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Drodzy Mieszkańcy gminy Ozorków,
Piękno celebracji świąt Bożego
Narodzenia sprawiło, że część
styczniowego wydania „Gminniaka” poświęcona jest relacjom
z uroczystości związanych z Narodzeniem Pańskim. Mam nadzieję,
że nikogo z Państwa to nie zaskoczy. Budującym jest fakt, że my,
mieszkańcy gminy Ozorków, czas
związany z przyjściem na świat
Dzieciątka Jezus przeżywamy nie
tylko w domowym zaciszu, ale
także wśród znajomych, przyjaciół i innych mieszkańców gminy,
biorąc udział w wydarzeniach zorganizowanych na tę okoliczność.
Jedynym minusem ostatnich świąt
jest brak białego puchu. Staram się,
sięgając pamięcią, przypomnieć
sobie, kiedy ostatni raz świątecznym zakupom, przynoszeniu do
domu choinki, a także wybieraniu
się na pasterkę towarzyszył odgłos
skrzypiącego pod nogami śniegu…
Niestety pokolenie dzisiejszych
przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych świąt Bożego
Narodzenia nie kojarzy ze ślizgawką, kuligami czy zjeżdżaniem
na sankach z pobliskich górek.
Wystarczyło kilkanaście lat, by
klimat i w naszym kraju zmienił
się nie do poznania.
Od wielu miesięcy na łamach
naszego miesięcznika zachęcam
Państwa do wprowadzania drobnych zmian zmierzających ku dbaniu o środowisko, a związanych
m.in. z niespalaniem w piecach
tworzyw sztucznych i innego rodzaju śmieci, niepozostawianiem
odpadów w lasach i nietworzeniem
nielegalnych wysypisk, a także segregacją odpadów oraz dążeniem

do ograniczenia ich wytwarzania.
Ekolodzy biją na alarm, że jeśli
nie przestaniemy niszczyć naszej
planety, przyszłe pokolenia nie
będą miały możliwości życia na
niej. Według prognoz kolejne lato
ma być jeszcze bardziej upalne
i suche, coraz częściej mają dotykać nas niebezpieczne zjawiska
pogodowe, takie jak wichury czy
huragany. Ubiegły rok oprócz dyskomfortu spowodowanego upałami i brakiem opadów, w bardzo
dużym stopniu odbił się na ilości
i jakości zbiorów. Tegoroczny
styczeń rozpieszcza nas temperaturami dochodzącymi do 10 stopni
powyżej zera. Przyznacie Państwo,
że nie jest zjawiskiem naturalnym,
kiedy za naszymi oknami pączkują
drzewa.
Nie mamy zbyt wiele czasu na
opamiętanie. Jeśli nie zaczniemy
działać lokalnie, nie liczmy na
zmiany o zasięgu globalnym,
a przecież każdy z nas chce żyć
jak najdłużej i tego samego życzy
swoim dzieciom i wnukom. Jeśli
dziś nie zmienimy naszych przyzwyczajeń mających negatywny
wpływ na środowisko, o przyszłości tych, których najbardziej
kochamy, możemy zapomnieć.
Gdy odliczałem ostatnie sekundy starego roku, pomyślałem, że
może świadome życie w duchu eko
stanie się i Państwa postanowieniem noworocznym, czego sobie
i Wam na najbliższe dwanaście
miesięcy, ale i kolejne lata życzę!
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Prawie 600 000 zł wyniesie realizacja inwestycji związana
z budową i przebudową boiska wielofunkcyjnego wraz
z infrastrukturą techniczną w Solcy Wielkiej. 300 000 zł na
ten cel Gmina Ozorków pozyskała w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego programem PROW 2014-2020 w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego programem „Rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym dróg”.
W grudniowym wydaniu
„Gminniaka” pisaliśmy o zawartej w dniu 25 listopada
2019 roku przez Wójta Gminy
Ozorków Tomasza Komorowskiego przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Małgorzaty
Domańskiej umowie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Grzegorzem Schreiberem oraz Członkiem Zarządu
Województwa Andrzejem

Górczyńskim. Dziś czas na
szczegóły.
Planowany obiekt sportowo-rekreacyjny będzie posiadał boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz
z nowoczesną skocznią w dal
z poliuretanu i trybunami pod
zadaszeniem. Całość zostanie ogrodzona i wyposażona
w piłkochwyty. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie

zastąpiona chodnikami z kostki brukowej i trawnikami. Zaplanowano również budowę
oświetlenia przy zastosowaniu
opraw w technologii LED.
Przypomnijmy, istniejące
stare boisko charakteryzuje
się wysokim stopniem eksploatacji. Brak odpowiedniego
drenażu spowodował liczne
naderwania, pęknięcia i uszkodzenia warstw nośnych. Pomimo, że teren boiska jest wykorzystywany obecnie tylko przez
uczniów Szkoły Podstawowej
w Solcy Wielkiej, obiekt nie
zapewnia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć
z wychowania fizycznego oraz
wystarczającego bezpieczeństwa użytkowania.
– Realizacja projektu niewątpliwie posłuży zwiększeniu dostępności mieszkańców
gminy i uczniów szkoły do
nowoczesnej infrastruktury
sportowej o nowoczesnym

Uwaga na gorący popiół!
Szanowni Państwo,
Pamiętajmy, że nigdy
nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu.
Takie postępowanie niesie
za sobą bardzo poważne
zagrożenia.
Umieszczanie we wspomnianych pojemnikach materiałów gorących lub też
żarzących się może skutkować
zniszczeniem pojemnika, spo-

Konkurs Gminniaka!

foto: internet
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Zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w kolejnym konkursie naszej gazety. Należy zbierać publikowane
w kolejnych wydaniach Gminniaka kupony. Zamieszczamy
pierwszy kupon konkursowy. Kolejne informacje – w następnych wydaniach naszej gazety.

wodować straty materialne
zarówno po stronie właściciela
nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady,
a w najgorszym wypadku
stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców.
Apelujemy o cierpliwość
i wyrzucanie do pojemników
popiołu zimnego.

foto: internet

Nowy wymiar boiska w Solcy Wielkiej

standardzie i wyposażeniu
oraz wpłynie na zwiększenie
atrakcyjności miejscowości,
jak i całej gminy, jako miejsca turystycznego z ogólnodostępną bazą sportowo-rekreacyjną, w tym dla osób
niepełnosprawnych – mówi
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Na realizację zadania umowa przewiduje dwa lata, tzn.
że prace najpóźniej muszą
zostać ukończone do 31 grudnia 2022 roku. Koszt własny
Gminy Ozorków wyniesie
283 995,32 zł.
/Red./
Prosimy także o niezalewanie popiołu wodą, gdyż
przy ujemnych temperaturach
mokry popiół może przymarznąć do pojemnika, co z kolei
uniemożliwi jego całkowite
opróżnienie. Wartym podkreślenia jest fakt, że podczas
zapalenia się plastikowego
pojemnika z odpadami wytwarzają się toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia substancje. W przypadku odbioru
żarzącego popiołu przez firmę
transportującą odpady, istnieje
bardzo duże ryzyko zapłonu
samochodu przeznaczonego
do transportu odpadów.
Prosimy o stosowanie się
do powyższych zasad, w poczuciu odpowiedzialności za
zdrowie i bezpieczeństwo
nasze i osób z sąsiedztwa oraz
szacunku do środowiska.
Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
UG Ozorków
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Spotkanie
z Jerzym
Majerem
12 grudnia br. pracownicy
Urzędu Gminy Ozorków z Wójtem
Tomaszem Komorowskim na
czele pożegnali odchodzącego
na emeryturę po 52 latach pracy
inspektora OC Jerzego Majera.
W samorządzie pan Jerzy przepracował 27 lat, za co spotkał się z wdzięcznością współpracowników i władz Gminy
Ozorków – wyrażoną słowami Wójta Tomasza Komorowskiego podczas uroczystego spotkania w sali naszego Urzędu.
Naturalnie, wielu mieszkańców kojarzy
też pana Jerzego z pracą w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Ozorkowie, kiedy to
udzielał mieszkańcom ślubu cywilnego
przy dźwiękach marsza weselnego Mendelsona w wykonaniu znanego muzyka
z Ozorkowa – pana Jana Muchy.
Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę składali również panu
Jerzemu poszczególni pracownicy Urzędu Gminy Ozorków, w tym koleżanki
i koledzy z Referatu Oświaty, Zdrowia
i Spraw Obywatelskich.
Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy udanego wypoczynku i długich
beztroskich lat życia.
Pao

Zwrot podatku akcyzowego
za olej napędowy
Rolnikom posiadającym
użytki rolne na terenie gminy
O z o r k ó w, p r z y p o m i n a m y ,
że zbliża się pierwszy termin
składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej.            
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Wnioski o zwrot podatku składać
należy w terminie od 3 lutego 2020 r.
do 2 marca 2020 r. (pokój nr 20).
Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT (lub ich kopie) za olej napędowy
zakupiony w okresie: od 1 sierpnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a także
w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument (lub jego
kopię) wydany przez kierownika biura
powiatowego ARiMR, zawierający
informację o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta.
Referat Finansowy UG Ozorków
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
Wraz z nowym rokiem, spotykamy się z nowymi realiami i nową rzeczywistością
w sprawach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Jedną z głównych zmian, jakie zostały
wprowadzone jest ta, że od stycznia br.
nie będą odbierane odpady z nieruchomości niezamieszkałych, takich jak
firmy, przedsiębiorstwa czy cmentarze.
Właściciele tych nieruchomości nie
będą już ponosić opłat za pośrednictwem
Gminy Ozorków, a zobowiązani będą do
zawierania indywidualnych umów z firmami wywozowymi. Głównym powodem wprowadzenia takiego rozwiązania
jest to, że ustawa nakazała zmniejszyć
opłaty dla tej grupy odbiorców, podczas
gdy system odbioru kosztuje z roku na
rok coraz więcej.
Wiemy doskonale, że oferty na
odbiór odpadów rosną w zastraszającym tempie, a coraz wyższe opłaty
płacone przez mieszkańców nie nadążają za podwyżkami. Od stycznia
obowiązuje w naszej gminie nowa
składka za odbiór odpadów, która
wynosi obecnie 25 zł od osoby.

