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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 lipcowego wydania) 
i do końca grudnia dostarczą je do 
siedziby redakcji, wylosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do 
udziału w zabawie.                   MK-C 

Nasi przezorni czytelnicy, uzbrojeni 
w parasole, wzięli udział w losowaniu trzech 
nagród. Sponsorów reprezentował wiceprezes 
zarządu BS Ozorków – Bogusław Gieraga. Do 
losowania kopert z kuponami chętnie zgłosiła 
się przedszkolanka – Ania z Leśmierza. Po wy-
mieszaniu kuponów złożonych do skrzyneczki 
nastąpiło losowanie 3 kopert z nazwiskami 
uczestników konkursu. Osoby wyłonione, na 
oczach zgromadzonej publiczności, stały się 
właścicielami zakupionych przez BS Ozorków 
nagród. Nasi sponsorzy ufundowali kuchenkę 
mikrofalową, odkurzacz i radioodtwarzacz. 

Pani Wiesława Pietrzak z Maszkowic wygrała 
odkurzacz, Pani Anna Zelek z Ozorkowa – 
mikrofalę, a Pan Bronisław Zasada z Solcy 
otrzymał radioodtwarzacz. Gratulujemy 
szczęśliwym laureatom i dziękujemy wszyst-
kim obecnym na losowaniu czytelnikom za 
wspólne promowanie czytelnictwa prasy 
lokalnej gminy Ozorków. Szczególnie ser-
deczne podziękowania należą się zarządowi 
Banku Spółdzielczego w Ozorkowie za ufun-
dowanie atrakcyjnych nagród dla czytelników 
Gminniaka.                  

 Pao

Nagrody dla czytelników rozdane

26 czerwca, na boisku piłkarskim w Sierpowie (podczas przerwy meczu 
finałowego turnieju o „Puchar Wójta”) odbyło się losowanie nagród dla 
czytelników Gminniaka. Ich fundatorem był Bank Spółdzielczy w Ozorkowie.

„Samorządowcy 
o sobie”

W kolejnym odcinku serii 
przedstawiamy postać radnego 
Rady Gminy w Ozorkowie – 
Marcina Wiktorskiego.

Funkcje w samorządzie gmin-
nym – obecne i poprzednie:

Funkcję radnego Rady Gminy w Ozor-
kowie piastuję od 2006 roku. W pierwszej 
kadencji byłem członkiem Komisji Bu-
dżetu. W latach 2010-2014 należałem do 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
oraz byłem wiceprzewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej. Aktualnie jestem człon-
kiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Planowania Przestrzennego, a także 
Komisji Rewizyjnej.

Pomysły i zamierzenia odnośnie pracy 
w samorządzie gminnym:

Bycie radnym to duże wyróżnienie, ale tak-
że duża odpowiedzialność i dbanie o interesy 
mieszkańców, których reprezentuję na forum 
samorządowym. Jestem członkiem Klubu 
Radnych „Inicjatywa Samorządowa”, do 
którego należą również Marian Lemański, 
Krzysztof Grabarczyk, Ryszard Maciak 
i Tadeusz Majchrzak. Wspólnie z kolegami 
radnymi złożyliśmy projekt „Wykorzystaj 
swoją szansę”, którego zadaniem było prze-
prowadzenie cyklu szkoleń dla rolników, osób 
fizycznych i przedsiębiorców naszej gminy. 
Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., 
w jaki sposób, gdzie i kiedy można starać się 
o fundusze ze środków Unii Europejskiej. Jest 
to projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
„Grant na lepszy start” współfinansowany ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.

Praca zawodowa, kwalifikacje, itp.: Od 
urodzenia mieszkam w miejscowości Sierpów, 
zawsze i wszędzie staram się godnie reprezen-
tować moich współmieszkańców. Wspólnie 
z żoną i rodzicami pracujemy w gospodarstwie 

rodzinnym. Z wykształcenia jestem magi-
strem ekonomii.

Rodzina: Żona – Bogusława, absol-
wentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
Dzieci – dwóch synów: Mikołaj – lat 8 
(uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Le-
śmierzu) oraz Nikodem – lat 6 (uczęszcza 
do Przedszkola w Leśmierzu).

Zainteresowania, działalność społecz-
na: Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym Sierpowa, a dawanie od siebie 
zawsze sprawiało mi większą przyjemność 
niż branie. Wspólnie z Kołem Gospodyń, 
panią sołtys i radnym z Konar corocznie or-
ganizujemy dożynki parafialne, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Interesuję się 
sportem, dlatego szczególną uwagę przykła-
dam do dbania o infrastrukturę sportową, po-
przez którą dzieci i młodzież mogą rozwijać 
swoje zainteresowania. Spośród dyscyplin 
sportowych najbliższą jest mi piłka nożna, 
a zwłaszcza nasz lokalny klub Magnat Sier-
pów, który chętnie wspieram. Interesuję się 
również kinem, teatrem, a w wolnych chwi-
lach staram się jak najwięcej podróżować. 
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Po trwającej blisko trzy 
miesiące przerwie udostęp-
niony został ponownie most w 
Muchówce, który na początku 
maju br. uległ poważnemu 
uszkodzeniu. Mimo, że uster-
ka została już usunięta, jego 
drewniana konstrukcja wy-
maga gruntownego remontu.

– Most został warunkowo 
dopuszczony do użytku i mogą 
nim jeździć pojazdy z obciąże-
niem do 5 ton. Nie unikniemy 

jednak jego remontu, który 
musi zostać przeprowadzony 
do połowy przyszłego roku – 
wyjaśnia wójt gminy Ozorków 
– Tomasz Komorowski.

Szacowany koszt odbudo-
wy uszkodzonych elementów 
mostu to kwota ponad 100 
tys. złotych. Projekt remontu 
uwzględniający konieczny 
zakres prac to dodatkowe 16 
tys. złotych. Całość przedsię-
wzięcia zostanie najprawdo-

Most w Muchówce
już otwarty dla ruchu

podobniej wykonana w ra-
mach środków pochodzących 
z gminnej kasy. W chwili 
obecnej tego typu przedsię-
wzięcia realizowane przez 

samorządy nie kwalifikują się 
do otrzymania dofinasowania 
z dostępnych programów po-
mocowych.            

 MK-Cybart

– Nie ulega wątpliwości, 
że wybudowany czerwony 
pas, określany potocznie jako 
chodnik lub ścieżka rowerowa, 
nie jest zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. To 
jest fakt, z którym nie sposób 

Jest rozstrzygnięcie w sprawie 
feralnego chodnika
w Sokolnikach Lesie
Wygląda na to, że władzom gminy Ozorków udało się w końcu doprowadzić do 
ostatecznego i najbardziej korzystnego rozwiązania problemu wybudowanego w 2014 r. 
chodnika prowadzącego wzdłuż drogi gminnej – od Helenowa do Sokolnik Lasu. 

dyskutować, gdyż prawo jest 
tutaj jasne i jednoznaczne – 
mówi Tomasz Komorowski, 
wójt gminy Ozorków. – Sta-
raniem naszego urzędu, po-
przez wielokrotne odwołania, 
wykonane analizy i przepro-

wadzane rozmowy i wyjaś-
nienia – również w Urzędzie 
Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego – zostało przy-
jęte najbardziej korzystne dla 
gminy rozwiązanie. 5 lipca 
br. otrzymaliśmy ponowną 

decyzję Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego 
w Zgierzu w sprawie wykona-
nego poszerzenia jezdni w So-
kolnikach Lesie. Zgodnie z nią 
należy przeprowadzić prace, 
które dostosują wybudowany 
obiekt do zgodności z prze-
pisami prawa – poprzez jego 
poszerzenie do odpowiedniej 
szerokości. Takie rozwiązanie 
pozwala uniknąć konieczności 
rozbiórki drogi wybudowanej 
kosztem niemal 300 tysięcy 
złotych. Zdecydowanie lepiej 
jest przeznaczyć dodatkowe 
pieniądze na jego dostosowa-
nie do zgodności z przepisami, 
niż wydawać takie same pie-
niądze na jego rozebranie. Do 
takiego finału sprawy dążyłem 
od samego początku i udało się 
to wywalczyć. Jednak smutne 
jest to, że takich rzeczy do 
poprawek jest niestety wiele, 
a na wszystko trzeba znaleźć 
pieniądze – dodaje wójt To-
masz Komorowski.

Teraz pozostaje jeszcze 
kwestia wygospodarowania 
z budżetu kolejnych środków 
na przeprowadzenie odpo-
wiednich prac. Taką propozy-
cję wójt Tomasz Komorowski 
przedstawi Radzie Gminy 
Ozorków w projekcie budżetu 
na kolejny rok.               

MK-Cybart
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Temat konieczności budowy 
kanalizacji w Leśmierzu oraz no-
wej oczyszczalni ścieków to jedna 
z kwestii priorytetowych samo-
rządu gminy Ozorków. Sprawa 
ta jest bardzo istotna przede 
wszystkim dla mieszkańców tej 
miejscowości i ze zrozumiałych 
względów budzi duże zaintere-
sowanie. O plany i pomysły do-
tyczące tej inwestycji pytamy 
wójta gminy Ozorków – Tomasza 
Komorowskiego.

Małgorzata Kosmala-Cybart: 
Jak przedstawia się stan tech-
niczny instalacji kanalizacyjnej 
w Leśmierzu?

Tomasz Komorowski: Jak 
każda znacząca inwestycja, a pla-
ny budowy kanalizacji do takich 
się zaliczają, rodzi zwykle wiele 
pytań. Zdarza się, że na skutek nie-
pełnych informacji, niedomowień, 
braku fachowej wiedzy lub innych 
czynników można wykształtować 
w sobie wypaczony obraz tego, 
co i w jaki sposób, zamierzamy 
wykonać w ramach tej inwestycji. 
Na początek kilka słów genezy. 
Kanalizacja wraz z oczyszczalnią 
stała się własnością naszej gminy 
w lipcu 2010 roku – odkupiona od 

Kanalizacja w Leśmierzu – 
realna ocena inwestycji

leśmierskiej cukrowni za kwotę 600 
tysięcy złotych. Wówczas była to 
konieczność – zakład padał, a trze-
ba było zapewnić odbiór ścieków. 
Niestety zarówno oczyszczalnia, 
jak i kanalizacja, były i są w złym 
stanie technicznym. W przypadku 
oczyszczalni – była ona projektowa-
na dla potrzeb przede wszystkim cu-
krowni, a zastosowana technologia 
znacząco odbiega od dzisiejszych 
standardów, co znacznie utrudnia 
proces oczyszczania. Ten wyeksplo-
atowany obiekt sprawia sporo trud-
ności i generuje znaczące koszty, 
chociażby w zakresie koniecznych 
napraw generalnych. W przypadku 
kanalizacji, oprócz złego stanu tech-
nicznego, istotną niedogodnością 
jest brak kompletnej dokumentacji, 
która powinna określać dokładny 
przebieg kanałów w gruncie, kie-
runki spływów i miejsca podłączeń 
obiektów. Takich kompletnych do-
kumentów nie posiadamy, więc każ-
dorazowe usuwanie awarii to zwykle 
nowe niespodzianki w postaci nigdy 
wcześniej nie stwierdzonych i zako-
panych „rur ściekowych”, którymi 
„coś„ płynie. 

MK-C: Jak w związku z tym, 
zamierza Pan zmierzyć się z tym 
problemem? Dlaczego nie bierze 

Pan pod uwagę remontu istnieją-
cej instalacji?

T.K.: Oczyszczalnia ścieków, 
a przede wszystkim sieć kanali-
zacyjna to specyficzne obiekty 
inżynieryjne, do budowy których 
należy podchodzić w sposób wy-
ważony, ze względu na wysokie 
koszty inwestycyjne i podziemną 
lokalizację kanałów. W samym Le-
śmierzu ma to kluczowe znaczenie, 
z uwagi na ogrom występującej 
infrastruktury podziemnej po dawnej 
cukrowni, która często nie została 
wprowadzona na mapy. Dlaczego 
nie remont? Otóż dlatego, że nawet, 
gdyby wyremontować oczyszczal-
nię kosztem dużych środków, to 
jednak pozostaje stara technologia 
oczyszczania i przewymiarowane 
gabaryty. W przypadku kanalizacji 
trudno byłoby nawet określić zakres 
remontu, z uwagi na brak kompletnej 
dokumentacji.

MK-C: Czy podjęte zostały 
już działania związane z tą inwe-
stycją?

T.K.: Działania w kierunku 
budowy zostały podjęte już w roku 
2015, kiedy wykonano koncepcję 
budowy, dającą obraz możliwo-
ści przeprowadzenia tras kanałów 
i określającą szacunkowe koszty 
tego przedsięwzięcia. Wykonano 
również nowe i niezależne podłącze-
nia energetyczne i wodne, gdyż do-
tychczas korzystanie z tych mediów 
realizowane było za pośrednictwem 
instalacji spółki cukrowej. W roku 
bieżącym wykonywana jest mapa 
do celów projektowych obszaru 
Leśmierza, która posłuży w kolej-
nym roku – do wykonania projektu 
budowy kanalizacji i być może 
oczyszczalni ścieków. Ze wstępnych 
rozmów prowadzonych z projek-
tantami wynika, że sporządzenie 
dokumentacji projektowej wymaga 
czasu – od 9 do 12 miesięcy. 

MK-C: Dlaczego ten proces 
jest tak długotrwały? 

T.K.: Wynika to ze specyfiki in-
stalacji kanalizacyjnej, odmiennej od 
każdej innej, jak np. wodociągowej 
czy ciepłowniczej. Dla prawidło-
wego zaprojektowania, kanalizację 
należy planować, mając na uwadze 
całość sieci. Na początku należy 
dokonać ustaleń z właścicielami 
gruntów, odnośnie przebiegu tras 
kanałów. A przy ich projektowa-
niu trzeba mieć na uwadze szereg 
czynników, takich jak: możliwości 

techniczne, uzyskane zgody na po-
sadowienie kanałów, występowanie 
kolizji uzbrojenia podziemnego, 
a także stan techniczny infrastruk-
tury nadziemnej. Następnie należy 
z każdym właścicielem, lub zarzą-
dem wspólnoty, ustalić miejsca po-
sadowienia istniejących podłączeń, 
aby w sposób właściwy zaprojek-
tować przełączenie do nowego 
kanału. Ustalenia takie determinują 
często kluczowe sprawy, takie jak 
głębokość umiejscowienia kanału 
głównego lub liczbę zastosowanych 
przepompowni, co z kolei przekłada 
się na podstawowe założenia do wy-
konania projektu i koszty realizacji. 
Z natury, rzeczy te zajmują sporo 
czasu. Kolejnym krokiem jest 
dokonanie obliczeń i precyzyjne 
określenie całego zakresu prac nie-
zbędnych do wykonania, z uwzględ-
nieniem wszystkich występujących 
kolizji z pozostałym uzbrojeniem 
podziemnym. Sprawa byłaby dużo 
prostsza, gdyby projekt dotyczył 
budowy kanalizacji w terenie nie-
uzbrojonym, bez skomplikowanej 
i do końca nieopisanej w doku-
mentach infrastruktury technicznej. 
Istotne jest również to, że planujemy 
rozdzielenie kanalizacji sanitarnej 
od deszczowej, gdyż takie obecnie 
obowiązują wymogi w zakresie po-
rządkowania gospodarki ściekowej. 
Oznacza to, że będą projektowane 
dwa odrębne systemy kanalizacyjne, 
jeden dla budynków, a drugi dla wód 
opadowych. 

MK-C: Jakiego rzędu koszty 
przewiduje Pan dla realizacji 
całości inwestycji?

