieczyła dojazd do swojej 
działki Nr 39 jak i uzbroiła ją 
w media, gdyż w przyszłości 
uzbrojone działki po podzia-
le może będzie sprzedać za 
wyższą cenę z korzyścią dla 
budżetu gminy. Proszę o po-
traktowanie sprawy priory-
tetowo, jest to w interesie 
gminy, aby kiedyś nie było 
problemu z działką nr, 39 po-
nieważ właściciel się rozmyśli 
i nie będzie zainteresowany 
odsprzedażą gruntów gminie. 
Przypominam, iż Właściciel 
działek po podziale działki 
Nr 40 już kilka razy prosił 
gminę o rozbudowę sieci wo-
dociągowej w miejscowości 
Helenów, niestety Pan Wójt 
Tomasz Komorowski nie widzi 
w najbliższym czasie możliwo-
ści realizacji tej inwestycji.

Odpowiedź:
Współwłaściciele dzia-

łek powstałych z podziału 
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działki nr 40 w Helenowie 
wystąpili w maju 2015 r. 
z wnioskiem o rozbudowę 
sieci wodociągowej. W od-
powiedzi poinformowaliśmy, 
że z uwagi na zaplanowane 
wcześniej przedsięwzięcia 
w zakresie rozbudowy sieci 
wodociągowych, realizację 
wnioskowanego zadania bu-
dowy wodociągu możemy 
zaplanować po 2017 roku. Tą 
samą odpowiedź otrzymała 
jedna z właścicielek działek 
podczas spotkania z p. wójtem 
w bieżącym roku. 

Wyjaśniam, że gmina re-
alizuje rozbudowę sieci wo-
dociągowych na podstawie 
zgłoszonych wniosków, bio-
rąc pod uwagę uzasadnione 
potrzeby tj. fakt zamieszki-
wania nieruchomości i np. 
brak wody w studniach ko-
panych, dalej – uzasadnienie 
ekonomiczne i techniczne 
w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych oraz termin 
złożenia wniosku. Informuję, 
że w następnym roku planuje-
my do realizacji wodociągi, na 
które posiadamy dokumenta-
cje projektowe i prawomocne 
decyzje udzielające pozwole-
nia na budowę. Te przedsię-
wzięcia mają pierwszeństwo 
z uwagi na fakt ograniczo-
nego czasu ważności decyzji 
i poniesionych już kosztów 
w tym zakresie. Działka nr 39 
w obrębie m. Helenów, o po-
wierzchni 4532 m2 należąca 
do gminy, jest szerokości 17 
m. Zgodnie z obowiązującym 
planem zagospodarowania 
dla jednostki planistycznej, 
w której znajduje się owa 
działka, minimalna szerokość 
dla zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej wynosi 20m, 
zatem zgodnie z przepisami 
działka ta nie uzyskałaby de-
cyzji podziałowej. Warunki te 
nie wykluczają jednak prowa-
dzenia rozmów z właścicie-
lami w zakresie możliwości 
realizacji wodociągu, również 
z uwzględnieniem praw włas-
ności działki powstałej drogi, 
co będzie kontynuowane.

WOLNE WNIOSKI: 

Tadeusz Wiktorowski – sołtys 
sołectwa Maszkowice 
wnioskował o: 

– przestawienie w Helenowie 
pojemników do selektyw-
nej zbiórki śmieci, gdyż 
ich obecne położenie przy 
drodze wojewódzkiej jest 
bardzo niekorzystne, 

– naprawę dachu, poprzez 
uzupełnienie zerwanej 
papy na budynku komu-
nalnym Helenowie.
Odpowiedź:
Pojemniki na selektyw-

ną zbiórkę odpadów w m. 
Helenów zostały przesunię-
te z lokalizacji przy drodze 
wojewódzkiej nr 708, na 
nowe miejsce przy zabudo-
waniach – posesja nr 9F.   
 Naprawa dachu będzie wy-
konana w ciągu kilku najbliż-
szych dni.

Radna Anna Sowińska 
wnioskowała o obcięcie (pod-
cięcie) jednej dużej gałęzi 
drzewa rosnącego przy drodze 
wojewódzkiej, na wysokości 
parku w Modlnej.  

Odpowiedź:
Rozrośnięty konar drzewa 

zagrażający użytkownikom 
drogi wojewódzkiej na wyso-
kości parku w Modlnej został 
usunięty.

Daniela Głowacka poin-
formowała, że w Opalankach 
są psy bezdomne, które zagry-
zają kaczki Panu Dominikowi 
Stawińskiemu. Wnioskowała 
o podjęcie działań w tym 
zakresie. Ponadto wniosko-
wała o zlikwidowanie ubytków 
w jezdni w Cedrowicach przy 
posesji nr 36 i nr 21. 

Odpowiedź:
W dniu 5 maja przepro-

wadzono wizję w terenie 
w sprawie zgłoszonych psów 
w miejscowości Opalanki. 
Bezdomnych psów nie stwier-
dzono. Pan Dominik Stawiń-
ski poinformował, że często 
zdarza się, że w okolicy po-
jawiają się bezdomne psy 

i stwarzają zagrożenie dla 
hodowanego drobiu. Zgłosił, 
że psy często przebywają na 
niezamieszkałej posesji Pana 
Kowalskiego, na której znaj-
duje się stara stodoła. W tym 
samym dniu dokonałyśmy 
również oględzin tej posesji, 
na której zastaliśmy p. Ko-
walskiego, który przekazał, 
że nigdy nie spotkał na swojej 
nieruchomości bezdomnych 
psów.

Z g ł o s z o n e  u b y t k i 
w nawierzchni asfaltowej 
drogi gminnej w Cedrowicach 
zostały naprawione.

Radna Iwonka Wojcie-
chowska wnioskowała o od-
nowienie pasów na jezdni przy 
Zespole Szkół w Leśmierzu.

Odpowiedź: 
Zgłoszony wniosek dot. 

odnowienia pasów na jezdni 
drogi powiatowej przy Zespo-
le Szkół w Leśmierzu został 

zrealizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Zgierzu w ra-
mach aktualnie wykonywane-
go oznakowania poziomego.

Radna Małgorzata Kowal-
ska wnioskowała o wymianę 
w Małachowicach przy sklepie 
pojemnika siatkowego na po-
jemnik typu „dzwon”. 

Odpowiedź: 
W budżecie gminy na rok 

2016 zaplanowana została 
kwota w wysokości 5.000,00 
zł na zakup pojemników na 
selektywną zbiórkę odpadów. 
Kwota ta wystarczy na zakup 
3 szt. pojemników o pojem-
ności 2,5 m3 typu „dzwon” 
z przeznaczeniem na two-
rzywo sztuczne. Planowane 
miejsca ustawienia nowych 
pojemników to miejscowości:
– Cedrowice przy boisku,
– Skromnica 

Tomasz Komorowski
Wójt gminy Ozorków

Już po raz drugi w tym roku mieszkańcy Modlnej porząd-
kowali tamtejszy park. Tym razem użyto ciężkiego sprzętu, 
którym zwożono zgrabione wcześniej liście. 

Wszyscy przystąpili do pracy z ogromnym zaangażowaniem 
i pozytywną energią. Panowie wykazywali się tężyzną fizyczną 
a panie dzielnie im asystowały. Do wykonania zaplanowanych 
w tym dniu prac konieczne było użycie ciężkiego sprzętu, który 
udostępnili nieodpłatnie, jak zawsze niezawodni – sołtys wsi 
Sokolniki – Stanisław Gabrysiak, sołtys wsi Celestynów – Piotr 
Fandrych oraz naczelnik OSP w Modlnej – Krzysztof Matuszewski.

Jak zapowiada wójt Tomasz Komorowski, oraz jednocześnie 
mieszkaniec Modlnej, kolejnym etapem będzie wspólne opracowa-
nie przez mieszkańców wytycznych do projektu aranżacji parku. 

– W wakacje spotkamy się znowu, aby w plenerze i miłej at-
mosferze zrobić kolejny krok w realizacji naszych marzeń i celów 
– mówi wójt Tomasz Komorowski.                                    MK-C

Kolejna akcja społeczna 
w parku w Modlnej
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Paweł Grzelak: Proszę po-
wiedzieć – czym zajmuje się 
jednostka, którą Pan zarządza?

Wiesław Czapliński: Dział 
Sieciowy Zgierz, którego jestem 
kierownikiem, zajmuje się szeroko 
rozumianą eksploatacją urządzeń 
elektroenergetycznych na obszarze 
powiatu zgierskiego, a tym samym 
na obszarze gminy Ozorków. Poję-
cie „eksploatacja urządzeń elektro-
energetycznych” obejmuje swoim 
zakresem m.in. okresowe oględziny 
urządzeń, planowanie (na podsta-
wie tychże oględzin) przeglądów, 
remontów i modernizacji, analizę 
przyczyn zakłóceń i awarii sieci, 
nadzór nad prowadzonymi remon-
tami i inwestycjami, prowadzenie 
dokumentacji technicznej i prawnej 
oraz prowadzenie spraw związa-
nych z użytkowaniem pomieszczeń, 
budynków, budowli i gruntów.

P.G.: Jaki jest stan technicz-
ny urządzeń elektroenergetycz-
nych na terenie gminy Ozorków?

W.C.: Stan sieci oceniam jako 
dobry. Prowadzimy regularnie 
zabiegi eksploatacyjne utrzymu-
jące w należytym stanie naszą 
infrastrukturę elektroenergetyczną. 
Sukcesywnie modernizujemy sieć, 
jednakże naturalny wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną, 
rozwój budownictwa mieszkanio-
wego powoduje, że możliwości 
przesyłowe istniejących sieci w nie-
których obszarach się wyczerpują.

P.G.: Jakie potrzebne są 
w związku z tym inwestycje?