źródło: internet

Drugą bardzo ważną zmianą jest to, że
od tego roku Gmina Ozorków rozlicza
się z wykonawcą za każdą tonę odebranych odpadów, a nie jak było dotychczas
na podstawie ryczałtu. Niezwykle istotnym jest ograniczanie ilości powstających
odpadów w naszych domach, ponieważ

produkujemy ogromne ilości odpadów
w porównaniu do innych gmin. Może być
tak, że kiedy wytworzymy jeszcze więcej
odpadów niż w poprzednim okresie, to
zabezpieczonych środków nie wystarczy
na zakładany okres. Obecny przetarg,
ogłoszony na pół roku, opiewa na kwotę
1,6 mln zł, czyli więcej niż ostatnio na
cały rok!!! Ocena ofert przedstawionych
innym gminom pozwala stwierdzić, że
stawki za jedną tonę odpadów, składane
przez różne firmy dla różnych samorządów są zbliżone i porównywalne, jednak
mnożąc to przez dużą ilość odpadów,
jakie są odbierane, kwota zamówienia
wychodzi ogromna.
Należy zwrócić szczególną uwagę
i dołożyć starań do dokładniejszej segregacji odpadów, aby zmniejszyć ilość
odpadów zmieszanych, które są w grupie
najdroższych, oraz ograniczyć wytwarzanie odpadów biodegradowalnych. Na
pewno warto zmieniać swoje przyzwyczajenia zakupowe rezygnując z nadmiernej ilości opakowań. Warto również
we własnym zakresie zagospodarować
odpady, które mogą być kompostowane,
do czego zachętą jest niewątpliwie ulga
od podstawowej stawki opłaty.
Powinniśmy znacząco ograniczyć
ilość wystawianych do odbioru wygrabianych liści, koszonej trawy, czy też

pozostałości z pielęgnacji ogrodów, gdyż
wielkość naszej gminnej produkcji jest
niewspółmiernie wysoka w zestawieniu
z każdym z okolicznych samorządów
(średnio tysiąc ton na rok).
Jak możemy spodziewać się niskich
kosztów, kiedy spośród 6-ciu porównywanych okolicznych gmin produkujemy zmieszanych odpadów niemal 2
razy więcej niż pozostałe gminy, a odpadów biodegradowalnych, takich jak
liście, trawa i ściółka, 15 razy więcej?!?
Trzeba przypomnieć, że nowelizacja
ustawy „śmieciowej” wprowadziła obowiązek kontroli prawidłowości segregacji
i przewiduje w niej kary do 4-krotności
stawki podstawowej za brak prawidłowego segregowania. Podkreślę fakt, że Rada
Gminy Ozorków uchwaliła 3-krotność
stawki za brak właściwej segregacji. Warto o tym pamiętać, może niekoniecznie
przez pryzmat kar i odpowiedzialności,
ale przede wszystkim przez zatrważająco
rosnące koszty, gdzie ilość wystawianych do odbioru odpadów ma obecnie
kolosalne znaczenie.
Jeżeli nie podejmiemy jako mieszkańcy wyzwania, którego celem jest zmniejszenie ilości odpadów, musimy liczyć
się z kolejnymi podwyżkami. Planowana
bowiem roczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to ok.
1,8 mln zł, natomiast, jak już wcześniej
zostało wspomniane, kwota umowy za
odbiór odpadów za okres I półrocza br.
to kwota 1,6 mln zł.
Powyższa sytuacja zmusza nasz samorząd do dokonania korekt budżetu na
2020 rok niemal we wszystkich obszarach
naszej działalności, poprzez zmniejszenie
wydatków inwestycyjnych, a także zadań
bieżących z zakresu gospodarki wodociągowej, drogownictwa, gospodarki
nieruchomościami, oświaty oraz kultury.
Ponadto w najbliższym czasie będziemy
wprowadzać kolejne zmiany w regulaminach, aby ograniczać koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów w takim
zakresie, w jakim jest to możliwe ze
strony samorządu, jednak w obecnej sytuacji najbardziej zależne jest to od ilości
odpadów, czyli od postawy mieszkańców
w zakresie segregowania i wytwarzania
odpadów.
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Ostatnia sesja Rady Gminy Ozorków w 2019 roku
30 grudnia 2019 roku odbyło się ostatnie w tym roku
posiedzenie radnych naszej gminy. Sesja grudniowa
należy do najważniejszych w roku. To właśnie na niej radni
przyjmują budżet na rok przyszły, decydując tym samym, na
jakie inwestycje przeznaczyć środki finansowe. Podobnie jak
w budżecie domowym, rzadko kiedy zdarza się, by funduszy
starczyło na wszystko, a jak wiadomo, potrzeb zawsze jest
więcej niż pieniędzy na ich realizację. Zapraszamy na
relację z XXI sesji Rady Gminy Ozorków, by przekonać się,
jak kształtować się będzie budżet na rok 2020.
W przedostatni dzień 2019
roku radni podjęli 15 uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła
pomników przyrody na terenie działek nr 418 i 419
w miejscowości Sokolniki-Las.
Celem podjęcia uchwały było
zachowanie wartości przyrodniczych, naukowych, krajobrazowych oraz wyróżniających
się na tle innych drzew cechami
osobniczymi, rozmiarem, formą i wiekiem następujących
pomników przyrody:
l dąb szypułkowy, nazwa
drzewa – Ania, o obwodzie
pnia 460 cm,
l dąb szypułkowy, nazwa
drzewa – Tomek, o obwodzie pnia 380 cm,
l dąb szypułkowy, nazwa
drzewa – Kasia, o obwodzie
pnia 310 cm,
l dąb szypułkowy, nazwa
drzewa – Radek, o obwodzie pnia 346 cm,
l dąb szypułkowy, nazwa
drzewa – Feliks, o obwodzie pnia 480 cm.
Ww. drzewa uznane zostały za pomniki przyrody
rozporządzeniem nr 5/2008
Wojewody Łódzkiego z dnia
25 marca 2008 roku, jednak
podjęcie uchwały było konieczne z uwagi na obowiązującą ustawę z dnia 23 stycznia
2009 roku o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie, w świetle
której kompetencje w zakresie
ustanowienia m.in. pomnika przyrody posiada jedynie
rada gminy. Jednocześnie wo-
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jewodowie, którzy w myśl
wcześniej obowiązujących
przepisów sprawowali nadzór
nad ww. formami ochrony
przyrody, utracili kompetencje
nadzorcze. Obecnie nadzór
nad wspomnianymi pomnikami przyrody sprawuje Wójt
Gminy Ozorków. Pomniki
przyrody wymienione powyżej
są wartościowymi egzemplarzami, cennymi przyrodniczo,
krajobrazowo, historycznie i są
warte ochrony, jaką daje im
status pomnika przyrody. Dodatkowo ochrona pomnikowa
zwraca uwagę mieszkańców
na drzewa i ich znaczenie dla
środowiska, stanowiąc przy
tym ważny element edukacji
społecznej.
Druga z podjętych uchwał
dotyczyła rozpatrzenia petycji
w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego. Rada
Gminy Ozorków nie uwzględniła petycji w zakresie zmiany

przepisów prawa miejscowego
polegających na ustanowieniu nieodpłatnych parkingów
na terenie gminy Ozorków
w szczególności przed kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami. Zgodnie z podjętą
uchwałą petycję przekazano
do Sejmu RP i do Senatu RP
jako organów właściwych do
załatwienia sprawy.
W dniu 28 listopada 2019
roku do Rady Gminy Ozorków
wpłynęła petycja w sprawie
zmiany przepisów. Przewodniczący Rady Gminy 5 grudnia
2019 roku przekazał ww. petycję Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Po zapoznaniu się
z opinią Komisji postanowiono
petycję w części dotyczącej
parkingów w miejscach publicznych przed kościołami,
cmentarzami oraz szpitalami
nie uwzględnić, ponieważ na
terenie gminy Ozorków nie ma
podjętej uchwały w sprawie
opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych. Z uwagi
na fakt, że w pozostałej części petycja zawiera postulaty
o zmianę przepisów prawa
podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego oraz zbiórek
publicznych, a organ gminy
nie jest organem właściwym
do rozpatrzenia petycji, dlatego zasadnym jest przekazanie

przedmiotowej petycji organom właściwym, tj. do Sejmu
RP i Senatu RP.
Trzeci z procedowanych
aktów prawnych związany
był z ustaleniem dopłat do cen
za zużycie wody z hydroforni na terenie Gminy Miasta
Ozorków. Zgodnie z podjętą
uchwałą ustalono dopłaty,
które przedstawione zostały
w tabeli nr 1. Po uwzględnieniu dopłaty, w rozliczeniach
z odbiorcami wody stosowana
będzie cena netto powiększona
o należny podatek VAT.
Kolejna z podjętych uchwał
dotyczyła przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
Przedmiotem tegorocznego
Programu jest kontynuacja
gminnych programów z lat
ubiegłych, których celem jest
tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających
do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz
zmniejszenie rozmiarów tych
występujących.
Na terenie naszej gminy
działa 19 sklepów oraz 9 punktów gastronomicznych, gdzie
można nabyć napoje alkoholowe. W 2019 roku na jeden
punkt sprzedaży ww. napojów
przypadało 199 mieszkańców

Tab. 1. Dopłaty do cen za zużycie wody z hydroforni na terenie Gminy Miasto Ozorków dla odbiorców
z terenu Gminy Ozorków w 2020 r.

Dopłata w okresie
od 01.01.2020 r.
do 13.06.2020 r.

Dopłata w okresie
od 14.06.2020 r.
do 14.11.2020 r.

Dopłata w okresie
od 15.11.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Cena płacona przez odbiorcę na terenie Gminy Ozorków (cena netto zł/m3)

3,13 zł

3,22 zł

3,22 zł

Cena obowiązująca na terenie Miasta Ozorkowa (cena
netto zł/m3)

3,93 zł

3,93 zł

4,20 zł

Dopłata Gminy Ozorków
(cena netto zł/m3)

0,80 zł

0,71 zł

0,98 zł
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powyżej 18 r.ż. Zakłada się, że
w roku bieżącym Gmina Ozorków uzyska dochody z opłat za
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 90 000,00 zł, które
zostaną wykorzystane na realizację przedmiotowego Programu w wysokości 85 000,00
zł, zaś kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020
roku, który został przyjęty
kolejną uchwałą radnych naszej gminy.
Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wpisują się w Strategię antynarkotykową UE na
lata 2013-2020 oraz ustawę
z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Głównym celem Programu
jest ograniczenie używania
narkotyków na terenie Gminy Ozorków i zmniejszenie
skali wynikających z ich zażywania problemów zdrowotnych poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy
Ozorków oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych. W jego
ramach zwiększona zostanie
dostępność pomocy terapeu-

tycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych, rodzinom
borykającym się z problemem
narkomanii udzielona zostanie pomoc psychospołeczna
i prawna, wspomożone zostaną instytucje, organizacje
pozarządowe i osoby fizyczne
służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, a osoby uzależnione i ich rodziny dotknięte
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym objęte zostaną
pomocą społeczną.
Szósty podjęty akt prawny

związany był z wyrażeniem
zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
i miejscowości Leśmierz oznaczonej nr. ewidencyjnym 22/2
o powierzchni 28 m2 na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy
na cele garażowe.
Siódma uchwała dotyczyła
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres 10 lat w trybie bezprze-

targowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w obrębie
geodezyjnym Sokolniki-Las
przy ul. Stanisława Wigury 30
o powierzchni 1588 m2.
Następnie radni przyjęli
uchwałę w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Ozorków w roku
szkolnym 2019/2020. W myśl
podjętego aktu prawnego określa się średnią cenę jednostki
paliwa:
l olej napędowy – 5,05 zł/l,
l benzyna – 4,98 zł/l,
l autogaz – 2,37 zł/l.
Dziewiąta podjęta na grudniowej sesji uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu
gminy Ozorków. Pismem
z dnia 9 grudnia 2019 roku
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie pozytywnie
zaopiniował przedstawiony
projekt regulaminu, który został przyjęty na listopadowej
sesji Rady Gminy Ozorków.
Przypomnijmy, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW
WP jest organem regulacyjnym
m.in. w kwestii opiniowania
projektu regulaminu dostar-
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czania wody i odprowadzania
ścieków w zakresie zgodności
z przepisami ustawy. Ponieważ zgodnie z opinią organu
regulacyjnego przedstawiony
regulamin spełnia wymogi
ustawowe, możliwe jest jego
przyjęcie. Regulamin wejdzie
w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Dziesiąta uchwała procedowana podczas ostatniej w 2019
roku sesji dotyczyła stawek
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowe.
W myśl podjętego aktu prawnego stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego naliczane są
w przypadku:
l prowadzenia robót w pasie
drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
l umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,
l umieszczania w pasie
drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami
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zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego 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 uchwały,
która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ozorków w zakładce: Prawo Gminne/ Uchwały.
Przypomnijmy, podczas listopadowej sesji Rada Gminy
Ozorków przyjęła uchwałę
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, jednak podjęty
akt prawny budził zastrzeżenia
organu nadzoru – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, który zakwestionował
legalność uchwały. Zastrzeżenie ww. organu dotyczyło
zróżnicowania stawki opłat
w zależności od tego, czy są
one usytuowane poza terenem
zabudowanym, czy w obszarze
(terenie) zabudowanym, stąd
konieczność podjęcia uchwały
w nowym brzmieniu.
Następnie radni przeszli do
uchwał o charakterze okołobudżetowym. Pierwsza z nich

