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Wesołych Świąt...
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Za chwilę wyglądać bę-
dziemy pierwszej gwiazdki. 
Tak, to już. Minął dokładnie 
rok od poprzedniego Boże-
go Narodzenia. O rok starsi 
ponownie zasiądziemy do 
wigilijnej wieczerzy, by poła-
mać się opłatkiem z bliskimi. 
Może w tym roku spotkamy 
się w szerszym gronie, a może 
kogoś zabraknie… 

Każde święta Narodze-
nia Pańskiego są okazją do 
wspomnień i podsumowań 
tego, co wydarzyło się w ciągu 

ostatnich dwunastu miesięcy. 
Choć już z początkiem 

listopada jesteśmy wprowa-
dzani spotami reklamowymi 
oraz gwiazdkowymi propozy-
cjami prezentów w świąteczny 
nastrój, to żadne centrum 
handlowe ozdobione girlan-
dami, światełkami, reniferami 
czy bombkami, nie zastąpi 
atmosfery panującej wokół 
przykrytego białym obrusem 
stołu, gdzie zgodnie z tradycją 
zostawiamy puste nakrycie dla 
zagubionego wędrowca. 

Choć z biegiem lat zmienił 
się charakter pracy na wsi, 
a wielu z Państwa co rano 
wyjeżdża bladym świtem, by 
uniknąć korków przemierza-
jąc kilkadziesiąt kilometrów 
do stolicy województwa lub 
miast ościennych i dotrzeć do 
pracy, to badania pokazują, 
że mieszkańcy gmin wiej-
skich większą wagę niż miesz-
kańcy miast przywiązują do 
kultywowania świątecznych 
tradycji. 

Gdyby zapytać najmłod-
szych, kto lepi najlepsze piero-
gi, piecze najsłodsze makowce 
lub przyrządza najbardziej 
soczystą szynkę, bez wahania 
odpowiedzą, że smakołyki od 
dziadków są najsmaczniejsze, 
a gotowe produkty fit, bio 
i eko nie mogą z nimi konku-
rować. Rzeczywiście, polska 
wieś jest ostoją zwyczajów 
i tradycji przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. 
Wystarczy wspomnieć nasze 
gminne koła gospodyń wiej-
skich, amatorskie zespoły 
śpiewacze, ochotnicze straże 
pożarne czy Orkiestrę Dętą 
działającą przy OSP Solca 
Wielka, by stwierdzić, że bez 
nich przeżywanie Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy czy 
innych świąt, nie miałoby 
tego podniosłego charakteru 
i atmosfery.

Na zakończenie, w ten 
wyjątkowy, świąteczny czas 
pragnę złożyć Państwu naj-
serdeczniejsze świąteczne ży-
czenia miłości, pomyślności 
i zdrowia. Aby Narodzenie 
Pańskie przyniosło szczęście 
i życzliwość, które zagoszczą 
w naszych domach. Za oknem 
– wielkich płatków śniegu, 
a w sercach – rodzinnego 
ciepła. Niech nadchodzący 
Nowy Rok 2020 będzie pełen 
sukcesów i dobrych decyzji, 
każdy dzień upływa w dostat-
ku, a nasze marzenia staną się 
rzeczywistością.

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków

Zdjęcia pochodzą z Przeglądu 
Tradycji Bożonarodzenio-
wych zorganizowanych przez 
Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę 
Oddział Łódzki w Ozorkowie, 
który odbył się 5 grudnia 
2019 r. w kościele parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Ozorkowie
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Pierwsza z inwestycji zo-
stała zrealizowana na ulicy 
Wrzosowej w Sokolnikach. 

Kolejne dwie zrealizowane
inwestycje oświetleniowe

chodzących z budżetu Gminy 
Ozorków. Jego koszt zamknął 
się w kwocie 94 850,00 zł. 

Druga inwestycja doty-
czyła ulicy Jałowcowej w Ka-
tarzynowie. W poprzednich 
wydaniach „Gminniaka” pisa-
liśmy o zabezpieczeniu środ-
ków na ten cel w wysokości 
prawie 80 000,00 zł. Teraz 
możemy poinformować, że 
zadanie polegające na budo-
wie linii oświetleniowej, na 
którą składało się 14 stano-
wisk aluminiowych z oprawa-
mi w technologii LED o mocy 
30W zostało ukończone. 

Za realizację inwestycji 
w Sokolnikach i Katarzy-
nowie odpowiedzialne było 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe „Elektro-Julwit” 
z Ozorkowa.                  /Red./

W trosce 
o bezdomne zwierzęta
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest jednym 
z zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
Niestety także i na terenie naszej gminy zdarzają 
się przypadki błąkania się bezpańskich psów 
i kotów. Niejednokrotnie prosimy Państwa o pomoc 
w poszukiwaniu właścicieli dla zagubionych, a często i po- 
rzucanych świadomie zwierząt. 

nieczna jest pomoc organów 
specjalizujących się w tym 
zakresie – wyjaśnia Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski.

Do tegorocznego zamó-
wienia publicznego pn. Opie-
ka nad bezdomnymi zwierzę-
tami w zakresie odłapywania, 
transportu do schroniska oraz 
utrzymywania bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Ozor-

Od ostatniego wydania naszego miesięcznika 
ukończone zostały kolejne dwie inwestycje 
związane z budową oświetlenia. Teraz, gdy 
szybko zapada zmrok, każdy punkt oświetlający 
drogę może okazać się ratującym zdrowie i życie 
pieszych, rowerzystów, ale i przebiegających przez 
ulice psów i kotów. 

– Bardzo cieszy mnie 
odzew mieszkańców naszej 
gminy, którzy pomagają zna-
leźć domy dla zmarzniętych 
i nierzadko wycieńczonych 
zwierząt. Pomocne w tym 
są nowoczesne technologie, 
m.in. nasza strona internetowa 
czy portale społecznościowe. 
Niemniej, zdarzają się przy-
padki, gdy zwierzaka nie ma 
kto przygarnąć. Wtedy ko-

Tutaj zbudowana została li-
nia oświetleniowa zasilana 
z istniejącego słupa oświet-

leniowej linii napowietrznej 
położonego na działce przy ul. 
Krakowskiej. 

– Łączna długość budowa-
nej linii oświetleniowej wy-
niosła 584,5 m. Składa się na 
nią 17 aluminiowych słupów 
oświetleniowych o wysokości 
8 metrów z oprawami drogo-
wymi LED 30W. Zastosowane 
w lampach diody posiadają 
trwałość powyżej 50 tysięcy 
godzin. Dodatkowo są py-
łoszczelne, strugo odporne 
oraz, jak zapewnia producent, 
charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością mechaniczną 
– wyjaśnia Wójt Gminy Ozor-
ków Tomasz Komorowski. 

Zadanie  pn.  Budowa 
oświetlenia uliczne w Sokol-
nikach ul. Wrzosowa finan-
sowane było ze środków po-

Stowarszyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy na budowę lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej w tym dróg, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie:
http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/523-nabor-2-2019-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-
-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-w-tym-drog

ków w 2020 roku przystąpiły 
trzy podmioty. Przy wyborze 
oferty brano pod uwagę kryte-
ria takie jak cena, czas reakcji 
oraz adopcyjność. 

Najwięcej punktów zdo-
była oferta złożona przez 

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego Longin Siemiń-
ski, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Reha-
bilitacyjno-Szkoleniowo-Ad-
opcyjne, 98-277 Brąszewice, 
Wojtyszki 18.                 /Red./
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Losowanie nagród dla czytelników

Obecna edycja konkursu dla czytelników dobiega końca. 
Zamieszczamy 6 – ostatni kupon konkursowy i przypomina-
my, że zadaniem osób pragnących wziąć udział w losowaniu 
nagród dla czytelników „Gminniaka” jest zebranie kompletu 
sześciu zamieszczanych co miesiąc w „Gminniaku” kupo-
nów (II półrocze 2019 r.). 

Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest obecność 
– wraz z kuponami (w małej kopercie z nazwiskiem i adre-
sem) na imprezie, w trakcie której wyłonimy laureatów 
naszego konkursu. Każdemu czytelnikowi przysługuje 
złożenie tylko jednego kompletu kuponów. 

Losowanie odbędzie się 11 stycznia (sobota) 2020 r. 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu podczas 
imprezy kulturalnej „Wieczór Kolęd”. Godz. rozpoczęcia – 
1600.                                                        ZAPRASZAMY!

Dzięki takim działaniom poprawi się niezawodność zasilania 
w energię elektryczną okolicznych mieszkańców ww. miejsco-
wości. W programie uwzględnionym przez PGE Dystrybucja 
SA przewidziane jest skablowanie całej linii napowietrznej 
Ozorków – Sokolniki. Obecnie trwa opracowanie koncepcji, 
która pozwoli dostawcy prądu na dalsze projektowanie oraz 
budowanie kablowanego zasilania.

Referat Infrastruktury 
i Inwestycji Urzędu Gminy Ozorków 

By nie zabrakło prądu

25 listopada br. podpisano 
kolejną umową w Urzę-
dz ie  Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Benefi-
c jentem pomocy jes t 
Gmina Ozorków, która 
dzięki wsparciu ze środków 
w ramach programu wy-
buduje i częściowo prze-
buduje boisko sportowe 
w miejscowości Solca 
Wielka. 

Obiekt znajduje się na ob-
szarze działania Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Polcentrum”, a w ramach 
umowy powstanie nowo-
czesna przestrzeń sportowa 
wyposażona w bezpieczne 
nawierzchnie i nową infra-
strukturę towarzyszącą.

Dzięki realizacji projektu, 
mieszkańcom zostanie udo-
stępniona zmodernizowana 
infrastruktura rekreacyjno-
-sportowa, która przyczyni 
się nie tylko do poprawy 
atrakcyjności samej miej-
scowości, ale w myśl zasady 
„w zdrowym ciele - zdrowy 
duch” również jakości życia 
jej mieszkańców. 

Otrzymana kwota pomocy 
wynosi: 300 000,00 złotych.