W.C.: Priorytetem naszych 
działań jest stworzenie możliwości 
szybkiego przyłączenia do sieci 
nowych odbiorców oraz podnie-
sienie parametrów jakościowych 
dostarczanej energii elektrycznej. 
Należy przez to rozumieć zmi-
nimalizowanie czasów przerw 
w dostawie energii, wynikających 
zarówno z przeprowadzanych prac 
planowych, jak i usuwania zaistnia-
łych awarii. Aby osiągnąć te cele, 
synchronizujemy wykonywanie 
prac, tzn. po wyłączeniu obiektu 
wszystkie prace staramy się wyko-

Wywiad z Wiesławem Czaplińskim
– kierownikiem Działu Sieciowego Zgierz PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Łódź-Miasto Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

nać w jednym czasie (wycinkę gałę-
zi, przeglądy, prace inwestycyjne). 
W miarę możliwości technicznych 
prace wykonujemy również w tech-
nologii ppn (prace pod napięciem). 
Od kilku lat realizujemy kilka 
programów modernizujących naszą 
sieć przesyłową 15 kV oraz 0,4 
kV. Dla odbiorców i mieszkańców 
gminy Ozorków jest to najbardziej 
widoczne w miejscowości Sokolni-
ki Las. Ze względu na występujący 
tam las zrealizowaliśmy na tym 
obszarze inwestycje polegające na 
likwidacji napowietrznych linii 15 
kV i zastąpieniu ich liniami kab-
lowymi (ulica Królowej Jadwigi, 
Śląska), ponadto wymieniliśmy 
przewody na izolowane o więk-
szym przekroju w liniach 15 kV 
i 0,4 kV (ulice Ozorkowska, Śląska, 
Kasprowicza, Graniczna, Różana, 
Konopnickiej, Jagiellońska, Or-
kana, Prusa, Dzielna, Brzozowa, 
Polna, Krańcowa, Szczanieckiej). 
Wymieniane są również wysłużo-
ne, wielożerdziowe słupowe stacje 
transformatorowe na nowocześ-
niejsze stacje – na pojedynczym 
słupie wirowanym. W węzłowych 
punktach sieci przesyłowych 15 kV 
montujemy aparaturę sterowaną 
zdalnie, która wielokrotnie skraca 
czas usuwania zaistniałych awarii. 
Myślę, że inwestycje zrealizowa-
ne do tej pory już spowodowały 
widoczną dla odbiorców z obszaru 
gminy Ozorków poprawę w jakości 
dostaw energii. Na lata 2016-2018 
planowane są dalsze inwestycje 
tego rodzaju.

P.G.: Jakie problemy napoty-
kacie podczas wykonywania prac 
związanych z modernizacją i eks-
ploatacją linii energetycznych?

W.C.: W przypadku przygoto-
wywania koncepcji modernizacji 
linii staramy się w miarę możli-
wości technicznych umieszczać 
modernizowane fragmenty linii 
w ogólnodostępnych pasach dro-
gowych i likwidować urządzenia 
znajdujące się na działkach pry-
watnych. Niekiedy spotykamy 
się z oporem ze strony właścicieli 
nieruchomości i nie otrzymujemy 
ich zgody na wejście na prywatny 
teren w celu demontażu naszej 
infrastruktury lub na dojazd do 
urządzeń energetycznych. W takich 
przypadkach nie wstrzymuje to 
inwestycji, jednak zdecydowanie 
opóźnia jej zakończenie.

P.G.: Co chciałby Pan powie-
dzieć o podejściu mieszkańców 

do waszych urządzeń zainstalo-
wanych na ich gruncie?

Większość naszej sieci ener-
getycznej powstawała w ramach 
powszechnej elektryfikacji. Część 
z tych urządzeń lokalizowana była 
na terenie nieruchomości prywat-
nych, za zgodą ówczesnych właści-
cieli. Dziś podejmujemy działania, 
aby uświadamiać ludziom, że infra-
struktura energetyczna służy nam 
wszystkim. Bez urządzeń energe-
tycznych niemożliwy jest dopływ 
energii elektrycznej do naszych 
gospodarstw. A bez energii dzisiaj 
właściwie nie wyobrażamy sobie 
już codziennego funkcjonowania. 

P.G.: Proszę powiedzić, jak 
przebiega współpraca pomiędzy 
gminą Ozorków, a PGE w zakre-
sie oświetlenia ulicznego?

W.C.: Współpraca i – co na-
leży podkreślić – wymiana infor-
macji między gminą Ozorków 
i naszą spółką układa się bardzo 
poprawnie. Informujemy się wza-
jemnie, z dużym wyprzedzeniem, 
o planowanych zamiarach in-
westycyjnych. Praktycznie nie 
mamy żadnych problemów przy 
umieszczeniu nowej infrastruktury 
energetycznej na gruntach należą-
cych do gminy Ozorków. Równie 
harmonijnie przebiega współpraca 
między gminą Ozorków a PGE 
Dystrybucja w zakresie oświetlenia 
ulicznego. Eksploatacja oświetlenia 
na terenie gminy jest prowadzona 
przez Wydział Oświetlenia Ulic. 
W ramach obowiązującej umowy 
na konserwację systematycznie 
modernizujemy instalacje oświet-
lenia ulicznego. W 2015 roku 
zakończyliśmy wymianę opraw 
rtęciowych na energooszczędne 
oprawy sodowe, a od kilku lat sto-
sujemy w oprawach źródła światła 
dwujażnikowe, które znacznie 
wydłużają czas bezawaryjnego 
świecenia lamp. Sukcesywnie 
wymieniamy też zegary sterujące 
oświetleniem.

P.G.: Czym spowodowane są 
przerwy w dopływie prądu?

W.C.:  Przyczyny przerw 
w dostawie energii elektrycznej 
są dwie: wyłączenia planowane 
i awaryjne. Wyłączenia planowane 
wynikają z konieczności przepro-
wadzenia prac na urządzeniach 
(eksploatacyjnych, remontowych 
i inwestycyjnych). Staramy się 
minimalizować uciążliwości tego 
typu wyłączeń – gdy nie ma moż-
liwości przełączenia odbiorców 

z innej linii, wykorzystujemy 
dostępne w naszej spółce agregaty 
prądotwórcze oraz informujemy 
odbiorców z tygodniowym wyprze-
dzeniem o terminie wyłączenia. 
Informacje takie przekazywane są 
w formie zawiadomień dostarcza-
nych bezpośrednio do odbiorców 
oraz komunikatów umieszczanych 
na naszej stronie internetowej. 
Odbiorcy mogą zapisać się na 
bezpłatny newsletter informujący 
o wyłączeniach planowych (www.
pgedystrybucja.pl zakładka dla 
klienta/ informacje o wyłącze-
niach). Wyłączenia awaryjne są 
skutkiem działania automaty-
ki zabezpieczającej prawidłowe 
działanie urządzeń i – jak sama 
nazwa wskazuje – ich przyczyną 
jest awaria. Wyłączenie takie jest 
nieprzewidywalne, a ponowne 
przywrócenie zasilania możli-
we po odszukaniu uszkodzonego 
elementu sieci i zasileniu odbior-
ców z innych, „zdrowych” linii. 
Najmniej komfortowa sytuacja 
występuje wówczas, kiedy nie ma 
możliwości przełączeń i zasilenie 
odbiorców może nastąpić dopie-
ro po naprawie uszkodzonych 
elementów. Dlatego niezwykle 
cenna dla służb dyspozytorskich 
i pogotowia energetycznego jest 
każda informacja od mieszkańców 
o zauważonych uszkodzeniach 
(złamany słup, zerwany przewód, 
iskrzenie na linii itp.).

P.G.: Modnym tematem jest 
obecnie fotowoltaika. Co Pan 
może o tym powiedzieć?

W.C.: Rzeczywiście, wśród na-
szych odbiorców temat mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych budzi coraz 
większe zainteresowanie. Zgodnie 
z ustawą Prawo Energetyczne, 
mikroinstalacja to odnawialne 
źródło energii o łącznej mocy za-
instalowanej nie większej niż 40 
kW, przyłączone do sieci o napięciu 
znamionowym nie większym niż 
110 kV. Zgodnie z uregulowaniami 
prawnymi każdy odbiorca może 
ubiegać się o przyłączenie do sieci 
swojej mikroinstalacji. Jeśli moc 
przyłączanej mikroinstalacji nie 
przekracza aktualnej mocy przy-
łączeniowej klienta, przyłączenie 
następuje na podstawie zgłoszenia 
– w przeciwnym wypadku koniecz-
ne jest złożenie wniosku o określe-
nie warunków przyłączenia. Cała 
procedura przyłączenia mikroinsta-
lacji OZE oraz wymagane do tego 
dokumenty opisane są na naszej 
stronie internetowej www.pgedys-
trybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/
procedury-przylaczeniowe/proce-
dura-przylaczania-mikroinstalacji, 
do której odsyłamy osoby zainte-
resowane tematem. 

P.G.: Dziękuję za udzielenie 
wywiadu.
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY 
OZORKÓW Z DNIA 30.05.2016 r.

Na podstawie:
l art. 49, 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23),
l art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353), 

zawiadamiam, 

że na wszczęte na wniosek z dnia 14.04.2016 r. złożony 
przez Powiat Zgierski, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a, w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 

przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 5150E na od-
cinku Cedrowice – Leśmierz, gmina Ozorków, realizowanego 
na działce nr ewid. 71 – obręb geodezyjny Parzyce i działce nr 
ewid. 34 – obręb geodezyjny Leśmierz, gmina Ozorków w dniu 
30 maja 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Informujemy, że z treścią wydanej decyzji i ze zgromadzoną 
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, pokój Nr 5, w godzinach pracy 
urzędu: poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, 
zawiadomienie niniejsze uznaje się za dokonane po upływie 14 
(czternastu) dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Już po raz drugi Koło Go-
spodyń Wiejskich i Ochotnicza 
Straż Pożarna z Czerchowa 
uzyskali dotację z programu 
„Grant na lepszy start”. Swój 
projekt zatytułowali ,,70 lat 

minęło jak jeden dzień czyli 
historia wsi Czerchów”. Głów-
nym celem projektu było pro-
mowanie historii i lokalnych 
tradycji związanych z tą miej-
scowością – poprzez realizację 

Grant na lepszy start dla Czerchowa
cyklu spotkań i warsztatów 
w okresie od 2 kwietnia do 
23 maja 2016. Ideą przedsię-
wzięcia była również chęć 
zaangażowania mieszkańców 
do wspólnej pracy oraz podej-
mowania przez nich kolejnych 
wspólnych inicjatyw.