T.K.: Szacunkowe koszty budo-
wy zostały określone na około 2,5 
miliona zł dla kanalizacji i około 2,5 
miliona zł dla oczyszczalni ścieków. 
To ogromny wydatek dla naszego 
budżetu, który wyczerpywałby 
nasze wszelkie możliwości inwesty-
cyjne na około 5 lat. Z uwagi na to, 
realizację przewidujemy dopiero po 
uzyskaniu pomocy finansowej w po-
staci dotacji lub preferencyjnych 
pożyczek z WFOŚiGW. Przygoto-
wanie dokumentacji projektowej 
i uzyskanie pozwolenia na budowę 
jest warunkiem podstawowym do 
składania wniosków. Dopiero po 
wykonaniu pełnej dokumentacji 
będziemy mogli czynić zabiegi 
o pozyskanie najkorzystniejszego 
dofinansowania. Tak więc proces 
budowy kanalizacji i oczyszczalni 
w Leśmierzu jest szczególnym 
wyzwaniem technicznym i techno-
logicznym, a dla naszej gminy rów-
nież kosztowym. Odpowiedzialne 
potraktowanie tej sprawy wymaga 
działań przemyślanych i wyważo-
nych pod każdym względem. 

MK-C: Dziękuję za rozmowę.

30 czerwca przez gminę Ozor-
ków przebiegała trasa 27. Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności” i Olimpijczyków. 
Cały peleton liczył grubo ponad 
setkę kolarzy.

Zgodnie z zapowiedziami 
organizatorów, kolarze dotarli 
do Modlnej drogą wojewódzką 
(z kierunku Strykowa) i wjechali 
na drogę gminną obok szkoły, 
pokonując odcinek Małachowi-
ce – Małachowice Kolonia – do 
skrzyżowania z drogą powiatową. 

Gmina Ozorków na trasie wyścigu

Wójt gminy Ozorków składa serdeczne podziękowania 
mieszkańcom miejscowości: Modlna, Małachowice, Małacho-
wice Kolonia, Skotniki, Boczki, przez które przejeżdżał Między-
narodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, za 
doping dla sportowców oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa 
i szczególnej ostrożności podczas zawodów. Podziękowania 
należą się również naszym strażakom za pomoc przy zabez-
pieczeniu trasy przejazdu. To dzięki Wam wszystkim przejazd 
grupy kolarskiej odbył się bez utrudnień organizacyjnych.

Dalej pojechali przez Skotniki do 
skrzyżowania w Boczkach, skąd 
udali się w kierunku Ambrożewa. 
Ten fragment trasy biegnącej 
przez teren gminy Ozorków był 
częścią etapu Koluszki – Kutno. 
Cały 5-cio etapowy wyścig roz-
począł się 29 czerwca w Radomiu, 
a zakończył 2 lipca w Krośnie. 
O zabezpieczenie przejazdu wy-
ścigu zadbały władze tutejszego 
samorządu oraz członkowie jedno-
stek OSP w Modlnej, Czerchowie 
i Leśmierzu.                             Pao
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Z zycia gminy

PERSONALIA

23 czerwca odbyło się spotkanie Tomasza 
Komorowskiego – wójta gminy Ozorków z soł-
tysami i przewodniczącym osiedla Sokolniki 
Las. Na zaproszenie wójta przybyli przed-
stawiciele kół łowieckich, aby wyjaśnić, czy 
istnieje realna możliwość ograniczenia liczby 
populacji dzików oraz określenia możliwości 
zintensyfikowania bezpośredniego kontaktu 
rolników z poszczególnymi łowczymi. Łowczy 
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego 
w Łodzi zapewniał, iż starają się tą populację 
ograniczać, ale nie zawsze się to udaje. Co roku 
wzrasta liczba dzików pozyskiwanych. 

Sołtysi przekonywali również, że dużym 
problemem są także szkody wyrządzane przez 

Kolejne spotkanie z sołtysami
sarny, lisy i bobry. Tomasz Komorowski zobo-
wiązał się, że opracowana zostanie mapa dzia-
łania poszczególnych obwodów kół łowieckich 
ze wskazaniem kontaktu z poszczególnymi 
łowczymi. 

Tematem spotkania było również przed-
stawienie zasad postępowania ze zwierzętami, 
w przypadku, gdy stają się ofiarami wypadków 
drogowych. Ponadto w ramach spotkania, soł-
tysi i inkasenci z terenu gminy Ozorków uczest-
niczyli w szkoleniu dotyczącym zasad bezpiecz-
nego przetwarzania danych osobowych. 

Marzanna Kowalska, inspektor 
do spraw obsługi Rady Gminy 

i jednostek pomocniczych

JAROSŁAW GRABARCZYK
Najlepszy uczeń 

S z k o ł y  P o d s t a -
wowej im. Stani-
sława Jachowicza 
w Leśmierzu (kl. 
IV) w roku szkol-
nym 2015/2016 . 
Wychowawca – Ewa 
Wiśniewska. Ulu-
biony przedmiot 
szkolny – język nie-
miecki. Uczeń sumienny, uczciwy i koleżeń-
ski, cieszy się sympatią kolegów i nauczy-
cieli. Angażuje się podczas organizowania 
imprez szkolnych i wzorowo wywiązuje się 
z powierzonych zadań. Jego postawa wpły-
wa pozytywnie na wizerunek szkoły, m.in. 
poprzez odnoszone sukcesy w konkursach 
międzyszkolnych.

IZABELA SAWICKA
N a j l e p s z a 

uczennica Szkoły 
Podstawowej im. 
Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego 
w Solcy Wielkiej (kl. 
VI) w roku szkol-
nym 2015/2016 . 
Wychowawca – Ka-
tarzyna Hefczyńska. 
Ulubiony przedmiot 
szkolny – wychowanie fizyczne. Utalento-
wana i solidna uczennica, reprezentuje swoją 
szkołę na zewnątrz, biorąc z powodzeniem 
udział w występach artystycznych oraz 
zawodach sportowych. Wykazuje własną 
inicjatywę w codziennym życiu szkolnym, 
jest bardzo pomocna i obowiązkowa w wy-
pełnianiu uczniowskich powinności.

JULIA MILLER
Najlepsza uczen-

nica Szkoły Podsta-
wowej im. 17. Wiel-
kopolskiej Dywizji 
Piechoty w Modlnej 
(kl. VI) w roku szkol-
nym 2015/2016. Wy-
chowawca – Justyna 
Pawlak. Ulubiony 
przedmiot szkol-
ny – lubi wszystkie 
przedmioty szkolne, natomiast najbardziej: 
matematykę, j. niemiecki, j. polski, przyrodę 
oraz plastykę. Uczennica o wysokiej kultu-
rze osobistej i szerokich zainteresowaniach. 
Wielokrotnie reprezentowała swoją szkołę 
na różnych konkursach, zajmując najczęściej 
wysokie miejsca. Dobra koleżanka – dzieli się 
są wiedzą z innymi, dzięki czemu jest lubiana 
przez uczniów.

MARTA MAJCZCZAK
Najlepsza uczen-

nica  Gimnazjum 
w Leśmierzu (kl. 
III) w roku szkol-
nym 2015/2016 . 
Wychowawca – El-
żbieta Okonkoska. 
Ulubiony przedmiot 
szkolny  –  język 
niemiecki. Zdolna, 
obowiązkowa i krea-
tywna uczennica – mobilizuje innych do dzia-
łania i wspomaga w realizowanych zadaniach. 
Chętnie reprezentowała swoją szkołę w kon-
kursach przedmiotowych i olimpiadach. Jest 
kulturalna, wrażliwa i koleżeńska, wyróżnia się 
sumiennością w wykonywaniu powierzonych 
czynności. Jest bardzo pozytywnie odbierana 
przez otoczenie. 

ANNA
DOBROWOLSKA

Najlepsza uczen-
nica  Gimnazjum 
w Modlnej (kl. II) 
w roku szkolnym 
2015/2016 .  Wy -
chowawca – Alicja 
Goślińska. Ulubiony 

przedmiot szkolny – geografia. Bardzo ambit-
na uczennica, dba nie tylko o własny rozwój, 
ale również inspiruje kolegów do twórczych 
działań. Reprezentuje szkołę i odnosi sukce-
sy na olimpiadach, konkursach i zawodach 
sportowych. Redaguje teksty o swojej szkole 
i umieszcza w dostępnych mediach. Aktywna 
podczas organizowania szkolnych uroczy-
stości. 

MARCELINA BRYGIER 
Najlepsza uczen-

nica  Gimnazjum 
w Solcy Wielkiej (kl. 
III) w roku szkolnym 
2015/2016. Wycho-
wawca – Agnieszka 
Szymczak. Ulubiony 
przedmiot szkolny 
– biologia, chemia 
oraz wychowanie 
fizyczne. Uczennica o wszechstronnych za-
interesowaniach, uzdolniona artystycznie, 
z wieloma sukcesami – śpiew i gra aktorska. 
Zajmowała czołowe lokaty w wielu konkur-
sach i przeglądach, reprezentując swoją szkołę. 
Na gruncie szkolnym angażowała wielokrotnie 
swój zmysł organizacyjny oraz talent pod-
czas przygotowań do różnych uroczystych 
wydarzeń.
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Wniosek na uzyskanie 
dofinansowania projektu pn.  
„Ekomaniacy potrzebni od 
zaraz!” złożony został 18 maja 
w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Jest to wspólne przedsięwzięcie 
ZS w Solcy Wielkiej oraz UG.

W ramach projektu zaku-
pione zostaną m.in. pomoce dy-
daktyczne związane z edukacją 
ekologiczną, sprzęt audio video 

„Ekomaniacy potrzebni 
od zaraz” – dofinansowanie 
dla SZ w Solcy Wielkiej

Dotacja w wysokości 30.037,00 zł, ze środków WFOŚiGW 
w Łodzi, przyznana została 30 czerwca Zespołowi Szkół 
w Solcy Wielkiej na utworzenie pracowni przyrodniczej. 
Całkowity koszt tego zadania to kwota 41 249,00 zł.

i komputerowy oraz wyposa-
żenie pracowni: stoły, krzesła, 
szafy, regały, stojaki na mapy 
itp. Zadanie ma na celu powsta-
nie kolejnej już, nowoczesnej 
pracowni przyrodniczej w ze-
spole szkół funkcjonującym na 
terenie gminy Ozorków.

 
Ewelina Rogala, 

Referat Infrastruktury, 
Rozwoju i Administracji 

w UG Ozorków

W ramach projektu roz-
budowie ulegnie siłownia na 
świeżym powietrzu (ogólnie 
dostępna dla wszystkich miesz-
kańców Solcy Małej i tury-
stów), znajdująca się w wiosce 
indiańskiej TATANKA. 

– Jest to kontynuacja na-
szych działań, jakie podjęliśmy 
w trakcie realizacji projektu „To 
jest hit-jestem fit” – w ramach 
projektu „Grant na lepszy start”. 
Projekt ma za zadanie zaktywi-
zować mieszkańców wsi Sol-
ca Mała, uatrakcyjnić sposób 
spędzania przez nich wolnego 
czasu, korzystnie wpłynąć na 
poprawę ich zdrowia, komfor-

Rozbudowa siłowni „pod 
chmurką” w Solcy Małej
Nieformalna grupa pod nazwą Aktywna Solca Mała znalazła się wśród 10 laureatów 
tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie, który jest dofinansowywany ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt pod nazwą „Należymy do osób, 
które dbają o kręgosłup” będzie realizowany od 1 lipca do 30 września 2016 r. Na 
jego wykonanie realizatorzy otrzymali 5942,28 zł.

tu życia, a przede wszystkim 
kondycję kręgosłupów, które 
w czasie prac w gospodar-
stwach rolnych, są poważnie 
narażone na liczne schorzenia 
i związane z tym cierpienie – 
mówi Anna Pruchniewska, 
realizatorka projektu. 

W ramach projektu zaku-
pione zostaną kije do nordic 
walking, w celu organizowania 
spacerów zdrowotnych. Do 
udziału we wspólnych tre-
ningach realizatorzy projektu 
chcieliby włączyć również 
chętnych mieszkańców sąsied-
nich wiosek. 

6 sierpnia w wiosce in-
diańskiej TATANKA w Solcy 
Małej, dla mieszkańców tej 
miejscowości zorganizowane 
zostanie spotkanie, połączone 
z pokazem ćwiczeń, pogadan-
ką, masażami rehabilitującymi 
kręgosłup oraz wspólnym og-
niskiem. 

Wszelkie informacje o dzia-
łaniach związanych z realizacją 
projektu będą umieszczane 
na bieżąco na facebookowym 
fanpagu grupy Aktywna Solca 
Mała.

Anna Pruchniewska,
koordynatorka projektu

1 lipca w Urzędzie Gminy Ozorków doszło do oficjalnego 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. K. I. Gałczyń-
skiego w Solcy Wielkiej nauczycielowi dyplomowanemu – Anecie 
Pyciarz. Nowa pani dyrektor sprawować będzie tę funkcję do 31 
sierpnia 2021 roku, tj. przez okres 5 lat szkolnych.                   Pao

Aneta Pyciarz
nową dyrektor ZS

Z zycia gminy
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Ostatni dzwonek w szko-
łach to dla uczniów miły 
sygnał – zaczynają się waka-
cje. Jeszcze tylko podniosłe 
uroczystości kończące naukę 
i strudzone uczniowskie umy-
sły przenoszą swą aktywność 
jedynie na wakacyjny relaks. 
W każdym z Zespołów Szkół 
gminy Ozorków zorganizo-
wano wspaniałe uroczystości 
podsumowujące całoroczny 
wysiłek – głównie intelektu-
alny – swoich wychowanków 
(poprzedzone – wzorem lat 
ubiegłych – udziałem spo-
łeczności szkolnych w mszach 
świętych odprawionych przez 
ks. proboszczów miejscowych 
parafii).

Wszyscy księża uczest-
niczyli w uroczystościach 
kończących naukę, organi-
zowanych w poszczególnych 
szkołach – w Leśmierzu ks. 
Paweł Pełka, w Modlnej 
ks. Piotr Bratek i w Solcy 
Wielkiej ks. Andrzej Bor-
czyk. Przed szerokim audy-
torium – z udziałem pracow-
ników placówek, rodziców 
uczniów i zaproszonych gości  
– pokazano owoce całorocznej 
pracy szkoły – efekty zdoby-
wania wiedzy i umiejętności, 
stanowiące niejako określony 
kapitał młodzieży przygoto-
wujący ją do życia. Pewną 
normą jest prezentowanie 
konkretnych wyników w na-
uce, a więc nie da się uciec 
od przedstawiania najlepszych 
uczniów oraz osiągnięć szkoły 
w oparciu o dobre oceny swo-
ich prymusów.

 Nowością można nazwać 
sposób wyróżniania najlep-
szych uczniów „Nagrodą 
Wójta”, gdzie obecnie każda 
ze szkół – zarówno podsta-
wowych, jak i gimnazjalnych 
– wyznacza do tej nagrody 

Podsumowanie rocznych zmagań – 
najlepsi uczniowie w gminie Ozorków

swojego prymusa. 24 czerwca 
br. wójt Tomasz Komorowski 
osobiście uhonorował sześ-
ciu najlepszych uczniów spo-
śród Zespołów Szkół gminy 
Ozorków. Najlepszą uczenni-
cą Gimnazjum w Leśmierzu 
została Marta Majczczak (kl. 
III) – za sukcesy w konkur-
sach z języka niemieckiego, 
celujące i bardzo dobre wyniki 
w nauce, wysokie wyniki na 
egzaminach gimnazjalnych, 
wzorowe zachowanie, dużą 
kulturę osobistą oraz godne re-
prezentowanie Zespołu Szkół 
w poczcie sztandarowym. 
Najlepszym uczniem Szkoły 
Podstawowej w Leśmierzu 
został Jarosław Grabarczyk 
(kl. IV) – za celujące i bar-
dzo dobre wyniki w nauce 
oraz reprezentowanie szkoły 
w konkursach plastycznych, 
przedmiotowych oraz wiedzy 
pożarniczej. W Modlnej naj-
lepszą uczennicą Gimnazjum 
została Anna Dobrowolska 
(kl. II) – za bardzo dobre wy-
niki w nauce (średnia 5,31), 
aktywny udział w konkursach 
przedmiotowych i literackich, 
wysokie osiągnięcia sportowe, 
zaangażowanie w życie klasy 
i szkoły oraz wzorowe zacho-
wanie. Najlepszą uczennicą 
Szkoły Podstawowej w Mod-
lnej została Julia Miller (kl. 
VI) – za bardzo dobre wyniki 
w nauce (średnia 5,58), wy-
sokie wyniki sprawdzianu 
szóstoklasisty, osiągnięcia 
w konkursach przedmioto-
wych i plastycznych oraz wzo-
rowe zachowanie. W Solcy 
Wielkiej najlepszą uczennicą 
Szkoły Podstawowej została 
Izabela Sawicka (kl. VI) – 
za wyniki osiągnięte w nauce 
oraz sukcesy sportowe na 
szczeblu gminnym, powia-
towym i wojewódzkim oraz 

propagowanie idei harcer-
stwa. Najlepszą uczennicą 
Gimnazjum w Solcy Wielkiej 
została Marcelina Brygier 
(kl. III) – za bardzo wysokie 
wyniki w nauce, wzorowe 
zachowanie oraz godne repre-
zentowanie szkoły na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wo-
jewódzkim i ogólnopolskim, 
propagowanie idei samorząd-
ności i wolontariatu. 