Źródło: Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego

Wsparcie 
dla rozwoju 
lokalnego 
w ramach 
inicjatywy 
Leader

Od kilku lat w obrębie miejscowości: Sokolniki, Sokolniki-
Las, Sokolniki-Parcela, Modlna i Helenów występowała 
duża awaryjność w zasilaniu energii elektrycznej 
odbiorów, szczególnie podczas niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy 
Ozorków Tomasza Komorowskiego oraz PGE Dystrybucja 
SA w Łodzi, aktualnie budowana jest kontenerowa stacja 
transformatorowa 15/04 kV wraz z linią kablową w pasie 
drogi gminnej w miejscowości Sokolniki.
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Pierwsza z podjętych 
uchwał dotyczyła pomników 
przyrody na terenie działki 
nr 61 w Skotnikach. Celem 
przyjętego aktu prawnego 
było zachowanie wartości 
przyrodniczych, naukowych, 
krajobrazowych oraz wyróż-
niających się na tle innych 
drzew cechami osobniczymi, 
rozmiarem, formą i wiekiem 
4 drzew uznanych za pomniki 
przyrody rozporządzeniem nr 
10/93 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12 listopada 1993 roku, 
tj. dwóch dębów szypułko-
wych o obwodach pni 377 cm 
i 360 cm oraz dwóch jesio-
nów wyniosłych o obwodach 

Listopadowa sesja 
Rady Gminy Ozorków za nami
Tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca odbyło się posiedzenie radnych naszej 
gminy. Podczas obrad, które rozpoczęły się 28 listopada br. o godzinie 8.30 w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy, podjęto szesnaście uchwał związanych z funkcjonowanie 
samorządu. Zapraszamy na relację.

pni 284 cm i 286 cm. W od-
niesieniu do ww. pomników 
przyrody, które są własnością 
Skarbu Państwa, zakazuje 
się niszczenia, uszkadzania 
lub przekształcania obiektów, 
uszkadzania i zanieczyszczania 
gleby oraz umieszczania tablic 
reklamowych. W ramach ich 
czynnej ochrony wprowadza 
się możliwość dokonywania 
zabiegów sanitarnych i pie-
lęgnacyjno-konserwatorskich, 
zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami pielęgnacji drzew. 

Kolejny akt prawny zwią-
zany był ze zniesieniem formy 
ochrony przyrody z 3 drzew 
uznanych za pomniki przyrody 

zlokalizowanych na działce 
nr 61 w Skotnikach, tj. klonu 
zwyczajnego o obwodzie pnia 
325 cm i dwóch jesionów 
wyniosłych o obwodach pni 
240 cm i 285 cm. Ww. drzewa 
uznane zostały za pomniki 
przyrody rozporządzeniem nr 
10/93 Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12 listopada 1993 roku. 
Zniesienie ochrony prawnej 
drzew następuje z powodu 
utraty wartości przyrodniczych 
po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środo-
wiska w Łodzi. Podczas prze-
prowadzania inwentaryzacji 
pomników przyrody na terenie 
działki nr 61 w miejscowo-
ści Skotniki nie stwierdzono 
obecności ww. drzew, które 
zostały usunięte w nieznanych 
okolicznościach, uległy znisz-
czeniu podczas panujących 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub uległy 
samoistnemu rozpadowi. 

Następnie radni wyrazili 
zgodę na zawarcie umowy 
dzierżawy na czas nieokreślo-
ny części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 205 
położonej w miejscowości 
Małachowice-Kolonia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy. 
Wspomniana działka o po-
wierzchni 18 m2 jest dzierża-
wiona od 2016 roku na cele 
garażowe. 

Czwarta uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy na okres 3 
lat działki rolnej oznaczonej 
numerem 185 o powierzchni 
0,2559 ha położonej w miej-
scowości Czerchów z dotych-
czasowym dzierżawcą. 

Piątym podjętym przez 

radnych aktem prawnym była 
uchwała w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy 
Ozorków. Jego przyjęcie zwią-
zane jest z postanowieniem 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, 
w imieniu którego Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Warszawie 
przedstawił opinię negatywną 
do projektu regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania 
ścieków przyjętego Uchwałą nr 
XVI/116/19 z dnia 26 września 
br. Rady Gminy Ozorków, 
wskazując, że przedłożony do 
zaopiniowania projekt regu-
laminu jest niezgodny z prze-
pisami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odpro-
wadzaniu ścieków. W związku 
z powyższym należało sporzą-
dzić nowy projekt regulaminu, 
który zostanie przekazany do 
zaopiniowania Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Warszawie 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.

Szósta procedowana na 
XIX sesji Rady Gminy Ozor-
ków uchwała związana była 
z uchwaleniem dopłat do cen 
za odprowadzanie ścieków 
z terenu gminy Ozorków. 
Będą one płacone przez Gmi-
nę Ozorków przedsiębior-
stwu wodociągowo-kanali-
zacyjnemu zajmującemu się 
zbiorowym odprowadzaniem 
ścieków. 

Samorząd Gminy Ozorków 
biorąc pod uwagę ochronę 
interesów odbiorców usług 
przygotował projekt uchwały 
w sprawie dopłat, celem zła-
godzenia społecznych skutków 
wysokich cen i stawek opłat. 
Dopłaty mają zastosowanie do 
cen zatwierdzonych przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie z mocy decyzji 
nr WA.RET.070.1.32.3.2019 
z dnia 04.01.2019 r. do dnia 
31.12.2020 roku. Po uwzględ-
nieniu dopłat, w rozliczeniach 
z odbiorcami usług stosowane 
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będą ceny wyszczególnione 
w tabeli nr 1. 

Siódma przyjęta uchwa-
ła dotyczyła wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania 
świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz określenia 
warunków ich przyznawania 
dla korzystających z opieki 
zdrowotnej nauczycieli przed-
szkola i szkół podstawowych 
dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Ozorków. 

Następnie radni podjęli akt 
prawny w sprawie przyjęcia na 
2020 rok Programu współpra-
cy Gminy Ozorków z organiza-
cjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publiczne-
go. Głównym celem programu 
jest zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych mieszkańców gminy 
oraz wzmocnienie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
m.in. poprzez promowanie 
zdrowego stylu życia, inicjo-
wanie i podejmowanie działal-
ności charytatywnej, edukację 
ekologiczno-przyrodniczą, 
upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, działal-
ności na rzecz osób niepełno-
sprawnych czy pomoc ofiarom 
przestępstw. 

Dziewiąta przyjęta na listo-
padowej sesji uchwała miała 
charakter zmieniający uchwałę 
nr XVIII/145/19 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 8 listopada 
2019 roku w sprawie przejęcia 
obowiązku odbierania odpa-
dów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których 

Tab. 1 Dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków z terenu gminy Ozorków

Grupa taryfowa odbiorców 
usług objęta dopłatą 

z budżetu Gminy Ozorków

Cena płacona przez 
dostawcę ścieków na 

terenie gminy Ozorków 
(cena netto zł/m3)

Cena obowiązująca 
po uwzględnieniu 

dopłaty 
(cena netto zł/m3)

Dopłata Gminy 
Ozorków 

(cena netto zł/m3)

Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 
w Leśmierzu

10,80 8,34 2,46

Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 
w Skromnicy

5,81 4,47 1,34

Odprowadzanie ścieków 
w Śliwnikach-Wróblewie

11,34 8,62 2,72

Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 
w Sokolnikach-Parceli

17,86 11,24 6,62

Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 
w Pełczyskach

11,56 8,53 3,03

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunal-
ne. W jej myśl §1 otrzymuje 
brzmienie: „Postanawia się 
o przejęciu przez Gminę Ozor-
ków obowiązku odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 
na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 
nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność 
oświatowo-wychowawcza, 
kulturalna, sportowa, ochrony 
zdrowia i ppoż.”

Dziesiąta uchwała związa-
na była z ustaleniem stawek 
opłaty za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, prze-
znaczony do zbierania odpa-

dów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy. 
W przypadku ww. nierucho-
mości opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn zadeklaro-
wanej liczby pojemników lub 
worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunal-
nych powstających na danej 
nieruchomości, oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

Zgodnie z podjętą uchwałą 
ustala się stawkę opłaty za 
pojemnik przeznaczony do 
zbierania odpadów komu-
nalnych o pojemności 1 100 
litrów w wysokości 54,17 zł 
oraz worek przeznaczony do 
zbierania odpadów komunal-
nych o pojemności 120 litrów 
w wysokości 16,93 zł. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny stawka opłaty 
podwyższonej za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
wynosi trzykrotność ww. sta-
wek, tj. 162,51 zł za pojemnik 
o pojemności 1 100 litrów oraz 
50,79 zł za worek o pojemności 
120 litrów. Za pojemniki lub 
worki przeznaczone do zbie-
rania odpadów komunalnych 

o mniejszych lub większych 
pojemnościach stawki opłat 
ustala się w wysokości pro-
porcjonalnej do ich pojemności 
(tab. 2 str. 8).

Jedenasta przyjęta przez 
radnych uchwała dotyczyła 
określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi, terminów i miejscu 
składania deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości 
oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Ww. deklara-
cję właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest złożyć w ter-
minie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub 
powstania na niej odpadów 
komunalnych, a w przypadku 
zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nową deklarację 
winien złożyć w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastą-
piła zmiana. Deklarację można 
złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Ozorków (ul. Wigury 
14), przesłać na adres Urzędu 
Gminy Ozorków lub przesłać 
w formie elektronicznej do 
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Tab. 2 Stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Pojemność worka/ pojemnika: Stawka opłaty, gdy 
właściciel nieruchomości 

wypełnia obowiązek 
zbierania odpadów 

w sposób selektywny

Stawka opłaty, gdy 
właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów 
w sposób selektywny

Worek o pojemności 60 l 8,47 zł 25,41 zł

Pojemnik o pojemności 60 l 2,95 zł 8,85 zł

Pojemnik o pojemności 120 l 5,91 zł 17,73 zł

Pojemnik o pojemności240 l 11,82 zł 35,46 zł

Pojemnik o pojemności 3 000 l 147,74 zł 443,22 zł

Pojemnik o pojemności 5 000 l 246,23 zł 738,69 zł

Pojemnik o pojemności 7 000 l 344,72 zł 1 034,16 zł

Urzędu Gminy Ozorków za 
pośrednictwem elektronicznej 
Platformy Usług Administracji 
Publicznej pod adresem http://
epuap.gov.pl. 

Następnie podjęto uchwałę 
w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transpor-
towych obowiązujących na 
terenie gminy Ozorków. Ww. 
akt prawny określa wysokość 
stawek rocznych podatku od:
l samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 

l samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równiej lub wyż-
szej niż 12 ton,

l ciągnika siodłowego i ba-
lastowego przystosowane-
go do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

l ciągnika siodłowego i ba-

lastowego przystosowane-
go do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 
ton,

l przyczepy i naczepy, które 
łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczal-
na masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton,

l przyczepy i naczepy, które 
łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczal-
na masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton,

l autobusów.
Wysokość stawek rocznych 

podatku od ww. środków trans-
portowych określają załączniki 
nr 1 – 7 do niniejszej uchwa-
ły (Uchwała Nr XIX/161/19 
Rady Gminy Ozorków z dnia 
28 listopada 2019 r.). Treść 
uchwały dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Ozorków 

w zakładce: Prawo Gminne/ 
Uchwały.