Odbiorcami projektu byli 
mieszkańcy Czerchowa. W ra-
mach projektu zaplanowano 
różnorodne działania, by do-
stosować je do różnych grup 
adresatów. W ramach projektu 
zorganizowano m.in. 70-tą 
rocznicę istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czerchowie 
(przy współpracy z mieszkań-
cami), w której udział wzięło 
około 120 osób. Odbyło się 
również spotkanie poświęco-
ne historii tej miejscowości, 
które odbyło się w świetlicy 
wiejskiej. Prelegentami byli 
sami mieszkańcy Czerchowa, 
którzy chcieli podzielić się 

swoją wiedzą o przeszłości 
wsi.  

Przy współpracy ze świet-
licą środowiskową w Czer-
chowie, organizowano również 
warsztaty dla dzieci pod hasłem 
„Jak będę duży to zostanę stra-
żakiem!”. Udział w nich wzięło 
27 dzieci, zarówno w wieku 
szkolnym, jak i przedszkol-
nym. Ponadto odbył się pokaz 
sprzętu strażackiego, w tym 
wozu ratowniczo-gaśniczego. 
Dla wszystkich dzieci uczest-
niczących w zajęciach zaplano-
wano także słodki poczęstunek 
i ognisko. 

W zebraniu podsumowu-
jącym projekt udział wzięli 
wszyscy jego organizatorzy. 
Spotkanie  miało na celu po-
dzielenie się wrażeniami z re-
alizacji tego przedsięwzięcia 
oraz zaplanowanie dalszych 
działań.   

KGW i OSP z Czerchowa

14 maja odbył się w Ozor-
kowie I Ozorkowski Jarmark. 
Na placu Jana Pawła II spotkali 
się sympatycy kultury ludo-
wej oraz lokalnego folkloru. 
W otoczeniu przeróżnych sto-
isk z regionalnym rękodziełem 
oraz tradycyjną żywnością, na 
scenie prezentowali się zapro-
szeni artyści. Swoje wyroby 
rękodzielnicze prezentowa-
ła również Anna Przybylska 
z Leśmierza, która  wiele już 

I Ozorkowski Jarmark
razy brała udział w tego typu 
plenerowych pokazach. Nie 
jarmarku nie mogło oczy-
wiście zabraknąć gminnych 
wykonawców – kapel ludo-
wych i zespołów śpiewaczych 
z Leśmierza, Solcy Wielkiej, 
Tymienicy, Skotnik i Sokolnik. 
Wieczorem na scenie zainsta-
lował się zespół z mocnym 
uderzeniem o nazwie „Flipper 
Band”. 

Pao 
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Uroczystość poprowadziły 
znane wszystkim panie – prze-
wodnicząca Gminnej Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich gmi-
ny Ozorków – Bożena Jan-
kiewicz oraz dyrektor GOK 
– Mirosława Walc. Do sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu przybyło w tym 
dniu wiele zacnych matek 
oraz zaproszeni goście: wójt 
gminy Ozorków –Tomasz 
Komorowski z małżonką, 
przewodniczący Rady Gminy 
Ozorków – Waldemar Szcześ-
niak, proboszcz parafii pw. 
Bożego Ciała w Modlnej – ks. 
Piotr Bratek, prezes Regional-
nego Związku Rolników Kó-

Gminny

łek i Organizacji Rolniczych 
w Łodzi – Krzysztof Banasiak, 
przewodnicząca Regionalnej 
Rady  Kół Gospodyń Wiej-
skich – Zofia Wąsicka, prze-
wodnicząca Komisji Społecz-
nej – Małgorzata Kowalska, 
prezes Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Ozorko-
wie – Leszek Komorowski 
oraz radni z terenu gminy 
Ozorków.

Jako pierwszy w tym dniu 
przemawiał do obecnych mam 
wójt Tomasz Komorowski. 
Składając życzenia, wręczył 
symboliczny bukiet kwia-
tów pani Helenie Banasiak 

29 maja odbyły się gminne obchody Dnia Matki, 
organizowane corocznie przez  Gminną Radę 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Leśmierzu. 
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Dzień Matki
z Borszyna. Przewodniczący 
Rady Gminy Waldemar Sz-
cześniak zapewnił je z kolei 
o otaczającym ich powszech-
nym szacunku i uznaniu za 
codzienny trud poświęcony 
własnym rodzinom. Kolejnym 
gościem występującym przed 
publicznością był  prezes 
Regionalnego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Łodzi – Krzysztof 
Banasiak, który w towarzy-
stwie przewodniczącej Re-
gionalnej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich – Zofii Wąsickiej 
i prezesa Gminnego Związku 
Rolników Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Ozor-
kowie – Leszka Komorow-
skiego  wręczał zaszczytne 
wyróżnienie „Order Serca 
Matkom Wsi”.  Odznacze-
nia przyznano następującym 
mamom: Halinie Cybulskiej 
i Bogusławie Markowskiej 
z KGW Sierpów-Konary, An-
nie Bartczak i Teresie Jurkow-
skiej  z KGW Modlna. Gratu-
lujemy i życzymy wszystkim 
dobrego zdrowia.

Gdy zakończyła się część 
oficjalna, rozpoczął się pro-
gram artystyczny w wykona-
niu młodych gminnych  wy-
konawców – pod kierunkiem 
instruktorów GOK. Młodzie-
żowy zespół folklorystyczny 

z Modlnej – z instruktorem 
Mariuszem Wolskim i opie-
kunem Hanną Stefaniak – to 
bardzo młode pary, które za-
prezentowały tańce i zabawy 
lubelskie. Formacja taneczna 
Cool Kids Dance, sekcji tańca 
towarzyskiego działającego 
w Leśmierzu, zaprezentowała  
mix tańców latynoamerykań-
skich.  Zespół wokalno-instru-
mentalny „Pięciolinia” dzia-
łający przy GOK (pod okiem 
instruktora Daniela Chałup-
nika) zaśpiewał mamom trzy 
swoje piosenki. Znany wszyst-
kim dobrze zespół wokalno-
-instrumentalny „Mirage” 
(działający także pod opieką  
Daniela Chałupnika) bawił 
publiczność wspomagany 
przez swych sprawdzonych 
akompaniatorów. Kapela po-
dwórkowa, ze swym wokalistą 
Grzegorzem Dobierzewskim, 
przypomniała mamom znane 
szlagiery z gatunku utworów 
muzycznych prezentowanych 
przez kapele podwórkowe.                                                                                                                                     

Druga część gminnych 
obchodów Dnia Matki  odbyła 
się w sali OSP w Modlnej, 
gdzie czekał już pyszny poczę-
stunek przygotowany przez 
gospodynie z KGW Modlna. 
Była też muzyka i wesołe 
tańce.                 

Pao

KGW Modlna i KGW Małachowice pragną 
podziękować sponsorom, którzy wspomogli or-
ganizację gminnego Dnia Matki w OSP w Mod-
lnej. W gronie zacnych i życzliwych darczyńców 
znaleźli się: GS „Samopomoc Chłopska” w Ozor-
kowie, BIMAT – Anna i Henryk Wojtczak oraz 
radne gminy Ozorków – Anna Sowińska i Mał-
gorzata Kowalska. 

Serdecznie dziękujemy!
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Z zaproszenia skorzystało 
19 dzieci. Pogoda na szczęście 
dopisała. Uczestników obowią-
zywała określona procedura i re-
gulamin – zbiórka o godz. 8.00, 
następnie losowanie stanowisk 
i (po nęceniu) – od godz. 8.40 
do 10.40 wędkowanie. Jedynym 
z wymogów uczestnictwa w za-
wodach, było to, aby  każdemu 
dziecku towarzyszył co najmniej 
jeden dorosły opiekun. Skutkiem 
tego liczba uczestników imprezy 
zwiększyła się dziesięciokrotnie, 

Wędkarski Dzień Dziecka
Tradycyjnie, koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 45 w Leśmierzu zaproponowało 
dzieciom udział w spławikowych zawodach wędkarskich. Impreza z okazji przypadającego 
trzy dni później Dnia Dziecka odbyła 29 maja w leśmierskim parku.

przekształcając się w rodzinny 
piknik nad wodą.

Na zawodach wędkarskich 
o zwycięstwie decyduje waga ryb 
w gramach, a w przypadku takiej 
samej  wagi – liczba złowionych 
sztuk. Brania dopisywały i złowio-
no ogólnie 131 ryb o łącznej masie 
5.500 gramów.                                                                                          

A oto zwycięzcy:
I  m i e j s c e  –  G a b r y s i a 

Czekalska (28 szt. – 1080 g)                                                                                                                                  
I I  m i e j s c e  –  N i k o l a  A b -
ramczyk (23 szt .  – 820 g)                                                                                                                              

III miejsce – Adaś Zawierucha 
(11 szt. – 460g)                                                                                                                         

Największą rybę złowiła zwy-
ciężczyni zawodów – Gabrysia 
Czekalska. Laureatów uhonoro-
wano pucharami i dyplomami. 
Dzięki hojności sponsorów, bez 
których wszystko wyglądało by 
dużo skromniej, żadne dziecko 
nie odeszło bez nagrody.  Nie za-
brakło słodyczy, napojów i oczy-
wiście kiełbasek z grilla.                                                                                                                                         

Pragniemy serdecznie po-
dziękować i wymienić naszych 

niezawodnych sponsorów: firma 
Ekotrend z Leśmierza, państwo 
Grażyna i Waldemar Dobrowol-
scy z Leśmierza, państwo Marze-
na i Marek Olczak, Krzysztof Łe-
bedowski oraz Krzysztof Latecki.