dotyczyła zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowym Gminy
Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy
prawo oświatowe na 2019
rok. Zmiana związana była
ze zwiększeniem dochodów
i wydatków na wydzielonym
rachunku Szkoły Podstawowej
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji
Piechoty w Modlnej.
Kolejna uchwała miała
charakter zmieniający Uchwałę
Nr V/25/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Ozorków na 2019 rok.
W myśl podjętego aktu prawnego dokonano zmian w planie
dochodów i wydatków. Wskutek przyjętej uchwały, przyjęto
uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy
Ozorków na lata 2019-2033.
Zanim przystąpiono do
przyjęcia budżetu Gminy Ozorków na rok 2020 odczytano
opinię do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości
sfinansowania planowanego
deficytu budżetu Gminy Ozorków, a także opinię dotyczącą
projektu uchwały budżetowej
Gminy Ozorków na 2020 rok
w formie uchwał podjętych
przez Skład Orzekający Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi. Obydwie opinie mają
charakter pozytywny, co pozwoliło projekty ww. uchwał
poddać pod głosowanie radnym naszej gminy.
Większością głosów radni
przyjęli uchwały: w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Ozorków na 2020 rok oraz
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2020-2033.
Z uwagi na ich obszerność,
zachęcamy do zapoznania się
z ww. aktami prawnymi na
stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Ozorków.
O inwestycjach i zadaniach
realizowanych w ramach tegorocznego budżetu będziemy,
tak jak dotychczas, zawiadamiać Państwa na łamach
„Gminniaka”. Na chwilę obecną informujemy, że w budżecie
naszego samorządu, znalazły
się zadania inwestycyjne takie
jak: przebudowa drogi gminnej
nr 120129E w Maszkowicach,
przebudowa drogi gminnej
nr 120131E w Sokolnikach-Lesie, ul. Konopnickiej oraz
przebudowa drogi dojazdowej
w Sierpowie. Ponadto budżet
zakłada budowę i przebudowę
boiska wraz z infrastrukturą
techniczną w Solcy Wielkiej, budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy, a także przebudowę
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Modlnej. Wziąć pod uwagę
należy, że budżet Gminy Ozorków nie jest stały i w ciągu
roku z pewnością będzie się
zmieniał z dużym naciskiem na
realizację zadań zgłaszanych
przez mieszkańców.
* * *
Szczegółowy wykaz
uchwał oraz ich treść dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Ozorków, a przebieg
obrad jest nagrywany i publikowany w BIP w zakładce:
Rada Gminy/Nagrania i wyniki
głosowań.
/Red./
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Uwaga
na ASF!!!

foto: internet

W połowie grudnia Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Zgierzu poinformował
o rozszerzeniu obszaru ochronnego na
teren gminy Łyszkowice w powiecie
łowickim. Jest to gmina bezpośrednio
sąsiadująca z gminą Głowno,
znajdującą się na terenie powiatu
zgierskiego. Niestety, w związku
z niestabilną sytuacją epizootyczną
na zachodzie kraju, strefa w krótkim
czasie została rozszerzona trzykrotnie.

foto: internet

Zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii oraz uzgodnioną w ramach współpracy z Centrum Zarządzania
Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Procedurą przeszukiwania
obszarów i zbierania zwłok dzików lub
ich szczątków, na terenie województwa
na bieżąco dokonuje się przeszukiwań
obszaru ochronnego w celu zlokalizowania i usunięcia ze środowiska szczątków
padłych dzików jako potencjalnego źródła
wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami Wojewody Łódzkiego
na terenie województwa prowadzone są
odstrzały sanitarne dzików.
W związku z wysoce niekorzystną
sytuacja epizootyczną w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Łódzkiego oraz Powiatowy

Obecnie ww. strefa obejmuje następujące obszary:
l gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy
wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92
i Nieborów w powiecie łowickim,
l gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice
w powiecie rawskim,
l gminy Bolimów, Godzianów, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,
l powiat miejski Skierniewice,
l gminy Drzewica i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
l gminy Czerniewice, Inowłódz i Rzeczyca w powiecie tomaszowskim.
Inspektorat Weterynarii w Zgierzu przypomina o nakazie stosowania wymagań
bioasekuracji dla gospodarstw, gdzie
utrzymywane są świnie, tj:
3 karmienie świń paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
3 prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa,
3 rejestr wejść osób do pomieszczeń,
w których są utrzymywane świnie,
3 zabezpieczenie budynku, w którym
utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz
domowych, w tym psów i kotów,
3 utrzymywanie świń w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie,
mających oddzielne wejścia oraz
niemających bezpośredniego przejścia
do innych pomieszczeń, w których są
utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
3 wykonywanie czynności związanych
z obsługą świń wyłącznie przez osoby,
które wykonują te czynności tylko
w danym gospodarstwie,
3 stosowanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń,
przed rozpoczęciem tych czynności,
środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się
ASF, w tym mycie i odkażanie rąk
oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
3 używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą
świń odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
3 wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed
wejściami do pomieszczeń, w których
są utrzymywane świnie i wyjściami
z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być
nie mniejsza niż szerokość danego
wejścia lub wyjścia, a długość – nie

mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego,
3 sporządzenie przez hodowców świń
spisu posiadanych świń, z podziałem
na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy,
loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu 2 x na tydzień,
3 zakaz wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i pochodzących z dzików produktów ubocznych
oraz materiałów i przedmiotów, które
mogłyby zostać skażone wirusem ASF,
3 zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby,
które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3 zakaz karmienia świń zielonką lub
ziarnem pochodzącym z obszaru
objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub
to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym
dla dzików co najmniej przez 30 dni
przed ich podaniem świniom,
3 zakaz wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane
świnie słomy na ściółkę dla zwierząt,
pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,
chyba że tę słomę poddano obróbce
w celu unieszkodliwienia wirusa ASF
lub składowano w miejscu niedostępnym dal dzików co najmniej przez 90
dni przed jej wykorzystaniem.
Oprac. na podstawie informacji
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Województwa Łódzkiego
oraz Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Zgierzu
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Kraina Baśni zaprasza!

działce Kraina Radości. Projekt
ten został zrealizowany w 2018
roku w ramach pierwszego
w historii Województwa Łódzkiego budżetu obywatelskiego.
Tegoroczna budowa Krainy
Baśni jest etapem trzecim i być
może nie ostatnim. Warto wiedzieć, że dzięki tej inwestycji
wyposażenie placu zabaw powiększyło się o:
l 29-metrowej długości zestaw do ćwiczeń sprawnościowych złożony z mnóstwa

do selektywnej zbiórki odpadów;
l kolejne 1000 m2 miejsca do
spacerów i rekreacji.
Wraz z Krainą Baśni plac
zabaw w Sokolnikach-Lesie
ma powierzchnię 4 000 m 2.
Jest to jedyny w Polsce ogólnodostępny plac zabaw dla
osób w każdym wieku, wyposażony w urządzenia do
poprawy sprawności fizycznej
i kondycji, rehabilitacji oraz zabawy, z których mogą korzystać

drążków, kółek, ławeczek,
drabinek, płotków i liny
wspinaczkowej;
wieloosobową huśtawkę
linową;
karuzelę pionową zwaną
rotorem, roll runnerem lub
beczką śmiechu;
cztery urządzenia do ćwiczeń kończyn górnych i barków;
ścieżkę kwiatową;
30-metrowy zestaw sprawnościowy dla dzieci, złożony z równoważni i mostków
łańcuchowych;
miejsce do gry „w klasy”;
dwie obszerne altany wypoczynkowe, w tym jedną
z wyposażeniem i ogrodzonym ogródkiem dla
najmłodszych maluchów;
10 ławek;
gablotę prezentującą historię
budowy;
gigantyczną układankę ekologiczną;
najpiękniejszą na świecie
ławkę uskrzydlającą każdego, kto na niej przysiądzie;
wiele elementów dekoracyjnych i zabawowych;
7 kolorowych pojemników

użytkownicy od najmłodszych
po najstarszych, w tym osoby na
wózkach inwalidzkich, a także
osoby całkowicie niewładne.
Oczywiście w środku grudnia nie ma zieleni, gąszczu
rdestowca, wybujałych turzyc
i miskantów. Ale zapraszamy
wiosną i latem. Oniemiejecie! Pamiętajcie jednak, by

15 grudnia o godzinie 13.00 na plac zabaw
w Sokolnikach-Lesie przybyli mieszkańcy,
przedstawiciele samorządu i dwie ekipy
telewizyjne. Powodem spotkania było
zakończenie budowy Krainy Baśni, projektu
finansowanego z Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego.

l
l
l

Przypomnijmy, że sokolnicka inwestycja rozpoczęła się
w roku 2012, gdy na prywatnej
działce i za prywatne pieniądze
mieszkańcy Sokolnik-Lasu
rozpoczęli budowę jednego
z najnowocześniejszych na
owe czasy placów zabaw „5 15

55+”. Uczynili tak, wyrażając
protest wobec decyzji ówczesnego wójta Gminy Ozorków
nakazującej likwidację placów
zabaw na terenie Sokolnik-Lasu.
Następnym etapem rozwoju
była wybudowana na sąsiedniej

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l
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wchodząc do Krainy Baśni nie
patrzeć tylko na wyposażenie.
Także na wysokości stóp i ponad głowami kryje się wiele
tajemnic i niespodzianek.
Dziękuję wszystkim, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność współpracować przy
realizacji tego projektu. W ciągu dwóch miesięcy zbudowaliśmy coś, na co inni musieliby
poświęcić rok, albo i więcej.
Jesteście wspaniali!
Marcin Pyda
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Opłatek
dla strażaków
W parafii pw. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej corocznie jest
organizowane spotkanie opłatkowe dla druhów miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkiń Zespołu
Śpiewaczego „Niezapominajki”. Wszyscy zainteresowani
strażacy i śpiewające panie gromadzą się najsampierw
w tym dniu w świątyni na mszy św. odprawianej przez ks.
proboszcza Andrzeja Borczyka.
Zazwyczaj, podczas mszy
św. rozbrzmiewają w Ich wykonaniu kolędy – panie śpiewają,
a strażacka Orkiestra Dęta gra
bożonarodzeniowe utwory. Tradycyjne spotkanie opłatkowe ma
miejsce w sali parafialnej, gdzie
również świąteczne akcenty wybrzmiewają dzięki umuzykalnionej grupie druhów OSP i utalentowanym „Niezapominajkom”.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe zorganizowano 5 stycznia
po niedzielnej sumie, a wśród
przybyłych uczestników nie
zabrakło Wójta Gminy Ozorków
Tomasza Komorowskiego i jego
małżonki. Naturalnie, duchowym gospodarzem uroczystości był ks. proboszcz Andrzej
Borczyk, natomiast niezbędne

przygotowania poczyniły panie
gospodynie we współpracy ze
strażakami, na czele z prezesem
OSP Solca Wielka Tadeuszem
Majchrzakiem.
Orkiestra Dęta wprowadziła
wszystkich w świąteczny nastrój wykonując najpiękniejsze
kolędy. Następnie ks. Andrzej
Borczyk odczytał fragment
Ewangelii według św. Łukasza
o narodzinach Jezusa Chrystusa,
po czym wypowiedział wiele
serdecznych słów w postaci
świątecznych życzeń skierowanych do uczestników spotkania,
przede wszystkim strażaków
i śpiewających pań.
Z krótkim przemówieniem
wystąpił również Wójt Tomasz
Komorowski, który wspólnie

ze swą małżonką panią Edytą
Komorowską, składali braci
strażackiej i wszystkim obecnym noworoczne życzenia. Po
łamaniu się opłatkiem i złożeniu
życzeń zaproszono wszystkich
przybyłych na opłatkowe spotkanie – poczęstunek przygotowany przez panie z zespołu
„Niezapominajki”.