Trzynasta uchwała proce-
dowana podczas listopadowej 
sesji dotyczyła stawek opłat za 
zajmowanie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele nie-
związane z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowe. W myśl pod-
jętego aktu prawnego stawki 
opłat za zajęcie pasa drogowe-
go naliczane są w przypadku:
l prowadzenia robót w pasie 

drogowym na cele niezwią-
zane z budową, przebudo-
wą, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg, 

l umieszczenia w pasie drogo-
wym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

l umieszczania w pasie 
drogowym obiektów nie-
związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogo-
wego oraz reklam, 

l zajęcia pasa drogowego 
na prawach wyłączności 
w celach innych niż ww. 
Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 25 stycznia 2020 roku. 
Szczegółowy wykaz stawek 
opłat stanowi treść uchwa-
ły (Uchwała Nr XIX/162/19 
Rady Gminy Ozorków z dnia 
28 listopada 2019 r.), która 
dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków w zakładce: 
Prawo Gminne/ Uchwały.

Ostatnim blokiem przy-
jętych przez radnych uchwał 
były uchwały okołobudżeto-
we. Pierwsza z nich dotyczyła 
zmiany planu dochodów i wy-
datków wydzielonych rachun-
ków dochodów i wydatków na 
wydzielonym rachunku Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława 
Jachowicza w Leśmierzu. 
W związku z przyjęciem m.in. 
ww. uchwały, dwa kolejne 
akty prawne dotyczyły zmian 
zapisów uchwały budżetowej 
na 2019 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 
2019-2033. 

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

uchwał oraz ich treść dostęp-
ne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków, a przebieg 
obrad jest nagrywany i pub-
likowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wyniki 
głosowań.                      /Red./
O grudniowej sesji Rady Gminy 
Ozorków przeczytacie Państwo 
na str. 30.
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Ogłoszenie
Informacja dla mieszkańców gminy Ozorków dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków 

z miejscowości: Leśmierz, Skromnica, Pełczyska, Śliwniki-Wróblew, Sokolniki-Parcela:
Gmina Ozorków informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) Rady Gminy Ozorków, 
podjęła uchwałę 28 listopada 2019 r. Nr XIX/155/19 dotyczącą stawek dopłat do cen za odprowadzanie ścieków 
z terenu gminy Ozorków. Obowiązująca cena w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. za odprowa-
dzanie ścieków wynosić będzie:

Lp. Wyszczególnienie Cena obowiązująca 
po uwzględnieniu dopłat

(ceny netto zł)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat W okresie 
od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2020 r.

1. Grupa 1
Oczyszczalnia Leśmierz

Cena za ścieki (zł/m3) 8,34

2. Grupa 2
Oczyszczalnia Skromnica

Cena za ścieki (zł/m3) 4,47

3. Grupa 3
Kanalizacja zbiorcza
Śliwniki-Wróblew

Cena za ścieki (zł/m3) 8,62

4. Grupa 4
Oczyszczalnia
Sokolniki-Parcela

Cena za ścieki (zł/m3) 11,24

5. Grupa 5
Oczyszczalnia Pełczyska

Cena za ścieki (zł/m3) 8,53

Konkurs w Szkole Pod-
stawowej w Solcy Wielkiej 
był koordynowany przez pe-
dagoga szkolnego Katarzynę 
Olczak-Surowiec, i choć jego 
tematyka była dość trudna, 
cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci i mło-
dzieży. Wszyscy autorzy, któ-
rzy wykonali plakat włożyli 
w jego powstanie wiele serca, 
ale także wykazali się ogrom-

Laureatka ze SP w Solcy Wielkiej
22 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs 
profilaktyczny „Wszystko zależy od Nas” organizowany 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Zgierzu. 

nym talentem, kreatywnością 
i przede wszystkim wiedzą. 

Uczennica klasy III Blanka 
Wydrzyńska zajęła III miejsce 
w kategorii prac indywidual-
nych kl. I-III. Zwycięską pracę 
Blanki oraz innych uczestni-
ków można obejrzeć na wy-
stawie w Parku Kulturowym 
Miasta Tkaczy w Zgierzu od 
22 listopada do 19 grudnia 
2019 r.

Gratulujemy Blance i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Katarzyna Olczak-Surowiec
SP Solca Wielka
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Na uroczystości swoją 
obecnością zaszczycili nas 
Starosta Zgierski Bogdan Ja-
rota, Sekretarz Miasta Zgierza 
Robert Chocholski, Burmistrz 
Głowna Grzegorz Janeczek, 
Wójt Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski, którzy udzielili 
wsparcia naszym działaniom 
profilaktycznym i ufundowali 
nagrody dla zwycięzców kon-
kursu. Dziękujemy także za 
wsparcie Burmistrza Aleksan-
drowa Łódzkiego Jacka Lipiń-
skiego, który nie mógł przybyć 
na uroczystość. 

Zaangażowanie tylu znako-
mitych osób świadczy o tym, 
że profilaktyka uzależnień jest 
bardzo ważnym tematem doty-
czącym nas wszystkich. Dzieci 
i młodzież z naszego powiatu 
posiadają ogromną świadomość 
niebezpieczeństw płynących 
z uzależnień, o czym świadczą 
fantastyczne prace, które można 
było podziwiać podczas otwar-
cia wystawy. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie i obecność 
na otwarciu wystawy. Tych, 
którzy nie mogli tego dnia 
być z nami zapraszamy do 
zwiedzania wystawy w Parku 

Kulturowym Miasta Tkaczy 
w Zgierzu. 

Wyniki konkursu 
„Wszystko zależy od Nas”

Kategoria indywidualna 
klasy I-III

I miejsce – Julia Lauks – 
Szkoła Podstawowa im. Króla 
Stefana Batorego w Szczawinie

II miejsce – Julia Unie-
rzyska – Szkoła Podstawowa  
im. Juliana Tuwima w Parzę-
czewie

III miejsce – Blanka Wy-
drzyńska – Szkoła Podstawowa 
im. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego w Solcy Wielkiej
Kategoria grupowa 
klasy I-III

I miejsce – Szkoła Podsta-
wowa im. Króla Stefana Bato-
rego w Szczawinie: Karolina 
Antoniewicz, Nela Sochacka, 
Maja Skalmierska, Marianna 
Kosielska, Oliwia Szczęsna, 
Zofia Karpińska

II miejsca – Pierwsza Pry-
watna Szkoła Podstawowa 
„Edukacja przyjazna dziecku” 
w Zgierzu: Laura Bajor, Amelia 
Cajdler, Maja Dziadowiec, Łu-
cja Gajda, Hanna Kata, Nicola 
Łukasik, Emma Menne, Bar-
tosz Przybyt, Magdalena Pskit, 

Filip Rybus, Łucja Sadowska, 
Wojciech Socha, Zofia Wy-
żykowska, Marcel Kucharski, 
Marcel Huk

III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Giecznie: Agata 
Błocisz, Anna Brańska, Julia 
Cieślak, Judyta Chajdys, Maja 
Jabłońska, Oliwia Kuzańska, 

Finał konkursu „Wszystko zależy od Nas” 
– otwarcie wystawy
22 listopada br. odbył się Wielki Finał Powiatowego 
Konkursu Plastycznego na plakat profilaktyczny 
„Wszystko zależy od Nas” w Parku Kulturowym Miasto 
Tkaczy. 

Justyna Stróżewska, Julia 
Szczepaniak
Kategoria indywidualna 
klasy IV-VIII

I miejsce – Małgorzata 
Szarek – Szkoła Podstawowa 
w Giecznie

II miejsce – Natalia Klim-
czak – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kasińskiego w Białej

III miejsce – Filip Stajuda 
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Józefa Piłsudskiego w Głownie
Kategoria grupowa 
klasy IV-VIII

I miejsce – Szkoła Pod-
stawowa im. Juliana Tuwima 
w Parzęczewie: Oliwia Janicka, 
Izabela Barańska, Wiktoria 

Pietras, Gabrysia Krakowska, 
Kamila Kamińska

II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa im. Juliana Tuwima 
w Parzęczewie: Antonina No-
wak, Wiktoria Filipiak, Justyna 
Graczyk, Konstancja Kisser, 
Julia Janicka

III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa im. Juliana Tuwima 
w Parzęczewie: Kacper Barań-
ski, Dawid Gajda, Marcelina 
Bojanowska, Zofia Banasiak, 
Aleksandra Barańska

Komisja Konkursowa po-
stanowiła również przyznać 
wyróżnienie dla Edyty Wit-
czak – Centrum Kształcenia 
i Wychowania OHP w Do-
bieszkowie. Wszystkim uczest-
nikom Konkursu gratulujemy 
umiejętności, pomysłowości 
i wiedzy!!!

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Zgierzu
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16 listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Le-
śmierzu odbyły się warsztaty 
literackie dla dzieci i młodzie-
ży, przeprowadzone w ramach 
projektu „Biblioteka na kół-
kach”, organizowanego przez 
Fundację „Humanistyczny 

Uniwersytet Młodzieży” w ra-
mach programu mikrograntów 
„Łódzkie na plus” 2019, re-
alizowanego przez Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich OPUS, 
wspieranego przez Fundację 
Edukacyjną im. Jacka Kuronia 

„Biblioteka na kółkach” w Leśmierzu
Jeśli jesienne sobotnie przedpołudnie może być 
niezwykłe, bo spędzone nie w czterech ścianach 
pokoju, nad smartfonem lub laptopem, ale w zaciszu 
biblioteki, na wspólnej lekturze, rozmowie, zabawie 
i twórczym działaniu, to warto zmienić dotychczasowe 
przyzwyczajenia i skorzystać z warsztatów „Biblioteki na 
kółkach”, jak to zrobiły młode czytelniczki w Leśmierzu. 
Dzięki gościnności kierowniczki, pani Barbary Manisty 
przeżyliśmy trzy intensywne, pełne dobrej książki 
i wrażeń godziny. 

oraz łódzkie Wydawnictwo 
Literatura.

Podczas spotkania w goś-
cinnych progach biblioteki 
animatorzy i wolontariusze 
czytali z młodymi „pożera-
czami książek” współczesne 
opowiadania o budowaniu 
i burzeniu dosłownych, men-
talnych i kulturowych murów, 
a następnie – zainspirowani 
lekturą – „budowali” mię-

dzyludzkie mosty, twórczo 
spędzając czas na rozmowie, 
zabawie i działaniach pla-
stycznych.

Więcej informacji znaleźć 
można na stronie: www.hum.
warszawa.pl

Ewa Juszczak
Prezeska Fundacji 

„Humanistyczny 
Uniwersytet Młodzieży”
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Gościem honorowym był 
Wójt Gminy Ozorków pan 
Tomasz Komorowski. Po-
mysłodawczyniami akade-
mii były panie: Marzenna 
Rybak (nauczycielka języka 
polskiego), Marzena Olczak 
(nauczycielka historii) oraz 
Joanna Banacka (nauczy-
cielka muzyki). Zebranych 
przywitał Dyrektor Szkoły 
pan Rafał Nowak, przybli-
żając zebranym okoliczno-
ści odzyskania przez Polskę 
upragnionej wolności po 123 
latach zaborów. 