J. Krzyżanowski

Z początkiem czerwca dla 
gimnazjalistów z klas III w Sol-
cy Wielkiej rozpoczął się czas 
pożegnań i rozstania z tamtej-
szym Zespołem Szkół. Na 2 
czerwca zaplanowano doroczny 
bal, poprzedzony jednak trady-
cyjnym polonezem. Pod okiem 
swych nauczycieli, rodziców 
i zaproszonych gości zapre-
zentowali się w zupełnie inną 
choreografią niż w latach mi-
nionych. Tym razem rolę wio-
dącą w przygotowaniach pełniła 
Agnieszka Szymczak, która 
była również motorem pew-
nych nowości. W tym dniu nie 
usłyszeliśmy utworu Wojciecha 
Kilara, natomiast gimnazjaliści 
zatańczyli poloneza autorstwa 

Bez wątpienia  biblioteka jest 
miejscem spotkań i różnego typu 
warsztatów.  Warto zatem myśleć 
o niej jak o przestrzeni, która in-
spiruje. Biblioteki z terenu gminy 
Ozorków zorganizowały w tym 
czasie spotkania z młodymi czy-
telnikami, którego możemy „wy-
chować”, uczyć i  stymulować.

Przedszkolaki zawitały do 
Gminnej Biblioteka Publicznej 
w Leśmierzu oraz Filii Biblio-

8-15 V Tydzień Bibliotek

tecznej w Pełczyskach. Lekcje 
biblioteczne, które zostały prze-
prowadzone miały na celu wpro-
wadzenie dziecka w świat książek 
i pokazania mu jego piękna i war-
tości. Na koniec spotkania biblio-
tekarze otrzymali od dzieci piękne 
laurki z okazji Dnia Bibliotekarza, 
który przypada 9 maja.

Barbara Manista, 
kierownik  Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Leśmierzu                                                                        

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 
Tydzień Bibliotek. Wydarzenia między 8 a 15 maja mają 
na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. W tym roku hasłem przewodnim imprezy 
było „Biblioteka inspiruje”.

Polonez w nowej odsłonie

Bartosza Chajdeckiego. Muzy-
ka o wiele łagodniej brzmiąca, 
co jednak nie przeszkadzało 
choreografowi stworzyć inte-
resujące widowisko. Ciekawy 
pomysł na dekorację sali oraz 
młodzi tancerze w czerwonych 
muszkach prowadzący partner-
ki na pewno zasługują na dobrą 
ocenę. Były brawa od pub-
liczności, wśród której zasiadł 
sekretarz gminy – Witold Kos-
mowski reprezentujący wójta 
gminy Ozorków. Zachwyceni 
rodzice, nauczyciele i goście, 
w doskonałym nastroju udali się 
do pobliskiego baru Solanka na 
drugą część uroczystości – bal 
gimnazjalny.

                                                               Pao           
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W ostatni majowy 
weekend, mieszkańcy 
Solcy Wielkiej i oko-
licznych miejscowo-
ści byli świadkami 
niezwykłego, jak na 
dzisiejsze czasy, wi-
dowiska. Grupa mi-
łośników koni z tere-
nu gminy Parzęczew 
zorganizowała ma-
jówkę w pobliskim 
Janowie, uczestnikami 
której byli właściciele 
zaprzęgów konnych 

Fantastyczna majówka

28 maja mieszkańcy Sier-
powa zgromadzili się przy 
krzyżu usytuowanym obok 
domu państwa Głodków, by 
uczestniczyć w majowym na-
bożeństwie odprawionym z ich 
inicjatywy ku czci Matki Bożej 
przez wikariusza parafii św. 
Andrzeja Apostoła w Łęczycy 
- ks. Karola Chrapulskiego. 
Po udzieleniu komunii świętej 
obecne panie śpiewały pieśni 

Nabożeństwo 
majowe w Sierpowie

majowe, co bardzo wzruszyło 
ks. Karola. Chcąc przyłączyć 
się do wspólnego śpiewania, 
wyjął z samochodu swoją gitarę 
i wykonał trzy pieśni na cześć 
Matki Bożej, czym niewątpli-
wie zaimponował wszystkim 
zgromadzonym. Otrzymał rów-
nież zaproszenie do udziału w 
kolejnym nabożeństwie ma-
jowym przy krzyżu w Sierpo-
wie, z którym łączy się pewna 

ciekawostka. Według wspo-
mnień mieszkańców, krzyż stał 
dawniej bliżej drogi krajowej, 
lecz nieprzychylny stosunek 

ówczesnej administracji skło-
nił roztropnych sierpowian do 
zmiany jego lokalizacji.    

Pao

W maju rowerowa ekipa 
z Modlnej, wraz ze stowarzy-
szeniem KG Babiniec, prze-
prowadziła w Zespole Szkół 
w Modlnej konkurs plastyczny. 
Impreza odbyła się w ramach 

wraz ze swoimi rodzi-
nami. Najpierw jed-
nak wszystkie bryczki 
wzięły udział w fanta-
stycznej przejażdżce 
pobliskimi drogami. 
Przystanek w Solcy 
Wielkiej pozwolił po-
dziwiać wszystkim 
zainteresowanym do-
rodne konie i zadbane 
pojazdy, które dla nas 
są już rzadkością.                                                                                                                                    

Pao

Konkurs na broszurkę rozstrzygnięty

projektu „Rowerem przez Gmi-
nę Ozorków”.

Konkurs skierowany był do 
grup pozalekcyjnych uczniów 
z klas I-VI SP i I-III Gim. 
Głównym celem konkursu było 

opracowanie materiałów pla-
stycznych, zdjęć i innych infor-
macji, które posłużą do wydania 
ulotki – broszurki promującej 
projekt oraz gminę Ozorków. 

Do konkursu przystąpi-
ły trzy grupy pozalekcyjne. 
31 maja, komisja w składzie: 
Alicja Goślińska – dyrektor 
Zespołu Szkół w Modlnej, 
Tomasz Komorowski – wójt 
gminy Ozorków i Anna Sowiń-
ska – prezes stowarzyszenia KG 
Babiniec w Modlnej, dokonała 
oceny i wyboru najlepszego 
projektu. Po niezwykle burzli-
wej naradzie klasyfikacja pro-
jektów przedstawia się następu-
jąco: I miejsce – grupa świetlicy 
szkolnej – opiekunowie: Anna 

Laskowska i Przemysław Bie-
nias; II miejsce ex aequo – gru-
pa informatyczna – opiekun: 
Justyna Pawlak i grupa Koło 
Przyjaciół Książki – opiekun: 
Magdalena Jagodzińska.

Dziękujemy za ciężką pracę 
i wspaniałe pomysły! Gratulu-
jemy zwycięzcom! 

Nagrody oraz pamiątkowe 
certyfikaty dla uczestników 
zostaną wręczone w dniu za-
kończenia roku szkolnego! 
Autorów wszystkich projek-
tów informujemy, ze na bazie 
Waszych pomysłów zostanie 
wydana broszurka, którą roz-
dysponujemy w całej naszej 
gminie!

Źródło: KG Babiniec
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18 i 19 czerwca, Łódz-
ki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Bratosze-
wicach był corocznym 
organizatorem Targów 
Rolnych. Od kilkunastu 
lat na targach występują 
między innymi gminne 
amatorskie zespoły śpie-
wacze i kapele ludowe, 
które reprezentują gminę 
Ozorków, przygotowując 
godzinne programy ar-
tystyczne. W tym roku, 
w sobotę – 18 czerwca, na 
scenie w Bratoszewicach 
wystąpiła kapela ludowa 
Andrzeja Krajewskiego, 
natomiast w niedzielę dwa 
amatorskie zespoły śpie-
wacze z Solcy Wielkiej 
i Tymienicy, wraz z kapelą 
ludową „Wuja Stasia”.

Sukcesy gminnych zespołów ludowych
I miejsca zajęła kapela ludowa Tadeusza Kubiaka, która 29 maja 
wzięła udział w Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej 
w Sieradzu a 5 czerwca uczestniczyła w Międzywojewódzkim 
Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie. W obu konkursach zespół 
obronił tytuły z poprzednich lat.

Od 24 do 26 czerwca, 
w Kazimierzu Dolnym 
odbędzie się 50. Ogól-
nopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych. 
W sobotę – 25 czerwca 
odbędzie się Jubileuszo-
wy Koncert Mistrzów. 
Organizatorzy zaprosili do 
udziału w tym wydarzeniu 
żyjących laureatów, którzy 
występując na festiwalu 
w różnych kategoriach 
zdobywali przez pół wieku 
główne nagrody „Basz-
ty”. Oczywiście, nie może 
zabraknąć w Koncercie 
Mistrzów najbardziej 
znanej w województwie 
łódzkim kapeli autentycz-
nej „Tadeusza Kubiaka”. 
Organizatorzy festiwalu 
zaprosili zespół, pamięta-

jąc, że pierwszą „Basztę” 
w Kazimierzu, zdobył 
p. Kubiak – w kategorii 
solista-instrumentalista, 
natomiast dwie następne 
– już wraz z kapelą. Ostat-
nią odebrali w czerwcu 
ubiegłego roku. Warto 
jechać 25 czerwca do ma-
lowniczego Kazimierza 
i obejrzeć Jubileuszowy 
Koncert Mistrzów.

 25 czerwca Ochot-
nicza  S t raż  Pożarna 
w Modlnej będzie obcho-
dziła jubileusz 90-lecia. 
Zapraszamy mieszkań-
ców Modlnej do udziału 
w uroczystej mszy świętej 
w intencji druhów, którą 
celebrował będzie pro-
boszcz parafii pw. Bożego 
Ciała – ks. Piotr Bratek. 

Msza święta z udziałem 
pocztów sztandarowych 
wszystkich jednostek OSP 
z terenu gminy, Ozorkowa 

oraz Orkiestry Dętej OSP 
w Solcy Wielkiej rozpo-
cznie się o godzinie 15.00.