Zarówno do wszystkich 
uczniów, jak i nauczycieli, 
oraz pozostałych pracowni-
ków wójt Tomasz Komorow-
ski skierował wiele słów uzna-
nia i podziękowań, akcentując 
przy tym znaczenie wspólnego 
wysiłku na gruncie szkolnym 
w celu osiągania wysokich 
wyników w nauce. Szczegól-
nie istotne są osiągnięcia ab-
solwentów, dla których nabyta 
wiedza stanowi podstawowy 
warunek pomyślnego kształ-
cenia na wyższym poziomie. 

Oprócz wyróżnionych 
przez wójta prymusów, każda 
placówka szkolna wyróżniła 
na swój sposób wielu pozo-
stałych bardzo dobrych ucz-
niów. Wyrazy wdzięczności 
wobec nauczycieli popłynęły 
od samych uczniów, natomiast 

zaangażowani w życie szkoły 
rodzice oraz pozostałe osoby 
wspierające daną placówkę 
otrzymały podziękowania od 
dyrekcji szkół. 

Poznajmy również 
najlepszych uczniów
– oto oni:

Zespół Szkół w Leśmierzu 
Kl. 1a SP: Bednarek Wik-

tor, Ciołkowski Stanisław, 
Graczyk Julia, Kaźmierczak 
Ewa, Marianowska Oliwia, 
Matusiak Marika, Olczak 
Piotr, Walczak Wiktoria, 
Walicki Szymon, Wiktorski 
Mikołaj. 

Kl. 1b SP: Jędrzejczak 
Julia, Marczak Katarzyna, 
Majchrzak Krzysztof, Maj-
chrzak Piotr, Nowakowska 
Emilia, Nowakowski Jakub, 
Nowakowski Mikołaj, Pie-
truszewski Filip, Potakowska 
Michalina, Retkowska Zuzan-
na, Stawicka Maja, Zarzycki 
Seweryn, Zawierucha Kinga.

Kl. 2 SP: Maja Adryań-
czyk, Daria Banaszewska, 
Gabriela Banaszewska, Maria 
Chałupnik, Daniel Domagała, 
Zuzanna Dominiak, Alek-
sandra Jakubowska, Antoni 
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Kaczmarek, Bartosz Kaź-
mierczak, Kinga Kowalczyk,  
Alicja Marczewska, Roksana 
Wojciechowska.

Kl. 3 SP: Jagoda Basie-
wicz, Patrycja Furmaniak, 
Krzysztof Graczyk, Antonina 
Kubiak, Karol Kujawa, Anna 
Tomczak, Wiktor Woźniak, 
Bartosz Zakrzewski.

Kl. 4 SP: Grabarczyk Ja-
rosław, Ciesielska Agata Pie-
truszka Mateusz, Florczyk 
Patrycja, Jankiewicz Dominik. 

Kl. 5 SP: Kasierska Zu-
zanna, Zawierucha Michał, 
Izydorczyk Magda, Graczyk 
Amelia, Woźniak Zuzan-
na, Ciesielska Katarzyna, 
Bakalarz Ksawery, Macie-
jewska Klaudia, Kawecka 
Małgorzata. 

Kl. 6 SP: Grabarczyk Ma-
ria, Andrzejczak Karina, Pio-
trowska Wiktoria, Czaplińska 
Natalia, Czaplińska Zuzanna. 

Kl. Ia GM: Łebedowska 
Anita, Łebedowska Wiktoria, 
Słomczyński Kamil, Ewelina 
Pietrzak, Łebedowska Natalia. 

Kl. Ib GM: Walicka Da-
ria, Browarska Aleksandra, 
Nowakowski Krzysztof, Pi-
larska Paulina, Jatczak Anita. 

Kl. II GM: Bartczak Ja-
kub, Nowakowski Kacper, 
Pałczyńska Natalia, Pawlak 
Aleksandra, Andrzejczak Ka-
rolina, Kawecka Marta, Kopka 
Mateusz. 

Kl. III GM: Machałow-
ska Magdalena, Majczczak 
Marta, Grabarczyk Dominik, 
Browarska Karina, Czaplińska 
Kamila, Olczak Katarzyna, 
Uszczyński Szymon.

Zespół Szkół w Modlnej
Kl. IV SP: Derlecki Wik-

tor – 4,92; Granosik Dawid 
Szymon – 5,58; Kluska Alek-
sandra Daria – 5,45; Szym-
czak Natalia – 5,33.

 Kl. V SP: Banaszczak 
Oliwia Justyna – 4,83; Do-
browolska Karolina Zuzanna 
– 5,08; Granosik Izabella 
Maria – 5,33; Tracz Marty-
na – 5,25; Walczak Wiktoria 
Anna – 4,91.

Kl. VI SP: Miller Julia – 
5,58; Szymczak Julia – 4,92; 

Cybulska Klaudia Maja – 
4,75.

Kl. I Gimnazjum: Szym-
czak Natalia – 5,21, Kluska 
Aleksandra Daria – 5,14; Gra-
nosik Dawid – 5,07; Derlecki 
Wiktor – 4,86

Kl. II Gimnazjum: Do-
browolska Anna Maria – 5,31; 
Komorowska Julia – 5,00; Ko-
walczyk Alicja – 4,75; Kusz-
telak Natalia Wiktoria – 4,93.

Kl. III Gimnazjum: Pal-
mowska Izabela – 5,05

Zespół Szkół 
w Solcy Wielkiej

K. 1a SP: Kornelia Woj-
tczak, Maja Kalkowska, Oli-
wia Graczyk, Anna Tomczak, 
Wiktor Śnieg, Natalia Kunow-
ska, Natalia Miksa.

Kl. 2a SP: Michalina Jago-
dzińska, Julia Wierzbowska, 
Julia Grochowina, Stanisław 
Marciniak, Jagoda Michalik.

Kl. 2b SP: Szymon Arku-
szewski, Jakub Grabarczyk, 
Maja Janicka, Maria Kaź-
mierczak, Kinga Kicińska, 
Wojciech Pogorzelski, Kata-
rzyna Rajska, Milena Sadow-
ska, Martyna Śnieg, Wiktor 
Walczak, Łukasz Witkowski, 
Róża Wójcik, Nina Gieraga.

Kl. 3 SP: Julia Goszczyk, 
Michał Waliszewski, Mikołaj 
Krysiak, Julia Michalik, Prze-
mysław Miksa.

Kl. 4 SP: Konrad Lemań-
ski, Aleksander Antczak, Julia 
Ciecierska, Kacper Marczak, 
Martyna Michalak.

Kl. 5 SP: Kałużna Malwi-
na, Duda Zofia.

Kl. 6 SP: Szymon Giera-
ga, Justyna Pawlak, Monika 
Jaworska, Izabela Sawicka.

Kl. I GM: Julia Śnieg, Ju-
lia Długoborska, Julia Cieślak, 
Karolina Gapsa, Paulina Gosz-
czyk, Kaja Pruchniewska.

Kl. II GM: Wiktoria Ro-
gala.

Kl. III GM: Bartłomiej 
Michalak, Marcelina Bry-
gier, Kaja Hefczyńska, Jakub 
Janasiak, Mateusz Bartosik, 
Paulina Granosik.

Gratulujemy wysokich 
wyników wszystkim uczniom 
i życzymy udanych wakacji. 

Pao
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Wywiad

Paweł Grzelak: Naj-
lepsi uczniowie gminy 
Ozorków lubią zapewne 
systematyczną naukę i po-
święcają jej sporo czasu. 
Co możecie powiedzieć 
o swoich szkolnych pod-
ręcznikach, czy lubicie 
czerpać z nich wiedzę?

Jarosław Grabarczyk: 
Uważam, że podręczni-
ki, z których korzystałem 
w roku szkolnym 2015/2016 
były dla mnie świetnym 
wsparciem.Mogłem szybko 
i w łatwy sposób czerpać 
z nich wiedzę, gdyż posia-
dały one  dostatecznie wy-
starczającą ilość informacji 
i ciekawostek, by podołać 
wymaganiom naszych  na-
uczycieli. 

Izabela Sawicka: Nie-
wątpliwie moje podręczniki 
zawierają dużą ilość wiedzy, 
która na pewno przyda mi 
się w dalszej edukacji i nie 
tylko. Z radością czerpię 
z nich wiedzę.

Julia Miller: Owszem, 
podręczniki są bardzo przy-
datne podczas nauki, gdyż 
oprócz tekstu jest w nich 
wiele ilustracji. Osobiście 
często z nich korzystam, 
np. kiedy uczę się do spraw-
dzianu, ale większość wie-
dzy zdobywam poprzez 
słuchanie wykładów na-
uczycieli.

Marta Majczczak: Bar-
dzo lubię się uczyć i przy-
swajaniu wiedzy poświę-
cam dużo czasu. Uważam, 
ż szkolne podręczniki są 
bardzo przydatne, ponie-
waż zawierają treści, które 
nie zawsze można znaleźć 
w internecie. Poza tym, 

Wywiad z najlepszymi uczniami gminy 
Ozorków w roku szkolnym 2015/2016

korzystając z podręczników 
wiem, że zawarte w nich  
informacje są wiarygodne 
i nie popełnię błędów, wy-
korzystując je.

Anna Dobrowolska: 
Lubię, aczkolwiek wolę 
uczyć się z notatek zrobio-
nych podczas lekcji. Dzięki 
nim znacznie łatwiej przy-
swajam wiedzę.

Marcelina Brygier: 
Szkolne podręczniki poma-
gały mi w moim rozwoju 
osobistym. Są one źródłem 
wiedzy, którą nabyłam pod-
czas szkolnej edukacji.

 P.G.: Czym jest dla 
Was takie  wyróżnie-
nie – „Nagroda Wójta” za 
dobre wyniki w nauce, czy 
tylko nagrodą rzeczową, 
czy może czymś więcej?

J. G.: „Nagroda Wójta” 
jest dla mnie szczególnym 
wyróżnieniem. Czuję, że 
zostały docenione moje 
starania i osiągnięcia w cią-
gu całego roku szkolnego. 
Nagroda rzeczowa, którą 
otrzymałem jest dla mnie 
tylko dodatkiem do mego 
wyróżnienia, a zarazem mo-
tywacją do dalszych działań 
i osiągnięć. 

I.S.: Takie wyróżnienie 
jak ,, Nagroda Wójta” jest 
dla mnie nagrodą za wyniki 
w nauce oraz za osiągnięcia 
sportowe.

J. M.: „Nagroda Wójta” 
jest dla mnie niezwykłym 
wyróżnieniem oraz ogrom-
nym wynagrodzeniem za 
wkład pracy, który wło-
żyłam, by osiągnąć takie 
wyniki w nauce. Myślę, 
że będzie ona wielką mo-
tywacją na następny rok 

szkolny, by stawiać sobie 
poprzeczkę jeszcze wyżej 
i dopiąć jej, by mieć znów 
zaszczyt przyjąć kolejny  
tytuł najlepszego ucznia 
tylko, że teraz w gimna-
zjum.

M.M.: Dla mnie ,,Na-
groda Wójta” jest ogrom-
nym sukcesem. Zawsze 
podziwiałam osoby, któ-
re otrzymywały tę nagro-
dę i bardzo chciałam, tak 
jak inni wyróżnieni, otrzy-
mać ją z rąk pana wójta. 
W trzeciej klasie gimna-
zjum spełniło się nareszcie 
moje marzenie. Oczywiście 
cieszę się z nagród, jakie 
otrzymałam, ale bardziej 
z tego, że zostałam zauwa-
żona i doceniona.

A.D.: Z jednej strony 
jest to wielkie wyróżnienie 
i satysfakcja wypływająca 
z tego, że mój wysiłek zo-
stał doceniony. Udało mi 
się ją zdobyć już trzeci raz, 
z czego jestem bardzo zado-
wolona. Natomiast z drugiej 
strony miło dostać nagrodę 
rzeczową, która rekompen-
suje 10 miesięcy ciężkiej 
pracy.

M.B.: ,Nagroda Wójta” 
jest dla mnie ogromnym 
wynagrodzeniem moich 
codziennych zmagań w roku 
szkolnym. To źródło nie-
ustającej satysfakcji.

P.G.: Jakie konkretnie 
nagrody otrzymaliście od 
wójta Tomasza Komorow-
skiego, czy przydadzą się 
podczas wakacji?

J.G.: Korzystając z moż-
liwości wyboru, zdecydo-
wałem się na sprzęt RTV, 
który w wolnych chwilach 

od nauki będzie służył mi 
jako forma relaksu.  

I.S.: Jako ,,Nagrodę 
Wójta” dostałam głośniki 
do komputera firmy Creati-
ve. Na pewno przydadzą mi 
się podczas wakacji. 

J. M.: Od Pana wójta 
Tomasza Komorowskiego 
dostałam ładowarkę bez-
przewodową oraz drukar-
kę. Ładowarka przyda się 
podczas wakacji w podróży, 
natomiast drukarka będzie 
pomocą w nauce na przyszły 
rok szkolny.

M.M: Ja otrzymałam 
słuchawki Philipsa oraz 
smartwatcha. Jestem bardzo 
zadowolona z tych nagród. 
Uwielbiam słuchać mu-
zyki, a podczas wakacyj-
nego odpoczynku, dzięki 
słuchawkom, zawsze będą 
towarzyszyły mi moje ulu-
bione piosenki. Natomiast 
smartwatch przyda mi się 
nie tylko w czasie wakacji, 
ale również podczas nowe-
go roku szkolnego, ponie-
waż dzięki temu gadżetowi 
będę mogła bez przerwy 
kontrolować czas.

A.D.: Dostałam zegarek, 
który wizualnie wygląda 
ładnie i z pewnością będzie 
mi długo służył.

M.B. :  O t r zymałam 
przenośną ładowarkę, która 
przyda mi się podczas wsze-
lakich wojaży. Dostałam 
również dysk zewnętrzny, 
na którym będę archiwizo-
wała fotografie uwiecznia-
jące niezapomniane chwilę 
z moich wakacji.

P.G. :  Dz iękuję  za 
udzielenie wywiadu i życzę 
udanych wakacji.
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Urząd Gminy Ozorków przypomina, że 29 lutego 2016 r. rozpoczęły 
się  6-miesieczne konsultacje społeczne w sprawie przygotowania planów 
przeciwdziałania skutkom suszy w rejonie wodnym środkowej Wisły. 
Konsultacje będą trwały do 29 sierpnia br. Dokumenty poddane konsul-
tacjom dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.
susza-warszawa.pectore-eco.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”. 

Konsultacje społeczne 
w sprawie przeciwdziałania 
skutkom suszy

– Poprzez to przedsięwzię-
cie chcemy pokazać, że czas 
spędzony razem otwiera nas na 
innych ludzi i na ich potrzeby 
oraz, że jesteśmy gotowi do po-
dejmowania dalszych wyzwań, 
a wspólnie spędzone chwile są 
pierwszym krokiem do powstania 
trwałych więzi i przyjaźni – mówi 
Dominika Wiktorowska, radna 
gminy Ozorków oraz realizatorka 
projektu.

Celem projektu jest szeroko 
rozumiana integracja lokalnej 
społeczności poprzez wspólne 
uczestnictwo w różnego rodzaju 
działaniach organizowanych dla 
mieszkańców wsi Maszkowice, 
Helenów, Czerchów i Dybówka. 