Poszczególne klasy wraz 
z wychowawcami przygoto-

Koncert dla Niepodległej 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
13 listopada 2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej 
w Modlnej – uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
i rodzice wspólnie uczcili 101. rocznicę odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości organizując uroczysty 
koncert pieśni patriotycznych. 

wały na uroczystość najbar-
dziej znane pieśni z pierwszej 
dekady XX wieku oraz okresu 
I wojny światowej. Zebrani 
mogli usłyszeć m.in. „Legio-
ny”, „Piechotę” „O mój roz-
marynie” czy „Przybyli uła-
ni”. Uczniowie, zaczynając od 
maluchów, a kończąc na klasie 
VIII, byli bardzo zaangażowa-
ni w swoje występy – głośno 
śpiewali i wiwatowali biało-
-czerwonymi chorągiewkami. 
Była to wyjątkowa, wspaniała 
lekcja patriotyzmu. 

Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 
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Próbne egzaminy mają 
pomóc sprawdzić poziom 
opanowania przez uczniów 
wiadomości i umiejętności 
wymaganych na danym eta-
pie edukacji oraz zapoznać 
zdających z zasadami oraz 
przebiegiem egzaminu. Prób-
ne arkusze egzaminacyjne 
zostały opracowane zgodnie 

z zasadami oceniania we-
dług zaleceń Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej przez 
doświadczonych ekspertów 
współpracujących z Wydaw-
nictwem Nowa Era. 

Wstępne wyniki uczniów 
będą znane w połowie grud-
nia. Ogólnopolskie podsumo-
wanie diagnozy przed egzami-

Przed egzaminem 
ósmoklasisty….
Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Modlnej 
w dniach 20-22 listopada 2019 r. wzięli udział 
w ogólnopolskim badaniu osiągnięć uczniów, pisząc 
testy diagnostyczne przed egzaminem ósmoklasisty. 

nem ósmoklasisty poznamy 3 
stycznia 2020 r. 

W  r o k u  s z k o l n y m 
2019/2020 egzamin ósmo-
klasisty w terminie głównym 
zostanie przeprowadzony 
w dniach 21-23 kwietnia 2020 
r. We wtorek 21 kwietnia 
uczniowie napiszą test z ję-

zyka polskiego, dzień później 
z matematyki. Egzaminacyj-
ne zmagania ósmoklasiści 
zakończą 23 kwietnia pisząc 
egzamin z języka obcego no-
wożytnego. 

Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 

20 listopada 1989 roku Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych przyjęła 
uniwersalny dokument, gwarantujący 
wszystkim dzieciom na świecie ich 
prawa. Chronią one najmłodszych, ale 
i wspierają je w prawidłowym rozwo-
ju. Znajomość praw pozwala dzieciom 
uchronić się przed różnymi niebezpie-
czeństwami. Z drugiej strony daje im 
możliwość aktywnego uczestnictwa 
w procesach podejmowania decyzji, 
które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie 
tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były 
przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy 
o nich. Upowszechnianiem wiedzy o pra-
wach dziecka od lat zajmuje się UNICEF, 
inicjując wiele ciekawych projektów 
i zwracając uwagę na te kwestie. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
to wydarzenie, które jednoczy wszystkie 
dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu 

Uczniowie z Modlnej świętują 
Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka wspólnie z UNICEF
Szkoła Podstawowa w Modlnej wzięła udział w światowych obchodach 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF 
Polska. W tym roku przypadała wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka. Była to znakomita okazja, aby zwrócić uwagę 
społeczności szkolnej na dzieci i ich prawa. 

krajach, dzieci oraz dorośli podejmują 
wspólne inicjatywy, których celem 
jest okazanie wsparcia i solidarności 
z najmłodszymi, których prawa nie są 
respektowane. To radosny dzień, ale 
z poważnym przesłaniem. 

Szkoła Podstawowa w Modlnej włą-
czyła się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka organizując w ramach 
tego wydarzenia specjalne zajęcia edu-
kacyjne oraz warsztaty dla wszystkich 
uczniów. Poprowadzili je wykorzystując 
materiały dostarczone przez UNICEF 
Milena Janicka oraz Rafał Nowak. Tego 
dnia w naszej szkole dominował odcień 
niebieski – wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy założyli ubrania w ko-
lorze nawiązującym do barw organizacji 
zajmującej się ochroną praw dzieci. 

Rafał Nowak Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Modlnej 
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Jeśli ktoś obawia się, że 
zostanie rozpoznany przy wrzu-
caniu wiadomości do Skrzynki 
Zaufania, jej alternatywą jest 
adres mailowy: spsolcawiel-

Najważniejszym dokumen-
tem dotyczącym praw dziecka 
jest Konwencja o prawach 
dziecka uchwalona w 1989 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych i ratyfikowana przez 
Polskę w 1991 roku. 

Polska może poszczycić 

Świętowanie Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka z UNICEF
20 listopada 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka z UNICEF koordynowany w szkole 
przez pedagoga szkolnego. W każdej klasie wychowawcy 
upowszechniali wiedzę o prawach dziecka. Cała 
społeczność szkolna symbolicznie ubrała się na 
niebiesko, uczniowie wykonywali plakaty i zdobywali 
wiedzę na temat tego, że każdemu dziecku, niezależnie 
od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują 
takie same prawa – prawa dziecka. 

Anonimowa skrzynka
na sygnały 
– Skrzynka Zaufania
W przedsionku Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej 
funkcjonuje skrzynka na sygnały. Mogą z niej korzystać 
uczniowie lub ich rodzice. W anonimowej wiadomości 
można opisać swój problem, poinformować o krzywdzie, 
a także o agresji lub przemocy, której było się świadkiem.  

ka@ug-ozorkow.pl, pod któ-
ry można wysłać wiadomość 
elektroniczną. Poniżej przed-
stawiamy zasady korzystania 
ze Skrzynki Zaufania.

Pamiętaj, że:

1. Możesz pisać w każdej spra-
wie.

2. Dzięki sygnałom, jakie od 
Ciebie dostaniemy jesteśmy 
w stanie zareagować, liczy 
się dla nas przede wszyst-
kim Twoje bezpieczeństwo.

3. Każde zgłoszenie jest objęte 
dyskrecją.

4. Twój list może być ano-
nimowy, ale aby ułatwić 
nam udzielenie należytej 
pomocy, podaj tyle danych, 
ile możesz, takich jak: imię, 
klasę i dane osób, których 
list dotyczy.

SP Solca Wielka

się bogatą tradycją związaną 
z promowaniem praw dziecka, 
począwszy od postaci Janusza 
Korczaka, cenionego na świe-
cie działacza na rzecz godnego 
traktowania dzieci, po Ludwika 
Rajchmana, pomysłodawcę 
stworzenia międzynarodowej 
organizacji działającej na rzecz 

dzieci – UNICEF. Polska była 
również inicjatorem powstania 
Konwencji o prawach dziecka, 
gdyż przedłożyła Komisji Praw 
Człowieka ONZ jej pierwszy 
projekt. O tym, jak ważne są 
w naszym kraju prawa dziecka 

świadczy również fakt, iż zosta-
ły one uwzględnione w Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swo-
je prawa, rozumieć je i świado-
mie z nich korzystać.

SP Solca Wielka
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Wszystko zaczęło się 
w 1902 roku, kiedy prezydent 
Stanów Zjednoczonych The-
odore Roosevelt wybrał się 
na polowanie. Wówczas stało 
się nieszczęście i postrzelono 
małego niedźwiadka. Prezy-
dent bardzo przejął się losem 
zwierzątka. Całą historię zi-
lustrowano komiksem w wa-
szyngtońskiej prasie. Pewien 
producent zabawek, zainspiro-
wany rysunkiem misia, stwo-
rzył nową zabawkę dla dzieci, 
którą nazwał Teddy Bear, co 
było nawiązaniem do zdrob-
nienia imienia prezydenta.

Aby uczcić obchodzone 
od 2002 roku święto, nasi 
uczniowie przynieśli swoje 
ulubione niedźwiadki, z któ-
rych powstała wystawa. Ogło-
szony został też konkurs na 
„Najsympatyczniejszego Mi-
sia”. W bibliotece szkolnej 
można było poznać „misio-
wych” bohaterów literackich 
i filmowych. Okazało się, że 
niewiele dzieci zna kultowe-

Pluszowi goście w szkole w Modlnej
W dniu 25 l istopada 
obchodziliśmy w naszej 
szkole Światowy Dzień 
Pluszowego Misia oraz 117 
urodziny tego pluszaka. 
Ma on niezwykłą historię, 
którą niewielu z nas zna.

go Colargola czy Uszatka, 
ale wielu potrafi śpiewać 
z Kubusiem Puchatkiem i Pad-
dingtonem.

Zgodnie z myślą Puchatka: 
„Nie liczy się rozmiar. Liczy 
się puchatość!” miano najsym-
patyczniejszych uzyskały naj-
większy i najmniejszy miś, 
a ich właściciele otrzymali 
nagrody i tytuł „Przyjaciela 
Pluszowego Misia”. 

Anna Pisera
Alicja Goślińska
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W Łazienkach Królew-
skich zobaczyliśmy Pałac na 
Wyspie z Królewską Galerią 
Obrazów oraz królewskimi 
apartamentami, Starą Oran-
żerię z Teatrem Królewskim, 
Królewską Galerią Rzeźby 
i Galerią Rzeźby Polskiej 

W królewskich rezydencjach
24 listopada 2019 r. członkowie Stowarzyszenia Słony 
Strumyk, w którego skład wchodzą członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Solcy Małej, korzystając z akcji 
„Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” 
zorganizowali wycieczkę do Warszawy. W planach 
było zwiedzanie: Muzeum Łazienki Królewskie, Zamku 
Królewskiego oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. 

oraz  Pałac Myślewicki z apar-
tamentami księcia Józefa 
Poniatowskiego. Następnie 
spacerem udaliśmy się pod 
słynny pomnik Fryderyka 
Chopina. 

Kolejną atrakcją był spa-
cer po Placu Zamkowym, 

gdzie odbywał się Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Następ-
nie udaliśmy się do Zamku 
Królewskiego. Tam podziwia-
liśmy ekspozycje stałe, m.in. 
Apartament Wielki i Aparta-
ment Królewski z Salą Wielką 
(Balową), Sypialnią, Salą 
Canaletta, Salą Senatorską, 
Pokojami Matejkowskimi 
oraz wystawę czasową Poczet 
królów Polski. Wizerunki 
władców na monetach i meda-
lach, umożliwiły nam prześle-
dzenie fascynującej ewolucji 
portretu królewskiego – od 
średniowiecza (monety pia-
stowskie Bolesława Chro-
brego, Bolesława Śmiałego 
czy Władysława Łokietka) aż 
po serię wykonaną dla Stani-
sława Augusta na podstawie 
słynnych portretów królów 
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z Pokoju Marmurowego, na-
malowanych przez Marcella 
Bacciarellego.