Źródło: GOK

Ile można wyczarować 
z niepozornej rzodkiewki, 
cebuli czy kapusty pe-
kińskiej? Przekonały się 
o tym uczestniczki war-
sztatów carvingu zorgani-
zowanych 12 maja przez  
świetlicę w Parzycach. 
Warsztaty z technik rzeź-
bienia w owocach i wa-
rzywach przeprowadzili 
w tutejszej placówce ucz-
niowie Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych w Łodzi, 
wraz z opiekunem - Emilią 

Kaźmierczak. Podczas 
pokazu zaprezentowali 
metody i rodzaje cięcia, a 
także sposoby przechowy-
wania wykonanych rzeźb. 
Następnie uczestniczki, 
pod bacznym okiem in-
struktorów, niestrudzenie 
wycinały, nacinały oraz 
drążyły.  A wszystko po 
to, żeby z papryczki chili 
wyczarować szyszkę, z 
kapusty pekińskiej i ce-
buli kwiat, z marchewki i 
ogórka tulipan oraz motyla 

Warsztaty carvingu i pokazy makijażu
z rzodkiewki. Końcowy 
efekt cieszył oczy! Jak 
zgodnie zapowiedziały 
uczestniczki warsztatów, 
jest to początek ich przy-
gody z tworzeniem tego 
typu jadalnych ozdób. W 
świetlicy planowane są 
kolejne pokazy i szkolenia  
dekoracji stołów.

„Być kobietą w każ-
dym calu”- pod takim 
hasłem odbyły się 25 maja 
w Parzycach warsztaty 
wizażu i podstaw maki-
jażu dla mam - z okazji 
ich święta. Podczas spot-
kania dzieci obdarowały 
swoje mamy pięknymi 
serduszkami z papierowej 
wikliny. Wszystkie panie, 
w miłej atmosferze - przy 
kawie i torcie,  miały moż-
liwość dowiedzieć się, 
jakim są typem kolory-
stycznym i jaka paleta 
kolorów najbardziej im 

pasuje. Instruktor Agata 
Włodarczyk zaprezento-
wała pokazowy makijaż 
wieczorowy i udzieliła 
praktycznych wskazówek 
dotyczących demakijażu 
i makijażu. Wszystkie 
mamy z pomocą wiza-
żystki malowały siebie 
nawzajem, a wszystko po 
to, aby poczuć się kobieco                   
i pięknie.

27 maja w OSP w 
Solcy Wielkiej odbył się 
gminno – świetlicowy  
Dzień Dziecka. Artyści                        
z Cyrku „Obimbolando” 
zaprezentowali akrobacje, 
żonglerkę, sztukę  balansu, 
taniec z hula-hop oraz 
pokaz iluzji w śmiesznej 
oprawie z clownem. Z 
kolei, 1 i 2 czerwca w 
świetlicy w Parzycach i 
Małachowicach dzieci po 
raz kolejny świętowały z 
okazji Dnia Dziecka, tym 

razem pod hasłem „Smacz-
nie, zdrowo, owocowo 
i koktajlowo’’. Impreza 
rozpoczęła się od zabaw i 
konkursów. Następnie od-
były się kreatywne zajęcia 
kulinarne, podczas których 
świetliczaki dowiedziały 
się, jak ważne jest co-
dzienne spożywanie porcji 
owoców. Samodzielne 
przygotowywanie koktajli 
uświadomiło dzieciom, jak 
łatwo i szybko stworzyć 
pyszne, zdrowe i witami-
nowe posiłki. Świetliczaki 
wzięły również udział w 
konkursie na najsmacz-
niejszy i oryginalnie poda-
ny koktajl  owocowy. Kuli-
narne zmagania, zabawy i 
śmieszne konkursy sprawi-
ły dzieciom wiele radości i 
uśmiechu na twarzy.

Agata Włodarczyk, 
świetlice w Parzycach 

 Małachowicach Kolonii
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1 czerwca w przedszkolu 
w Leśmierzu na dzieci czekała 
moc atrakcji przygotowanych 
z ich święta przez nauczycielki 
z placówki. Był to kolejny z cy-
klu kolorowych dni – tym razem 
czerwony. Wszystkie dzieci oraz 
pracownicy przedszkola przy-
szli ubrani na czerwono, ogród 
udekorowano balonami i bibułą 
w tym kolorze, a panie w kuchni 
przygotowały czerwone menu. 

Dzień Dziecka
świętowali na czerwono

W ogrodzie urządzono letnią 
dyskotekę, podczas której dzieci 
mogły wykazać się swoimi ta-
lentami wokalno-ruchowymi. Na 
koniec dnia każdy przedszkolak 
został obdarowany prezentami 
ufundowanymi przez darczyń-
ców, m.in.: przez wójta gminy 
Ozorków -Tomasza Komorow-
skiego oraz lokalnych przedsię-
biorców.

Anna Pruchniewska

W maju spotkania w sokol-
nickiej świetlicy środowisko-
wej skupiały się zajęciach spor-
towych, których celem było 
usprawnienie koordynacji ru-
chowej u młodszych dzieci, 
a u starszych jej wzmocnienie. 
Nie zabrakło również warsztatów 
plastycznych – dzieci wykonały 
różnymi technikami piękne laurki 
z życzeniami z okazji Dnia Matki.

Podopieczni świetlicy wzięli 
również udział w gminno-świet-
licowym Dniu Dziecka, który 
odbył się 27 maja w OSP w Solcy 
Wielkiej odbył się. Artyści z gru-
py cyrkowej „O Bimbolando” 
przenieśli nas w magiczną podróż 
do świata nietuzinkowej rozrywki 

Na sportowo w świetlicy
opartej na ich pasji i talencie. Za-
prezentowali swoje umiejętności 
w żonglerce, sztukach zręcznoś-
ciowych oraz iluzji. Nie zabrakło 
czarodzieja-iluzjonisty i zabaw-
nego klauna, który z wielką wpra-
wą rozśmieszał całą publiczność, 
zarówno tę młodszą, jak i starszą. 
Dzieci chętnie włączyły się do za-
bawy, biorąc udział w sztuczkach 
cyrkowych, pod czujnym okiem 
artystów. Prezenterzy dali wspa-
niały pokaz swoich umiejętności 
oraz dostarczyli widzom dużą 
dawkę wrażeń i dobrego humoru.

Karolina Zawierucha-
-Steglińska, świetlica 

środowiskowa 
w Sokolnikach Lesie

Zakończył się drugi etap 
konkursu recytatorskiego adre-
sowanego do uczniów klas I-III 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Ozorków. Uczniowie 
musieli wybrać jeden wiersz 
Doroty Gellner. Podczas pierw-
szego etapu konkursu, komisje w 
każdej szkole wybierały jednego 
reprezentanta z poszczególnych 
klas. Rozstrzygnięcie odbyło 
się 23 maja w Zespole Szkół w 
Modlnej. Wzięło w nim udział 
13 reprezentantów wyłonionych 
podczas pierwszego etapu.

Cele konkursu to m.in.: po-
pularyzacja literatury dziecięcej, 
doskonalenie umiejętności recy-
tatorskich i poprawnej wymo-
wy, rozbudzanie wrażliwości na 
piękno poezji, rozwijanie zainte-
resowań i zdolności uczniów, a 

Rozstrzygnięcie konkursu 
recytatorskiego w ZS w Modlnej

także poszukiwanie nowatorskich 
interpretacji utworów.

Czteroosobowe jury z Zespo-
łu Szkół w Modlnej - w składzie: 

Alicja Goślińska - dyrektor, Anna 
Sadecka - wicedyrektor, Marzen-
na Rybak i Anna Pisera - wyłoniło 
następujących laureatów:

I miejsce – Wiktoria Sobczak, 
kl. I b SP w Modlnej

II miejsce – Patrycja Furma-
niak, kl. III SP w Leśmierzu, Mar-
tyna Malek, kl. III SP w Modlnej

III miejsce – Michalina Ja-
godzińska, kl. II SP w Solcy 
Wielkiej, Martyna Śnieg, kl. II 
SP w Solcy Wielkiej

Wyróżnienie – Jakub Frąt-
czak, kl. I a SP w Modlnej, 

Aleksandra Granosik, kl. II SP 
w Modlnej, Julia Jędrzejczak, kl. 
I SP w Leśmierzu

Organizatorkami konkursu 
były: Agnieszka Stańczyk, Mag-
dalena Jagodzińska i Agnieszka 
Staniszewska z Zespołu Szkół w 
Modlnej. Laureaci i wyróżnieni 
uczniowie otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, a pozostali 
uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 
Dziękujemy Radzie Rodziców 
Zespołu Szkół w Modlnej za 
ufundowanie nagród.

Źródło: ZS w Modlnej
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Świętowali rodzinnie 
w przedszkolu

31 maja w przedszkolu 
w Leśmierzu odbył się piknik 
rodzinny, którego gościem 
honorowym był wójt gminy 
Ozorków – Tomasz Komo-
rowski. W programie imprezy 
przewidziano: występy dzieci 
przygotowane z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca, zaba-
wy integracyjne z zespołem 
muzycznym ART-ES z Pa-
bianic, zdrowy poczęstunek 
dla dzieci ( szaszłyki z piersi 

kurczaka oraz owoce przy-
niesione przez rodziców), 
a także grillowanie kiełba-
sek dla rodziców, którym 
sprawnie zajęli się tatusiowie 
przedszkolaków. Organi-
zację imprezy wspomogło 
wielu darczyńców, którym 
w imieniu dzieci, rodziców 
i pracowników przedszko-
la serdecznie dziękujemy. 

