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Do siego roku!
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Tymi słowami przywitała Państwa styczniowa okładka 
naszego miesięcznika. Rok 2020 dał się nam wszystkim  
we znaki. Pandemia Covid-19 odcisnęła piętno na życiu pry-
watnym, zawodowym i społecznym każdego z nas. Nie wia-
domo, kiedy powrócimy do normalności, i jak ta pocovidowa 
normalność będzie wyglądać. Jedno jest pewne, by zwyciężyć 
z wirusem Sars-CoV-2 konieczne jest nabranie odporności po-
pulacyjnej, jaką możemy uzyskać poprzez szczepienia.

Nie jestem lekarzem, jednak w obliczu wykonywanych na ca-
łym świecie szczepień przeciwko Covid-19 na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Ozorków, w naszych mediach społecznościowych 
oraz na łamach „Gminniaka” nie mogło zabraknąć informacji na 
temat, jak wspomniane szczepienia będą odbywać się na terenie 
naszej gminy. Zachęcam Państwa do dokładnego zapoznania 
się z artykułem opisującym, gdzie i w jaki sposób zgłosić chęć 
zaszczepienia się, a także jak odbywać się będzie weryfikacja 
oraz ustalenie terminu samego szczepienia. Tym samym pragnę 
podkreślić, że procedura szczepień nie powstała w wyniku zarzą-
dzenia Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków, 
a jest podyktowana odgórnymi przepisami rządu. 

Wierzę, że szczepionka pomoże nam uodpornić się na dzia-
łanie tego śmiercionośnego wirusa, a z każdym dniem, gdy 
wzrastać będzie liczba zaszczepionych, spadać będzie liczba 
chorujących oraz tych, którzy przegrali walkę z Covid-19. Gdy 
piszę do Państwa, minister edukacji ogłosił, że uczniowie klas 
1-3 powrócą po feriach do szkolnych ławek. W imieniu jednostek 
podległych Gminie Ozorków mogę potwierdzić, że jesteśmy 
przygotowani na powrót Naszych uczniów i z niecierpliwością 
czekamy na gwar na szkolnych korytarzach, od którego w ostat-
nim czasie musieliśmy odwyknąć.

Zostawiam Państwa z lekturą naszego miesięcznika. Za-
chowajcie go na pamiątkę, by pokazać dzieciom i wnukom, jak 
dziwny był rok 2020. Ze styczniowego numeru nasi potomni 
dowiedzą się, jak obchodziliśmy tak ważny dla wszystkich 
katolików czas Bożego Narodzenia i świąt z nim związanych, 
a ferie zimowe zamiast zabaw grupowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Leśmierzu przerodziły się w zajęcia online. Chciałoby 
się powiedzieć – znak czasów, jednak większość Czytelników 
zgodzi się ze mną, że nic nie zastąpi podania sobie ręki, ser-
decznego przytulenia dawno niewidzianego członka rodziny 
czy przyjaciela oraz złożenia tradycyjnych życzeń świątecznych 
bez obaw o swoje zdrowie.

Wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku!
Pozdrawiam serdecznie

Tomasz Komorowski 
Wójt Gminy Ozorków
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NOWY KONKURS!

Witamy naszych Czytelników i zapraszamy 
wszystkich do udziału w kolejnym konkursie Gmin-
niaka. Należy zbierać zamieszczane co miesiąc 
w gazecie kupony konkursowe. Drukujemy kupon  
nr 1, dalsze informacje w kolejnych wydaniach naszej 
gazety.
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„Usunięcie wyrobów za-
wierających azbest zmaga-
zynowanych na nierucho-
mościach na ternie Gminy 
Ozorków” – taką nazwę nosił 
projekt realizowany w naszej 
gminie w roku 2020, którego 
całkowita wartość zamknęła 
się w kwocie 3 845,23 zł. Do-
tacja z WFOŚiGW w Łodzi 
wyniosła 1 953,00 zł. Pozosta-
łe środki pochodziły z budżetu 
Gminy Ozorków.