Wisienką na torcie był 
ostatni punkt programu – Mu-
zeum Pałacu Jana III w Wila-
nowie. Tam, już po zmroku, 
można było zobaczyć bajkowo 

oświetlony Królewski Ogród 
Światła, w którym poczuliśmy 
się jak na królewskim dworze. 
Tysiące diod ułożone w fine-
zyjne kształty, świetlno-mu-
zyczne pokazy obserwowane 
z tarasu dawały niesamowity 
efekt. 

Na koniec wycieczki obej-
rzeliśmy mapping, czyli trój-
wymiarowy pokaz łączący 
światło, obraz i dźwięk. Był on 
wyświetlony na fasadzie pa-
łacu, co stworzyło iluzję oży-
wionego budynku. Podczas 
pokazu w oknach pałacowych 

pojawiły się król Jan III i kró-
lowa Marysieńka, zwierzęta 
oraz królewski orszak. Całości 
dopełniała muzyka poważna. 

Było pięknie, a wspomnie-
nia na długo pozostaną w na-
szej pamięci. 

Anna Pruchniewska
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Batii Strauss pragnęła 
przybliżyć dzieciom muzykę 
klasyczną i po wielu latach 
poszukiwań znalazła na to 
skuteczny sposób. Stworzyła 
metodę aktywnego słuchania 
muzyki. Dzieci słuchają utwo-
ru i wykonują proste ruchy 
rytmiczne siedząc albo ruchy 
taneczne według wskazówek 
nauczyciela. Dzięki tej meto-
dzie, kształcą swoją wyobraź-
nię dźwiękową, a utwór, mimo 
wielokrotnego słuchania nie 
traci na atrakcyjności. Słu-
chanie muzyki metodą Batii 
Strauss integruje różne formy 
aktywności: słuchanie, granie, 
tańczenie i śpiewanie z ele-
mentami pantomimy, dramy 
i różnych form plastycznych. 
Nauczyciele, którzy korzy-
stają z tej metody mają moż-
liwość rozwijania aktywności 
twórczej, własnej i ucznia, 
nawet, jeśli mają mniejsze 
doświadczenie muzyczne. 

Aby zapoznać z tą meto-
dą nauczycieli zaprosiliśmy 

Jak bawić się muzyką poważną?
20 listopada 2019 r. w Gminnym Przedszkolu 
w Leśmierzu odbyły się warsztaty dla nauczycieli 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pt. „Aktywne 
słuchanie muzyki wg Batii Strauss, czyli jak bawić się 
muzyką poważną“. 

do udziału w warsztatach 
wychowawców klas począt-
kowych (0-III) ze wszystkich 
szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina 
Ozorków, a także nauczycieli 
z zaprzyjaźnionych z naszą 
placówką przedszkoli z Góry 
Św. Małgorzaty i Leźnicy 
Wielkiej. Mogli oni poznać 
założenia metody aktywnego 
słuchania muzyki, jej kolejne 
etapy i sposoby ich realiza-
cji. Nauczyciele rozwinęli 
umiejętności posługiwania się 
przyborami i instrumentami 
oraz wzbogacili repertuar 
muzyki klasycznej. 

Mamy nadzieję, że zdoby-
ta przez nauczycieli wiedza 
i umiejętności przyczynią się 
do podniesienia kompeten-
cji muzycznych ich wycho-
wanków i pozwolą rozwijać 
w nich miłość do muzyki 
poważnej. 

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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W rywalizacji tanecznej 
w VII Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Narodowego 
w Ujeździe wzięły udział aż 
22 zespoły taneczne z różnych 
części Polski. W hali GOSiR 
spotkali się tancerze rywalizu-
jący w 7 kategoriach wieko-
wych. Najmłodszy z nich miał 
3,5 roku, a najstarszy – 34 lata. 
Rekordowa była również ilość 
zarejestrowanych par – 146, 
co daje łącznie prawie 300 
zawodników.

Roztańczone przedszkolaki z medalami
Siedmioro dzieci z Gminnego Przedszkola w Leśmierzu 
uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Narodowego w Ujeździe, który odbył się 16 listopada 
br. Nasi mali tancerze pod kierunkiem instruktora tańca 
pana Mariusza Wolskiego zajęli III miejsce w kategorii 
I – dzieci do lat 7. Serdecznie gratulujemy!

Poszczególne kategorie 
wiekowe rywalizowały w tra-
dycyjnych tańcach polskich, 
takich jak: polka, krakowiak, 
oberek, mazur i kujawiak. 
Jury oceniało muzykalność, 
utrzymanie stylu i charakte-
ru tańca, technikę taneczną, 
ogólny wyraz artystyczny 
oraz estetyczny wygląd pary. 
Zadanie było trudne, a rywa-
lizacja, obserwowana przez 
liczną rzeszę kibiców, emo-
cjonująca. 

Wśród uczestników turnie-
ju nie zabrakło 7 zawodników 
z grupy najstarszej z Gminne-
go Przedszkola w Leśmierzu. 
Nasze 6-latki wróciły z tur-
nieju z medalami za trzecie 

miejsce, dyplomami i upomin-
kami, a przede wszystkim ze 
wspaniałymi wspomnieniami. 

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Sprzęt za łączną kwotę 13700 zł 
został nabyty przez Gminę Ozorków na 
rzecz ww. jednostek za środki z dotacji 
Województwa Łódzkiego przeznaczonej 
na dofinansowanie zadania w zakresie za-
kupu sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP. Środki finansowe w formie dotacji  
udzielonej Gminie Ozorków z budżetu 
Województwa Łódzkiego dotyczą rea-
lizacji zadania pn. „Pomoc finansowa 
dla jednostek samorządu terytorialnego 

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

Z udziałem Wójta Gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego oraz 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Zbigniewa 
Linkowskiego odbyło się w dniu 
21 listopada br. w lokalu strażnicy 
Ochotniczej  Straży Pożarnej 
w Leśmierzu przekazanie sprzętu 
ratowniczego jednostkom OSP 
działającym na terenie naszej gminy: 
w Solcy Wielkiej, w Leśmierzu 
i w Czerchowie. z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań w zakresie zakupu sprzętu służą-
cego ochronie życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym za-
grożeniem dla jednostek OSP”. 

Rodzaj zakupionego sprzętu ratowni-
czego został wybrany według zapotrzebo-
wania zgłaszanego przez jednostki OSP, 
natomiast ilość i jakość były uzależnione 
od wielkości otrzymanej dotacji. Poczy-
nione zakupy za środki od Marszałka 
naszego województwa są znaczącym uzu-
pełnieniem wyposażenia druhów straża-
ków sprawujących swą służbę na terenie 

gminy Ozorków. Wiadomo, że dyspono-
wanie sprawnym sprzętem p.poż. oraz 
właściwym wyposażeniem osobistym 
strażaka wraz z odpowiednim zapleczem 
kadrowym pozwala w przypadku wystę-
pujących zagrożeń podjąć ratownicze 
działania. Wiadomo również, że wszystko 
to jest utrzymywane w sprawności bo-
jowej za środki finansowe pochodzące 
z budżetu Gminy Ozorków, natomiast 
wszelka pomoc finansowa oferowana 
z zewnątrz pozwala częściej doposażać 
nasze jednostki OSP w sprzęt i odzież 
ochronną ulegającą zużyciu. 

Pao
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Listopadowe popołudnia 
w świetlicach poświęciliśmy 
na zabawy i zajęcia plastyczne. 
Robiliśmy kolejne prace pla-
styczne z patyczków kreatyw-
nych i filcu, a także kolorowe 
pompony z koralikami, które 
mogą służyć jako zawieszki do 
kluczy czy plecaka szkolnego. 

Świetliczaki ochoczo przy-
gotowały liczne dekoracje, 
takie jak dynie, czarownice, 
czarne koty czy klucze z papieru 
brokatowego, które ozdobiły 
świetlicę podczas wieczoru an-
drzejkowego. W andrzejki nie 
zabrakło oczywiście tradycyj-
nych wróżb np. wyścigu butów, 
wróżb z kości czy numerologii. 

Z życia świetlic
Pełczyska i Skromnica

Wiele śmiechu sprawiły nam 
wróżby imion przyszłych sym-
patii czy zawody, jakie dzieci 
będą wykonywały w przyszło-
ści. Jedną z atrakcji spotkania 
andrzejkowego były slimy, 
które sami wykonaliśmy. Im-
prezę zakończyliśmy radosnymi 
pląsami w rytmie najlepszych 
przebojów oraz słodkim poczę-
stunkiem.

Z okazji mikołajek 6 grud-
nia dzieci obejrzały spektakl 
„Skrzat Titelitury” – adaptację 
baśni braci Grimm w wykona-
niu teatru Krak-Art. To miłe 
spotkanie wprowadziło nas 
w radosny świąteczny nastrój.

Agnieszka Tomczak
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6 i 8 listopada mali patrioci 
z Sierpowa, Konar i Parzyc 
uczestniczyli w zajęciach z oka-
zji Święta Niepodległości, pod-
czas których obejrzeli film edu-
kacyjny, a następnie malowali 
symbole narodowe. W drugiej 
części spotkania dzieci tworzyły 
papierowe kotyliony i wykonały 
prace plastyczne pt. „Polska to 
My!”. W tym radosnym dniu nie 

Sierpów i Parzyce

mogło zabraknąć odśpiewania 
pieśni patriotycznych!

27 i 28 listopada w świetli-
cach w Sierpowie i Parzycach 
odbyły się zabawy andrzejko-
we. Zgromadzone dzieciaki 
wzięły udział w tradycyjnych 
wróżbach, takich jak: lanie 
wosku, ustawianie butów, prze-
kłuwanie spisanych na kartce 
imion, rzucanie sznurkiem 

i wielu innych. Niesamowitą 
radość naszym milusińskim 
sprawiła wróżba „niewidzialne 
napisy”. Każde dziecko miało 
za zadanie napisać wróżbę 
sokiem z cytryny, następnie 
wszystkie zapisy trafiły do 
koszyka, z którego uczestnicy 
losowali przepowiednie, któ-
rą odczytywali nad zapaloną 
świeczką. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć andrzejkowej 
dyskoteki! Przy wspaniałej 
muzyce wszyscy bawili się 
doskonale! 

W listopadzie nasze świet-
liczaki wraz z członkiniami 
KGW z Sierpowa, Konar 

i Parzyc intensywnie pracowa-
ły tworząc ozdoby świąteczne, 
m.in. gwiazdy z papierowej 
wikliny, stroiki świąteczne, 
ozdoby choinkowe ze wstążki, 
serca ze sznurka jutowego. 
Wszystkie prace przekazaliśmy 
na kiermasz świąteczny zor-
ganizowany podczas koncertu 
charytatywnego „Dla Igorka” 
w Szkole Podstawowej w Le-
śmierzu. Czyniąc ten piękny 
i szlachetny gest, dzieci włą-
czyły się w działania na rzecz 
pomocy choremu koledze ze 
szkoły.