Niewątpliwie, smaczne potrawy wprawiły wszystkich
w jeszcze lepszy nastrój, co
w okolicznościach rozpoczynającego się Nowego Roku 2020
dobrze zwiastuje wspólnemu
bytowaniu i podtrzymywaniu
bożonarodzeniowej tradycji
w Solcy Wielkiej.
Pao
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Zawsze bądź wśród nas Mikołaju nasz!
6 grudnia 2019 r. w Gminnym
Przedszkolu w Leśmierzu od rana
panował gwar i radość, ponieważ
dzieci z wielką niecierpliwością
oczekiwały na przyjście niezwykłego
gościa – świętego Mikołaja.
Przedszkolaki wyglądały jak małe elfy,
gdyż były ubrane „mikołajkowo”: miały
czapeczki, okulary i mikołajkowe przepaski
na włosach. Mikołaj wysłuchał piosenek,
porozmawiał z dziećmi i na koniec obdarował
wszystkich prezentami. Dzieci pięknie podziękowały i obiecały, że będą bardzo grzeczne.
Był to dzień pełen radości i uśmiechu,
który niewątpliwie wprowadził wszystkich
w okres oczekiwania na upragnione Boże
Narodzenie.   
Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Leśmierzu
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Pójdźmy wszyscy
do stajenki…
17 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Leśmierzu przedszkolaki z Gminnego Przedszkola
w Leśmierzu wystawiły jasełka. Na jasełkowe spotkanie
przybyli: Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśmierzu Tomasz
Wojtkiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Jarosław Krzyżanowski oraz najbliżsi członkowie rodzin
naszych przedszkolaków.
Piękna scenografia i barwne stroje sprawiły, że rodzice
i zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów. Przedstawienie rozpoczęły dzieci z grup młodszych
układem choreograficznym
do Preludium A-dur Opus 28
Fryderyka Chopina i aran-

żacją instrumentalną utworu
pt. „We Wish You a Merry
Christmas”.
Po wstępie, dzieci z grupy
najstarszej przedstawiły jasełka. Jasełkowa szopka miała
tradycyjną obsadę. Była: Maryja, św. Józef, dzieciątko Jezus, aniołowie i pastuszkowie.

Całości dopełniły postacie
z bajek: Dziewczynka z zapałkami, Sierotka Marysia, Pinokio, Jaś i Małgosia, Czerwony
Kapturek i Smerf.
Szopka prezentowała się
pięknie, a występy przedszkolaków wywołały wzruszenie
na twarzach zaproszonych
gości, zwłaszcza w czasie

śpiewania tradycyjnych kolęd.
Wystawione jasełka wprawiły
wszystkich w wyjątkowy,
świąteczny nastrój, o którym
przez cały następny rok, będą
nam przypominały pamiątkowo wykonane zdjęcia.
Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Leśmierzu
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Poczuć magię świąt…
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to jeden
z najpiękniejszych jarmarków. W tym wyjątkowym
czasie serce Wrocławia zaczyna bić mocniej,
a wrocławski Rynek staje się tłem dla bajkowej
scenerii. Wśród pachnących lasem choinek, aromatu
grzanego wina i czekoladowych pierników czeka moc
świątecznych niespodzianek. Magia świąt oczaruje
każdego, dlatego nie mogło i nas tam zabraknąć!
Z początkiem grudnia
2019 r. Babiniec i KGW Modlna zorganizowało wyjazd
do Wrocławia. Wybrali się
również z nami zaprzyjaźnione koleżanki z innych miejscowości gminy Ozorków.
Wyjazd na jarmark połączyliśmy z krótkim zwiedzaniem
zabytków Wrocławia.
Ostrów Tumski jak zawsze
zachwycał! Spacer pięknym
bulwarem nad Odrą, Panorama Racławicka i wrocławskie
ZOO z Afrykarium – każdy
znalazł coś dla siebie. Jednak
naszym celem głównym był
Jarmark Bożonarodzeniowy!
Na dwa dni przenieśliśmy
się w magiczny świat bajek
i skrzatów!
Karuzele, Kraina Krasnali
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i zaprzęg Mikołaja z reniferem
Rudolfem skradły nasze serca! Szczególnie wieczorem,
kiedy zabłysnęły cudowne
iluminacje świetlne, znów
poczuliśmy się jak dzieci…
Na pierzei północnej Rynku w Domku Kominkowym
z plenerowymi kominkami
ogrzewaliśmy się przy prawdziwym ogniu i wrocławskim grzańcu! Jarmark był
również rajem dla podniebienia! Oscypki z żurawiną,
węgierskie kołacze, pieczone
kasztany, aromatyczne kawy
i herbaty, bieszczadzkie miody – jeszcze dziś czujemy ten
zapach...
Anna Sowińska
Stowarzyszenie KGW
Babiniec
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Betlejemskie Światełko Pokoju 2019
19 grudnia 2019 r. ponownie dała znać o sobie
świąteczna akcja harcerska polegająca na przekazywaniu
Betlejemskiego Światła Pokoju tuż przed świętami Bożego
Narodzenia. Harcerze z ozorkowskiego Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego, a dokładnie członkowie drużyny
harcerskiej „Wędrowcy”, działający na co dzień przy
Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej przybyli w tym
dniu do Urzędu Gminy Ozorków ze „światełkiem pokoju”
i życzeniami dla władz samorządowych naszej gminy.
Rozpoczęto w gabinecie
Wójta Tomasza Komorowskiego, gdzie w obecności za-

stępcy Wójta Mariana Lemańskiego i Sekretarz Małgorzaty
Tomczak został rozniecony dla

Być kobietą…
Nietypowe spotkanie odbyło się w strażnicy OSP
w Modlnej. Panie z KGW Modlna i Babiniec zorganizowały
przy współpracy z firmą kosmetyczną, warsztaty
domowego SPA.

mieszkańców gminy Ozorków
wieczny ogień przyniesiony
z Groty Betlejemskiej przez
skautów jako płomień pojednania między ludźmi. Za przekazane „światło pokoju” Wójt
Tomasz Komorowski dziękował harcerskiej społeczności
składając również wszystkim
świąteczne życzenia.
Następnie, harcerze pojawili się w Biurze Rady
Gminy, gdzie w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy
Ozorków Waldemara Szcześniaka, „Betlejemskie Światło
Pokoju” przyjęła inspektor
Marzanna Kowalska.

Młodzi harcerze to druhna
Kinga Kicińska, druhna Martyna Śnieg i druh Jakub Figiel,
którzy uczestniczą w akcji
świątecznej pod opieką phm.
Anny Sitarz, nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej. Wypełniając tę
zaszczytną misję symbolizującą dążenie do pokoju wśród
ludzkości, harcerze zawitali
jeszcze do wielu ważnych
miejsc, gdzie szlachetna idea
zyskała kolejnych odbiorców,
by betlejemski ogień zapłonął również na wigilijnych
stołach.
Pao

Zobaczyłyśmy, jak łatwo
w domowym zaciszu możemy
zadbać o siebie. W natłoku
spraw i obowiązków przyjemnie było zrelaksować się choć
godzinkę czy dwie.... Maseczki regenerujące, pilingi,
kremy, makijaże, itp… Jakże

było nam przyjemnie. Warsztaty odbyły się nieodpłatnie.
Z nadejściem wiosny (już całkiem niedługo ;)) z pewnością
je powtórzymy!
Anna Sowińska
Stowarzyszenie KG
Babiniec
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VI Festiwal Muzyczny
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Miasto – Ogród Sokolniki 2019-2020
W niedzielę 22 grudnia 2019 r.
w kościele Matki Bożej Królowej
w Sokolnikach-Lesie miał miejsce
koncert inauguracyjny VI Festiwalu
Muzycznego Bożego Narodzenia
i Nowego Roku – pod hasłem
„Młodość – Lubię To”. Tym razem na
rozpoczęcie świątecznego festiwalu
w Sokolnikach-Lesie wystąpił zespół
z parafii Najświętszego Imienia
Jezus Ojców Jezuitów w Łodzi.
Kontynuowane od kilku już lat występy artystyczne w okresie świąteczno-noworocznym w kościele Matki Bożej
Królowej cieszą się dużym zainteresowaniem i odbywają się pod patronatem
honorowym Wójta Gminy Ozorków
Tomasza Komorowskiego. Dyrektorem
artystycznym festiwalu jest natomiast
znany muzyk z Sokolnik Ryszard Jan
Osmoliński.
Prężnie działający zespół wokalno-instrumentalny z Łodzi uczynił w tym
dniu z sokolnickiej świątyni miejsce
wspólnego wyznania wiary w jedynego
Boga i oddania Jemu całego swego życia. Cel przyświecający występującym
młodym artystom to ewangelizacja młodzieży, właśnie poprzez wspólnotę pt.
„Młodość – Lubię To”.
Samorząd Gminy Ozorków reprezentowali na koncercie Wójt Tomasz Komorowski i Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szcześniak. Proboszcz parafii
Matki Bożej Królowej ks. Piotr May-Majewski dokonał oficjalnego otwarcia
Festiwalu.
W tej edycji zaplanowano 4 koncerty.
Następny odbył się w drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia. Było to wspólne
kolędowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. W niedzielę 29 grudnia w koncercie
kameralnym wystąpili: Marcin Sówka
– organy, Oliwia Osmolińska – gitara
akustyczna i Agnieszka Osmolińska –
fortepian elektryczny, śpiew.
Na zakończenie festiwalu przygoto-
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wano doskonały koncert w dniu 5 stycznia
z udziałem The Wieniawski String Quartet, który zaprezentował się w następującym składzie: Łukasz Wójcicki – saksofon, Ryszard Jan Osmoliński – skrzypce,
Monika Osmolińska – skrzypce, Róża
Wilczak Płaziuk – altówka oraz Agnieszka Kołodziej – wiolonczela. Starannie
dobrane utwory w zupełności zadowoliły
gusta publiczności i oczywiście nie obyło
się bez bisowania.

Po występach, dyrektor artystyczny
festiwalu Ryszard Jan Osmoliński podziękował wszystkim wykonawcom,
publiczności, Wójtowi Gminy Ozorków
Tomaszowi Komorowskiemu za patronat
oraz ks. proboszczowi Piotrowi May-Majewskiemu za udostępnienie świątyni
Matki Bożej Królowej. Ksiądz proboszcz
natomiast, dziękował wszystkim za tegoroczny festiwal i oczywiście dokonał jego
zamknięcia.
Pao
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Podsumowanie Gminnego
Współzawodnictwa Sportowego
za rok 2019
Przedstawiciele klubów sportowych LKS/LZS z terenu
gminy Ozorków odbyli w dniu 27 grudnia ub.r. swoje
doroczne spotkanie poświęcone przede wszystkim
podsumowaniu prowadzonego przez Gminny Ludowy Klub
Sportowy współzawodnictwa sportowego w roku 2019.
Organizowane zawody
sportowe wśród drużyn LKS/
LZS na terenie gminy pod
nazwą „Organizacja zajęć
sportowych w różnych dyscyplinach sportu – szachy,
warcaby, tenis stołowy, rzut
lotką, siatkówka, strzelectwo
(broń pneumatyczna i KBKS)
oraz piłka nożna (na murawie
i na hali) w miejscowościach:
Wróblew, Leśmierz, Małachowice, Cedrowice, Czerchów,

l
l
l
l
l
l

Sierpów, Solca Wielka, Helenów, Skromnica, Modlna”
– mogły się odbywać dzięki
dotacji z budżetu Gminy Ozorków w kwocie 97 tys. zł przyznanej w wyniku konkursu
ofert ogłoszonego przez Wójta
Gminy Ozorków Tomasza
Komorowskiego na podstawie
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
uchwalonego przez Radę Gminy Ozorków na 2019 rok.