Anna Pruchniewska
17 maja,  dzieci z przedszkola w Leśmierzu były na wy-

cieczce w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie, podczas której 
własnoręcznie przygotowały podpłomyki z wody, mąki i soli 
w tamtejszej piekarni. Poznali również właściwości i sposoby 
działania pieca chlebowego. Ciekawym punktem wycieczki była 
prezentacja i omówienie dostępnych rodzajów chleba. Następ-
nie wszyscy uczestnicy zwiedzili zabytkowy wiatrak – koźlak. 
Każdy otrzymał również swój samodzielnie przygotowany 
podpłomyk.                                                                                                                            

Anna Pruchniewska 

W Zagrodzie 
Młynarskiej w Uniejowie

W roku krajoznawstwa 
polskiego to właśnie Beskid 
Sądecki gościł młodych tury-
stów ze środowisk wiejskich, 

Ogólnopolski Zlot 
w Nowym Sączu

którzy w dniach 20-22 maja 
wzięli udział w XII Ogólno-
polskim Zlocie Młodzieży 
Wiejskiej PTTK. Organiza-

torem imprezy był Oddział 
PTTK „Beskid” w Nowym 
Sączu. 

W Zlocie wzięła udział 
10-osobowa grupa z Zespołu 
Szkół w Leśmierzu. Podczas 
3-dniowego pobytu na Ziemi 
Sądeckiej, organizatorzy za-
pewnili uczestnikom mnóstwo 
wrażeń i atrakcji. 

Turyści zwiedzili Stary 
Sącz – urocze beskidzkie 
miasteczko o średniowiecznej 
historii, z klasztorem ufundo-
wanym przez św. Kingę. 

Jadąc malowniczą Doliną 
Popradu, dotarli do najpięk-
niejszych polskich uzdrowisk: 
Piwnicznej Zdroju, Muszyny 
oraz Krynicy Zdroju. 

Odwiedzili także cerkiew 
greckokatolicką w Szczaw-
niku i Pasiekę „Barć” w Ka-

miannej. Podczas sobotniego 
ogniska prezentowali z kolei 
swój region. 

Wizyta w Miasteczku Ga-
licyjskim i na starówce w No-
wym Sączu zakończyła udaną 
imprezę turystyczną. 

Wszyscy uczestnicy zlotu 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki ufundowa-
ne przez organizatorów i Za-
rząd Główny PTTK z siedzibą 
w Warszawie. 

Składamy podziękowania 
prezesowi Oddziału PTTK 
w Łęczycy – Pawłowi Czar-
neckiemu, za ufundowanie 
koszulek dla uczestników 
imprezy. 

Katarzyna Ogonowska, 
ZS w Leśmierzu
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 Do wspólnej zabawy przy-
łączyły się zaproszone placówki 
z terenu miasta i gminy Ozorków 
– szkoły podstawowe z Modlnej 
i Solcy Wielkiej oraz gimna-
zja z Modlnej, Solcy Wielkiej  
i Ozorkowa. Nie zabrakło także 
drużyn gospodarzy. W ponad 
dwugodzinnych zmaganiach umy-
słowych, przy dopingu kibiców, 
na 3-osobowe drużyny czekały 
liczne konkurencje związane  

Wielki „Ekoturniej” w ZS w Leśmierzu
„Przyrodo, ach to Ty!” – to hasło Międzyszkolnego 
Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 25 
maja w Zespole Szkół w Leśmierzu – z okazji 
przypadającego dzień wcześniej Europejskiego Dnia 
Parków Narodowych.

z tematyką przyrodniczą i ekolo-
giczną. Uczniowie rozpoznawali 
gatunki ptaków, drzew i krzewów, 
rozwiązywali krzyżówki i inne 
łamigłówki. Przygotowali także 
hasła i transparenty nawiązujące 
do charakteru imprezy. 

Po  bardzo  wyrównane j 
rywalizacji,w kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zaję-
ła drużyna z Modlnej, II miej-
sce – drużyna z Solcy Wielkiej, 

a III – drużyna z Leśmierza.  
W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężyło Gimnazjum w Ozor-
kowie, II miejsce zajęła drużyna 
z Leśmierza, III – drużyna z Solcy 
Wielkiej, a IV drużyna z Modlnej. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe 
zakupione ze środków pozyska-
nych z WFOŚiGW w Łodzi –  
w ramach programu edukacji 
ekologicznej „Tropami zwierząt”. 

Katarzyna Ogonowska, 
ZS w Leśmierzu

„Zwierzęta chronione w Polsce” i „Tro-
pami dzikiej przyrody” to szkolne konkursy, 
które odbyły się w Zespole Szkół w Leśmie-
rzu, w ramach programu edukacji ekolo-
gicznej „Tropami zwierząt”. 

Pierwszy z nich skierowany był do uczniów 
szkoły podstawowej. Zadaniem dzieci było 
wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 
zwierzaka objętego ochroną w Polsce. 
Wyniki konkursu:
w kategorii klas 1-3:
I miejsce: Kinga Kowalczyk, kl. 2
II miejsce: Ola Jakubowska, kl. 2
III miejsce: Ewa Kaźmierczak, kl. 1a
IV miejsce: Gabrysia Banaszewska, kl. 2
V miejsce: Kasia Marczak, kl. 1b
V miejsce: Marika Matusiak, kl. 1a 
Wyróżnienie: Wiktoria Bartosik, kl. 3
Wyróżnienie: Michalina Potakowska, kl. 1b
Wyróżnienie: Ania Tomczak, kl. 3
W kategorii klas 4-6:
I miejsce: Magda Izydorczyk, kl. 5
II miejsce: Dominika Granosik, kl. 6
III miejsce: Zuzanna Woźniak, kl. 5
IV miejsce: Ksawery Bakalarz, kl. 5
V miejsce: Jarosław Grabarczyk, kl. 4

Do gimnazjalistów skierowany był kon-

Konkursy „EKO”
w ZS w Leśmierzu

Zespół Szkół w Leśmierzu był organi-
zatorem Międzyszkolnego Konkursu Foto-
graficznego „Fauna Polski w obiektywie”, 
który skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z miasta i 
gminy Ozorków. Uroczyste podsumowanie 
odbyło się 25 maja.  

W uroczystej gali uczestniczyli laureaci 
wraz z opiekunami. Wręczeniu nagród towa-
rzyszyła wystawa prac konkursowych, których 
wpłynęło 34. 
Wyniki konkursu:
w kategorii klas 1-3 SP:
I miejsce: Maria Baranowska – SP nr 5 w 
Ozorkowie
II miejsce: Kinga Zawierucha – SP w Le-
śmierzu
III miejsce: Mateusz Zając – SP nr 5 w Ozor-
kowie
IV miejsce:Weronika Komorowska – SP nr 4 
w Ozorkowie
IV miejsce: Alicja Marczewska – SP w Le-
śmierzu
IV miejsce: Julia Grochowina – SP w Solcy 
Wielkiej
wyróżnienia: 
Marika Dembińska – SP nr 5 w Ozorkowie
Aleksandra Kolasa – SP nr 5 w Ozorkowie

Anna Miksa – SP nr 5 w Ozorkowie
Roksana Wojciechowska – SP w Leśmierzu 
w kategorii klas 4-6 SP:
I miejsce: Klaudia Cybulska – SP w Modlnej
II miejsce: Julia Szwęcka – SP w Leśmierzu
III miejsce: Zofia Świderska – SP nr 4 w 
Ozorkowie
IV miejsce: Paweł Miksa -  SP nr  5 w Ozor-
kowie
V miejsce: Jarosław Grabarczyk -  SP w Le-
śmierzu
w kategorii klas I-III Gimnazjum:
I miejsce: Ewelina Pietrzak – Gimnazjum w 
Leśmierzu
II miejsce: Dawid Kucharski – Gimnazjum w 
Leśmierzu
III miejsce: Aleksandra Browarska –Gimna-
zjum w Leśmierzu
IV miejsce: Artur Ciesielski – Gimnazjum w 
Ozorkowie 
V miejsce: Dominik Grabarczyk – Gimnazjum  
w Leśmierzu

Wystawę można będzie oglądać do końca 
roku szkolnego w siedzibie szkoły. 

Wszystkie nagrody dla laureatów zaku-
piono ze środków pozyskanych z WFOŚiGW 
w Łodzi - w ramach programu edukacji eko-
logicznej „Tropami zwierząt”.

kurs multimedialny. Zadaniem uczestników 
było wykonanie prezentacji multimedialnej 
o zagrożonych gatunkach zwierząt żyjących 
w polskich parkach narodowych.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Aleksandra Browarska, kl. Ib
II miejsce: Aleksandra Pawlak, kl. II
Wszystkie nagrody dla laureatów zaku-

piono ze środków pozyskanych z WFOŚiGW 

w Łodzi w ramach programu edukacji ekolo-
gicznej „Tropami zwierząt”.

Katarzyna Ogonowska

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
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12-osobowa grupa uczniów 
z klasy 5 SP w Leśmierzu, we 
współpracy z Ogólnopolskim 
Towarzystwem Ochrony Ptaków, 
przystąpiła do projektu „Bliżej 
natury – identyfikacja i meryto-
ryczne przygotowanie lokalnych 
animatorów przyrodniczych”. 
Projekt ten skierowany jest do 
osób, które zamieszkują obszary 
Natura 2000 lub ich bezpośrednie 
sąsiedztwo. 

Przedsięwzięcie ma na celu 
podniesienie wiedzy na temat 
bogactwa przyrodniczego tych 
terenów oraz zaangażowanie 
społeczeństwa w działania na 
rzecz ochrony przyrody. Najbli-
żej położony obszar naturowy to 
Pradolina Warszawsko-Berlińska. 
W ramach europejskiej sieci Na-
tura 2000 należy do dyrektywy 
ptasiej. Jest obszarem specjalnej 
ochrony ptaków o kodzie  PLB 

Bliżej natury – edukacja w Pradolinie 
Warszawsko-Berlińskiej

100001. Przedmiotem ochrony 
w pradolinie są przede wszystkim 
takie ptaki jak: bąk zwyczajny, 
błotniak stawowy, błotniak łąko-
wy, kropiatka, zielonka, derkacz, 
siewka złota, batalion, rybitwa 
białowąsa, rybitwa czarna, po-
dróżniczek, gąsiorek, zausznik, 
gęś zbożowa, gęś białoczelna, 
gęś gęgawa, cyranka, płaskonos, 
rycyk, kulik wielki, krwawodziób. 
Występuje tu także największy 
drapieżny ptak w Polsce – bielik. 
Największym zagrożeniem dla 
tego terenu jest osuszanie. Prado-
lina Warszawsko-Berlińska jest 
jednym z najbogatszych miejsc 
pod kątem występowania pta-
ków wodno-błotnych w Polsce 
środkowej. „Wodniczki”, w ra-
mach lokalnej kampanii, wzięły 
udział w przyrodniczych rajdach 
pieszych i rowerowych wzdłuż 
pradoliny – „Powitanie Wios-

ny”, Rajd „Zielony” i „Zlot do 
Środka Polski” – przygotowały 
ciekawe prezentacje multime-
dialne o obszarze chronionym  
i zaprezentowały je w szkole. Pod-
czas rajdu pieszego w okolicach 
Głogowca, w dolinie Neru, udało 
się zaobserwować uczniom parę 
żurawi i kuliki wielkie. 