Jednym z nich był wyjazd 
integracyjny do Teatru Powszech-
nego w Łodzi na spektakl „Pomoc 
Domowa”, który odbył się 5 
czerwca. Wieczór spędziłyśmy 
w dobrych nastrojach i przyjemnej 
atmosferze, a  spektakl bardzo 

Grant na lepszy 
start dla KG 
w Maszkowicach
Nieformalna grupa w składzie: Dominika Wiktorowska, 
Anna Majchrzak oraz Małgorzata Karolak, wraz ze 
stowarzyszeniem KG Babiniec, wzięła udział w konkursie 
„Grant na lepszy start”, a projekt „Pozytywna energia 
w akcji” zdobył pozytywną ocenę komisji i otrzymał 
maksymalną dotację w kwocie 5000 złotych. 

spodobał się publiczności. Jest 
nam bardzo miło, że wyjazd wzbu-
dził tyle pozytywnych emocji 
i mamy nadzieję, że przyczyni się 
do dalszej integracji społecznej.

Również w czerwcu odbyły 
się pierwsze warsztaty decoupage. 
Poprowadziła je Agata Włodar-
czyk, która jest pracownikiem 
GOK-u w Leśmierzu i ma do-
świadczenie w przygotowywaniu 
różnych przedmiotów tą techniką. 
Dzięki zdobytym umiejętnościom 
niektóre z nas z pewnością po-
dejmą wyzwanie samodzielnego 
przygotowania prezentów świą-
tecznych na najbliższą Wigilię lub 
inne imprezy rodzinne. Jesteśmy 
przekonane, że przełoży się to na 
wzmocnienie więzów rodzinnych, 
ale również da poczucie „bycia 
wyjątkową”.

W okresie od lipca do wrześ-
nia będą organizowane warsztaty 
artystyczne. Podczas jednych 
z zajęć uczestniczki zapoznają 

się z tajnikami plecenia wieńców 
dożynkowych. Zapraszamy do 
oglądania efektów naszej pracy na 
dożynkach parafialnych w Mod-
lnej. Na zakończenie projektu 

mPotęga to program granto-
wy prowadzony przez Fundację 
mBanku we współpracy z Funda-
cją Dobra Sieć. U podstaw „mPo-
tęgi” leży potrzeba kształcenia 
umiejętności matematycznych 
u młodego pokolenia poprzez 
inspirowanie nauczycieli, rodzi-
ców, pasjonatów matematyki do 
poszukiwania kreatywnych spo-
sobów poznawania przez dzieci 
i młodzież świata liczb. 

Wśród projektów nagrodzo-
nych grantami, jako jeden z 12 
w województwie łódzkim, znalazł 

Program „mPotęga” 
w Szkole Podstawowej 
w Modlnej

się projekt „Baw się logicznie!”, 
który od września 2016 r. będzie 
realizowany w SP w Modlnej. Pla-
cówka otrzyma dotację w kwocie 
3800 zł, która będzie przeznaczo-
na przede wszystkim na zakup 
gier matematycznych i logicznych 
do tworzonego Świetlicowego 
Kącika Gier Logicznych. W ra-
mach programu realizowane będą 
warsztaty dla uczniów i rodziców, 
które pokażą, w jaki sposób gry 
mogą pomóc w nauce matematyki. 
Efekty warsztatów podsumo-
wane zostaną w Międzyklaso-
wych i Rodzinnych Turniejach 
Gier Logicznych. Zorganizowane 
zostaną również terenowe gry 
matematyczne, podczas których 
uczniowie, rodzice i zaproszeni 
goście będą mogli zmierzyć się 
z różnego rodzaju łamigłówkami. 
Na zwycięzców i uczestników 
czekać będą nagrody i upominki, 
również logiczno-matematyczne. 
Koordynatorem projektu będzie 
Tomasz Roszkowski.

Alicja Goślińska

Fundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu 
grantowego mPotęga. Tegoroczna, ogólnopolska akcja 
była rekordowa: nagrodzono aż 210 z 880 nadesłanych 
wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów jest 
ponad trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku i sięgnęła 
1,2 mln zł. 

przewidujemy również zorganizo-
wanie zabawy tanecznej z okazji 
święta plonów. 

Dominika Wiktorowska,
realizatorka projektu
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Miejscowi jubilaci – stra-
żacy z Modlnej – zaprosili na 
swoje święto przedstawicieli 
jednostek OSP z gminy i miasta 
Ozorków, władze samorządo-
we gminy, oficjeli reprezentują-
cych Związek OSP i służby PSP 
na naszym terenie oraz najbliż-
szych i sympatyków straży 
pożarnych. Niezawodne poczty 
sztandarowe OSP wraz z or-
kiestrą dętą z Solcy Wielkiej 
zapewniły oczekiwaną oprawę 
uroczystości i wzbogaciły zna-
cząco wrażenia uczestników. 
Obchody rozpoczęto mszą 
św. jubileuszową w intencji 
strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Modlnej odpra-
wioną w kościele parafialnym 
w Modlnej przez ks. proboszcza 
Piotra Bratka. 

Pobliska strażnica OSP 
Modlna była miejscem drugiej 
części – świeckiej – obchodzo-
nego jubileuszu, którą popro-
wadzili sami strażacy. Prezes 
OSP Modlna dh Dariusz Stań-
czyk pełnił honory gospodarza. 
Podczas swojego wystąpienia 
przedstawił on zgromadzonym 
historię tutejszej jednostki, 
która działa nieprzerwanie od 
1926 roku. 

– Nasi druhowie ochotnicy 

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej świętuje w tym roku swoje 90-lecie. 
Jubileuszowe uroczystości połączono z „Dniem Strażaka” i obchodzono 25 czerwca. 

to przedstawiciele lokalnej 
społeczności. Współpracujemy 
zarówno z przedstawicielami 
władzy samorządowej, jak 
i duchownej. Ściśle współ-
działamy z jednostkami or-
ganizacyjnymi Państwowej 
Straży Pożarnej oraz innymi 
podmiotami i instytucjami 
w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy 
Ozorków. Wspomagamy także 
sąsiednie obszary. Naszym 
podstawowym celem jest pro-
wadzenie działalności mającej 
na celu gaszenie pożarów, 
branie udziału w akcjach ra-
towniczych przeprowadzanych 
w czasie pożarów, klęsk i in-
nych niebezpiecznych zdarzeń 
– mówił prezes OSP Modlna 
– dh Dariusz Stańczyk.

Gospodarz zaznaczył też 
fakt, że podczas gdy większość 
jednostek za swoją główną 
działalność uznaje tylko i wy-
łącznie ratownictwo i ochro-
nę przeciwpożarową, tutejsi 
strażacy starają się również 
wspierać działania sportowe, 
edukacyjne, kulturalne oraz 
społeczne. Równie chętnie po-
magają także przy organizacji 
spotkań oraz festynów pro-
mujących lokalnych artystów 

i rodzimy folklor. 
Prezes Dariusz Stańczyk 

podziękował wszystkim dar-
czyńcom za wsparcie finan-
sowe, dzięki którym zorgani-
zowano uroczystość 90-lecia 
tutejszej OSP: władzom gminy 
Ozorków, radnej Annie So-
wińskiej, Henrykowi Barań-
skiemu – prezesowi spółki 
„Bakupi” oraz pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu.

Z kolei, prezes honorowy 
OSP Modlna – dh Edward 
Stańczyk, z myślą o 90-leciu 
jednostki, opracował „Historię 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Modlnej”, z której wynika 
została ona założona prawdopo-
dobnie w 1926 roku. Nie zacho-
wały się dokumenty dotyczące 
działalności jednostki w okresie 
międzywojennym, ponieważ 
uległy zniszczeniu w czasie 
okupacji niemieckiej. Według 
przekazów ustnych, w latach 
trzydziestych ubiegłego stule-
cia, staraniem strażaków i miej-
scowego społeczeństwa została 
wybudowana strażnica z pusta-
ków cementowo-żwirowych, 
która służyła jeszcze przez wie-

le lat po II wojnie światowej. 
Odbywały się w niej zabawy 
taneczne dla dzieci, młodzieży 
i rodziców, przedstawienia 
teatralne i akademie z okazji 
świąt państwowych organizo-
wane przez Szkołę Podstawo-
wą w Modlnej. W siedzibie 
tutejszej OSP wyświetlane 
były również filmy przez kino 
objazdowe z Łęczycy. W latach 
1978-1988 trwała budowa no-
wej strażnicy. Powstał komitet 
budowy nowej siedziby, na 
czele którego stanął Edward 
Stańczyk – dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Modlnej. 
W skład prezydium weszli: 
Edward Stańczyk, ks. Henryk 
Tomaszewski – proboszcz 
parafii pw. Bożego Ciała 
i Świętego Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Modlnej, 
Władysław Gabrysiak, Kazi-
mierz Wołowski i Jerzy Kluska. 
Wszystkie niezbędne przygoto-
wania pochłonęły dużo czasu, 
ponieważ najpierw trzeba było 
zgromadzić materiały budow-
lane i otrzymać niezbędne 
zezwolenia. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Modlnej pokryła 
koszty planu i pozwolenia na 
budowę, a miejscowe społe-
czeństwo wraz ze strażakami 
wykonywało prace w czynie 
społecznym. Z powodu braku 
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środków finansowych, budowa 
postępowała powoli. Jedno-
cześnie członkowie komitetu 
budowy strażnicy starali się 
o dotację w Państwowym Za-
kładzie Ubezpieczeń w Łodzi, 
który zaczął wspierać to przed-
sięwzięcie, gdy wartość czynu 
społecznego przekroczyła 30%. 
Najpierw wybudowano garaż 
i zaczęto w nim organizować 
zabawy taneczne, z których 
dochód przeznaczano na pokry-
cie kosztów budowy. Później 
wybudowano dwie sale – dużą 
i mniejszą, kuchnię i pozostałe 
pomieszczenia. 6 listopada 
1988 roku odbyło się uro-
czyste przekazanie do użytku 
nowej siedziby OSP. Od tego 
momentu strażnica uzyskała 
większe możliwości działania 
w zakresie spraw pożarniczych 
i w działalności kulturalno-
-wychowawczej. W garażu 
znalazło się pomieszczenie na 
dwa samochody pożarnicze, 
a dwie sale, w pozostałej części 
budynku, posłużyły do orga-
nizowania zabaw tanecznych 
i wesel dla społeczeństwa. 
Dochód uzyskiwany w ten 

sposób służył do utrzymywania 
strażnicy, ogrodzenia terenu 
i pomalowania pomieszczeń. 
W roku 1991 wybudowano 
ubikację wolnostojącą na miej-
scu drewnianej. W roku 1992 
wykonano posadzkę z lastryka 
w korytarzu strażnicy. W roku 
1993 wybudowano trzy szamba 
z kręgów cementowych.

W roku 1993, z uzyska-
nych własnych środków fi-
nansowych, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Modlnej zakupiła 
sztandar. 1 sierpnia 1993 roku 
odbyło się uroczyste nadanie 
proporca przez komendanta wo-
jewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łodzi z udziałem 
sąsiednich Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Rogóźna, Wypy-
chowa, Dzierżąznej, Kaniej 
Góry, Solcy Wielkiej, władz 
gminnych i wojewódzkich oraz 
miejscowego społeczeństwa.

W roku 1994 założono 
ogrodzenie strażnicy z płyt 
betonowych od strony zachod-
niej, północnej i wschodniej. 
W latach 1996-1997 założono 
pozostałą część z elementów 
żelaznych – od strony połu-

dniowej. W 1998 roku pomalo-
wano pomieszczenia strażnicy. 
W latach 2001-2002 założono 
płytki ceramiczne w pomiesz-
czeniu kuchennym. W 2012 
roku budynek strażnicy został 
wyremontowany, a w 2013 
docieplony, otynkowany i po-
malowany przez gminę Ozor-
ków. Służy on Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej 
do prowadzenia działalności 
statutowej oraz kulturalnej, 
społecznej i sportowej na rzecz 
mieszkańców gminy Ozorków. 
Obecnie w strażnicy odbywa-
ją się zebrania Ochotniczej 
Straży Pożarnej, gminne, sołe-
ckie i organizacji społecznych, 
imprezy komunijne, sylwe-
strowe i okolicznościowe oraz 
zawody sportowe w strzelaniu. 
Od 1 czerwca 2015 roku, dwa 
razy w tygodniu, odbywają się 

Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

Po wystąpieniu prezesa 
honorowego przystąpiono do 
odznaczenia strażaków OSP 
Modlna. Odznaki otrzymali: dh 
Dariusz Kluska – Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
dh Karol Kubiak – Brązowy 
Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, dh Władysław 
Jurkowski – Odznaka „Za 
Wysługę 50 Lat”. Strażackie 
wyróżnienia wręczali – prezes 
zarządu O M-G Zw. OSP RP 
w Ozorkowie – dh Władysław 
Sobolewski i wójt gminy Ozor-
ków – Tomasz Komorowski.

W dalszej części uroczy-
stości na ręce prezesa Dariusza 
Stańczyka składano jubile-
uszowe prezenty, upominki 
i kwiaty wraz z życzeniami 

tu również zajęcia sportowo-
-rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Prezesami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej byli 
kolejno: Władysław Gabrysiak 
(był prezesem przez kilkadzie-
siąt lat do 14 marca 1991r.), 
Lech Przybylski (od 14 marca 
1991 r. do 24 stycznia 1996 
r.), Stanisław Skowroński (od 
24 stycznia 1996 r. do 2 marca 
1999 r.), Edward Stańczyk (od 
2 marca 1999 r. do 5 marca 
2016 r.).

W 2010 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Modlnej 
otrzymała odznakę „Zasłu-
żony dla Gminy Ozorków”, 
a w 2012 – Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, na-
dany przez prezydium Zarządu 

i podziękowaniami za długo-
letnią służbę druhów strażaków 
z Modlnej. Prezentem, który 
z pewnością będzie często wy-
korzystywany przez tutejszych 
strażaków w okresie zimowym 
jest nagrzewnica przekazana 
przez wójta Tomasza Komo-
rowskiego. 

 Po zakończeniu części ofi-
cjalnej zaproszono uczestników 
spotkania na jubileuszowy po-
częstunek. Pomyślano również 
o oprawie muzycznej w wy-
konaniu muzyka z Ozorkowa, 
który czarował miłośników 
tańca znanymi szlagierami. 
Krótki koncert dla jubilatów 
dała również orkiestra dęta OSP 
z Solcy Wielkiej.          

     Pao 
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Wśród pierwszych punk-
tów obrad znalazło się za-
twierdzenie ubiegłorocznych 
sprawozdań finansowych 
jednostek podległych Urzę-
dowi Gminy Ozorków: 
Gminnego Zespołu Ośrod-
ków Zdrowia Gminy Ozor-
ków, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Leśmierzu oraz 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Leśmierzu. Pierwsza 
z placówek zanotowała do-
datni wynik finansowy za 
2015 rok (w kwocie 121 
226,20 zł, który zostanie 
przeznaczony na pokrycie 
strat z lat ubiegłych. Po-
przez zmniejszenie funduszu 
pokryte zostaną natomiast 
straty finansowe Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Le-
śmierzu (w kwocie 270,51 
zł). Zysk bilansowy kolejnej 
z jednostek – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Leśmie-
rzu (w kwocie 2.145,35 zł) 
zwiększy fundusz tej insty-
tucji kultury.

Kolejnym z  punktów 
posiedzenia było podjęcie 
uchwały w sprawie ustano-
wienia odznaki „Zasłużony 
dla Gminy Ozorków”, które 
przyznano Teresie Bartczak, 
Zdzisławowi Karolakowi, 
Ryszardowi Kołodziejcza-
kowi, Grzegorzowi Król Sta-
nisławowi Michalakowi oraz  
Zdzisławowi Michalakowi.