Wyniki Gminnego Współzawodnictwa Sportowego
LKS/LZS Gminy Ozorków za rok 2019
I miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Małachowicach –
138 pkt.
II miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Czerchowie – 126
pkt.
III miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Modlnej – 116
pkt.
Wyniki Minispartakiady
I miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Skromnicy – 40 pkt.
II miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Solcy Wielkiej –
40 pkt.
III miejsce – Ludowy Klub Sportowy w Czerchowie – 36
pkt.
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Warunkiem nieodzownym
jest również duże zaangażowanie lokalnych organizatorów, gdzie należy odpowiednio kierować sportowcami
uczestniczącymi w zawodach
gminnych oraz w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Łódzki Związek
Piłki Nożnej.
Wspólnie przyjęty program
sportowy na rok 2019 mobilizował od miesiąca lutego do
grudnia do sportowej rywalizacji zawodników i drużyny
z uczestniczących we współzawodnictwie klubów sportowych w oparciu o dotację
z budżetu Gminy Ozorków
przeznaczoną na wydatki takie
jak: sprzęt sportowy, opłaty
związkowe (ŁZPN, LOK),
transport i podróże służbowe, wynajem hal sportowych,
ubezpieczenia i badania zawodników, obsługa księgowości i konta bankowego,
obsługa sędziowska, obsługa
trenerska, obsługa medyczna,
obsługa zawodów – hale i pomieszczenia, utrzymanie boisk,
nagrody i trofea sportowe, art.
spożywcze, materiały i wyposażenie, należności skarbowe
i ZUS, korespondencja.

Nadal też, w życie sportowe gminy angażują się z powodzeniem nasi oldboje, jakże
potrafiący z wielką kulturą
zachować się na boisku i cały
czas grać w sposób określany
jako fair play.
W podsumowaniu gminnego współzawodnictwa
uczestniczyli przedstawiciele
gminnego samorządu, którzy
wyróżnili najlepsze kluby za
osiągnięcia sportowe w roku
2019. Wójta Tomasza Komorowskiego reprezentował
jego zastępca Marian Lemański. Silnie reprezentowana
była Rada Gminy Ozorków
w osobach: Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara
Szcześniaka, Wiceprzewodniczącego Marcina Wiktorskiego i radnego Michała
Kowalskiego. Nasi goście
– samorządowcy w swych
wystąpieniach sygnalizowali, że realizowana w gminie
inicjatywa sportowa powinna
być kontynuowana ze wsparciem finansowym Gminy
Ozorków, gdyż życie sportowe w gminie z udziałem
naszych drużyn LKS/LZS na
obecnym poziomie może się
odbywać właśnie dzięki dobrej współpracy z władzami
Gminy Ozorków.
Gratulujemy najlepszym
klubom tegorocznego współzawodnictwa oraz dziękujemy
wszystkim pozostałym za
wspólną popularyzację sportu
w gminie Ozorków.
Pao
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„Smyki tworzą ekowierszyki”
Sześciolatki z miejsko-gminnych przedszkoli i ich rodzice, wzięli udział
w Konkursie Literacko-Plastycznym pt. „Smyki tworzą ekowierszyki”.
Pomysł na to przedsięwzięcie i jego realizację powstał w głowach
specjalistów ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej i Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ozorkowie:
psychologa Kamili Niedźwiedź, logopedy Oli Staniewskiej i logopedy
Magdaleny Zdziarskiej.
Projekt miał na celu kształtowanie
postaw proekologicznych i prozdrowotnych, wdrażał do poczucia społecznej
odpowiedzialności za dobro planety,
rozwijając przy tym twórcze myślenie
i wyobraźnię jego uczestników. Konkurs,
ze względu na swój familijny charakter,
wspierał także więzi wewnątrzrodzinne
i inspirował do kreatywnego spędzania
wspólnego czasu.
Jego rozstrzygnięcie odbyło się 15
listopada 2019 r. w Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Ozorkowie, a spośród kilkudziesięciu prac, jury w składzie: pani
Danuta Trzcińska, pani Karolina Dziedziela i pan Dominik Gabrysiak wyłoniło
następujących laureatów:
4 I miejsce – Alicja Gąszczyk – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie,
4 II miejsce – Filip Sitek – Przedszkole
Miejskie Nr 3 w Ozorkowie,
4 II miejsce – Julia Kamińska – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie,
4 III miejsce – Pascal Kaźmierczak –

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie,
4 III miejsce – Natalia Śnieg – Oddział
Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Solcy Wielkiej.
Wyróżnienia:
4 Ania Grochowina (Gminne Przedszkole w Leśmierzu),
4 Wiktor Chmielewski (Oddział Przedszkolny w SP w Solcy Wielkiej),
4 Oliwia Bernat (Oddział Przedszkolny
w SP w Modlnej),
4 Antoni Napieralski (Przedszkole Miejskie Nr 1).
Za wsparcie w realizacji konkursu
i sfinansowaniu nagród, dziękujemy
Urzędowi Miasta Ozorków, Urzędowi
Gminy Ozorków oraz WFOŚiGW w Łodzi.
Kamila Niedźwiedź
Psycholog w SP w Solcy Wielkiej
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Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe
źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Program o budżecie 30
milionów euro ze środków
pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie
organizacje społeczne, w tym
stowarzyszenia, fundacje,
spółdzielnie socjalne, koła
gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz
zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu
publicznym, ochrony prawa
człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, wzmacniania
grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu
jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana
Batorego (lider), Fundacja
Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
oraz Fundacja Akademia
Organizacji Obywatelskich.
– Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To
dzięki niej i przeciwstawieniu
się różnym trudnościom udało
się doprowadzić do sytuacji,
w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu
niezależnym, z należytym
uwzględnieniem wartości
wynikających z Konstytucji
RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych
przez Polskę oraz wartości
europejskich – powiedział
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Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas
oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.
Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy będzie
wspierać projekty zgłaszane
przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone,
spoza dużych aglomeracji
i z terenów o ograniczonym
dostępie do programów pomocowych.
– Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy
najbardziej jej potrzebują:
grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę,
pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację
seksualną i grup zagrożonych
wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie
bezdomności, osób starszych,
ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im.
Stefana Batorego.
– Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest
młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.
Program oferować będzie dotacje na działania
edukacyjne, w tym edukację
obywatelską, równościową
i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie
świadomościowe na temat
zmian klimatycznych, prze-

fot. Wojciech Radwański

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ
i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych
z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został
w Warszawie nowy program dotacyjny, którego
celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

ciwdziałaniu uprzedzeniom,
mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli
w podejmowaniu decyzji,
działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące
przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad
państwa prawa, działania
służące upodmiotowieniu
i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania
integracyjne w środowiskach
lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania
polityk publicznych, prawa
i praktyki stosowania prawa,
a także poprawy standardów
funkcjonowania instytucji
publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
– Ważnym elementem
programu będzie wsparcie
rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja
ubiegająca się o dotację na
działania projektowe będzie
mogła otrzymać dodatkową
dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie
zespołu, podnoszenie kom-

petencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę
zarządzania, komunikację,
etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia
Organizacji Obywatelskich.
Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na
projekty wspierające sektor
obywatelski, w tym wsparcie
infrastruktury (szkolenia,
edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość
społeczną czym zajmują się
organizacje czy monitoring
prawa, które wpływa na ich
działanie.
Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym
już 3 lutego. Kolejny – na
projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących
miesiącach zespół programu
zorganizuje cykl spotkań
informacyjnych w kilku regionach Polski.
Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.
Agnieszka
Pietrzak-Kirkiewicz
apietrzak@batory.org.pl
tel. 22 536 02 43
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Święto Trzech Króli
Obchodzona 6 stycznia uroczystość święta Trzech Króli –
Objawienia Pańskiego, a więc przyjścia na świat Jezusa
Chrystusa, również w tym roku zgromadziła w swoich
kościołach wielu chrześcijan.

Ewangelista św. Mateusz
pisząc o czasach króla Heroda
w Judei, gdy po przepowiedniach proroków narodził się
w Betlejem Pan Jezus – nazwał Ich Mędrcami ze Wschodu, którzy znaleźli w stajence
Jezusa – króla żydowskiego

i oddali mu pokłon oraz złożyli dary. Dzisiaj nazywamy
Ich następująco: Kacper pochodzący z Europy, który
ofiarował kadzidło – symbol
boskości; Melchior przybywający z Azji i ofiarujący
nowo narodzonemu Zbawi-

cielowi złoto – symbol władzy
królewskiej oraz Baltazar
z Afryki przynoszący mirrę
jako zapowiedź męczeńskiej
śmierci Jezusa.
Znakomicie to inscenizują
już niemal powszechnie organizowane w Polsce Orszaki
Trzech Króli. Bardzo ładnie przebiega ta uroczystość
w Sokolnikach-Lesie, mająca
swój początek na końcu ulicy
Jagiellońskiej – od strony
Kaniej Góry. Tam formuje się
tradycyjny Orszak z Trzema
Królami na czele – jadącymi
pięknym zaprzęgiem miejscowego gospodarza – kierując
się oczywiście do stajenki
w kościele Matki Bożej Królowej, gdzie posługę duszpasterską sprawuje ks. proboszcz
Piotr May-Majewski.
Na miejscu Trzej Królowie
oddali cześć narodzonemu
dzieciątku Jezus i wprowadzili
wszystkich uczestników do
kościoła, gdzie ks. proboszcz
zaprosił na wspólne kolędowanie. Przed kolędnikami
zaprezentował się zespół „Trio
akustyczne”, zaproszony na
uroczystość Trzech Króli
przez Prezesa Fundacji Ekologicznej w Sokolnikach-Lesie
Jana Malewickiego.
Solistka trzyosobowego
zespołu muzycznego śpiewała
znane wszystkim kolędy, aby
obecni w kościele mieszkańcy
mogli aktywnie uczestniczyć
w sokolnickim kolędowaniu.
Należy dodać, że do świątyni
przybyli m.in. Przewodniczą-

cy Rady Gminy Waldemar
Szcześniak z małżonką, radna
Barbara Kozłowska i Przewodniczący Zarządu Rady
Osiedla w Sokolnikach-Lesie
Krzysztof Kaliński.
Ksiądz proboszcz Piotr
May-Majewski zaprosił również wszystkich smakoszy na
gorącą czekoladę serwowaną
na zewnątrz przed kościołem, gdzie z kolei właściciel
konnego zaprzęgu przewożącego Trzech Króli zapraszał
chętnych na przejażdżkę po
Sokolnikach.
Pao
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100 lat
Pani Marianny
Setne urodziny świętuje – wraz z rodziną – Pani
Marianna Andrzejczak ze Skotnik. Kolejna stulatka
z gminy Ozorków, obecnie zamieszkuje – z oczywistych
względów – u najbliższej rodziny w Leśmierzu i tam
właśnie z okazji swoich 100. urodzin Pani Marianna
przeżywała jako jedna z niewielu swoją jubileuszową
uroczystość.
Długoletnia mieszkanka
gminy Ozorków urodziła się
w grudniu 1919 roku, a więc rok
po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę po I wojnie światowej. 30 grudnia ub.r. odwiedzili naszą jubilatkę znakomici
goście, a mianowicie delegacja
Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele
oraz przedstawiciele Wojewody
Łódzkiego z listem gratulacyjnym od Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza
Morawieckiego.
Ta niecodzienna okoliczność
mobilizuje zarówno rodzinę, jak
również administrację do uhonorowania osoby, która przeżyła
okrągłe 100 lat. Dla rodziny to
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wspólna radość, natomiast dla
władzy państwowej i samorządowej miły obowiązek wypełniany w miejscu przebywania
jubilata.
Pani Marianna otrzymała
kwiaty, szczere gratulacje,
serdeczne życzenia wraz z upominkiem i okolicznościowe
listy gratulacyjne. Był szampan, odśpiewano „200 lat”, nie
zapomniano również o torcie
jubileuszowym, przy którym
zasiedli uczestnicy jubileuszowego spotkania. Wszyscy
pragnęli wysłuchać wspomnień
jubilatki, lecz nasza stulatka
nie była w wystarczająco dobrej formie, by podjąć taką
rozmowę. Jednak przy pomocy

rodziny udało się odtworzyć kilka ważnych informacji o życiu
Pani Marianny.
Wiadomo, że bardzo młodo
wyszła za mąż za śp. Stefana Andrzejczaka ze Skotnik,
z którym dochowała się trzech
synów. Przed II wojną światową
pracowali z mężem w folwarku
– majątku ziemskim Wernerów.
W czasie okupacji niemieckiej
również przebywali w Skotnikach, a po wyzwoleniu otrzymali ziemię z reformy rolnej
i pracowali na swoim. Z czasem
pobudowali dom oraz budynki
gospodarcze i wspólnie się
dorabiali. Pani Marianna lubiła
robótki ręczne – wyszywanie.
Wszyscy trzej synowie założyli

swoje rodziny, najstarszy Jan
pojął za żonę panią Zofię, drugi
syn Zdzisław poślubił panią
Marię, a najmłodszy Józef ożenił
się z panią Alicją. Niestety, nie
wszyscy doczekali jubileuszu
Pani Marianny, mąż Stefan oraz
dwaj synowie – Zdzisław i Józef
odeszli z tego świata. Pozostał
najstarszy syn Jan z Leśmierza,
u którego obecnie zamieszkuje
Pani Marianna, dlatego wielką
pociechą jest potomstwo całej
rodziny: sześcioro wnucząt,
dziewięcioro prawnuków oraz
jedna praprawnuczka.
Pani Mariannie życzymy
zdrowia i zadowolenia z życia
oraz następnych praprawnuków.
Pao
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Jasełka w Szkole Podstawowej w Modlnej
Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele
pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest
odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych
jasełkami. W świąteczną atmosferę wprowadzili
nas uczniowie klasy II, którzy pod kierunkiem pani
Małgorzaty Litwinowicz oraz pani Hanny Stefaniak
przygotowali przedstawienie jasełkowe.