– W wyniku realizacji 
projektu w listopadzie ubie-
głego roku przygotowano do 
transportu, przewieziono na 

Gmina Ozorków 
wolna od azbestu

D o p ó k i  n i e  o d k r y t o 
rakotwórczego działania 
azbestu, jego włókna 
i wyroby, odznaczające 

się znaczną odpornością na działanie czynników 
chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę, 
wydawały się materiałem idealnym. Ze względu 
na słabe przewodnictwo ciepła i prądu azbest 
stosowany był jako materiał izolacyjny, dzięki niskiej 
cenie i dobrym właściwościom mechanicznym 
wykorzystywany był jako wzmocnienie w eternicie. Dziś 
ze względów zdrowotnych został wycofany, a pokrycia 
dachowe wymieniane są na inne. Niestety ze względu 
na szkodliwość pyłu azbestowego, przyczyniającego 
się m.in. do pylicy, usuwanie wyrobów azbestowych 
z budynków wymaga zabezpieczenia pracowników, 
a odpady odpowiedniej utylizacji. Właśnie na ten cel 
Gmina Ozorków pozyskała środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. 

składowisko wyrobów niebez-
piecznych i unieszkodliwiono 
7,74 Mg (ton) wyrobów za-
wierających azbest w postaci 
płyt falistych (pokrycia da-
chowe) zmagazynowanych 
na siedmiu nieruchomościach 
na terenie gminy Ozorków 
w miejscowościach: Cedro-
wice-Parcela, Czerchów, Le-
śmierz, Muchówka, Ostrów, 
Tkaczew i Sokolniki-Las – 
wyjaśnia Wójt Gminy Ozor-
ków Tomasz Komorowski. 

B u d ż e t  p r o g r a m u 
WFOŚiGW w Łodzi pn. Nie-
zwłoczne usuwanie odpadów 

ze względu na zagrożenie 
dla życia lub zdrowia lu-
dzi lub środowiska wyniósł 
5 000 000,00 zł. Realizacja 
zadań związanych z likwi-
dacją zagrożeń zdrowotnych 
i środowiskowych poprzez 

Wnioski o zwrot podatku 
składać należy w terminie od  
1 lutego 2021 r. do 1 marca 
2021 r. w pokoju nr 20 w go-
dzinach:
l pn., śr., czw. 8.00 – 15.00
l wt. 8.00 – 16.00
l pt. 8.00 – 14.00

Do wniosku należy do-
łączyć faktury VAT (lub ich 
kopie) oleju napędowego 
zakupionego w okresie: od 1 
sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 
2021 r., a także w przypadku 
ubiegania się przez producenta 
rolnego o zwrot podatku w od-
niesieniu do bydła, dokument 
(lub jego kopię) wydany przez 
kierownika biura powiato-
wego ARiMR, zawierający 
informację o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego. 

Uprzejmie informujemy, 

dofinansowanie kosztów usu-
nięcia odpadów i gospodaro-
wania nimi potrwa do 31 grud-
nia 2023 r. Więcej szczegółów 
znaleźć można na stronie 
www.zainwestujwekologie.pl. 

/Red./

Rusza nabór wniosków 
o zwrot akcyzy dla rolników

że została wprowadzona do-
datkowa procedura wydawa-
nia ww. dokumentu, tj. forma 
dokumentu podpisanego pod-
pisem elektronicznym, który 
będzie przesyłany na adres 
poczty elektronicznej lub 
skrzynkę ePUAP wniosko-
dawcy (producenta rolnego).

Referat Finansowy 
UG Ozorków

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy 
Ozorków, przypominamy o zbliżającym się pierwszym 
terminie składania wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
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W placówce Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków 
zlokalizowanej w Sokolnikach-Parceli, 
trwa rejestracja osób chętnych do zaszcze-
pienia przeciwko COVID-19, należących 
do grupy seniorów 70+. W pierwszej 
kolejności są to osoby w wieku 80+, dla 
których rejestracja została uruchomiona 
od dnia 15 stycznia, następnie od dnia 22 
stycznia będzie możliwość zarejestrowa-
nia osób w wieku 70+.

Równolegle istnieje możliwość zgło-
szenia woli przystąpienia do szczepienia 
dla wszystkich osób objętych rządowym 
programem szczepień w wieku od 18 do 
69 lat.