Podczas sesji przyjęto 
również zmianę uchwały Nr 
XVIII/181/12 Rady Gminy 
w Ozorkowie z 6 czerwca 

2012 r. w sprawie ustale-
nia opłat za świadczenia 
realizowane w przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę 
Ozorków. Poprawka dotyczy 
dodania ustępu o brzmieniu: 
„nie pobiera się opłaty za 
czas opieki nad dzieckiem 
przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu bezpłatnego 
nauczania, wychowania 
i opieki, dowożonych do 
przedszkola transportem zor-
ganizowanym przez gminę.” 
Radni ustalili również opłaty 
za świadczenia realizowane 
w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych przy szko-
łach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę Ozor-

ków – w wysokości 1,00 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę 
zajęć przekraczającą 5 go-
dzin dziennie.  W przypadku 
jednoczesnego korzystania 
ze świadczeń przedszkola 
więcej niż jednego dziecka 
z danej rodziny, opłata za 
drugie i każde następne dzie-
cko jest pomniejszona o 50 
procent wysokości ustalonej 
stawki. Należność nie obej-
muje kosztów wyżywienia 
oraz zajęć dodatkowych 
organizowanych na życzenie 
rodziców.

Pozostałe uchwały podję-
te podczas tego posiedzenia 
dotyczyły wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy 
Ozorków na 2016 rok.

29 czerwca odbyła się 

nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy. Pierwszy podję-
ty tego dnia blok uchwał 
dotyczył przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów 
obrębu miejscowości: Ce-
drowice, Sierpów, Sokolniki 
Las, Celestynów, Wrób-
lew oraz Aleksandria. Mia-
ło to na celu dostosowanie 
przeznaczenia tych terenów, 
parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania tych 
obszarów do potrzeb wystę-
pujących na terenie gminy 
Ozorków oraz polityki prze-
strzennej zawartej w Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ozorków.

Kolejnym z punktów było 
podjęcie uchwał dotyczą-
cych Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na 
terenie gminy Ozorków, 
a także w  sprawie współ-
działania powiatu zgier-
skiego i gminy Ozorków 
przy realizacji zadania pn. 
„Przebudowa dróg gminnych 

Relacja z czerwcowych 
sesji Rady Gminy

D dokończenie na str. 14

16 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Ozorków. Jej głównym punktem było 
udzielenie wójtowi Tomaszowi Komorowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu 
w 2015 r. Podczas posiedzenia przyjęto również sprawozdania  –  finansowe za 2015 
rok oraz z wykonania budżetu gminy Ozorków.
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w gminie Ozorków” oraz za-
dań „Przebudowa drogi  po-
wiatowej Nr 5168E relacji 
Aleksandrow Łódzki – Pa-
rzęczew – gr. powiatu (Lu-
bień), etap II i  Przebudowa 
odcinków dróg powiatowych 
Nr 2513 E i Nr 5109 E”. 

Udzielenia wsparcia fi-
nansowego z budżetu gminy 
Ozorków dotyczyły trzy 

podjęte tego dnia uchwały. 
W pierwszym przypadku 
chodzi o przyznanie powia-
towi zgierskiemu dotacji 
celowej w kwocie 30 000 zł 
na dofinansowanie realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa drogi powia-
towej Nr 5150E na odcinku 
Cedrowice – Leśmierz, gm. 
Ozorków”. Wsparcie w wy-
sokości 500 000 zł przyznane 
zostało natomiast powiatowi 

zgierskiemu na realizację 
zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 5168E 
relacji Aleksandrów Łódzki 
–  Parzęczew – gr. Powiatu 
(Lubień) – Etap II” . Dofi-
nansowanie w kwocie 10 
833,00 zł,  na zakup samo-
chodu osobowego w wer-
sji oznakowanej, otrzyma 
z kolei komisariat policji 
w Ozorkowie.

Pozostałe uchwały podję-

te podczas tego posiedzenia 
dotyczyły wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy 
Ozorków na 2016 rok.

Szczegółowy wykaz 
uchwał z XXVIII  i XXIX 
sesji Rady Gminy Ozorków 
znajdą Państwo na stronie 
internetowej Biuletynu  In-
formacji Publicznej UG – 
w zakładce „Uchwały”. 

MK-Cybart

D dokończenie ze str. 13

Umowa z wykonawcą, 
wyłonionego w wyniku 
postępowania publiczne-
go – w trybie przetargu nie-
ograniczonego, podpisa-
na została 30 czerwca br. 
W konkursie złożonych 
zostało 8 ofert. Wybrany 
wykonawca – firma WO-
DROL Teodor Świątecki z/s 

Ruszyła budowa stacji uzdatniania 
wody w Sokolnikach Lesie

Kiełczów – przedstawił naj-
korzystniejszą ofertę z ceną 
brutto 787.200,00 zł. 

Przedmiot zamówienia 
obejmuje roboty budowla-
ne w zakresie rozbudowy 
i modernizacji hydroforni tj. 
montaż urządzeń, obiektów 
oraz rurociągów technolo-
gicznych zapewniających 

uzdatnianie ujmowanej wody 
przed podaniem jej do sieci 
wodociągowej. W zakres 
prac wejdzie m.in.: remont 
budynku stacji uzdatniania 
wody (jego starej części) 
w zakresie: wymiany drzwi 
wewnętrznych, przełoże-
nia lub wymiany drzwi ze-
wnętrznych do chlorowni, 

prac wykończeniowych, 
docieplenia ścian zewnętrz-
nych, wykonania przejść 
i kanałów instalacyjnych, 
nowych posadzek oraz fun-
damentów pod zestaw hydro-
forowy i zbiorniki, wymiany 
chloratora; budowa tech-
nologii uzdatniania wody 
i sieci technologicznych; 
wykonanie sieci i instala-
cji towarzyszących, w tym 
m.in. instalacji elektrycznej 
z rozdzielnią technologiczną 
i sterownikiem, instalacji 
wentylacji mechanicznej 
i ogrzewania; wykonanie 
systemu umożliwiającego 
wizualizacje i monitoring; 
wymiana na nową armatury 
pompowej w istniejących 
dwóch studniach głębino-
wych (ujęcia wody).

Montaż urządzeń pra-
cujących w nowoczesnej 
technologii wpłynie pozy-
tywnie na jakość podawanej 
wody. Zanim trafi ona do 
kranów mieszkańców Sokol-
nik Lasu przejdzie kilkustop-
niowy proces uzdatniania 
obejmujący m.in. aerację 
(napowietrzanie w aerato-
rze ciśnieniowym), odże-
lazienie i odmanganianie, 
retencję wody w zbiorniku 
retencyjnym, a następnie 
pompowanie wody do sieci 
wodociągowej.

Planowany termin zakoń-
czenia prac to 15 listopada 
2016 roku.           MK-Cybart

Rozpoczęłą się realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie”, której wykonanie 
planowane było już od 2008 roku.
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INTERPELACJE 
RADNYCH:

1. Radna Małgorzata Kowalska 
interpelowała o wymianę 
w Małachowicach jeszcze 
jednego pojemnika siat-
kowego na pojemnik typu 
„dzwon”. 
Odpowiedź:
Pojemnik na tworzywo 

sztuczne w Małachowicach 
został wymieniony w dniu 
27.05.2016 r. 

2.  Radny Krzysz tof  Gra -
b a r c z y k  i n t e r p e l o w a ł 
o skierowanie pisma do 
Wojewódzkiego Związku 
Łowieckiego o zmniejsze-
nie populacji dzików. Wy-
jaśnił, że straty rolników  
w uprawach są bardzo duże, 
zagrażające prawidłowe-
mu funkcjonowaniu gospo-
darstw rolnych. Przeprowa-
dzony trzy lata temu odstrzał 
spowodował, że w ubiegłym 
roku problem ten nie był tak 
poważny. Poinformował, 
że obecnie należy podjąć 
natychmiastowe, radykalne 
działania, gdyż podejmowa-
ne działania przez Kołowo 
Łowieckie (straszacze, zni-
cze, zaprawy) są niesku-
teczne. 
Odpowiedź:
W sprawie poruszanej przez 

Pana radnego, skierowałem 
zaproszenia na organizowane 
przeze mnie spotkanie w dniu 23 
czerwca 2016 r. Zaproszenia do 
udziału w dyskusji podczas na-
rady z sołtysami, zostały wysto-
sowane zarówno do Związków 
Łowieckich działających na 
terenie gminy, jak i Okręgowej 
Rady Łowieckiej. Mam nadzieję, 
że dyskusja na forum sołtysów 
pozwoli na określenie możli-
wości podjęcia skutecznych 
działań prewencyjnych, a także 
wyjaśnienia kwestii odpowie-
dzialności wobec prawa.

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I WOLNE WNIOSKI 
ZGŁOSZONE NA XXVII SESJI RADY GMINY OZORKÓW
Z DNIA 19 MAJA 2016 R.

3. Radny Rafał Marszałek zgło-
sił 9 interpelacji, w brzmie-
niu:

 „W związku z wykonywaniem 
mandatu Radnego Gminy 
Ozorków proszę o udziele-
nie pisemnej odpowiedzi na 
interpelację w sprawie po-
zyskiwania środków unijnych 
w Gminie Ozorków tj.:

3.1. Czy skorzystał Pan z Pro-
gramu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019. 
Przypominam, że są to środki 
z budżetu państwa. Na reali-
zację zadań przewidzianych 
w programie jednostki sa-
morządu terytorialnego będą 
otrzymywać dotację z budże-
tu państwa, przeznaczoną 
na dofinansowanie zadań 
własnych w zakresie budowy, 
przebudowy i remontów dróg 
powiatowych i gminnych. 
Kwota dotacji nie może prze-
kraczać 3.000.000 zł. Zada-
nie musi zostać ukończone 
w roku, w którym dotacja 
została udzielona. W każdym 
roku gmina, w tym miasto na 
prawach powiatu, może sko-
rzystać z dofinansowania nie 
więcej niż jednego zadania 
z dofinansowaniem do 50%, 
przy kwocie maksymalnego 
dofinansowania 3.000.000 
zł. Termin naboru wniosków 
był od 1 do 15 września. Jeśli 
tak, to na jaki cel złożono 
wniosek w 2015 i 2016 roku, 
jeśli nie – to dlaczego nie 
złożono wniosku?
Odpowiedź:
Informuję i przypominam, że 

od ponad roku procedujemy nad 
wieloma sprawami poruszanymi 
w Pańskich interpelacjach na 
sesjach, czy komisjach Rady 
Gminy, a Pan po pewnym czasie 
zadaje te same tematy pytania 
w trybie interpelacji. Pragnę 
zauważyć, że nabór wniosków 
w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-

tury drogowej na lata 2016-2019 
w roku 2015 odbywał się w ter-
minie od 1 października 2015 
r. do 30 października 2015 r., 
a nie jak Pan pisze od 1 września 
do 15 września. Powinien Pan 
wiedzieć, że w terminie tym 
wspólnie z powiatem zgierskim 
został złożony wniosek o dofi-
nansowanie zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 5168 
E relacji Aleksandrów Łódzki 
– Parzęczew – gr. Powiatu (Lu-
bień). Rada Gminy Ozorków, 
a więc również Pan – podejmo-
wała w tym temacie stosowne 
uchwały. Jednakże wniosek zna-
lazł się na liście rezerwowej i nie 
będzie realizowany w 2016 roku. 
W chwili obecnej prowadzę roz-
mowy z zarządem powiatu zgier-
skiego o ponowienie wniosku 
i złożenie go na nabory w 2016 
roku. W związku z powyższym 
na najbliższej sesji zaproponuję 
Radzie Gminy Ozorków podję-
cie stosownych uchwał w celu 
zawarcie porozumień o wspól-
nej realizacji przedsięwzięcia. 
Odpowiadając na dalszą część 
pytania informuję, że w 2016 
roku nie został jeszcze złożony 
wniosek, ponieważ, jak Pan 
sam zauważył, termin składania 
wniosków wyznaczony został 
na 1-15 września 2016 roku. 

3.2. Czy skorzystał Pan z pro-
gramu „Budowa/moderni-
zacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych”- podział 
środków budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego, pochodzą-
cych z tytułu wyłączania 
z produkcji gruntów rol-
nych, na zadania określo-
ne w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Kwota wnioskowanych środ-
ków budżetu województwa: 
-30% kosztu ogólnego zada-
nia – dla drogi o konstrukcji 
nawierzchni planowanej 
do wykonania metodą po-
wierzchniowego utrwalenia, 

z destruktu lub kruszyw, 
– 60% kosztu ogólnego zada-
nia – dla drogi planowanej 
do wykonania w konstruk-
cji nawierzchni mineralno-
-asfaltowej. Termin naboru 
wniosków jest do końca lu-
tego każdego roku. Jeśli tak, 
to na jaki cel złożono wniosek 
w 2015 i 2016 roku, jeśli 
nie – to dlaczego nie złożono 
wniosku?
Odpowiedź:
Informuję, że: gmina Ozor-

ków w 2015 roku złożyła wnio-
sek na zadanie „Przebudowa 
drogi dojazdowej w Modlnej”. 
Inwestycja otrzymała wspar-
cie z budżetu województwa 
łódzkiego, więc każdy ruch 
finansowy odzwierciedlony 
był w uchwałach budżetowych 
podejmowanych na sesjach 
w 2015 roku, w sprawie których 
Pan radny głosował. Informacja 
na ten temat znajduje się także 
w sprawozdaniu rocznym z wy-
konania budżetu gminy Ozorków 
przekazanym radnym. W 2016 
roku gmina Ozorków w dniu 
24.02.2016 roku złożyła wniosek 
na zadanie „Przebudowa drogi 
gminnej w Helenowie”. Wniosek 
został pozytywnie rozpatrzony. 
Na temat tej inwestycji w 2016 
roku kilkakrotnie była mowa na 
komisjach i sesjach. Z uwagi 
chociażby na lokalizację zada-
nia w Helenowie, zwłaszcza 
w odniesieniu do końcowej 
treści Pana interpelacji: cyt. … 
„dlaczego nie złożono wniosku”, 
Pana pytanie jest co najmniej 
zaskakujące.

3.3. Czy skorzystał Pan z Pro-
gramu PROW 2014-2020 
„Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”. Pomoc jest 
przyznawana na operacje 
w zakresie budowy, przebu-
dowy lub zmiany nawierzchni 
dróg gminnych, powiato-
wych lub wewnętrznych – 
w wysokości 63,63% kosztów 
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kwalifikowanych. Pomoc jest 
przyznawana do wysokości 
limitu, który w okresie rea-
lizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wynosi 3.000.000 
zł na beneficjenta. Termin 
naboru wniosków upłynął 28 
kwietnia 2016. Jeśli tak, to na 
jaki cel złożono wniosek, jeśli 
nie – to dlaczego nie złożono 
wniosku? 
Odpowiedź:
W odpowiedzi na interpela-

cję informuję, iż gmina Ozorków 
w dniu 25.04.2016 o godz. 14.20 
złożyła wniosek o przyznanie 
pomocy dla zadania pn. „Prze-
budowa dróg gminnych Gminy 
Ozorków”. Projekt zakłada mo-
dernizację blisko 9 kilometrów 
dróg gminnych.

3.4. Czy skorzystał Pan z Pro-
gramu RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
„Działanie II.1 Otoczenie bi-
znesu Poddziałanie II.1.1 Te-
reny inwestycyjne – Poprzez 
budowę drogi rozumie się 
wydatki na wewnętrzną in-
frastrukturę komunikacyjną. 
Jako wewnętrzną infrastruk-
turę komunikacyjną należy 
rozumieć, zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych drogi 
wewnętrzne tj. drogi niezali-
czone do żadnej z kategorii 
dróg publicznych i niezloka-
lizowane w pasie drogowym 
tych dróg, w szczególności 
drogi dojazdowe do obiek-
tów użytkowanych przez 
przedsiębiorstwa. Termin 
naboru wniosków zgodnie 
z harmonogramem naborów 
wniosków o dofinansowanie 
w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
na 2016 rok – III kwartał 
2016. Jeśli tak, to na jaki 
cel złożono wniosek, jeśli 
nie, to dlaczego nie złożono 
wniosku?
Odpowiedź:
Gmina Ozorków nie wnio-

skowała o wsparcie z wyżej 
wymienionego przez Pana pro-
gramu ponieważ, jak Pan sam 
zauważył, prawdopodobny ter-

min ogłoszenia naboru to III 
kwartał, a póki co mamy dopiero 
II kwartał 2016 roku. W inter-
pelacji tej, przytoczył Pan tylko 
część wybiórczo wybranych 
przez siebie wytycznych, jakie 
powinny spełniać zgłoszone pro-
jekty, pomijając istotne kwestie 
pozostałych treści. 