Zaprezentowali je 20 grudnia, przypominając w ten
sposób wydarzenia sprzed
ponad dwóch tysięcy lat, kiedy
to w Betlejem narodziło się
Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa,
pasterzy, aniołów oraz trzech
króli, przybywających złożyć
pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence.
Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły
wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy

magię zbliżających się świąt.
Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie,
nauczyciele, pracownicy
szkoły, rodzice i zaproszeni
goście. Po występie głos zabrali Wójt Gminy Ozorków
pan Tomasz Komorowski
oraz dyrektor szkoły pan
Rafał Nowak, którzy złożyli
wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.
Rafał Nowak
dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej

Odwiedziny Mikołaja

6 grudnia do najmłodszych
uczniów Szkoły Podstawowej
w Modlnej przybył niezwykły
gość – św. Mikołaj. Pomimo
braku śniegu udało mu się
zaparkować swoim zaprzęgiem przed budynkiem naszej
szkoły.
Przedszkolaki przywitały
go bardzo serdecznie przy-

gotowując dla Przybysza wyjątkowy program taneczny
i artystyczny. Św. Mikołaj
obdarował hojnie najmłodsze
dzieci zabawkami oraz uczniów klas I-III szachami oraz
grami edukacyjnymi.
Rafał Nowak
dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej
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Opłatek
dla seniorów
Przedświąteczne bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe
dla seniorów Anno Domini 2019 zaplanowano na 20 grudnia
w Leśmierzu. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne,
będące w wielu przypadkach podopiecznymi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystają z przyjemnością z tej
szacownej formy podejmowania seniorów przez Wójta Gminy
Ozorków Tomasza Komorowskiego z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia.

Proboszcz parafii pw.
Opieki św. Józefa w Leśmierzu ks. Paweł Pełka przyjął na
siebie miły obowiązek duchowego gospodarza uroczystości
i oczywiście odprawił w intencji zaproszonych seniorów
mszę świętą w miejscowym
kościele.
Bożonarodzeniowy okres
skutecznie mobilizuje zaproszonych seniorów do wspólnych przeżyć, co widać było
po zgromadzonych w świątyni osobach. Po odprawionej
mszy świętej, a więc okolicznościowym kazaniu, komunii
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świętej i błogosławieństwie,
głos zabrał Wójt Tomasz
Komorowski dziękując ks.
proboszczowi Pawłowi Pełce
za odprawienie eucharystii
w intencji uczestników świątecznego spotkania. Wójt
wręczył kapłanowi kwiaty
wraz z upominkiem, natomiast
wszystkim seniorom złożył
życzenia z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia.
Na dalszą część uroczystości,
tj. wspólny świąteczny opłatek
zaproszono seniorów do sali
Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu, gdzie pracowni-

cy GOK-u wraz z dyrektorem
Jarosławem Krzyżanowskim
podejmowali w świątecznej
scenerii zaproszonych seniorów.
Ksiądz Paweł Pełka jako
duchowy gospodarz świątecznego spotkania poprowadził
stosowną modlitwę zanim
podzielono się opłatkiem

towały smaczne ciasto i przywiozły je na wigilijne stoły
do Leśmierza. Organizatorzy
zapewnili też bożonarodzeniowy koncert w wykonaniu
doskonałej Kapeli Andrzeja
Krajewskiego.
Świąteczne upominki dla
seniorów zapewnili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-

i składano sobie życzenia.
Tradycyjny poczęstunek dla
seniorów w GOK-u to domena
pań z KGW Leśmierz, które
serwowały potrawy wigilijne
– zupę grzybową, rybę smażoną oraz ciasto. Należy dodać,
że panie z kół gospodyń wiejskich w Cedrowicach-Parceli,
Parzycach i Sierpowie przygo-

cy Społecznej, z kierownikiem
Witoldem Jerzakiem na czele.
Tak oto, po raz kolejny zafundowano osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym
świąteczne przeżycia w miłej
i serdecznej atmosferze, zgodnie z polską tradycją i potrzebami duchowymi starszego
pokolenia.
Pao
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PERSONALIA
ANNA SOWIŃSKA
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Ozorków, trzecią
kadencję pełni mandat radnej
Rady Gminy Ozorków, obecnie jest również członkiem
Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej. Prezes Stowarzyszenia Babiniec. Praca
zawodowa: główny księgowy
w Szkole Podstawowej Nr
4 w Ozorkowie od 15 lat
i główny księgowy w Młodzieżowym Domu Kultury
w Ozorkowie od 5 lat. Wykształcenie: wyższe magisterskie,
ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek
rachunkowość i finanse. Rodzina: mąż Radosław – prowadzi
wielokierunkowe rodzinne gospodarstwo; syn Bartłomiej – lat
11 – uczeń klasy VI SP Modlna; córka Zuzanna – lat 5, przedszkolak w SP Modlna. Zainteresowania: praca w samorządzie
lokalnym, turystyka (szczególnie górska) i dobre kino.
AGNIESZKA KOŁODZIEJ
Koncertmistrz w Teatrze
Wielkim w Łodzi. Ukończyła
Akademię Muzyczną w Łodzi
u profesora Stanisława Firleja,
Szkołę Królewską w Brukseli
u profesora Jeroena Reulinga
oraz Queen Elisabeth Music
Chapel u profesora Gary’ego
Hoffmana. 5 stycznia br.
w kościele Matki Bożej Królowej w Sokolnikach wzięła
udział – w składzie The Wieniawski String Quartet (wiolonczela) – w ostatnim koncercie VI Festiwalu Muzycznego Bożego
Narodzenia i Nowego Roku pt. „Młodość – Lubię To”. Rodzinę
ma rozsianą po całej Polsce, dzięki temu może poznawać różnorodność języka i obyczajów z różnych stron naszego kraju.
Zainteresowania: sztuka, podróże, ludzie.
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ŁUKASZ WÓJCICKI
Wykładowca i nauczyciel,
pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi na stanowisku adiunkta doktora habilitowanego
oraz w Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej w Łodzi.
Żonaty, znak zodiaku – Waga.
Muzyka otacza Go z każdej
strony – najczęściej występuję
z żoną Agnieszką – pianistką,
która ma już za sobą obronę doktoratu. 5 stycznia br.
w kościele Matki Bożej Królowej w Sokolnikach wystąpił – w składzie The Wieniawski
String Quartet (saksofon) – w ostatnim koncercie VI Festiwalu
Muzycznego Bożego Narodzenia i Nowego Roku pt. „Młodość
– Lubię To”. Dzieci: Antoś – 10 lat (4 lata temu, rozpoczął naukę gry na fortepianie) i Alicja – 5 lat. Posiada wszechstronne
zainteresowania: spełnia się sportowo pływając na windsurfingu
oraz pielęgnuje swoje pasje ogrodniczo-budowlane, buduje dla
dzieciaków wszelakiej maści konstrukcje z drewna, szyje na
maszynie, konstruuje meble. Największą pozamuzyczną pasją
jest elektryka i elektronika, a także odnawialne źródła energii
oraz elektromobilność.
WŁADYSŁAW PISERA
Laureat konkursu (II połowa 2019 r.) dla czytelników
gazety „Gminniak”. Członek
Orkiestry Dętej i jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Solcy Wielkiej od 46 lat.
Wdowiec (żona zmarła 2 lata
temu), emeryt, znak zodiaku – Skorpion. Zawodowo
pracował jako rolnik we własnym gospodarstwie rolnym.
Dzieci: Karolina – pracownik
Centrobudu, Justyna – pracuje w firmie Bosch, Mateusz –
pracuje w magazynach Lidla. Zainteresowania: sport – piłka
nożna, skoki narciarskie.
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Nagrody dla czytelników „Gminniaka”
Na dzień 11 stycznia br. zaprosiliśmy czytelników gazety
„Gminniak” na doroczne spotkanie z uczestnikami
„Wieczoru Kolęd” w Leśmierzu, gdzie od wielu lat są
losowane dla nich nagrody. Wszyscy zainteresowani
czytelnicy miesięcznika mieszkańców gminy Ozorków
spotkali się w tym dniu w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu, by w trakcie świątecznego koncertu wziąć
udział w tym niezwykle emocjonującym wydarzeniu.

Koperty do losowania
musiały zawierać komplet
6 kuponów zamieszczanych
każdego miesiąca – w drugim
półroczu 2019 – w „Gminniaku”. Wzorem lat ubiegłych
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski ufundował
następujące nagrody dla naszych „najlepszych czytelników”: kuchenkę mikrofalową,
odkurzacz oraz żelazko.
Zapowiadane emocje z losowaniem nagród rozpoczęliśmy po występie Orkiestry

Dętej z Solcy Wielkiej. Do
losowania kopert z nazwiskami czytelników zgłosiły
się sympatyczne dziewczynki
z Małachowic, dwie siostry
– Ewelinka i Paulinka. Oczywiście, przy losowaniu nie
pomagała już była dyrektor
Mirosława Walc, natomiast
doskonale zastąpiła ją młoda
kadra GOK-u, tj. panie: Agata
Włodarczyk i Anna Kubczak.
W tym dniu „szczęście
Gminniaka” uśmiechnęło się
do znanych w gminie czy-

telników. Najpierw losowała
Ewelinka, która wylosowała
dwie panie: Bożenę Wojtczak
ze Śliwnik i Urszulę Kafarską
ze Skotnik. Paulinka natomiast wylosowała mężczyznę
– strażaka, pana Władysława
Piserę z Solcy Małej.