Rejestracja (70+) i zgłoszenia 
osób (18-69 lat) przyjmowane są 

pod numerem telefonu – Ośrodek 
Zdrowia Sokolniki-Parcela 

42 710 12 24

W trakcie rejestracji osoba (w wieku 
70+) uzyskuje wskazanie konkretnego 
terminu swojego szczepienia (dzień i go-
dzina).

Zgłoszenie dla osób z przedziału wie-
kowego 18-69 lat, będzie zarejestrowane 
jako wola przystąpienia do szczepienia, 
natomiast nie jest to moment wyznaczenia 
terminu szczepienia*.

*Termin szczepienia zostanie wyzna-
czony indywidualnie każdemu, poprzez 
zwrotną informację telefoniczną na podany 
do kontaktu numer telefonu z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem. W trakcie zgłoszenia 
będzie przeprowadzana weryfikacja osoby 
i przypisanie jej do odpowiedniej grupy 
szczepiennej.

Zgodnie z założeniami Narodowego 
Programu Szczepień, w pierwszej kolejności 
zaraz po grupie „0”, będą szczepione oso-
by z grupy „I”, tj. powyżej 60 roku życia, 
nauczyciele, służby mundurowe i pensjo-
nariusze DPS. Te właśnie osoby spośród 

osób zgłoszonych, będą miały wyznaczony 
termin w pierwszej kolejności. 15 stycznia 
rusza rejestracja na szczepienia przeciw 
COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 
80 lat. 22 stycznia zarejestrować się będą 
mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 
stycznia rozpoczną się szczepienia dla 
zarejestrowanych seniorów. Osoby przy-
pisane do kolejnych etapów będą miały 
wyznaczone terminy odpowiednio w póź-
niejszym terminie.

W chwili obecnej oficjalnym punktem 
szczepień na terenie gminy Ozorków jest 
Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach-Parceli, 
jednak czynione są starania, aby szczepienia 
można było przeprowadzić również w Solcy 
Wielkiej i Leśmierzu.

Proces szczepień jest długotrwały. Sza-
cuje się, że szczepienia będą trwały około 1 
roku, tak więc po zgłoszeniu należy uzbro-
ić się w cierpliwość i oczekiwać na telefon 
zwrotny, który może być wykonany nawet 
po kilku miesiącach od zgłoszenia.

Szczepienia przeciw COVID-19 
w gminie Ozorków

Bezpłatny transport do punktu szczepień dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Ozorków

Dowóz uprawnionych osób do punktu szczepień w GZOZ Sokolniki-Parcela, może być realizowany, jeżeli:

l osoba zna datę i godzinę szczepienia,
l przebywa na terenie gminy Ozorków,
l zgłoszenie potrzeby dowozu przekaże pod numer infolinii z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym wyko-

nanie przejazdu bez opóźnienia,
l zgłoszenie potrzeby dowozu przekaże w trakcie zapisu w punkcie szczepień GZOZ, 
l wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji w zakresie zakwa-

lifikowania i do wykonania usługi dowozu, o czym mowa w załączonej klauzuli obowiązku informacyjnego RODO.

Informujemy również, że do osób niesamodzielnych ruchowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego tych osób, 
będzie dysponowany mobilny zespół szczepienny.

Jeżeli posiadają Państwo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę 
z ww. schorzeniami, lub mają Państwo obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 

trudności z dotarciem do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień, warto wiedzieć, że zgodnie z decyzją 
Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021 r., przysługuje Państwu prawo dowozu do punktu szczepień.

15 stycznia została uruchomiona GMINNA INFOLINIA. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 

pod numerem telefonu: 506 950 818 pracownik Urzędu Gminy Ozorków 
udzielać będzie informacji 

o zasadach transportu oraz o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
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Relacja z grudniowej sesji Rady Gminy Ozorków

Pierwszy przyjęty na 
grudniowej sesji akt prawny 
dotyczył ustalenia dopłat 
do cen za zużycie wody 
z hydroforni na terenie 
Gminy Miasta Ozorków dla 
mieszkańców miejscowości 
Śliwniki oraz części miej-
scowości Cedrowice. Do-
płata określona została na 
czas od 1 stycznia 2021 r. 
do 13 czerwca 2021 r., 
ponieważ taryfa obowiązu-
jąca na terenie gminy Ozor-
ków zatwierdzona przez 
Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie na 
okres 36 miesięcy, traci 
ważność z dniem 13 czerw-
ca br. Zgodnie z podjętą 
uchwałą ustalono dopłaty, 
które przedstawione zostały 
w tabeli nr 1. Po uwzględ-
nieniu dopłaty, w rozlicze-
niach z odbiorcami wody 
stosowana będzie cena net-

to powiększona o należny 
podatek VAT.