Na podstawie zadanych tutaj 
przez Pana wielu pytań z obsza-
ru programów pomocowych, 
z pewnością zdaje Pan sobie 
sprawę z wagi każdego stwier-
dzenia, których nie można trak-
tować wybiórczo, a jedynie jako 
całość opisu działania. Wybiór-
cze przytaczanie w ten sposób 
tak istotnych treści w formie 
interpelacji wprowadza opinię 
publiczną w błąd, co ufam, że 
jest wyłącznie niedopatrzeniem 
ze strony Pana radnego, gdyż 
inne uzasadnienie uznać należa-
łoby jako manipulację.

Informuje zatem, że zgodnie 
z wytycznymi w ramach pod-
działania II.1.1, realizowane 
będą przedsięwzięcia prowadzą-
ce do kompleksowego przygoto-
wania terenów przeznaczonych 
pod inwestycje gospodarcze. 
Zadanie to ma na celu przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych, 
a nie budowę dróg publicz-
nych. Zgodnie z Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020 str. 19 
i 20: na samy wstępie jest mowa, 
że: „W ramach poddziałania re-
alizowane będą przedsięwzięcia 
prowadzące do kompleksowego 
przygotowania terenów prze-
znaczonych pod inwestycje 
gospodarcze”. Dalej jest mowa, 
że: „Poprzez budowę drogi rozu-
mie się wydatki na wewnętrzną 
infrastrukturę komunikacyjną. 
Jako wewnętrzną infrastrukturę 
komunikacyjną należy rozumieć, 
zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych drogi wewnętrzne 
tj. drogi niezaliczone do żadnej 
z kategorii dróg publicznych 
i niezlokalizowane w pasie dro-
gowym tych dróg, w szcze-
gólności drogi dojazdowe do 
obiektów użytkowanych przez 
przedsiębiorstwa.” Dalej znów, 
w pominiętej w zapytaniu treści 

jest mowa, że: „Wydatki te do-
puszczalne są jedynie w ramach 
obowiązującego limitu, pod 
warunkiem, że stanowią element 
uzupełniający projektu dotyczą-
cego kompleksowego przygoto-
wania terenu inwestycyjnego.” 

„Realizacja projektów do-
tyczących kompleksowego 
przygotowania terenu inwe-
stycyjnego uwarunkowana jest 
zapewnieniem właściwego do-
stępu do terenów inwestycyjnych 
finansowanego ze środków włas-
nych beneficjenta lub w ramach 
projektu komplementarnego ze 
środków EFSI w ramach CT4, 
CT7 lub CT9. 

O wsparcie mogą się ubiegać 
uprawnione podmioty, które 
mają uregulowane prawo włas-
ności do terenów inwestycyjnych 
objętych projektem (własność 
lub użytkowanie wieczyste). 
Teren, którego dotyczy projekt, 
powinien, zgodnie z postano-
wieniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go bądź decyzją, o której mowa 
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, być przeznaczony pod 
działalność produkcyjną lub 
usługową, z wyłączeniem tere-
nów przeznaczonych pod inwe-
stycje mieszkaniowe. Teren nie 
może być również przeznaczony 
wyłącznie pod wielkopowierzch-
niowe obiekty handlowe.” 

Pragnę także poinformo-
wać, że gmina Ozorków nie 
jest właścicielem terenów in-
westycyjnych, stanowią ona 
własność osób prywatnych, więc 
nie będziemy mogli być benefi-
cjentami. Dlatego podjąłem de-
cyzję, żeby na modernizację dróg 
gminnych ubiegać się z innych 
programów dostosowanych bar-
dziej do specyfiki naszej gminy.

3.5. Czy skorzystał Pan z Pro-
gramu RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
Działanie VI.3 Rewitalizacja 
i rozwój potencjału społecz-
no-gospodarczego. Termin 
naboru wniosków zgodnie 
z harmonogramem naborów 
wniosków o dofinansowanie 
w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-
2020. W działaniu wspierane 
będą kompleksowe projekty 
odnoszące się do wszystkich 
sfer: materialno-przestrzen-
nej, społecznej, gospodarczej 
oraz środowiskowej poprzez 
realizację następujących 
typów projektów:

- prace konserwatorskie, re-
stauratorskie, roboty bu-
dowlane (co do zasady z wy-
łączeniem budowy nowych 
budynków w określonym 
miejscu) prowadzące do 
przywrócenia lub nadania 
obiektom nowych funkcji, 
wraz z możliwością zakupu 
sprzętu i wyposażenia nie-
zbędnego do realizacji celu 
projektu,

– zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej funkcjonal-
nie powiązanej z obiektami 
poddawanymi rewitalizacji, 
w tym tworzenie lub moder-
nizacja 33 miejsc rekreacji 
i terenów zielonych (obejmu-
jąca również obiekty małej 
architektury),

– przebudowa, prace kon-
serwatorsko-restaurator-
skie, remont części wspól-
nych  w ie lo rodz innych 
budynków mieszkalnych.  
Odbudowa dotyczyć może 
jedynie zabytków wpisanych 
do rejestru zabytków lub 
ewidencji gminnej i nie może 
przekroczyć 30% kubatury 
stanu docelowego odbudo-
wanego budynku. Jako kom-
ponent projektu mogą być 
realizowane działania: budo-
wa, przebudowa, rozbudowa 
lokalnej drogi publicznej 
(gminnej, powiatowej) wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.  

Odpowiedź:
Tak, jak informowałem na 

komisji i sesji Rady Gminy 
Ozorków, nie ubiegaliśmy się 
o wsparcie z wymienionego 
programu. Na majowej sesji rada 
podejmowała decyzję o wpro-
wadzeniu zadania pn. „Kształ-
towanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Leśmierz po-
przez zagospodarowanie terenu 
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parku wraz z budową miejsc 
rekreacji”. Dokumenty będą 
niezbędne do opracowania wnio-
sku aplikacyjnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
realizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Łódz-
kiego lub Lokalną Grupę Dzia-
łania Polcentrum. Szczegółową 
informację na ten temat uzyskał 
Pan bezpośrednio na sesji w dniu 
19 maja 2016 roku. 

3.6. Proszę odpowiedzieć, ile 
obecnie osób zajmuje się 
pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych w gminie 
Ozorków i jakie pobierają 
miesięczne wynagrodzenia 
brutto łącznie?
Odpowiedź:
Zadania związane między 

innymi z pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych, realizowane 
są w Referacie Inwestycji Roz-
woju i Administracji, co nie jest 
wyłącznym zadaniem tych osób. 
Obowiązki z zakresu pozyski-
wania i rozliczania środków ze-
wnętrznych, w tym również, jako 
forma pomocy organizacyjnej 
dla inicjatyw ze strony miesz-
kańców są wpisane w zakresy 
dwóch czynnych etatów, co jest 
liczbą niezmienioną przeze mnie. 
Łączne zarobki brutto dwóch 
stanowisk: 6465,00zł 

3.7. Ile osób zatrudnił Pan do-
datkowo do pozyskiwania 
środków zewnętrznych od 
początku Pana kadencji na 
stanowisku Wójta?
Odpowiedź:
Do wskazanego wyżej refe-

ratu zatrudniłem jedną osobę, 
z uwagi na długotrwałą chorobę 
dotychczasowego pracowni-
ka, trwającą nieprzerwanie od 
16.02.2015 r. do chwili obecnej.

3.8. Mieszkańcy pytają mnie, 
jako Radnego, czy zatrud-
niona została nowa osoba 
do pozyskiwania środków 
zewnętrznych, jeśli tak to, 
na jakim stanowisku i z ja-
kim wynagrodzeniem mie-
sięcznym. Czy ta osoba jest 
mieszkanką gminy Ozorków? 
Przypominam, że nie ma 

żadnych informacji o kon-
kursach i przyjęciach osób 
do pracy w gminie Ozorków 
do pozyskiwania środków 
zewnętrznych na stronie BIP 
gminy Ozorków?
Odpowiedź:
Informacje o wysokości 

wynagrodzeń osób zatrudnio-
nych w urzędzie gminy nie 
stanowią informacji publicznej. 
Wyjątek w tym zakresie do-
tyczy informacji o wysokości 
wynagrodzeń osób pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz ujaw-
niania wysokości wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników 
dotyczy przede wszystkim pra-
codawcy. Świadczy o tym sta-
nowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w uchwale z dnia 16 
lipca 1993 r., (sygn. Akt i pzp 
28/93, legalis numer 28174). Na 
pracodawcy ciąży obowiązek 
należytego zabezpieczenia in-
formacji o wysokości zarobków 
poszczególnych pracowników, 
aby uniemożliwić osobom po-
stronnym zapoznanie się z nimi.  
Ponadto wskazać należy, że 
zakaz ujawniania wysokości 
wynagrodzenia obciąża również 
innych pracowników. Innymi 
słowy, ujawnienie przez jed-
nego pracownika wysokości 
wynagrodzenia drugiego, bez 
jego zgody, może stanowić na-
ruszenie dóbr osobistych tego 
ostatniego.

Informacja o zatrudnieniu 
w trybie otwartego konkursu na 
stanowisko inspektora znajduje 
się na stronie BIP-u: http://bip.
ugozorkow.nv.pl/article/get/
id,15863.html.

Przypominam ponownie, że 
stosowanie kryteriów miejsca 
zamieszkania przy ogłaszaniu 
konkursów jest prawnie zabro-
nione. Pragnę Pana poinformo-
wać, że wśród zgłoszonych osób 
do otwartego konkursu nie było 
mieszkańca gminy Ozorków, 
więc nie było możliwości za-
trudnienia kogoś z naszej gminy, 
skoro się taki nie zgłosił.

3.9. Proszę mi udzielić odpo-
wiedzi, jaki ma Pan plan 
na obniżenie  bezrobo-
cia w gminie Ozorków? 
Proszę o wyczerpującą od-

powiedź oraz publikacje 
odpowiedzi w „Gminniaku”
Odpowiedź:
Chociaż ogólnie pojęta walka 

z bezrobociem jest zadaniem 
własnym powiatu, zapewniam, 
że jako wójt podejmuję wszelkie 
działania do zwiększenia atrak-
cyjności inwestycyjnej gminy 
Ozorków, ukierunkowanej na 
stworzenie nowych miejsc pra-
cy. W tym celu podjęliśmy 
decyzję o utworzeniu dodatko-
wych miejsc przeznaczonych 
na tereny inwestycyjne. W 2015 
roku podpisaliśmy porozumienie 
z miastem Ozorków o wspólnych 
działaniach – w celu utworzenia 
nowych terenów inwestycyjnych 
u zbiegu drogi krajowej 91 i dro-
gi gminnej na Opalanki. W 2016 
przystąpimy do opracowywania 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, a w przyszłości 
o utworzenie na tym terenie 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Obecnie prowadzę 
rozmowy z jednym z przed-
siębiorstw, które zamierza na 
naszym terenie wybudować 
swoje centrum dystrybucyjne. 
Wspólnie podejmujemy rozmo-
wy o utworzenie ŁSSE. Niestety 
proces inwestycyjny jest długo-
trwały i dla zwykłego miesz-
kańca niezauważalny. Prowadzę 
rozmowy o możliwości zagospo-
darowania budynku po dawnej 
piekarni w Leśmierzu, co pozwo-
li uchronić budynek od dalszej 
dewastacji oraz stworzyć kilka 
nowych miejsc pracy, jeśli moje 
zamierzenie się powiedzie. Przez 
gminę organizowane są prace 
interwencyjne i roboty publiczne 
dające zatrudnienie kilkunastu 
pracownikom rocznie oraz orga-
nizowane są staże, które młodym 
osobom (bezpośrednio po ukoń-
czeniu szkół) umożliwią nabycie 
doświadczenie zawodowego. 
Analizując dane z Powiatowego 
Urzędu Pracy, należy podkreślić, 
że następuje spadek bezrobocia 
na terenie naszej gminy.

WOLNE WNIOSKI: 
Anna Majchrzak – miesz-

kanka Helenowa, przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich  
Maszkowice – Helenów, zwró-
ciła się z prośbą do wójta gminy 

o zorganizowanie zebrania wiej-
skiego w Helenowie (…)

Odpowiedź:
Zgodnie z sugestią zostały 

zorganizowane dwa spotkania 
z mieszkańcami wsi Helenów, 
na którym omówiono szereg 
spraw związanych bezpośrednio 
ze sołectwem. 

Ryszard Kolasa – sołtys 
sołectwa Maszkowice poinfor-
mował, że oświetlenie uliczne od 
nr 1 do nr 13 w Małachowicach 
ulega bardzo częstej awarii. 
Wnioskował, aby skierować pis-
mo do Zakładu Energetycznego 
o wycięcie drzewa, które rośnie 
w transformatorze. W czasie wia-
trów następuje zwarcie i sama 
wymiana bezpiecznika nie jest 
załatwieniem istniejącego prob-
lemu. 

Odpowiedź:
Po kolejnym zgłoszeniu ist-

niejącego problemu, PGE Dys-
trybucja S.A. przeprowadziła 
pielęgnację rozrośniętego drze-
wostanu wrastającego w linię 
energetyczną na zgłoszonym 
odcinku w m. Małachowice Ko-
lonia, usuwając gałęzie i konary 
drzew z obrębu linii energetycz-
nych. 

3. Jan Karolak – sołtys sołe-
ctwa Czerchów wniosko-
wał o wykonanie przeglądu 
drogi powiatowej pomię-
dzy Czerchowem a Dybów-
ką. Wyjaśnił, że na drodze, 
szczególnie na środkowej jej 
części, powstały garby, które 
uniemożliwiają przejazd. 
Odpowiedź:
9 czerwca przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Zgie-
rzu i Urzędu Gminy Ozorków 
dokonali objazdu dróg powia-
towych położonych w gminie 
Ozorków, między innymi drogi 
Maszkowice – Czerchów – 
Dybówka. W dniu przeglądu 
stwierdzono wykonaną naprawę 
ubytków emulsją i grysami przez 
Starostwo Powiatowe. Według 
informacji uzyskanej od zarząd-
cy dróg powiatowych, remont 
cząstkowy rozpoczęto 24 maja 
br. I trwa nadal.

Tomasz Komorowski, 
wójt gminy Ozorków
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Druhowie strażacy z OSP 
Czerchów pożegnali zmarłego 
członka tej jednostki – dh Adama 
Bartczaka. Na uroczystości po-
grzebowej, która odbyła się 1 lipca 
br. w Modlnej stawiła się brać 
strażacka z Czerchowa wraz ze 
sztandarem. Po mszy św. żałobnej 
odprawionej przez ks. proboszcza 
Piotra Bratka odprowadzono 
zmarłego druha na cmentarz. 

Śp. Adam Bartczak przez 
wiele lat udzielał się dla dobra jed-
nostki OSP Czerchów, a w latach 
2002 – 2010 sprawował mandat 
radnego Rady Gminy Ozorków. 

Zmarłego druha  Adama 
Bartczaka żegnały tłumy najbliż-
szych i znajomych oraz przedsta-
wiciele samorządu gminy Ozor-
ków. Cześć Jego Pamięci.

Pao

Ostatnie pożegnanie 
dh Adama Bartczaka

26 czerwca kościół w Sokolni-
kach Lesie ponownie otworzyła swoje 
podwoje dla muzyków i melomanów. 
O gościnności w tym względzie miej-
scowego proboszcza ks. Piotra May-
-Majewskiego nie trzeba nikogo prze-

XXVIII Muzyczne Lato „Vivat Rodzina”

konywać. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Kameralnej w Sokolnikach 
Lesie 2016 został przez organizatorów 
poświęcony muzykującym rodzinom. 
Dyrektor imprezy – znany muzyk z So-
kolnik – Ryszard Jan Osmoliński za-

prosił do Komitetu Honorowego m.in. 
przedstawicieli władz samorządowych 
gminy Ozorków: wójta Tomasza Ko-
morowskiego i przewodniczącego 
Rady Gminy Waldemara Szcześniaka. 