Samo losowanie wskazało, które nagrody trafią do
rąk szczęśliwych laureatów.
Sponsor zakupionych nagród
– Wójt Tomasz Komorowski
wręczał nagrody w towarzystwie Przewodniczącego Rady
Gminy Waldemara Szcześ-

niaka. Pani Bożena otrzymała
kuchenkę mikrofalową, pani
Urszula – odkurzacz, a pan
Władysław – żelazko.
Gratulujemy naszym
szczęśliwym czytelnikom
i dziękujemy wszystkim pozostałym za udział w akcji
promującej czytelnictwo prasy
lokalnej w gminie Ozorków.
Dziękujemy również Wójtowi
Tomaszowi Komorowskiemu
za ufundowanie nagród, a także pracownikom GOK-u za
pomoc w przeprowadzeniu
losowania.
Pao
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Przedszkolaki śpiewają kolędy i pastorałki
17 grudnia ub.r. w Leźnicy Wielkiej odbył się
I Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek:
„Cicho, cicho na paluszkach tańczą gwiazdki wokół
żłóbka…”. Jego celem było podtrzymywanie tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek oraz umożliwienie
dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności
i zdolności wokalnych.
Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju.
Wszystkie dzieci z dużym
zaangażowaniem, pod kierunkiem swych wychowawczyń przygotowały się do
występu. Poziom konkursu,
jak orzekło jury, był bardzo

wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali
pięknie. Ostatecznie wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami
rzeczowymi, a przedszkola
biorące udział w konkursie
pamiątkowymi dyplomami.

Kolejne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Gmina Ozorków jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia zakończyła inwestycję w zakresie budowy
19 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie zrealizowano w ramach programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie
gminy”, którego założeniem
jest uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi za pośrednictwem indywidualnych,

przydomowych
biologicznych
oczyszczalni ścieków pracujących
na osadzie czynnym. Z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego
zaproponowane
rozwiązanie jest najwłaściwsze dla charakteryzującej gminę
Ozorków zabudowy rozproszonej.
Uczestnicy programu w sumie 91 osób z 19 gospodarstw
domowych znajdujących się na
terenie gminy Ozorków w miej-

Szczególnie dumni jesteśmy
z naszych przedszkolaków,
którzy również wzięli udział
w konkursie, były to: Maja
Wawrzynkiewicz, Natalia

Pietrzak i Hanna Kuczera.
Serdecznie im gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Katarzyna Olczak-Surowiec
SP Solca Wielka

scowościach: Aleksandria – 1
szt.; Boczki – 1 szt.; Borszyn – 2
szt.; Dybówka – 1 szt.; Małachowice – 1 szt.; Małachowice-Kolonia – 2 szt.; Maszkowice
– 2 szt.; Muchówka – 1 szt.;
Pełczyska – 1 szt.; Solca Wielka – 1 szt.; Solca Mała – 3 szt.;
Tkaczew – 1 szt.; Sokolniki-Las
– 2 szt. zostało wyposażonych
w bezpieczne i sprawdzone materiały najwyższej jakości, które
chronią środowisko przed wyciekiem nieczystości do gleby
i wód gruntowych. Potwierdzają
to przeprowadzone badania
zgodne z normami krajowymi
i unijnymi oraz certyfikaty (CE),
którymi są znakowane zainstalowane oczyszczalnie ścieków.
Na potrzeby realizacji zadania opracowano projekty
budowlane przydomowych
oczyszczalni ścieków dla 19
gospodarstw domowych z terenu gminy Ozorków. Warunki
gruntowo-wodne określone

zostały w załączonej do opracowania dokumentacji geotechnicznej, do której dołączono
wyniki z przeprowadzonych
na poszczególnych działkach
odwiertów pod przewidywaną
lokalizację drenażu. Za prace
ziemne odpowiedzialna była
firma posiadająca uprawnienia
i wieloletnią praktykę w tym
zakresie. Wykonawca zobligowany był również do przeszkolenia Właścicieli w zakresie
prawidłowej eksploatacji i użytkowaniu.
Łączny koszt inwestycji
wyniósł 300 991,00 zł brutto.
Wybudowane przydomowe
oczyszczalnie ścieków są własnością uczestników Programu,
którzy zobowiązani są do właściwej konserwacji i ponoszenia
wszelkich kosztów wynikających z ich użytkowania.
Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy Ozorków
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Strażacka Narada Noworoczna
Tegoroczna narada Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ozorkowie z przedstawicielami
ochotniczych straży pożarnych odbyła się 10 stycznia
w sali OSP Ozorków. Noworocznemu spotkaniu druhów
z Oddziału Miejsko-Gminnego przewodniczył Prezes
Zarządu Oddziału M-G OSP dh Władysław Sobolewski,
a wśród strażaków ochotników zasiedli samorządowcy
– Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski i Burmistrz
Ozorkowa Jacek Socha oraz dowódca ozorkowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Zgierz mł. bryg.
Jarosław Jaczyński.
Na początku narady
uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w grudniu
ub.r. dh. Zdzisława Saganiaka – byłego Prezesa Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP
w Ozorkowie. Następnie
Prezes Sobolewski podsumował wspólną działalność
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego i jednostek OSP
w roku 2019.
Zasadniczy cel funkcjonowania strażackiej organizacji to utrzymanie należytego stanu gotowości bojowej
do działań ratowniczo-gaśniczych, lecz życie naszych
jednostek jest o wiele bogatsze, gdzie widać na co dzień
aktywność braci strażackiej:
l adoracja Grobu Pańskiego
na Wielkanoc – 18-21 IV
2019 r. /jednostki w swoich parafiach/,
l „Młodzież Zapobiega Pożarom” – JRG Ozorków
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– 21 i 22 III 2019 r.,
l Dzień Strażaka 2019 –
lokalnie organizowane
uroczystości (msze święte
i zbiórki jednostek):
– 3 V 2019 r. świętowali
druhowie z Modlnej
i z Czerchowa, mszę
św. odprawił ks. Piotr
Bratek,
– 4 V 2019 r. – strażacy
OSP Solca Wielka,
mszę św. odprawił ks.
Andrzej Borczyk,
– 5 V 2019 r. – jednostka OSP w Leśmierzu,
mszę św. odprawił ks.
Paweł Pełka.
l Powiatowy Dzień Strażaka
i 120-lecie OSP Ozorków
– 1 VI 2019 r. w Ozorkowie – Łódzki Komendant
Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg.
Jarosław Wlazłowski wręczał medale m.in. naszym
druhom,

l XXX Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków
– 3 VII 2019 r. – Katarzynów – Modlna – Helenów
– Ozorków – Śliwniki –
Solca Wielka – Skromnica. Zabezpieczenie trasy –
wszystkie jednostki OSP,
od wschodu – Modlna
i Czerchów, od zachodu –
Solca i Leśmierz,
l zawody sportowo-pożarnicze w Parzęczewie – 7
VII 2019 r. – I m-ce OSP
Czerchów, II m-ce OSP
Solca Wielka, III c-e OSP
Modlna,
l Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne
w Solcy Wielkiej – 1 IX
2019 r. – Orkiestra Dęta
OSP z Solcy Wielkiej,
delegacje i ochrona stra-

żacka z jednostek OSP,
l uroczystości gminno-powiatowe 80 rocznicy „Bitwy nad Bzurą” na cmentarzach wojennych – 19 IX
2019 r. w Solcy Wielkiej
– Orkiestra OSP z Solcy Wielkiej oraz poczet
sztandarowy OSP Solca
Wielka, del. PSP – Komendant Powiatowy i JRG
Ozorków, 20 IX 2019 r.
w Modlnej – Orkiestra
OSP z Solcy Wielkiej oraz
poczty sztandarowe OSP
Modlna i OSP Czerchów,
del. PSP – dowódca JRG
Ozorków,
l Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Zgierz
21 IX 2019 r. – OSP Czerchów – VII m-ce,
l szkolenia:
– kurs medyczny z za-
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ze szkoleniami i konkursami omawiali dowódca
JRG Ozorków dh Jarosław
Jaczyński oraz komendant
gminny OSP dh Marian
Kwaśniewski. Niezmiennie od lat, najczęściej wyjeżdżali do akcji strażacy
z jednostki OSP Solca
Wielka, przynależącej
do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Zaplanowano również
ogólny zakres działalności
OSP w roku 2020, lecz nie da

się jeszcze dokładnie określić
realizacji powziętych zamierzeń, ani też wyjazdów do
nieprzewidzianych nieszczęśliwych wydarzeń.
Na zakończenie narady
Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Zw. OSP
RP w Ozorkowie dh Władysław Sobolewski, wręczył
obecnym samorządowcom
oraz strażakom podziękowania za dobrą współpracę
w roku 2019.
Pao

Wyróżnienie
dla KGW Maszkowice

kresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy
w Parzęczewie – firma
BARO, VI 2019 r. – 2
osoby z OSP Modlna;
2 osoby z OSP Czerchów; 3 osoby z OSP
Leśmierz,
– kurs podstawowy
OSP, organizator –
PSP – JRG Ozorków
i KP Zgierz: 1 osoba
z OSP Solca Wielka, 2
osoby z OSP Modlna,
3 osoby z OSP Le-

śmierz, 6 osób z OSP
Czerchów,
l środki finansowe na
utrzymanie – wyposażenie i remonty w jednostkach w 2019 r. pochodziły
z budżetu Gminy oraz
z pozyskanych dotacji
zewnętrznych z MSWiA,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Państwowej Straży
Pożarnej,
l wyjazdowość do pożarów
oraz zagadnienia związane

We wszystkich powiatach województwa łódzkiego odbywało
się głosowanie w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expresu
Ilustrowanego – Mistrzowie Agro 2019. Zaszczytne PIERWSZE
miejsce w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich wywalczyły
Panie z KGW w Maszkowicach. GRATULUJEMY!
Pao
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„Szalik z Dobroci” w SP w Solcy Wielkiej

„Szalik z Dobroci” – taki
tytuł nosiła akcja charytatywna zorganizowana przez
Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji
Łódzkiej, w którą czynnie
włączyła się cała społeczność szkolna. Potrzebne były
szaliki zrobione na drutach,
by móc przekazać je podczas
Wigilii dla Osób Bezdomnych
i Samotnych. Ważne, że były
one wykonane własnoręcznie,
a nie zakupione. Chodziło
o wyobraźnię miłosierdzia.
Nasi uczniowie ruszyli do
akcji i dzięki pomocy swoich
najbliższych przygotowali własnoręcznie wykonane
podarunki. Szaliki zostały
zawiezione do łódzkiego Caritasu. Każdy miał ok. 1,5 m
długości. Jak się okazało, napływały one do koordynatora
szkolnego p. Marioli Grze-
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sińskiej z całej społeczności
lokalnej.
Zebraliśmy 50 szalików,
co świadczy o ogromnej wrażliwości młodych ludzi na
potrzeby drugiego człowieka.
Jesteśmy dumni, że nasi ucz-

niowie tak chętnie brali udział
w jakże odmiennej formie
okazania miłosierdzia.
Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli
się w „szalikowe” działania:
rodzicom, babciom, znajomym. Bez Waszej pomocy,
Szanowni Państwo, udział
zarówno w akcji ,,Szalik z Dobroci” jak i w wielu innych nie
byłby możliwy. Dzięki takim
akcjom własnym przykładem
uczymy dzieci miłości i wrażliwości na potrzeby bliskich!
Ps. Radość z naszych szalików była ogromna. Bezdomni
są nam bardzo wdzięczni i serdecznie dziękują wszystkim
darczyńcom. Bardzo potrzebują rękawiczek! Jeśli macie
jeszcze chęć pomagać, jeśli
znajdzie się jakaś stara, nawet

podniszczona para rękawiczek, przynieście ją do szkoły.
Bezdomni cierpią z powodu
odmrożonych dłoni. Oni naprawdę nie oczekują nowych
rzeczy, a ich wdzięczność jest
ogromna.
Jeszcze raz dziękujemy!!!
SP Solca Wielka

Dyktando z Fantazją
13 grudnia 2019 roku odbył się finał konkursu pt.
„Dyktando z fantazją”, organizowanego przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w Zgierzu oraz Filię
PBW w Zgierzu z okazji Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji.
Z dumą informujemy,
że wyróżnienie otrzymała
uczennica V klasy Szkoły
Podstawowej w Solcy Wielkiej Zuzanna Szeląg, która
pod kierunkiem nauczyciela
języka polskiego p. Karoliny