„Wodniczki” to: Julia Szwę-
cka, Magda Izydorczyk, Zuzanna 
Woźniak, Oliwia Zasada, Zuzanna 
Kasierska, Katarzyna Ciesielska, 
Mateusz Ciesielski, Kornelia 
Dospiał, Małgorzata Kawecka, 
Amelia Graczyk, Zuzanna Milcza-
rek i Klaudia Maciejewska.

Katarzyna Ogonowska

25 maja uczniowie klasy „0”, Ia i Ib, wraz z wychowawcami – Zdzi-
sławą Józwiak, Hanną Stefaniak i Agnieszką Stańczyk, gościli w Zespole 
Szkół w Modlnej mamy – z okazji przypadającego nazajutrz Dnia Matki. 
Dzieci przygotowały część artystyczną – wierszyki, piosenki i tańce. 
Mamy z zainteresowaniem oglądały występy swoich pociech, robiły 
im zdjęcia i nagradzały gromkimi brawami. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć składania życzeń.  Dzieci obdarowały również swoje mamy 
przygotowanymi wcześniej laurkami. Po części artystycznej przyszedł 
czas na słodki poczęstunek. 

Agnieszka Stańczyk, Hanna Stefaniak, 
Zdzisława Józwiak

Dzień Matki w Zespole 
Szkół w Modlnej

,,Mój ulubiony bohater baj-
kowy” to konkurs, w którym 
udział wzięły dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I- III szkół 
podstawowych z gminy Ozor-
ków i gościnnie Przedszkole 
Miejskie nr 3 z Ozorkowa.

Oto wyniki konkursu:
kategoria przedszkola:
I miejsce: Nikola Malanow-
ska – Przedszkole Miejskie nr 3 
w Ozorkowie
II miejsce: Paweł Krakow-
ski – Przedszkole Miejskie nr 3 
w Ozorkowie
III miejsce: Liliana Stawi-
cka – Przedszkole Gminne w Le-
śmierzu
kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce: Filip Pietruszew-
ski – Szkoła Podstawowa w Le-
śmierzu
II miejsce: Weronika Rat-
ko – Szkoła Podstawowa w Mod-
lnej
III miejsce:  Marcel Mar-

czak – Szkoła Podstawowa w Sol-
cy Wielkiej
wyróżnienia:
Amelia Szymańska – Przedszko-
le Gminne w Leśmierzu
Wiktoria Zawierucha – Przed-
szkole Gminne w Leśmierzu
Filip Majchrzak – Przedszkole 
Miejskie nr 3 w Ozorkowie
Julita Kulesza – Szkoła Podsta-
wowa w Leśmierzu
Alicja Marczewska – Szkoła 
Podstawowa w Leśmierzu
Natalia Ciesielska – Szkoła pod-
stawowa w Solcy Wielkiej
Maria Kaźmierczak – Szkoła 
podstawowa w Solcy Wielkiej

 
Nagrodzone prace można 

podziwiać na stronie internetowej 
Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej. 
Gratulujemy wszystkim zwycięz-
com i wyróżnionym! 

Barbara Kozińska-
Arkuszewska, 

Agnieszka Polak

,,Mój ulubiony bohater 
bajkowy” – rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego
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16 maja w Zespole Szkół 
w Modlnej odbyło się spotkanie 
z Dorotą Mularczyk – autorką 
powieści dla dzieci   i młodzieży. 
Udział w nim wzięli uczniowie 
klas III – VI szkoły podstawowej 
oraz uczniowie I klasy gimna-
zjum. 

Pisarka opowiedziała uczniom 
o początkach swojej  twórczo-
ści – o tym, że pewnej nocy jej 
małe dziecko nie pozwalało jej za-
snąć i dlatego sięgnęła po pióro… 
W ten sposób powstała powieść 

Spotkanie autorskie 
z Dorotą Mularczyk

„Przejście 1”. Uczniowie poznali 
również poszczególne etapy po-
wstawania książki – od autora do 
czytelnika. 

Spotkanie zorganizowane 
zostało w ramach stałej akcji 
popularyzowania czytelnictwa 
prowadzonej przez szkolną bi-
bliotekę, której jedną z form jest 
organizowanie spotkań z autorami 
książek.  

Magdalena Jagodzińska, 
nauczyciel bibliotekarz 

w ZS w Modlnej 6 maja w Zespole Szkół 
w Solcy Wielkiej odbył się rajd 
pieszy dla całej społeczności 
szkolnej. W ten sposób uczniowie 
i nauczyciele uczcili obchody 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Na każdą z grup czekały zadania 
dotyczące historii, geografii, 
kultury i sztuki naszego kraju. 
Uczestnicy rajdu zmierzyli się 
m.in. z szyframi, pisaniem wier-
szy, samarytanką. Najważniej-
szym zadaniem podczas rajdu 
było nagranie filmiku ilustrują-
cego współczesny patriotyzm. 
Wędrując z majową pieśnią na 
ustach, uczniowie poznawali 
najbliższą okolicę, z jej przyrodą 
i perełkami architektonicznymi. 

Uczniom klasy I gimnazjum 
towarzyszył podczas rajdu  jeden 
z zaproszonych gości – Walde-
mar Szcześniak – przewodni-
czący Rady Gminy Ozorków. 
O bezpieczeństwo uczestników 
rajdu zadbali funkcjonariusze 
komisariatu policji w Ozorkowie, 
którzy patrolowali trasę marszu. 
Po zakończeniu wędrówki jury, 
którego honorowym członkiem 

Plenerowa lekcja patriotyzmu 
w  Solcy Wielkiej

został Tomasz Komorowski – wójt 
gminy Ozorków, sprawdziło 
poprawność wykonanych zadań. 
Uczniowie mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami służb, 
które na co dzień dbają o bezpie-
czeństwo obywateli. Swoją obec-
nością zaszczycili nas żołnierze 
z JW w Leźnicy Wielkiej oraz 
JRG Państwowej Straży Pożar-
nej w Ozorkowie. Atrakcjami, 
które najbardziej przypadły do 
gustu, szczególnie najmłodszym 
uczniom były pokazy sprzętu 
wojskowego i strażackiego oraz 
pokazowa musztra przeprowadzo-
na przez żołnierzy. Na zakończe-
nie plenerowej lekcji patriotyzmu 
na wszystkich czekała wojskowa 
grochówka. 

Opiekunowie SU dziękują 
za pomoc w organizacji rajdu 
ks. Andrzejowi Borczykowi, do-
wódcom JW w Leźnicy Wielkiej 
i JRG Państwowej Straży Pożarnej 
w Ozorkowie oraz komendantowi 
komisariatu policji w Ozorkowie.

Kamila Niedźwiedź, 
Anna Sitarz,

Aleksandra Staniewska13 maja,  z okazji Tygo-
dnia Bibliotek, filię biblioteczną  
w Pełczyskach odwiedziły dzieci 
z oddziału przedszkolnego w Ze-
spole Szkół w Solcy Wielkiej. 
Przedszkolaki wysłuchały bajki 
„ O krasnoludku, który chciał 
zostać elfem. Następnie zadaniem 
przedszkolaków było wykonanie 
kolorowej ilustracji przedstawia-
jącej krasnale, elfy, biedroneczki, 
kolorowe łąki. Efekty starań dzieci 
można podziwiać w bibliotecznej 
galerii. Kolejną niespodzianką 
były zagadki o bajkach i baśniach, 
a zadaniem przedszkolaków było 
odgadnięcie, z jakiej bajki po-
chodzą wylosowane przez nich 
obrazki.  W nagrodę za udział 

Krasnale i elfy 
w gminnej świetlicy

w zajęciach dzieci otrzymały 
pamiątkowe zakładki do książek.

27 maja obchodziliśmy świet-
licowy Dzień Dziecka, który 
odbył się w OSP w Solcy Wiel-
kiej. Liczne grono dzieci, rodzi-
ców i dziadków z Solcy, Parzyc, 
Sierpowa, Czerchowa, Sokolnik 
i Małachowic  bawiło się we-
soło podczas występu Cyrku 
O’bimbolando. Podziwialiśmy 
magiczne sztuczki, pokaz akro-
bacji, a chętne i odważne dzieci  
mogły dotknąć węża i pogłaskać 
królika. 

Agnieszka Tomczak, 
filia biblioteczna 

i świetlica w Pełczyskach 
oraz świetlica  w Skromnicy
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Tytuł Mistrza Powiatu Zgierskiego 
w Piłce Nożnej Dziewcząt zdobyła druży-
na ze Szkoły Podstawowej w Leśmierzu. 
Turniej odbył się 12 maja na orliku MO-
SiR w Zgierzu. Do zawodów przystąpiły 4 
drużyny.

Wygraliśmy wszystkie mecze w pięknym 
stylu. Bramki dla naszego zespołu zdobyły: 
Julia Szwęcka (6) i Wiktoria Piotrowska (4).

Skład drużyny:
Wiktoria Piotrowska, Roksana Domagała, 

Julia Szwęcka, Natalia Czaplińska, Angelika 
Domagała, Daria Olejniczak, Izabela Mo-
drzejewska, Karina Andrzejczak, Zuzanna 
Czaplińska.