Na pierwszym koncercie słucha-

cze mieli okazję usłyszeć brzmienie 
nowego fortepianu koncertowego za-
kupionego dla parafii w Sokolnikach 
Lesie. Wykonawcami byli: Michał 
Drewnowski – fortepian, duet – Anna 
i Romuald Spychalscy – śpiew oraz 
Akademicka Orkiestra Politechniki 
Łódzkiej i Akademicki Chór Politech-
niki Łódzkiej. Ten koncert objął swym 
patronatem – J.M.  Rektor Politech-
niki – prof. Stanisław Bielecki. Na-
stępny koncert – 3 lipca objął swym 
patronatem p. Bogdan Jarota – starosta 
zgierski, a w programie wystąpili: The 
Wieniawski String Quartet: Ryszard 
Jan Osmoliński – I-wsze skrzypce, 
Monika Sylwia Osmolińska – II-gie 
skrzypce, Róża Wilczak – Płaziuk – al-
tówka, Arkadiusz Płaziuk – wioloncze-
la oraz Zosia Płaziuk – flet, Agnieszka 
Anna Osmolińska – fagot, Oliwia Klara 
Osmolińska – gitara. Niezawodna pub-
liczność Muzycznego Lata doceniła 
jakość wykonania i dobór repertuaru, 
gromkie oklaski wzywały artystów 
do bisowania i na pewno w kolejnych 
rodzinnych koncertach również tak bę-
dzie.                                                 Pao
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23 czerwca 2016 r., w sali 
OSP Ozorków, odbył się XI 
Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Ozorkowie. Wszystkich 

XI Zjazd strażaków OSP
strażaków oraz gości zapro-
szonych powitał prezes zarzą-
du dh Władysław Sobolewski. 
Oprócz delegatów na zjazd 
przybyli: prezes zarządu Od-
działu Powiatowego Związku 
OSP RP w Zgierzu – Józef 
Dziemdziela, zastępca komen-

danta powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Zgie-
rzu – Waldemar Mrulewicz, 
burmistrz Ozorkowa – Jacek 
Socha, wójt gminy Ozor-
ków – Tomasz Komorowski 
i dowódca JRG PSP w Ozor-
kowie – Jarosław Jaczyński. 

„Minutą ciszy” uczczono 
zmarłych strażaków w minio-
nej kadencji, po czym prze-
wodniczenie obradom po-
wierzono dh Zdzisławowi 
Rybakowi. Prezes Sobolewski 
podsumował minioną ka-
dencję oraz wręczył pamiąt-
kowe statuetki. Jako wyraz 
wdzięczności za dotychcza-
sową współpracę otrzyma-
li je: dh Edward Stańczyk, 
burmistrz Jacek Socha, wójt 
Tomasz Komorowski, dh 

Paweł Grzelak. W swoim 
obszernym sprawozdaniu 
prezes w sposób pozytywny 
odniósł się do działalności 
Oddziału Miejsko-Gminnego, 
wskazując na współpracę 
z jednostkami OSP – Solca 
Wielka, Modlna, Czerchów, 
Leśmierz, Ozorków. Słowa 
uznania dla wójta i burmistrza 
świadczą o skutecznej pomocy 
w zapewnieniu warunków 
dla funkcjonowania Ochot-
niczych Straży Pożarnych na 
naszym terenie. Najbardziej 
widoczne efekty tej współ-
pracy to zakup samochodów 
bojowych dla jednostek OSP 
Leśmierz oraz Ozorków. 

Podczas dyskusji wójt 
Tomasz Komorowski przed-
stawił swój punkt widzenia 
w kwestii pozyskiwania zagra-
nicznych samochodów pożar-
niczych. Tutaj wielką barierą 
staje się niewspółmiernie 
wysokie obciążenie finanso-
we w przypadku skorzystania 
z badań technicznych w Cen-
trum Naukowo-Badawczym 
Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie. Z kolei zdobycie 
używanego samochodu z PSP 
graniczy z cudem, natomiast 
zakup nowego to dość po-
ważna inwestycja. Dlatego 
właśnie, druhowie z naszych 
jednostek OSP muszą uzbroić 
się w cierpliwość w ocze-
kiwaniu na wymianę wozu 
bojowego.

Po odbytej dyskusji prze-
prowadzono wybory ciał 
statutowych Oddziału M-G 
Zw. OSP RP w Ozorkowie, 
a także przedstawicieli do 
Oddziału Powiatowego. Druh 
Władysław Sobolewski zo-
stał ponownie wybrany na 
stanowisko prezesa, a Marian 
Kwaśniewski na komendanta 
gminnego. Prezes Sobolewski 
zapowiedział kontynuację 
wspólnej działalności naszych 
jednostek OSP i Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie w ko-
lejnej kadencji. 

Pao

Plener malarski „Pej-
zaż malowany ziemi łódz-
kiej – spotkajmy się w po-
wiecie zgierskim” odbył się 
w dniach – od 4 do 10 lipca. 
Trzydziestoosobowa grupa 
malarzy polskich i zagranicz-
nych przebywała w Centrum 
Kształcenia i Wychowania 
OHP w Dobieszkowie (gm. 
Stryków). 

Pierwszego dnia, podczas 
wycieczki autokarowej po 
gminach powiatu, artystom 
zaprezentowano ciekawe 
miejsca i plenery do malowa-
nia. Wycieczka odwiedziła 
również gminę Ozorków, wy-
bierając z naszej bogatej oferty 
tematy godne uwiecznienia 
na płótnie. Jesienią Gminny 
Ośrodek Kultury planuje zor-
ganizować wystawę pople-
nerową, na której będziecie 
mogli Państwo podziwiać 
najbardziej urokliwe miejsca 

powiatu zgierskiego, w tym 
także naszej gminy.

Już po raz pięćdziesiąty 
w Kazimierzu Dolnym odbył 
się Ogólnopolski Festiwal Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych. 
Jest to najważniejsze tego typu 
wydarzenie ludowe w Pol-
sce, którego głównym celem 
jest popularyzacja, ochrona 
i dokumentacja autentycz-
nego muzykowania i śpiewu 

ludowego. Nasza kapela lu-
dowa „Tadeusza Kubiaka”, 
jako dwukrotna zdobywczyni 
głównej nagrody – „Baszty”, 
oraz kierownik kapeli – Tade-
usz Kubiak (jako zdobywca 
„Baszty” w kategorii „Solista 
–instrumentalista”), wzięli 
udział w koncercie „Scena 
Mistrzów” – 25 czerwca.

Źródło: 
GOK w Leśmierzu

Gminny Ośrodek Kultury
w Leśmierzu – aktualności
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Rada Osiedla w Sokolnikach i Fundacja Ekologiczna „Mia-
sto – Ogród Sokolniki” zapraszają najmłodszych mieszkańców 
gminy Ozorków na imprezy dla dzieci:
l 7 sierpnia – godz.19.00 –„Wieczór magii” z Maciejem Polem 

– impreza pod patronatem wójta gminy Ozorków i Fundacji 
Ekologicznej „Miasto – Ogród Sokolniki”

l 27 sierpnia – godz. 18.00 – zakończenie wakacji (korowód 
przebierańców).
Imprezy odbędą się na scenie w kawiarni „40” w Sokolni-

kach Lesie, przy ul. Jagiellońskiej 16. Wstęp wolny. Ponadto, 
w czasie wakacji w kawiarni wystąpią inni wykonawcy, m.in. 
Grażyna Łobaszewska, Stanisława Celińska, Artur Andrus, 
Andrzej Poniedzielski i Kabaret HRABI. Szczegółowe infor-
macje uzyskać można na stronie www.kawiarnia40.pl lub pod 
numerem tel. 503 100 548.

Źródło: Jan Malewicki

Harmonogram 
imprez 
w Sokolnikach Lesie

W konkursie udział wzięli 
uczniowie klas I szkół pod-
stawowych, a jego celem 
była: prezentacja twórczości 
plastycznej uczniów ukazu-
jąca sposoby i pomysły na 
spędzenie wymarzonych wa-
kacji;  rozwijanie wyobraźni 
i umiejętności twórczych oraz 
rozbudzanie wśród uczniów 
zainteresowań plastycznych; 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny.

Uczestnicy wykazali się 
ogromnym talentem plastycz-
nym, wyobraźnią i kreatyw-
nością. Rozstrzygnięcie kon-
kursu dobyło się 14 czerwca 
2016 roku. Poniżej prezentu-
jemy wyniki konkursu.
Szkoła Podstawowa 
w Leśmierzu:
Klasa Ia:
l I miejsce: Ewa Kaźmier-

czak
l II miejsce: Oliwia Maria-

nowska
l III miejsce: Szymon Wa-

licki
Klasa Ib:
l I miejsce: Julia Jędrzej-

czak
l II miejsce: Mikołaj Nowa-

kowski
l III miejsce: Maja Stawi-

cka

Konkurs plastyczny 
„Moje wymarzone 
wakacje” 
rozstrzygnięty

„Moje wymarzone wakacje” to temat konkursu 
plastycznego przeprowadzonego na przełomie maja 
i czerwca br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ozorkowie,  przy  współpracy  dyrektorów 
i wychowawców szkół z terenu gminy Ozorków. Odbył 
się on w ramach realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na  lata 2015- 2020.

Szkoła Podstawowa 
w Solcy Wielkiej:
l I miejsce: Natalia Miksa
l II miejsce: Oliwia Gra-

czyk
l III miejsce: Gabriela An-

tczak
Szkoła Podstawowa 
w Modlnej:
Klasa Ia:
l I miejsce: Gracjan Sob-

czak
l II miejsce: Bartłomiej 

Jarosik
l III miejsce: Malwina Tu-

rek
Klasa Ib:
l I miejsce: Wiktoria Sob-

czak
l II miejsce: Julia Zarębska
l III miejsce: Oliwier Bła-

chowicz
Nagrody książkowe za 

zdobyte miejsca oraz za udział 
otrzymał każdy uczestnik 
konkursu. 

Podziękowania i gratu-
lacje składamy wszystkim 
dzieciom, a także dyrekto-
rom i wychowawcom szkół 
za wielkie zaangażowanie 
w przeprowadzeniu konkur-
su.

Źródło: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Ozorkowie

W Zespole Szkół w Solcy 
Wielkiej odbywała się cało-
roczna akcja charytatywna na 
rzecz Domu Małego Dziecka 
w Łodzi, z którym tutejsza 
placówka jest związana już od 
kilku lat. Dzięki zaangażowa-
niu całej społeczności szkolnej 
i rodziców oraz ciężkiej pracy 
organizatorów, klasie IIG, Ka-
tarzynie Olczak-Surowiec oraz 
Elżbiecie Gruss-Olejniczak 
udało się zebrać 1680 zł. Całą 
kwotę w całości przekazano 

Akcja charytatywna 
na rzecz Domu Małego 
Dziecka w Łodzi

na prezenty i niezbędne rzeczy 
dla podopiecznych Domu Ma-
łego Dziecka w Łodzi. Każdy 
maluszek otrzymał paczkę ze 
słodyczami, przybory higienicz-
ne i spożywcze, zabawki oraz 
wymarzony dywan, który był 
tak bardzo potrzebny dzieciom, 
aby miały swoje miejsce do za-
bawy i wypoczynku. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim ludziom 
wielkiego serca, którzy włączyli 
się do akcji. 
Katarzyna Olczak-Surowiec
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20 czerwca odbyła się wy-
cieczka do ZOO w Płocku. Uczest-
niczyli w niej uczniowie z klasy 
„0”, Ia i Ib Szkoły Podstawowej 
w Modlnej, wraz z wychowaw-
czyniami – Zdzisławą Józwiak, 
Hanną Stefaniak i Agnieszką 
Stańczyk. Pierwszym punktem 
programu były warsztaty pt.: 
„W co ubierają się zwierzęta?”. 
Uczniowie mieli okazję poznać 
rożne rodzaje pokrycia ciała zwie-
rząt oraz ich funkcje. Rozpozna-
wali również, z jakiego zwierzęcia 
pochodzi dane pokrycie ciała. 
Mieli także możliwość dotykania 
skór, piór, skorup oraz żywych 
zwierząt. Następnym punktem 

Z wizytą 
w płockim zoo

programu było zwiedzanie zoo. 
Uczniowie wzbogacili swoją wie-
dzę na temat dzikich zwierząt ży-
jących na różnych kontynentach. 
W programie nie mogło zabraknąć 
wizyty w sklepie z pamiątkami. 
Uczniowie z klasy Ia i Ib zrobili 
niespodziankę swoim mamom, 
wysyłając własnoręcznie wypi-
sane pocztówki przedstawiające 
różne zwierzęta. Duże wrażenie 
na uczestnikach wycieczki zro-
biła Wisła. W drodze powrot-
nej był przystanek w restauracji 
McDonald’s, w której uczniowie 
zjedli ciepły posiłek. Następnie, 
pełni wrażeń, wrócili do domów.

Agnieszka Stańczyk

Gminno-świetlicowa 
spartakiada 
w Małachowicach

6 lipca w świetlicy w Mała-
chowicach odbyła się gminno-
-świetlicowa spartakiada pod 
hasłem „Baw się z nami ze świet-
licami” . W wspólnej zabawie 
z nutką rywalizacji wzięło udział 
5 świetlic działających w gminie 
Ozorków. Mali sportowcy rywa-
lizowali w duchu zasad fair play 
w 11 konkurencjach sportowo-
-rekreacyjnych. Podzieleni zostali 
na trzy drużyny: żółtą, pomarań-
czową i niebieską. Wszystkie ze-
społy dzielnie walczyły i, pomimo 
kapryśnej pogody, towarzyszył 
świetliczakom dobry nastrój. Naj-
więcej punktów zdobyła drużyna 
niebieskich, ale nie było przegra-

nych, każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę. 

Największą atrakcją imprezy 
była dmuchana zjeżdżalnia. Po 
sportowych zmaganiach dzie-
ci biesiadowały przy ognisku 
z kiełbaskami i słodkimi prze-
kąskami. Spartakiada była do-
skonałą okazją do wspólnej zaba-
wy, integracji dzieci z gminnych 
świetlic i aktywnego spędzenie 
czasu podczas wakacji. Serdecz-
nie dziękuję mamom ze świetlicy 
z Małachowic za przygotowanie 
ciast oraz firmie Polska Woda 
z Aleksandrii za zasponsorowanie 
wody dla dzieci.

Agata Włodarczyk

6 czerwca w filii bibliotecznej 
w Pełczyskach odbyła się kolejna 
lekcja biblioteczna połączona 
z głośnym czytaniem. Tym razem 
w placówce gościli uczniowie 
klasy IIa z wychowawcą. Dzieci 
wysłuchały pięknej baśni Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego pt. 
„Kwiat paproci”, poznały również 
kilka ciekawostek na temat nocy 
świętojańskiej. Ich zadaniem 
było następnie uruchomienie 
wyobraźni i narysowanie  kwiatu 
paproci. Na zakończenie były 
zagadki o baśniach i bajkach, 
z którymi wszyscy poradzili sobie 
śpiewająco.

Jak co roku rozpoczynamy 
wakacyjne zajęcia dla dzieci, 
każdy znajdzie coś dla siebie, po-
cząwszy od dobrej książki poprzez 
wesołe gry i zabawy, również na 

Wakacje w gminnej 
świetlicy

świeżym powietrzu. Zapraszamy 
także do udziału w wycieczkach 
autokarowych i rowerowych oraz 
różnego rodzaju zajęć plastycz-
nych. 

Tutejsze świetliczaki wakacje 
zaczęły od dnia kolorowanki, 
podczas którego malowały swoje 
ulubione postacie z bajek, kwiaty, 
pejzaże, a także zwierzęta. 

Odbyły się również bardzo 
popularne zajęcia plastyczne 
z użyciem farb do witrażu, któ-
rymi dzieci malowały słoneczka, 
drzewa, zwierzęta. Technika ta 
nie należy do najłatwiejszych 
i wymaga cierpliwości oraz precy-
zji, lecz dzieci coraz lepiej sobie 
z nią radzą. 