Ziemlickiej, stworzyła tekst
dyktanda. Dotyczył on dysleksji oraz zdolności i talentów,
które mogą być rozwijane
pomimo trudności w czytaniu
i pisaniu.
Naszej uczennicy gratu-

lujemy sukcesu i życzymy
powodzenia!
Katarzyna Olczak-Surowiec
SP Solca Wielka

Gminniak

www.ug-ozorkow.pl

Z życia świetlic
Małachowice

Sokolniki-Las
W naszej świetlicy przygotowania do świąt rozpoczęły
się bardzo szybko. Efektem
tego było samodzielne udekorowanie przez świetliczaków choinki. Dzieci z wielkim zapałem wieszały bombki
i różne ozdoby. Wprawiło to
wszystkich w świąteczny humor
i przysporzyło wiele radości.
Na początku miesiąca odbyły
się warsztaty pt. „ Skandynawskie skrzaty”, podczas których
uczestnicy mogli poznać tajniki
wykonywania świątecznych
krasnali. Świetliczaki z ogromnym zaangażowaniem tworzyli
swoje własne skrzaty. Dzięki
temu powstała mała rodzinka
krasnali.
Popołudniami dzieci wykonywały bożonarodzeniowe
kartki, choinki oraz mikołaje

z bloku technicznego, które
zdobią naszą świetlicę.
Tydzień poprzedzający
święta był niezwykle kreatywny i wyjątkowy. Dzieci ze
świetlicy tworzyły przepiękne
aniołki ze styropianu i sznurka
jutowego. Mimo, iż wykonanie
ich wymagało czasu i ogromnej
precyzji, efekt końcowy był
tego wart. Uczestnicy pracowali z dużym zaangażowaniem
i radością. W kolejnych dniach
odbyły się również zajęcia
nawiązujące do tradycji świąt
Bożego Narodzenia. Radosnym
finałem było wspólne kolędowanie – to wystarczyło, aby
zupełnie zapomnieć o codziennych problemach i cieszyć się
z nadchodzących świąt i wolnego czasu.
Joanna Gąsińska

Grudzień w naszej świetlicy
upłynął pod znakiem świątecznych przygotowań. Podczas
wszystkich zajęć można było
poczuć niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia.
Początek miesiąca zaczęliśmy od przygotowań zimowych
oraz świątecznych dekoracji.

teatrzyku grupy teatralnej
„Krak-Art”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem śledziły i aktywnie uczestniczyły
w spektaklu pt. „Skrzat Titelitury”. Świetna zabawa i słodki
poczęstunek sprawiły dzieciom
wiele radości.
Pozostałe dni grudnia upłynęły w przyjemnej atmosferze

Na oknach pojawiły się piękne
śnieżynki i gwiazdy. Na tablicy
świetlicowej oraz drzwiach
powstała wspaniała, zimowa
kompozycja. Świetlicowe parapety zdobią urocze, kolorowe
choinki wykonane przez dzieci
ze styropianu i bibuły.
6 grudnia świetliczaki
uczestniczyły w przygotowanym specjalnie na tę okazję

świątecznych przygotowań.
Dzieci ubierały choinkę, a także rozwijały swoją twórczość
i kreatywność wykonując
świąteczne wieńce, świeczki
i bombki. To wszystko przy
akompaniamencie polskich
kolęd wprawiło uczestników
w niepowtarzalny, świąteczny
nastrój.
Karolina Kociołek
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Sierpów i Parzyce
Grudzień to magiczny
czas. Najmłodsi mieszkańcy
Sierpowa, Konar i Parzyc
z wielką radością ubierali
choinkę, tworzyli wiele świątecznych i zimowych prac
plastycznych, m.in. papierowe
gwiazdy, bałwanki, śnieżynki,
mikołaje i aniołki, a następnie
pięknie dekorowali nasze
świetlicowe sale.

su. Barwne przedstawienie
sprawiło wszystkim dużą
frajdę. Mikołajki zostały zorganizowane przy współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ozorków. Nastroje, jakie panowały w tym
dniu, odzwierciedlają zdjęcia
– śmiechu i radości było co
nie miara!

6 grudnia w świetlicy środowiskowej w Sierpowie dla
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-La-

11 i 13 grudnia w świetlicach odbyły się warsztaty
tworzenia ozdób świątecznych. Tradycyjnie w przedświątecznych spotkaniach
dzieciom towarzyszyli dorośli. Grupy własnoręcznie
wykonały stroiki świąteczne
na plastrach brzozy, a także
gwiazdy i choinki wyplatane
papierową wikliną.
Anna Kubczak
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Pełczyska i Skromnica
Przygotowaliśmy się także
do Bożego Narodzenia organizując warsztaty świąteczne.
Na tych zajęciach świetliczaki
wykonały stroiki z użyciem
plastrów drewna, żywych
gałązek świerku, bombek
i szyszek. Całość uzupełniała
kolorowa świeca i koraliki.
Kolejne ciekawe zajęcia

W grudniu bywalcy świetlic w Pełczyskach oraz Skromnicy brali udział w pięknym
i pouczającym spektaklu mikołajkowym pt. „Skrzat Titelitury”.
Z okazji mikołajek odbyły
się warsztaty, podczas których
dzieci malowały i ozdabiały
skarbonki z surowego drew-

przed nami, świetlica czeka
na dzieci podczas ferii zimowych, ale o tym już w lutowym „Gminniaku”!
Agnieszka Tomczak

na. Pomysły były naprawdę
ciekawe i barwne, namalowano pejzaże, mandale,
niebo z gwiazdami, zwierzęta
itp. Dzieci używały różnych
technik i materiałów, takich
jak: farby akrylowe i pastele,
brokaty, koraliki i dżety oraz
filcowe naklejki. Efekt był
wspaniały!
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Wieczór Kolęd i Pastorałek w GOK
„Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.”
Tradycyjne śpiewanie kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu
zorganizowano w tym roku 11 stycznia. Konferansjerki „wieczoru” –
Pani Ania i Pani Agata rozpoczęły swoje wystąpienie z wykorzystaniem
wiersza księdza Jana Twardowskiego, gdzie zasadnicze pytania
odnośnie świąt Bożego Narodzenia znajdują jasne i oczywiste
odpowiedzi.
Ania: Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Agata: Dlatego, żeby się uczyć miłości od Pana Boga.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
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Po tak doskonałym wstępie powitano wszystkie osoby uczestniczące
w urządzanym tego dnia „Wieczorze
kolęd i pastorałek”. Oto Oni: Wójt
Gminy Ozorków Tomasz Komorowski;
Skarbnik Gminy Ozorków Małgorzata
Domańska, Przewodniczący Rady Gminy Ozorków Waldemar Szcześniak wraz
z radnymi; Członek Zarządu Powiatu
Zgierskiego Katarzyna Łebedowska;
Prezes Gminnego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych Leszek Komorowski, który w tym dniu
reprezentował również Prezydium Rady
Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi;
działające przy ośrodku kultury zespoły
śpiewacze, młodzieżowe, kapele ludowe
oraz orkiestra dęta, którzy wykonali
kolędy i pastorałki, prezentując swoje
nieprzeciętne zdolności muzyczno-wokalne. Powitano też gorąco przybyłe
delegacje kół gospodyń wiejskich oraz
całą zgromadzoną publiczność.
Zanim ruszył artystyczny scenariusz
z zaplanowanymi występami, na scenie
stanęli – z noworocznymi życzenia-
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mi dla mieszkańców – Wójt Tomasz
Komorowski i Przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Szcześniak. Słuchacze usłyszeli, że pragnieniem Wójta Tomasza Komorowskiego jest spełnienie
się wszystkich życzeń, jakie mieszkańcy
otrzymali w okresie świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący Waldemar
Szcześniak nawiązał do cytowanego
wiersza ks. Twardowskiego, akcentując
jednocześnie myśli o potrzebie wzajemnej ludzkiej życzliwości.
Świąteczno-noworoczne życzenia
doskonale współgrały z zaproszeniem
konferansjerek do wspólnego kolędowania z naszymi artystami w roli głównej.
Wieczór kolęd rozpoczęto młodzieżowo, tj. od występu Wiktorii Kicińskiej, zespołu Pięciolinia i zespołu
Mirage, pod kierunkiem instruktora
Daniela Chałupnika.
l Wiktoria Kicińska wykonała kolędę
„Gdy się Chrystus rodzi”, Pięciolinia – „Przybieżeli do Betlejem”,
a Mirage – „Hej ludzie, idą święta”,
l Amatorski Zespół Śpiewaczy
z Maszkowic przy akompaniamencie instruktora Daniela Chałupnika
i Kapeli Ludowej „Swojacy” zaśpiewał dwie kolędy: „Pada śnieg”
i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
l Amatorski Zespół Śpiewaczy
z Tymienicy zaśpiewał kolędy przy
akompaniamencie Kapeli „Wuja
Stasia”, gdzie instruktorem jest Pan
Stanisław Malanowski: „W żłobie
leży” oraz „Czas radości wesołości”,
l Amatorski Zespół Śpiewaczy z Solcy
Wielkiej współpracujący z instruktorem Bogdanem Marciniakiem
i Kapelą „ Kumotry” wspólnie wykonali kolędy: „Witaj dzieciąteczko
w żłobie” i „Tryumfy Króla Niebieskiego”,
l Amatorski Zespół Śpiewaczy z Sokolnik-Parceli również działający
pod opieką instruktora Bogdana
Marciniaka wraz z kapelą wspólnie
zaśpiewali: „Śpij dziecino” oraz
„Przybieżeli do Betlejem”,
l Pan Leszek Kaczmarek prowadzi
Amatorski Zespół Śpiewaczy ze
Skotnik, a w Ich wykonaniu usłyszeliśmy kolędy: „Na sianeczku” oraz
„Witamy Cię”,
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l Kapela Ludowa „Andrzeja Krajewskiego” występuje z solistką Elżbietą
Kaczmarek, która zaśpiewała kolędy: „Cicha Noc” i „Kolęda miłości”,
l W skład Kapeli im. Tadeusza Kubiaka wchodzi skrzypaczka Natalia
Kamecka, która zaśpiewała „Kolędę
góralską” i „Pastorałkę od serca do
ucha”,
l Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Solcy Wielkiej, na czele
z kapelmistrzem Zenonem Wójcikiem zagrała najgłośniej, wykonując
trzy utwory: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Mędrcy świata” oraz „Jingle
Bells”. Ponadto, tradycyjnie – na
zakończenie „Wieczoru Kolęd”
Orkiestra Dęta akompaniowała do
wspólnie śpiewanej kolędy „Bóg się
rodzi”.
Tak wyglądała pierwsza część kolędowania w sali Gminnego Ośrodka
Kultury, natomiast drugą część – spotkanie opłatkowe, przygotowały gospodynie z KGW Czerchów w miejscowej
strażnicy OSP.
W imieniu Gminnej Rady Kobiet wszystkich uczestników powitała
Przewodnicząca Bożena Jankiewicz,
po czym poprosiła proboszcza Parafii
Modlna ks. Piotra Bratka o odmówienie modlitwy i wspólne dzielenie się
opłatkiem. Wzajemnie składane sobie
noworoczne życzenia przywołały na ten
czas bożonarodzeniowy nastrój, a Panie
z kobiecej organizacji w Czerchowie
na czele z szefową Justyną Karolak
przygotowały smaczny, świąteczny
poczęstunek.
Był też czas na jubileuszowy toast
dla Orkiestry Dętej z Solcy Wielkiej,
która właśnie się sposobi do obchodów
55-lecia swego istnienia. Panie z Gminnej Rady Kobiet przekazały na ręce
kapelmistrza Zenona Wójcika gratulacje
i życzenia wraz z upominkiem, natomiast wszyscy zgromadzeni zaśpiewali
„100 lat”.
Dobrą muzykę zapewnił DJ Zygmunt Targalski z Ozorkowa, co wielu uczestników spotkania porwało do tańca, bo przecież rozpoczyna się
karnawał. Wesołe karnawałowe tańce
trwały do północy, dzięki gościnności
gospodyń i strażaków z Czerchowa.
Pao
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