Dziewczęta awansowały do Mistrzostw 
Rejonu, które odbyły się 30 maja w Poddębi-
cach. Dziękujemy zawodniczkom za świetną 
grę, piękną postawę sportową, zaangażowanie 
i ducha walki. Życzymy im dalszych sukce-
sów!                             Dorota Nowakowska

Najlepsze piłkarki powiatu zgierskiego

Wyniki turnieju:

1.SP Le-
śmierz

2.SP Sol-
ca Wielka

3.SP 4 
Ozorków

4.SP 12 
Zgierz PKT MIEJSCE

1. SP Le-
śmierz 5:0 3:0 2:1 6 I

2. SP Sol-
ca Wielka 0:5 1:1 1:0 4 II

3. SP 4 
Ozorków 0:3 1:1 2:3 1 IV

4. SP 12 
Zgierz 1:2 0:1 3:2 3 III

Do turnieju przystąpiły 4 
drużyny z rejonu - mistrzynie  
powiatów. Rozgrywki toczyły 
się systemem rozgrywek „każ-
dy z każdym”. Drużyna dziew-
cząt z SP w Leśmierzu zajęła II 
miejsce, pokonując rywalki ze 
Świnic i Woli Zaradzyńskiej, 
przegrała natomiast 1 bramką 
z SP z Brzegu.

Skład reprezentacji z SP 
w Leśmierzu był następujący: 
Roksana Domagała, Angelika 
Domagała, Julia Szwęcka, 
Wiktoria Piotrowska, Natalia 
Czaplińska, Zuzanna Kasier-
ska, Zuzanna Czaplińska, 
Karina Andrzejczak, Izabela 
Modrzejewska.

Poniżej wyniki mistrzostw 
przedstawiają się następu-
jąco:

Dorota Nowakowska

Drużyna z SP w Leśmierzu 
wicemistrzem rejonu

X
1.SP 
Le-

śmierz

2.SP 
Świnice

3.SP 
Brzeg

4.SP Wola 
Zaradzyń-

ska
PKT BRAM-

KI MIEJSCE

1.SP Le-
śmierz X 1:0 0:1 1:0 6 2:1 II

2.SP Świ-
nice 0:1 X 0:0 4:0 4 4:1 III

3.SP Brzeg 1:0 0:0 X 1:0 7 2:0 I
4.SP Wola 
Zaradzyń-

ska
0:1 0:4 0:1 X 0 0:6 IV

13 maja odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu w Piłce Nożnej 
„6” Chłopców w kategorii szkół 
podstawowych. Turniej rozegrany 
został w Zgierzu na Stadionie ZKS 
„Włókniarz”. Nasza reprezentacja, 
w składzie: Julian Kmieć, Wik-
tor Goncikowski, Miłosz Ko-
lasa, Adam Barylski, Krystian 
Gomulak, Jakub Bednarek, 
Krystian Banasiak, Mateusz 
Frątczak, Gracjan Błachowicz, 
zajęła II miejsce, zdobywając 
wicemistrzostwo powiatu.        

W turnieju udział wzięło pięć 
drużyn z powiatu zgierskiego: SP 
w Modlnej, SP nr 5 ze Zgierza, 
SP nr 5 z Ozorkowa, SP nr 1 
z Głowna, SP z Aleksandrowa 
Łódzkiego. Zawody rozegrano 
w systemie „każdy z każdym”. Na-
sza drużyna przegrała tylko jeden 
mecz z drużyną z Głowna, która 
wygrała turniej i zakwalifikowała 
się do dalszych rozgrywek. Nasi 
sportowcy wykazali się dużym 
zaangażowaniem i walką do ostat-
niej minuty. Mecze były bardzo 
emocjonujące, pełne pięknych 
goli i efektownych parad bramkar-
skich. Gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów.          Justyna Pawlak

30 maja, w SP nr 1 w Poddębicach odbyły się Mistrzostwa 
Rejonu - 1/2 Finału Wojewódzkiego w Minipiłce Nożnej „6” 
Dziewcząt Szkół Podstawowych. Impreza zorganizowana 
została w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Młodzi piłkarze 
wicemistrzami
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Uczniowie rywalizowali w na-
stępujących  konkurencjach lekko-
atletycznych: bieg na dystansie 60 
m, skok w dal ze strefy o długości 
1m, skok wzwyż. Reprezentacje 
szkół walczyły o trofea sportowe 
ufundowane przez wójta gminy 
Ozorków. W klasyfikacji drużyno-

Mistrzostwa ZS 
w lekkiej atletyce
Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych gminy Ozorków 
w lekkiej atletyce odbyły się 31 maja na obiektach sportowych  
Zespołu Szkół w Modlnej. Organizatorami zawodów byli 
nauczyciele WF-u z Modlnej oraz pozostałych gminnych szkół, 
a także dyrekcja ZS Modlna. 

wej najlepiej wypadli  sportowcy 
Zespołu Szkół w Leśmierzu.
Lokaty szkół podstawowych:
I miejsce – SP Leśmierz
II miejsce – Solca Wielka            
III miejsce – SP Modlna  
Lokaty szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum w Le-

śmierzu         
II miejsce –  Gimnazjum w Mod-
lnej    
III miejsce –  Gimnazjum w Solcy 
Wielkiej.

Gościem imprezy był wójt 
Tomasz Komorowski, który pod-

czas podsumowania zawodów 
wręczył, w towarzystwie dyrektor 
Zespołu Szkół w Modlnej – Alicji 
Goślińskiej, medale i puchary oraz 
gratulował osiągnięć sportowych 
czołowym zawodnikom i druży-
nom.                                       Pao   

Od 25 do 29 maja w Lidzbarku 
Warmińskim, w hotelu Termy 
Warmińskie, zostały rozegrane 
finały XXII Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Ha-
lowych (Mistrzostwa Polski 16-18 
lat) w brydżu sportowym (po czte-
rech latach powrót do poprzedniej 
nazwy). Województwo łódzkie 
reprezentowali tylko nasi zawod-
nicy: Milan Chyliński, Jakub Ja-
nasiak i Jarosław Walczak. Dwaj 
pierwsi zawodnicy, w turnieju par 
na maksy, zajęli 9-te (56,73%), 
a w turnieju par na impy 6-te 
(+77,22 impa) miejsce. Jarosław 
Walczak, w parze z Oskarem Try-
busem (małopolskie), w turnieju 

Brydżowe rozgrywki

par na maksy zajął 5-te (57,69%), 
a w turnieju par na impy 12-te 
(+43,72 impa) miejsce. Szkoda, że 
przed zawodami zaniedbali trochę 
treningi. Walczakowi w turnieju 
par na maksy do medalu zabrakło 
zaledwie 0,18%, a Chylińskiemu 
i Janasiakowi tylko 5,09 impa. 
Medale były tak blisko. Na 70 
rozegranych rozdań w każdym tur-
nieju,  trzeba było tylko w jednym 
uzyskać lepszy wynik. 

3 czerwca, w Gimnazjum nr 
1 w Ozorkowie, w ramach ob-
chodów Dni Ozorkowa, zostały 
rozegrane Otwarte Mistrzostwa 
Ozorkowa w brydżu Sportowym. 
Zawody patronatem objął bur-

mistrz Ozorkowa – Jacek Socha, 
który był również fundatorem 
pucharów dla najlepszych trzech 
par w kategorii open oraz dla 
najlepszej pary młodzików (obaj 
zawodnicy do 15 lat). 

Do zawodów zgłosiło się 13 
par. Rozegrano 26 rozdań na zapis 
maksymalny. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, różnice między 
wynikami par niewielkie. Trze-
cia i czwarta drużyna uzyskały 
identyczny wynik. O miejscu na 
podium zdecydował bezpośredni 
wynik w pojedynku między tymi 
parami. Mistrzami Ozorkowa 
zostali seniorzy – Włodzimierz 
Choinkowski i Andrzej Zapałow-
ski, I wicemistrzami – Łukasz 
Domalążek i Piotr Chojnacki, II 
wicemistrzami – juniorzy Jakub 
Janasiak i Krzysztof Maciak. 
Pechowe czwarte miejsce, z tym 
samym wynikiem co trzecia para, 

zajęli – młodzik Sebastian Woj-
tczak i amator Jacek Jarosik. 
Puchar dla najlepszej pary mło-
dzików zdobyli dwunastolat-
kowie – Zofia Duda i Łukasz 
Bartosik. Wyprzedzili rutynowaną 
parę piętnastolatków – Radosława 
Lityńskiego i Mirosława Syncerka 
oraz Julię Bojanowską i Kacpra 
Wierzbowskiego. Link do wy-
ników ogólnopolskich: https://
bridgespider.com

 Młodzież myślami jest już 
na obozie brydżowym. Dzięki 
dofinansowaniu, trzynaście osób 
za niewielką odpłatnością wy-
jedzie 25 czerwca na 12 dni do 
pensjonatu „Perła Gór” w Nowej 
Wsi, w powiecie kłodzkim. Będzie 
czas na naukę i grę w brydża, 
aktywny wypoczynek (wędrówki 
po górach sudeckich) i zwiedzanie 
(wycieczka do Czech).                                                                                                                                         

Henryk Chojnacki, trener

Kończą się rozgrywki piłkarskie w sezonie 2015/2016. Drużyna kl. 
A  – LKS Sierpów zajmuje środkowe lokaty  w tabeli, natomiast w kl. B 
najlepiej wiedzie się drużynie z Małachowic i kolejno: Cedrowic, Mod-
lnej, Czerchowa, Skromnicy i Wróblewa. Drużyny zakończyły rozgrywki 
11 czerwca, by już za tydzień przystąpić do meczów eliminacyjnych 
turnieju piłkarskiego LKS gminy Ozorków o „Puchar Wójta”. Mecz 
finałowy odbędzie się 26 czerwca w Sierpowie o godzinie 15.00.    Pao

Rozgrywki piłkarskie na finiszu