6 grudnia w świetlicy śro-
dowiskowej w Sierpowie dla 
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W listopadzie w naszej 
świetlicy nie brakowało cie-
kawych i interesujących wyda-
rzeń. Dzieci projektowały włas-
ne odblaski, rysowały ulubioną 
postać z bajki oraz tworzyły 
zabawki sensoryczne.

Wiele pozytywnych emocji 
sprawiło naszym podopiecznym 
eksperymentowanie z pianką do 
golenia, płynem do mycia na-
czyń oraz mąką ziemniaczaną. 
Kolejny raz dzieci stworzyły 
coś świetnego! Uzyskaliśmy 
piankolinę, którą wykorzy-
staliśmy na wiele sposobów. 
Świetliczaki szukały w niej 
ukrytych skarbów, lepiły cieka-
we konstrukcje, które następnie 

barwiły na różne kolory. Włas-
noręcznie wykonana piankolina 
dostarczyła dzieciom wyśmie-
nitej zabawy.

25 listopada był dniem, 
w którym święto obchodził 
najlepszy przyjaciel dzieci – 
Pluszowy Miś. Świetliczaki 
poznały historię powstania ulu-
bionej maskotki, rozwiązywały 
misiowe zagadki i rebusy oraz 
chętnie uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych i konkursach.

W listopadzie odbyły się 
zajęcia kulinarne, podczas któ-
rych uczestnicy przygotowali 
przepyszne gofry z różnymi 
smakowitymi dodatkami. Role 
zostały podzielone, a dzieci 

Małachowice-Kolonia

najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy wystąpili aktorzy 
teatru Krak-Art z Krakowa ze 
spektaklem „Skrzat Titelitury”. 
W mikołajkowym spotkaniu 
wzięły udział dzieci ze świetlic 
środowiskowych z Sierpowa, 
Parzyc, Pełczysk, Skromnicy 

i Sokolnik-Lasu. Barwne przed-
stawienie sprawiło im dużą 
radość. Mikołajki zostały zor-
ganizowane przy współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Gminie Ozorków. 

11 i 13 grudnia mieszkań-

cy Sierpowa, Konar i Parzyc 
tradycyjnie wraz ze swoi-
mi pociechami wzięli udział 
w warsztatach świątecznych 
(fotorelacja z Mikołajek i Ro-
dzinnych Warsztatów Świątecz-
nych w styczniowym wydaniu 
„Gminniaka”). 

Wszystkim czytelnikom 
„Gminniaka” dzieci wraz z in-
struktorem świetlic środowisko-
wych w Sierpowie i Parzycach 
życzą spokojnych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
pomyślności i sukcesów w No-
wym Roku.       Anna Kubczak

z wielkim zapałem przystąpiły 
do działania. Były bardzo dum-
ne ze swojej pracy.

Zwieńczeniem tego miesią-
ca była zabawa andrzejkowa. 
Podczas wieczoru wróżb dzieci 

miały okazję sprawdzić, jaka 
czeka ich przyszłość. Zabawom 
i konkursom nie było końca. 
Na zakończenie wieczoru na 
wszystkich czekał słodki po-
częstunek.      Joanna Gąsińska
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W naszej świetlicy na do-
bre zagościła złota, polska 
jesień. Ta piękna pora roku 
zainspirowała świetliczaki do 
wykonania uroczych deko-
racji, które doskonale oddają 
klimat listopadowych dni. Był 
to dla nas miesiąc obfitujący 
w zajęcia plastyczne, podczas 
których dzieci tworzyły liście 
w rozmaitych kształtach, we 
wszystkich kolorach jesieni. 

Sokolniki-Las

Obecnie zdobią one okna 
sokolnickiej świetlicy. Uczest-
nicy zadbali również o wystrój 
naszej tablicy, na której poja-
wiły się jeże, wiewiórki, listki 
i grzyby.

Pod koniec l is topada 
uczestnicy wykazali się dużą 
porcją kreatywnych pomy-

słów przygotowując andrzej-
kowe dekoracje – serduszka 
do wróżb z imionami, klucze 
do przelewania wosku, a także 
świeczki. 28 listopada odby-
ła się zabawa andrzejkowa. 
Tego dnia na dzieci czeka-
ły rozmaite wróżby, pyszny 
poczęstunek oraz tance przy 
akompaniamencie muzycz-
nym. Było mnóstwo uśmiechu 
i dobrej zabawy.

5 grudnia o godzinie 17.00 
w naszej świetlicy odbyły się 
długo wyczekiwane przez 
panie warsztaty dietetyczne, 
na których nie zabrakło profe-
sjonalnych porad i informacji 
z zakresu zdrowych nawyków 
żywieniowych.

Karolina Kociołek
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Tancerze rywalizowali 
w 7 kategoriach wiekowych, 
prezentując się w tradycyj-
nych polskich tańcach: polce, 
krakowiaku, oberku, mazurze 
i kujawiaku. Pięć naszych 
par poddało ocenie jury swo-
je taneczne umiejętności. 
Siedmiu sędziów: Mariusz 
Wolski (sędzia główny, nie-
punktujący), Katarzyna Ma-
kowska, Mariusz Mierzwa, 
Marta Lewandowska, Paweł 
Wielgosz, Anna Rolska i Mi-
chał Walczak, Piotr Łyczko 
(sędzia skrutiner) oceniało 
muzykalność, utrzymanie 

Co słychać w GOK?
16 listopada 2019 r. w hali GOSiR w Ujeździe odbył 
się VII Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego 
w Formie Towarzyskiej i I Mistrzostwa Polski w Tańcach 
Towarzyskich PTT. Na tanecznym parkiecie wystąpiło 
146 par, reprezentujących 22 zespoły taneczne z różnych 
części Polski. Jednym z nich był Zespół Folklorystyczny 
z Modlnej, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu.

stylu i charakteru tańca, tech-
nikę taneczną, ogólny wyraz 
artystyczny oraz estetyczny 
wygląd pary.

Przy takiej ilości par 
konkurencja była ogromna, 
a rywalizacja emocjonująca. 
Naszym parom gorąco kibi-
cowali rodzice i instruktorzy. 
Ostatecznie pary zdobyły:

w kategorii 0-7 lat:
3 Zarębski Szczepan, Bła-

chowicz Gabriela – srebr-
ny medal

3 Kubiak Dominik, Dą-
browska Hania – brązowy 
medal

 w kategorii 8-9 lat:
3 Bartczak Szymon, Łe-

bedowska Klaudia – 1/8 
finału

3 Barylski Szymon, Derle-
cka Maja – ćwierćfinał

3 Majewski Sebastian, Jago-
dzińska Maria – ćwierćfi-
nał
Bardzo dobrze podczas 

turnieju wypadli również 
najmłodsi tancerze z Sekcji 
Tańca Narodowego GOK 
Leśmierz. W kategorii wie-
kowej 0-7 lat brązowe medale 
otrzymali:

3 Kacper Kupis z Eweliną 
Marciniak,

3 Łukasz Olczak z Aleksan-
drą Steglińską,

3 Nadia Nowakowska z Julią 
Kubicką,

3 Wiktoria Florczyk z Zosią 
Balcerzak.
Uczestnicy turnieju zostali 

nagrodzeni medalami, dyplo-
mami i upominkami. Wszyst-
kim parom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu
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Józefinki z Leśmierza to 
zespół wokalny działający przy 
parafii pw. Opieki św. Józefa, 
który swe dobroczynne dzia-
łanie poświęcił chłopcu zma-
gającemu się z ciężką chorobą 
– rakiem. Jest nim Igor Kusz-
telak, 10-letni uczeń Szkoły 
Podstawowej w Leśmierzu, 
do niedawna aktywny piłkarz 
drużyny młodzieżowej Orlik 
w Sierpowie. 

Na wieść organizatorów, że 
ten „niezwykle uprzejmy i ra-
dosny chłopczyk walczy z no-
wotworem, że jest już w trakcie 
chemioterapii i nie poddaje 
się”, leśmierzanie i okoliczni 
mieszkańcy zareagowali zna-
komicie. Sala leśmierskiego 

Koncert dla Igorka 
– Leśmierz, 23 listopada 2019 r.
Z niezwykle szczytną inicjatywą młodzieżowego 
zespołu Józefinki spotkali się mieszkańcy Leśmierza 
i okolic. Polegała ona na zorganizowaniu koncertu 
charytatywnego pod hasłem „Wszyscy gramy do jednej 
bramki”. 

GOK-u wypełniła się 23 li-
stopada br. – w odpowiedzi 
właśnie na wezwanie organiza-
torów: „Pomóżmy mu wygrać 
najważniejszy mecz w jego 
życiu! Wszyscy przecież gramy 
do tej samej bramki”. Płynący 
ze sceny zachęcający głos kon-
feransjerki koncertu skutecznie 
połączył myśli przybyłej pub-
liczności z zamysłem organiza-
torów – wypełnianym na scenie 
przez występujących młodych 
artystów. 

Wśród publiczności za-
siadło również wielu samo-
rządowców – rangi powiato-
wej i gminnej wraz z Wójtem 
Gminy Ozorków Tomaszem 
Komorowskim. Zgodnie z ocze-

kiwaniami organizatorów, od-
zew zaproszonych do udziału 
młodych wykonawców był 
wręcz imponujący. Przez dwie 
godziny serdeczna publicz-
ność wpatrywała się w scenę 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
oklaskując występujących dla 
Igorka wokalistów, muzyków 
oraz pozostałych utalentowa-
nych i bardzo zaangażowanych 
w to, co robią młodych ludzi. 

Oprócz tego, co na scenie, 
współorganizatorzy „praco-
wali” dla Igorka przy stołach 
zastawionych różnymi sma-

kołykami przygotowanymi 
dla wszystkich uczestników 
koncertu. Warto też nadmienić, 
że zgromadzona publiczność 
wspierała chorego chłopca nie 
tylko sercem i głęboką troską, 
ale również datkami, które na 
pewno dopomogą w tych trud-
nych chwilach naszemu współ-
mieszkańcowi. To oczywiście 
niejedyna taka akcja dla Igorka 
i na pewno wszystkie są bardzo 
potrzebne.

Igorkowi życzymy szyb-
kiego powrotu do zdrowia, bo 
wszyscy na to czekamy!!!     Pao
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Od września Igor walczy 
z nowotworem i nie poddaję się. 
„Postanowiliśmy zorganizować 
koncert specjalnie dla niego, 
aby czuł, że jesteśmy razem 
z nim, i że trzymamy kciuki.” 
– podkreślają organizatorzy. 
Podczas koncertu wystąpiło 
wielu utalentowanych artystów, 
a wśród nich: zespół el Project, 
Amelka Jaworowska – wo-
kalistka biorąca udział w The 
Voice Kids II, orkiestra dęta 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tumie, zespół Diwers Dance, 
zespół Non-Stress, Młodzieżo-
wy Zespół „Józefinki”, zespół 
GOLD oraz wspaniały iluzjo-
nista Maciej Pol. 