Agnieszka Tomczak, 
filia biblioteczna oraz świetlice 

w Pełczyskach i Skromnicy
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20 czerwca w świetlicy w Pa-
rzycach odbyły się kolejne ro-
dzinne warsztaty kulinarne. Tym 
razem w szefa kuchni wcieliła 
się Alicja Marczewska ze swoją 
mamą Moniką. Na zajęciach dzie-
ci przygotowywały oponki z se-
rem. Z dużym zaangażowaniem 
mali kucharze mieszali składniki, 

Letnie atrakcje świetliczaków z Parzyc i Małachowic
wygniatali ciasto i smażyli okrą-
głe, chrupiące i smakowite pą-
czuszki, które w błyskawicznym 
tempie znikały z talerzy.

Maj i czerwiec to miesiąc 
rodzinnych świąt, które  aktyw-
nie i kreatywnie obchodziliśmy 
w świetlicach. Z okazji Dnia Ojca 
dzieci przygotowały na zajęciach 

plastycznych piękne, kolorowe 
ramki na zdjęcia. 26 czerwca 
świętowaliśmy wspólnie ze świet-
licami z Parzyc i Małachowic Dni 
Mamy, Taty i Dziecka (podczas 
całodniowej wycieczki do Płocka). 
Bogaty i różnorodny program 
eskapady zainteresował zarówno 
dzieci, jak i rodziców. Na początku 
zwiedziliśmy płockie zoo z ponad 
300 gatunkami zwierząt, położony 
na malowniczej skarpie wiślanej. 
Następnie wybraliśmy się na 
przejażdżkę po najciekawszych 
zakątkach miasta, turystyczną 
atrakcją Płocka – Ciuchcią Tum-
ską. Kolejnym punktem  wycieczki 
był rejs po Wiśle, dużym dwupo-
kładowym statkiem „Marianna”. 
Rodzinna wycieczka okazała się  

bardzo ciekawą formą integracji 
środowiska rodzinnego dziecka 
i społeczności wiejskiej. Po dniu 
pełnym wrażeń i atrakcji wrócili-
śmy z nowymi doświadczeniami 
i miłymi wspomnieniami na dobry 
początek wakacji. 

Serdecznie zapraszam do ak-
tywnego i kreatywnego spędzania 
wakacji ze świetlicami. W lipcu 
i sierpniu placówki czynne będą: 
świetlica w Parzycach – ponie-
działek, środa – godz. 13.00-
17.00, wtorek, czwartek – godz. 
9.00-12.40; świetlica w Mała-
chowicach: poniedziałek, śro-
da – godz. 9.00-12.40, wtorek, 
czwartek – godz. 13.00-17.00.

Agata Włodarczyk, świetlice 
w Małachowicach i Parzycach

Na przełomie maja i  czerwca 
świetlice środowiskowe z terenu 
gminy Ozorków zorganizowały 
dla dzieci konkurs plastyczny pod 
patronatem wójta gminy Ozorków. 
Jego celem było: promowanie 
walorów turystycznych gminy 
Ozorków, uwrażliwienie dzieci 
na piękno najbliższego otoczenia, 
rozbudzenie przynależności i więzi 
emocjonalnej z miejscem zamiesz-
kania, pobudzenie i rozwój inwen-
cji twórczej uczestników oraz po-
pularyzacja działań plastycznych 
i poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych.

Oceny prac konkursowych do-
konało jury w składzie: Agata 
Włodarczyk, Agnieszka Tom-
czak, Magdalena Jagodzińska, 
Karolina Zawierucha-Steglińska. 
Po wnikliwej obserwacji i ocenie 
prac, komisja postanowiło nagro-
dzić  i wyróżnić następujących 
uczestników:
W kategorii wiekowej 6-9 lat:
l I miejsce – Alicja Marczew-

ska – świetlica w Parzycach
l II miejsce – Kacper Chałup-

nik – świetlica w Małachowi-
cach, Adrian Pisera –  świet-
lica w Małachowicach

l III miejsce – Bartosz Za-
krzewski – świetlica w Parzy-
cach

Rozstrzygnięcie konkursu
l Wyróżnienie:  Julia Ba-

rylska – świetlica w Mała-
chowicach, Milena Sadow-
ska – świetlica w Parzycach, 
Jakub Wacławiak – świetlica 
w Małachowicach

W kategorii wiekowej 10-13 lat:
l I  miejsce – Julita Tro-

cka – świetlica w Solcy Wiel-
kiej

l II miejsce – Amelia Kolasa – 
świetlica w Malachowicach, 
Martyna Trocka – świetlica 
w Solcy Wielkiej

l III miejsce – Mikołaj Furma-
niak – świetlica w Parzycach

l W y r ó ż n i e n i e :  J u s t y -
na Sadowska – świetlica 
w Parzycach, Julia Furma-
niak – świetlica w Parzycach
Prace konkursowe  zostały 

zaprezentowane na wystawie 
podczas gminnej spartakiady 
w świetlicy w Małachowicach 
oraz na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu.

Zwycięzcy otrzymali  materia-
ły promocyjne gminy Ozorków, 
pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe, pozostali uczestnicy 
również zostali nagrodzeni drob-
nymi upominkami. Serdecznie 
gratulujemy! 

Agata Włodarczyk

Miesiąc czerwiec obfitował 
w piękną i słoneczną pogodę, 
którą wykorzystaliśmy na aktyw-
nym spędzaniu czasu wolnego na 
świeżym powietrzu. Dzieci mogły 
rozwijać swoje zdolności i zain-
teresowania poprzez udział w za-
jęciach sportowo-rekreacyjnych, 
takich jak: gra w piłkę nożną, 
piłkę siatkową oraz badmintona. 
Ćwiczenia ruchowe to dosko-
nała forma relaksu, dostarczają 
dzieciom dużo radości, stwarzają 
możliwość odprężenia się. Jest to 
najlepszy sposób rozładowania 
złych emocji, stresu itp.  Dzieci 
brały udział w różnych grach 
i zabawach ruchowych, w których 
wykorzystano różne przybory: 
piłki, hula-hop, skakanki, pachołki 
itp. Podopieczni z sokolnickiej 
świetlicy chętnie grali w różnego 
rodzaju gry planszowe, które nie 
tylko bawiły, ale również uczyły 
wytrwałości i pracy w grupie. 

Nie zabrakło oczywiście zajęć, 
w których dzieci mogły rozwijać 
swoje zdolności artystyczne. 
Grupa starszych świetliczaków 
sumiennie pracowała nad stwo-
rzeniem dekoracji „podwodny 
świat”. Z kolei dla maluchów 
zorganizowano proste zajęcia 
z nieskomplikowanymi formami. 

Zajęcia sprawiły wszystkim 
dzieciom dużo radości i przyjem-
ności, bowiem są one interesujące, 
bogate w materiały, penetrujące 
nowe techniki. Poprzez zajęcia 
artystyczne wychowankowie 
świetlicy odkrywają i pogłębia-
ją zainteresowania plastyczne 
(nowe techniki, formy i metody 
pracy z tworzywem plastycznym), 
wyrabiają sprawności manualne, 
dbają o estetykę wykonanych 
wytworów.

Karolina Zawierucha-Stegliń-
ska, świetlica środowiskowa 

w Sokolnikach Lesie

Sportowy czerwiec
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19 maja w Pałacu Mło-
dzieży im. J. Tuwima w Ło-
dzi odbył się Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski „Moja 
Bajka”. Szkołę Podstawową 

Uczennica SP 
w Leśmierzu 
laureatką konkursu 
recytatorskiego

w Leśmierzu reprezentowała 
Patrycja Furmaniak z klasy 
III, która musiała zmierzyć 
się z 50. recytatorami z całe-
go województwa łódzkiego. 
Poziom był naprawdę bardzo 
wysoki, a jury wymagające. 
Po długim oczekiwaniu padł 
werdykt…. Patrycja zajęła 
trzecie miejsce! Została rów-
nież zaproszona do PM w Ło-
dzi na uroczyste wręczenie 
nagród, które odbyło się 16 
czerwca. Wzięła także udział 
w warsztatach teatralnych, 
muzycznych, plastycznych 
i filmowych. Gratulujemy 
Patrycji i życzymy dalszych 
sukcesów.

                            B. Andrysiak

W konkursie plastycznym 
ogłoszonym przez wydawni-
ctwo MBBooks dla bibliotek 
wzięły udział dzieci uczęsz-
czające na warsztaty plastycz-
ne w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Leśmierzu oraz filii 
bibliotecznej w Pełczyskach. 
Ich zadaniem było stworzenie 
rysunku na okładkę książki 
Margarett Borroughdame pt. 
„Jesień plecień – album wier-
szy jesiennych dla dzieci”. 
Konkurs odbył się pod patro-
natem m.in. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oraz 
Muzeum Książki Dziecięcej 
w Warszawie i skierowany był 
do uczniów klas I-III szkoły 

Konkurs plastyczny 
na ilustrację książki

podstawowej. Prace konkurso-
we musiały zawierać elementy 
charakterystyczne dla jesieni: 
liście, drzewa, kasztany, je-
sienne zabawy, czynności, 
sytuacje, itp. Wszystkie ilu-

stracje, które wykonały dzieci 
zostały opisane i przesłane 
przez bibliotekę na adres wy-
dawnictwa. 

Źródło: GBP w Leśmierzu

Świeżo oddane do użytku 
boisko wielofunkcyjne zostało 
najpierw otwarte przez władze 
miasta – na czele z burmi-
strzem Ozorkowa – Jackiem 
Sochą i dyrekcję miejscowej 
szkoły, z udziałem uczniów. 
Gminę Ozorków reprezen-
tował wójt Tomasz Komo-
rowski, który uczestniczył 
również w podsumowaniu 
zawodów i wręczaniu trofe-
ów sportowych. Opiekę nad 
naszymi młodymi sportow-
cami sprawowali nauczyciele 
WF-u z poszczególnych ze-

Kolejna spartakiada 
dla szkół podstawowych 
już za nami

społów szkół. Krótką przerwę 
spowodowała aura, lecz nie 
straszne są dla uczniów deszcz 
i burze. Zawody szczęśliwie 
ukończono, a najsilniejszą 
ekipę wystawili organiza-
torzy – Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Ozorkowie Kolejne 
lokaty: II miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Ozor-
kowie, III miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Solcy Wiel-
kiej, IV miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Leśmierzu i V 
miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Modlnej.                       Pao

Na odnowionym obiekcie sportowym Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ozorkowie zorganizowano 17 
czerwca zawody pod gołym niebem. Była to już 
XV Miejsko-Gminna Spartakiada w konkurencjach 
lekkoatletycznych (biegi i skoki), w której wzięły udział 
reprezentacje szkół podstawowych z gminy Ozorków.
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Zakończył się cykl turnie-
jów szkolnych rozgrywanych od 
września 2015 do czerwca 2016. 
W sumie rozegrano 44 turnieje. 
Wzięło w nich udział 39 osób. 
Zwyciężył Mirosław Syncerek, 
przed Jakubem Janasiakiem i Se-
bastianem Wojtczakiem. 

Link do pełnej klasyfikacji: 
http://www.lzbs.firma3e.pl/szkol-
ne.html

Nagrodą dla najlepszych był 
wyjazd na Mistrzostwa Polski 

Młodzieży Szkolnej, który odbył 
się w dniach od 16 do 19 czerwca 
br. w Szczyrku. Pojechały dwie 
pary juniorów: Jarosław Walczak 
– Dariusz Syncerek, Mirosław 
Syncerek – Krzysztof Maciak oraz 
para młodzików: Małgorzata Bie-
lińska – Sebastian Wojtczak (ak-
tualni Mistrzowie Międzywoje-
wódzcy Młodzików z marca 2016 
r). W zawodach wzięło udział 
81 par w wieku od 11 do 20 lat. 
Rozegrano turniej par dziewcząt, 

Uczeń SP w Solcy Wielkiej wicemistrzem Polski

M-ce Imię i nazwisko Suma PDF

1 Mirosław Syncerek 243

2 Jakub Janasiak 232

3 Sebastian Wojtczak 216

4 Małgorzata Bielińska 192

5 Krzysztof Maciak 184

6 Jarosław Walczak 173

7 Zofia Duda 168

8 Henryk Chojnacki 158

9 Dariusz Syncerek 114

10 Mateusz Bartosik 107

Pierwsza dziesiątka:

turnieje par open na maksy i impy 
oraz turniej mikstów. W turniejach 
open na maksy i impy rozgrywano 
40 rozdań eliminacji. Pierwsze 16 
par awansowało do finału, które 
rozgrywając następne 30 rozdań 
walczyły o tytuły mistrzów Pol-
ski. Dariusz Syncerek i Jarosław 
Walczak awansowali do finału 
turnieju par na maksy i zajęli 14 
miejsce. Awansowali także do 
turnieju finałowego par na impy 
i zajęli 10 miejsce. Mirosław 
Syncerek i Krzysztof Maciak 
w turnieju par na maksy zajeli 
32 miejsce, a w turnieju par na 
impy byli o krok od awansu do 
finału – 17 miejsce. Dwunasto-
latkowie – Małgorzata Bielińska 
i Sebastian Wojtczak, w turnieju 
par na maksy, zajęli 43 miejsce. 

W turnieju par na impy sprawili 
olbrzymią niespodziankę. W eli-
minacjach zajęli 15. miejsce i jako 
jedyna para młodzików awan-
sowali do finału, w którym grali 
już tylko przeciwko znacznie 
starszym zawodnikom: 18-20 lat. 
Zagrali bardzo dobrze. Wyprze-
dzili jeszcze 4 pary i zakończyli 
turniej na 11 miejscu. Po podsu-
mowaniu punktów długofalowych 
wszystkich turniejów okazało się, 
że byli najlepszymi zawodnikami 
w kategorii szkół podstawowych. 
Małgorzata Bielińska zdobyła dla 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozor-
kowie tytuł mistrza Polski, a Seba-
stian Wojtczak tytuł wicemistrza 
Polski dla Szkoły Podstawowej 
w Solcy Wielkiej.

Henryk Chojnacki, trener

W tym roku turniej piłkarski 
dla drużyn LKS gminy Ozorków 
o „Puchar Wójta” odbywał się 
z udziałem 9 drużyn piłkarskich. 
Już 4 czerwca w meczu barażo-
wym pomiędzy drużynami LKS 
Solca Wielka – LKS Leśmierz 1:4, 
drużyna z Leśmierza zakwalifiko-
wała się do I grupy eliminacyjnej. 
W niedzielę 19 czerwca odbyły 
się rozgrywki eliminacyjne – na 

Turniej o „Puchar 
Wójta” 2016

boisku w Sierpowie (LKS Sier-
pów – LKS Modlna 3:2, LKS 
Małachowice – LKS Leśmierz 
4:0, półfinał LKS Sierpów – LKS 
Małachowice 2:1) i na boisku 
w Cedrowicach (LKS Wrób-
lew – LKS Skromnica 2:0, LKS 
Cedrowice – LKS Czerchów 2:1, 
półfinał LKS Wróblew – LKS 
Cedrowice 4:1). Mecz finałowy 
odbył się 26 czerwca na boisku 

w Sierpowie, gdzie do końca trwa-
ła piłkarska rywalizacja. Orzeł 
Wróblew musiał jednak przyznać 
wyższość drużynie kl. A – mecz 
zakończył się wynikiem 7:1 dla 
Magnata. 

Obecny na meczu wójt To-
masz Komorowski gratulował 
finalistom i wręczał sportowe 
puchary. Za udział w meczu fina-
łowym drużyny zdobyły dodatko-
we pieniądze na sprzęt sportowy: 
LKS Sierpów – 1500 zł i LKS 
Wróblew – 800 zł. Oczywiście, 

całe to sportowe przedsięwzięcie – 
w ramach gminnego współzawod-
nictwa sportowego LKS gminy 
Ozorków – mogło się odbyć dzięki 
dotacji gminy dla GLKS Ozor-
ków zajmującego się organizacją 
zawodów. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy składa gratulacje fina-
listom, pragnie również podzię-
kować wszystkim drużynom za 
sportową postawę oraz lokalnym 
animatorom sportu za przygoto-
wanie drużyn do turnieju. 

Pao 