„Koncert dla Igorka”
1 grudnia 2019 roku odbył się charytatywny „Koncert 
dla Igorka” zorganizowany przez Radę Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Leśmierzu. Celem wydarzenia 
było zebranie pieniędzy na leczenie Igora Kusztelaka 
– ucznia klasy piątej, aktywnego piłkarza, zucha oraz 
niezwykle uprzejmego i radosnego chłopca. 

Dodatkowo na wszystkich 
gości czekały pyszności przy-
gotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Leśmierza i Tymie-
nicy, stoiska z własnoręcznymi 
ozdobami świątecznymi, wypie-
ki domowe, profesjonalne usługi 
fryzjerskie i stylizacyjne fryzje-
rów z Łęczycy i Płocka oraz 
licytacje cennych przedmiotów. 

W ciągu całego wydarzenia 
udało się zebrać prawie 20 000 
zł. Wszystkim, którzy tego dnia 
wspomogli Igorka serdecznie 
dziękujemy. Pamiętajmy – mia-
rą naszego człowieczeństwa jest 
wielkość naszej troski o drugie-
go człowieka.

Wiktoria Łebedowska
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Taką pracownię można 
w ciągu paru minut zainstalo-
wać w każdej klasie, na każdej 
lekcji. Przyznana nagroda jest 
ukoronowaniem wielu działań 
podejmowanych przez szkołę:
4 zgłoszenia i podłączenia 

do szkoły światłowodu 
w programie OSE,

4 wdrożenia w szkole syste-
mu mLegitymacji.

4 udziału w inicjatywach 
propagujących programo-
wanie i naukę robotyki, 
takich jak CodeWeek2019 
czy też Hour of Code,

4 udziału w konkursie pla-
stycznym SmartSzkoła 
–bardzo dziękujemy naszej 
uczennicy Zuzannie Ret-
kowskiej za piękną i za-
skakująco dojrzałą pracę.

Mobilna pracownia internetowa 
w Szkole Podstawowej w Leśmierzu
Każdy, kto jest związany z Naszą Szkołą wie, że 
jednym z głównych filarów, na którym budujemy Jej 
rozwój, jest dbałość o zapewnienie nowoczesnych 
środków dydaktycznych i ciągły rozwój infrastruktury 
IT. Tym bardziej nam miło, że nasze działania 
pozytywnie ocenili fachowcy z Państwowego 
Instytutu Badawczego NASK oraz Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej, przyznając szkole nagrodę 
w postaci mobilnej pracowni komputerowej złożonej 
z 16 laptopów, szafy i dostępu do Internetu.

Cieszymy się bardzo z na-
grody, jednak równie cenne 
są słowa Dyrektora ds. Eko-
systemu OSE w NASK Pana 
Tomasza Łukawskiego, który 
stwierdził, że w szkołach 
takich jak nasza, przyznane 
pracownie nie będą się kurzyć. 
Chce się rzec: „Święte sło-
wa Panie Dyrektorze, święte 
słowa”.

Dziękuję Wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego 
sukcesu. W sposób szczególny 
– uczniom biorącym udział 
w różnych przedsięwzięciach 
informatycznych. Ten sukces 
to pochodna Naszej wspólnej 
pasji i pracy.

Tomasz Wojtkiewicz
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Leśmierzu
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Pierwsza uchwała była 
uchwałą zmieniającą Uchwałę Nr 
XIX/161/19 Rady Gminy Ozor-
ków z dnia 28 listopada 2019 
roku w sprawie określenia sta-
wek podatku od środków trans-
portowych obowiązujących na 
terenie gminy Ozorków. W myśl 
podjętego aktu prawnego zmiany 
zapisów dokonuje się w związ-
ku z niewłaściwą interpretacją 
minimalnych stawek podatku od 
środków transportowych w za-
łącznikach 2 i 4 oraz zamianą 
zapisu graficznego załącznika 6.

Druga z procedowanych 
uchwał zmieniała Uchwałę Nr 
XIX/159/19 Rady Gminy Ozor-
ków z dnia 28 listopada 2019 

Nadzwyczajne posiedzenie radnych 
Gminy Ozorków
5 grudnia 2019 roku o godzinie 8.00 odbyła się XX 
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ozorków. Radnym 
przedłożono trzy projekty uchwał. Były one związane 
z podjętymi na listopadowej sesji Rady aktami 
prawnymi. Zachęcamy do przeczytania krótkiej relacji.

roku w sprawie ustalenia sta-
wek opłaty za pojemnik lub 
worek o określonej pojemności, 
przeznaczony do zbierania od-
padów komunalnych na tere-
nie nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy. 
Wprowadzona zmiana dotyczy 
zmiany stawki za worek o po-
jemności 60 litrów. Przypomnij-
my, w dniu 28 listopada 2019 
r. została przyjęta Uchwałą Nr 
XIX/159/19, w której widnieje 
stawka w wysokości 8,47 zł za 
zbiórkę selektywną oraz 25,41 
zł (stawka podwyższona). Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 
w Łodzi przyjęła, że stawka ta 
nie powinna być zaokrąglona 

i powinna wynosić odpowiednio 
8,46 zł oraz 25,38 zł. 

Trzeci akt prawny dotyczył 
określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi, terminów i miejscu składa-
nia deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości oraz określenia 
warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
Zmiany uchwały dokonuje się 
w zakresie klauzuli informa-
cyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych. W przyjętej w dniu 
28 listopada 2019 r. Uchwale Nr 
XIX/160/19 w klauzuli znajduje 
się informacja, że wypełniający 
deklarację zapoznał się z klauzu-
lą informacyjną, pod czym składa 
podpis, natomiast Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Łodzi 

przyjęła, że klauzula powinna 
być bez podpisu. Kolejna zmiana 
wspomnianej uchwały dotyczyła 
tabeli J w zakresie usunięcia 
dwóch wierszy (liczba nieru-
chomości, ryczałtowa stawka 
opłaty), ponieważ Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Łodzi 
stoi na stanowisku, że dla każdej 
nieruchomości należy złożyć 
odrębną deklarację, dlatego też 
w druku deklaracji znajdować 
się będzie tylko jedna opłata za 
jedną nieruchomość.

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał 

oraz ich treść dostępne są na stro-
nie Biuletynu Informacji Pub-
licznej Urzędu Gminy Ozorków, 
a przebieg obrad jest nagrywany 
i publikowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wyniki 
głosowań.                          /Red./

Do obowiązków naszych pra-
cowników gospodarczych należy 
także dokonywanie napraw i kon-
serwacji w budynkach komunal-
nych oraz na innych obiektach 
i urządzeniach stanowiących 
własność Gminy Ozorków (drogi, 
chodniki, place). 

W dzisiejszych czasach wiel-
ki nacisk kładzie się na ochronę 
środowiska, której częścią skła-
dową jest właściwe gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
Właśnie nasi pracownicy utrzy-
mują porządek przy pojemnikach 

na selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych rozmieszczonych 
na terenie gminy Ozorków i czu-
wają nad potrzebą opróżniania 
tych pojemników. W pewnym też 
zakresie zajmują się wywozem 
śmieci nagromadzonych w miej-
scach publicznych, np. kosze 
uliczne lub też inne pojemniki, 
zlokalizowane w miejscach uży-
teczności publicznej. 

W okresie zimowym pra-
cownicy gospodarczy zajmują 
się ogólnie nazywanym odśnie-
żaniem – chodników i terenów 
przy budynkach gminnych, w tym 
również przy budynku siedziby 
Urzędu Gminy Ozorków. Nie 
można pominąć faktu, że domeną 
tychże pracowników są również 

powierzone odpowiednio prace 
przygotowawcze i porządkowe 
podczas gminnych imprez ma-
sowych pod patronatem Gminy 
Ozorków. 

Wielką też zaletą funkcjo-
nowania gminnego zespołu pra-
cowników gospodarczych jest 
ich dyspozycyjność w chwilach 
trudnych i – nazwijmy – nie-
bezpiecznych dla mieszkańców, 
jak np. niespodziewany huragan 
łamiący drzewa i siejący wszę-
dzie spustoszenie, w tym również 
zagrażający lokalnym arteriom 
komunikacyjnym. Takie sytu-
acje już były i wówczas nasi 
pracownicy wykazali się dużym 
zaangażowaniem.

Pao

Prace gospodarcze 
w gminie Ozorków
Zespół pracowników gospodarczych Referatu Infrastruktury 
i Inwestycji Urzędu Gminy Ozorków wykonuje na co dzień szereg 
prac porządkowo-remontowo-gospodarczych na obiektach gminnych. 
W zależności od danej pory roku jest to przede wszystkim utrzymanie 
czystości i porządku w miejscach administrowanych przez naszą 
Gminę, w tym również dbałość o zieleń gminną, łącznie z koszeniem 
trawy na poboczach dróg gminnych, wokół przystanków autobusowych, 
mostów i przepustów, na skwerach, boiskach czy też przy gminnych 
tablicach informacyjnych. 
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Brało w niej udział 15 
wolontariuszy. Uzbieraliśmy 
kwotę 774,50 zł. Zebrane 
środki przeznaczone są na 
dalszą budowę Hospicjum 
Stacjonarnego im. Jana Pawła 
II w Zgierzu. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zebrania tej kwoty, 
a także za bezinteresowna 
pomoc, otwarte serca i życz-
liwość. Serdeczne podzięko-
wania kierujemy do tych, któ-
rzy wykazują się szczególną 
empatią, chęcią pomocy po-
trzebującym, cierpiącym i za 
szerzenie idei wolontariatu.

Hospicjum to też życie.
Wolontariusze ze Szkol-

nego Koła brali także udział 

Gminny Zespół Ośrodków 
zdrowia Gminy Ozorków za-
prasza serdecznie wszystkie 
kobiety na badania cytolo-
giczne. Jest to podstawowe 
badanie profilaktyczne w kie-
runku wykrywania raka szyjki 
macicy. Badanie wykonywane jest w Ośrodku Zdrowia Sokol- 
niki-Parcela 5 przez doktora Leszka Żytko. 

fo
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Zaproszenie

Szkolne Koło Wolontariatu 
„Pszczółki” działające 
przy Szkole Podstawowej 
w Leśmierzu po raz kolej- 
ny (czwarty rok) przeprowa- 
dziło akcję charytatywną 
„Kokarda Narodowa” z oka-
zji 11 listopada, tj. Niepodle- 
głości Polski. Akcja miała 
miejsce w dniach 6-7 XI 
w naszej szkole i 10-11 XI 
2019 r. przy kościele pa- 
rafii pw. św. Józefa w Le-
śmierzu. 

w akcji charytatywnej „Kon-
cert dla Igorka”, który or-
ganizowała Rada Rodziców 
w dniu 1 grudnia 2019 r. 
w naszej szkole. Pamiętajmy, 
że wspierając i pomagając 
potrzebującym, uczymy się 
dostrzegać drugiego człowie-
ka w potrzebie.

Dorota Nowakowska
Opiekun Szkolnego 
Koła Wolontariatu

Akcja Charytatywna 
„Kokarda 
Narodowa”



www.ug-ozorkow.plGminniak

32

Zadanie nie było łatwe, 
gdyż najpierw należało wy-
konać własnoręcznie część 
choinkowych ozdób, by świą-
teczne dzieło prezentowało się 
okazale w holu Urzędu Gminy 
Ozorków. Nasi mieszkańcy 
będą mogli sami to ocenić, 
natomiast w oczach włodarzy 
dzieci wypadły bardzo dobrze, 
za co otrzymały od Wójta 
Tomasza Komorowskiego 
pochwałę wraz z prezentem 
świątecznym. 

Dzieci ubierały choinkę
Już w sobotę 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy 
Ozorków zapanował świąteczny nastrój. Wszystko 
za sprawą dzieci: Zuzi, Julki, Natalki, Karola, Zosi 
i Piotrusia, które zechciały odwiedzić miejsce pracy 
swoich rodziców i przy okazji zbliżającego się Bożego 
Narodzenia pokazały, jak pięknie potrafią ubierać 
świąteczną choinkę. 

Wójt zaprosił również Zu-
zię, Julkę, Natalkę, Karola, 
Zosię i Piotrusia na podobną 
akcję w roku przyszłym, by 
w takim bądź też poszerzonym 
gronie kontynuować podjęty 
pomysł przyozdabiania nasze-
go Urzędu przez małe dzieci, 
poznające dopiero bożonaro-
dzeniową tradycję. Wówczas, 
jedno mamy pewne – każdego 
roku choinka będzie inna i za-
pewne coraz piękniejsza.

 Pao
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Na piłkarskie zawody ha-
lowe, z udziałem sześciu na-
szych drużyn LKS: Sierpów, 
Wróblew, Modlna, Czerchów, 
Małachowice, Skromnica przy-
był Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski, który 
śledził piłkarskie poczynania 
zawodników klubowych, wziął 
udział we wręczaniu Srebrnych 
Odznak Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej „Zasłużony dla 
ŁZPN”, przyznanych wielo-
letnim piłkarzom z klubów 
sportowych funkcjonujących 
na terenie gminy Ozorków oraz 
osobom współpracującym z na-
szymi klubami piłkarskimi, a po 
zakończeniu rozgrywek wręczał 
puchary za zajęcie czołowych 
miejsc w turnieju. 

Wręczanie odznak miało 
miejsce po zakończeniu me-

Turniej Piłki Nożnej Halowej
W ramach prowadzonego współzawodnictwa sportowego przez Gminny Ludowy 
Klub Sportowy, dzięki środkom finansowym z dotacji Gminy Ozorków, 1 grudnia br. 
w hali sportowej CSiR WODNIK w Ozorkowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Halowej drużyn LKS Gminy Ozorków.

czów grupowych, na podstawie 
upoważnienia dla organizato-
rów udzielonego przez Preze-
sa Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej Adama Kaźmierczaka, 
ponieważ Pan Prezes miał ten 
dzień wypełniony innymi obo-
wiązkami. Odznakami ŁZPN 
zostały uhonorowane następu-
jące osoby: 
l Marek Domagała – Le-

śmierz, 
l Łukasz Kolasa – Małacho-

wice, 
l Krzysztof Granosik – Czer-

chów, 
l Grzegorz Grabarczyk – Le-

śmierz. 
Gratulujemy wszystkim 

wyróżnionym osobom i dzię-
kujemy jednocześnie za serce 
i swój wkład w sport gmin-
ny. Prezes ŁZPN ufundował 

również puchar dla najlep-
szej drużyny turnieju, który 
wraz z pozostałymi trofeami 
GLKS-u, tj. dyplomami, pu-
charami i statuetkami wręczano 
z udziałem Wójta Tomasza 
Komorowskiego podczas pod-
sumowania zawodów. 

W meczu finałowym dru-
żyna LKS Sierpów pokonała 
drużynę z Małachowic 5:3, 
natomiast w meczu o III miej-
sce drużyna LKS Czerchów 
wygrała z drużyną z Wróblewa 
3:0. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Łukasz Andrzej-
czak z drużyny LKS Sierpów (5 
bramek), a „królem strzelców” 
– Michał Bartniak, również 
z drużyny LKS Sierpów (8 
bramek). 

Na turniejowym podium 
stanęły następujące drużyny:

l I miejsce LKS Sierpów
l II miejsce LKS Małachowi-

ce
l III miejsce LKS Czerchów

Każde z turniejowych trofe-
ów zostało obdarowane maskot-
kami pochodzącymi z „Promo-
cji Gminy”.

Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za udział w spor-
towym współzawodnictwie 
i życzymy kolejnych sukcesów 
w zdobywaniu trofeów spor-
towych. 

Należy tez dodać, że dru-
żyna LKS Magnat Sierpów 
przekazała swój zdobyty puchar 
Prezesa Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej na aukcję chary-
tatywną, za zgodą Rady Rodzi-
ców przy SP Leśmierz, na rzecz 
Igorka Kusztelaka – zawodnika 
drużyny ORLIK z klubu LKS 
Sierpów, walczącego obecnie 
z chorobą nowotworową. Gra-
tulacje dla klubu MAGNAT 
Sierpów za ten serdeczny gest 
wobec chorego chłopca. 

Wszystkim naszym spor-
towcom życzymy Wesołych 
Świąt.

Pao
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GRZEGORZ GRABARCZYK
1 grudnia 2019 r. otrzymał Srebr-

ną Odznakę Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej „Zasłużony dla ŁZPN”. Były 
zawodnik LZS Góra Św. Małgorzaty oraz 
piłkarskiej drużyny zakładowej w Cu-
krowni Leśmierz S.A., gdzie pracował 
jako mechanik przez 26 lat. Corocznie 
uczestniczy w gminnych rozgrywkach 
oldbojów – z klubów LKS gminy Ozor-
ków. Obecnie, pracownik Referatu In-

frastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy 
Ozorków, gdzie kieruje zespołem pra-
cowników gospodarczych. Żonaty, znak 
zodiaku – Ryby. Żona – Elżbieta, pracuje 
w Szkole Podstawowej w Leśmierzu. 
Dzieci: córka Marysia – uczennica kl. 
I LO w Ozorkowie. Zainteresowania: 
pożarnictwo, pełni funkcję wiceprezesa 
OSP Leśmierz; sport – piłka nożna.

Sierpów. Stanu wolnego (kawaler), znak 
zodiaku – Bliźnięta. Absolwent Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi na kierunku 
fizjoterapia. Zawodowo zajmuje się 
fizjoterapią – prowadzi prywatny zakład 
w Zgierzu. Zainteresowania: medycyna, 
przyroda – wiele gatunków zwierząt, 
sport – piłka nożna.

PERSONALIA

ŁUKASZ ANDRZEJCZAK
Najlepszy bramkarz Gminnego Tur-

nieju Piłki Nożnej Halowej (jesień 2019) 
drużyn LKS gminy Ozorków. Od 5 lat 
zawodnik (bramkarz) drużyny piłkarskiej 
Ludowego Klubu Sportowego MAGNAT 

ZBIGNIEW LINKOWSKI
Wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-

jewództwa Łódzkiego. Z samorządem 
lokalnym związany od 2008 roku: pełnił 
funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej 
Rady Miasta Zgierza, był też radnym Rady 
Osiedla Nowe Miasto, a następnie radnym 
Rady Miasta Zgierza.  Pracuje jako Dyrek-
tor w spółce komunalnej, gdzie wcześniej 
był Głównym Specjalistą ds. Rozwoju 
i Marketingu. Współpracował z europo-
słem Januszem Wojciechowskim, a także 
z parlamentarzystami ziemi sieradzkiej. 
Jest związany z partią PiS od 2010 roku, 
pełnił m.in. funkcję pełnomocnika PiS 
powiatu zgierskiego. Był też Skarbnikiem 
oraz Sekretarzem Zarządu Okręgowego 
PiS w okręgu nr 11 – Sieradz, gdzie 
w bieżącej kadencji zasiada w Radzie 
Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Za 
najważniejsze w obecnej kadencji Sej-
miku Województwa Łódzkiego uważa 
równomierny rozwój naszego Wojewódz-
twa, podejmując wspólnie z rządem pracę 
dla poprawy jakości życia mieszkańców. 
Będzie dążył do tego, aby jak najwięcej 
środków trafiało do powiatu zgierskiego, 
w tym gminy Ozorków, m.in. na poprawę 
infrastruktury drogowej, wsparcie jedno-
stek OSP oraz kół gospodyń wiejskich. 
Prywatnie: każdą wolną chwilę stara się 
spędzać z rodziną – kino, teatr, wspólne 
wycieczki po naszym regionie. Lubi ak-
tywnie odpoczywać. Udało mu się zarazić 
żonę miłością do gór i starają się odwie-
dzać je w miarę możliwości. 
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Aby zapewnić dzieciom 
oczekiwaną zabawę, na za-
proszenie organizatorów, do 
Leśmierza przyjechali aktorzy 
z Krakowa, ze Studia Teatral-
nego KRAK-ART z bajkowym 
przedstawieniem. Przygotowa-
ny spektakl pt. „Skrzat Titeli-
tury” wzbudził wśród najmłod-
szych niezwykle duże emocje, 
gdyż ów główny bohater bajki 
nosił się z zamiarem porwania 
maleńkiego królewicza. Na 
szczęście, wszystko dobrze się 
skończyło, a dzieci wyniosły 
przy okazji życiowe nauki, jak 
postępować z nieznajomymi. 

Po spektaklu wśród mło-
dej publiczności pojawił się 
święty Mikołaj, co oczywiście 
zwiastowało mikołajkowe pre-

Mikołajki w GOK-u
Tegoroczna impreza mikołajkowa urządzana już 
tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu odbyła się 6 grudnia, a organizatorami 
tego przedświątecznego spotkania najmłodszych 
z Mikołajem byli: Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wraz z pracownikami GOK-u. 

zenty. Zanim jednak doszło do 
wręczania podarunków, dzieci 
odpowiadały na trudne pytania, 
np. czy były grzeczne przez cały 
rok i pilnie się uczyły? Okaza-
ło się, że wszyscy dobrze się 
sprawują i pamiętają o swoich 
obowiązkach, wobec czego 
święty Mikołaj z wielką radoś-
cią wręczał dzieciom prezenty 
i składał wszystkim niezwykle 
wybujałe życzenia. 

Były też smaczne pączki od 
organizatorów, które ufundo-
wała dla najmłodszych Gminna 
Spółdzielnia „SCh” w Ozorko-
wie. Słodka impreza mikołaj-
kowa sprawiła dzieciom wiele 
radości i przedświątecznych 
wrażeń, mających niewątpliwie 
ogromne dla nich znaczenie. Pao