Drugi akt prawny zwią-
zany był z uchwaleniem 
dopłat do cen za odprowa-
dzanie ścieków z terenu 
Gminy Ozorków. Będą 
one płacone przez Gminę 
Ozorków przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanaliza-
cyjnemu zajmującemu się 
zbiorowym odprowadza-
niem ścieków. 

Samorząd Gminy Ozor-
ków biorąc pod uwagę 
ochronę interesów odbior-
ców usług przygotował 
projekt uchwały w sprawie 
dopłat, celem złagodzenia 
społecznych skutków wy-
sokich cen i stawek opłat. 
Dopłaty mają zastosowanie 
do cen zatwierdzonych 
przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Pol-
skie z mocy decyzji nr 

Ostatnia w minionym roku kalendarzowym sesja 
Rady Gminy Ozorków odbyła się 30 grudnia 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. 
Grudniowe posiedzenia radnych naszej gminy 
niezmiennie kojarzą się z przyjęciem budżetu na 
nowy rok, zanim jednak nastąpiło głosowanie nad 
tą jakże ważną dla gminnego samorządu uchwałą, 
radni pochylili się nad projektami 9 innych uchwał, 
których skrót przedstawiamy poniżej.

Tab. 1. Dopłaty do cen za zużycie wody z hydroforni na terenie 
Gminy Miasto Ozorków dla odbiorców z terenu Gminy Ozorków 
w okresie 01.01.2021 r. do 13.06.2021 r. 

Dopłata w okresie 
od 01.01.2021 r. 
do 13.06.2021 r.

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

3,22 zł

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

4,20 zł

Dopłata Gminy Ozorków (cena netto 
zł/m3)

0,98 zł

WA.RET.070.1.32.3.2019 
z dnia 04.01.2019 r. do 
dnia 31.12.2021 roku. Po 
uwzględnieniu dopłat, 
w rozliczeniach z odbior-
cami usług stosowane będą 
ceny wyszczególnione w ta-
beli nr 2. 

Kolejna z podjętych 
uchwał dotyczyła przyjęcia 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok. Przedmiotem 
tegorocznego Programu 
jest kontynuacja gminnych 
programów z lat ubiegłych, 
których celem jest tworzenie 
spójnego systemu działań 
profilaktycznych i napraw-
czych zmierzających do 
zapobiegania powstawaniu 
nowych problemów oraz 
zmniejszenie rozmiarów 
tych występujących. 

Na terenie naszej gminy 
działa 17 sklepów oraz 9 
punktów gastronomicz-
nych, gdzie można nabyć 
napoje alkoholowe. W 2020 
roku na jeden punkt sprze-
daży ww. napojów przy-
padało 267 mieszkańców 
powyżej 18 r.ż. Zakłada się, 
że w roku bieżącym Gmina 
Ozorków uzyska dochody 
z opłat za wydanie zezwo-
lenia 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 prze-
znaczona będzie na reali-
zację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narko-
manii w 2021 roku, któ-
ry został przyjęty kolejną 
uchwałą radnych naszej 
gminy. 

Założenia Gminnego 
Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii wpisują 
się w Strategię Antynar-
kotykową UE oraz ustawę 
z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu nar-
komanii. Głównym celem 
Programu jest ograniczenie 
używania narkotyków na 
terenie gminy Ozorków 
i zmniejszenie skali wyni-
kających z ich zażywania 
problemów zdrowotnych 
poprzez podnoszenie po-
ziomu wiedzy i świado-
mości mieszkańców gminy 
Ozorków oraz prowadzenie 
skoordynowanych dzia-
łań profilaktycznych, te-
rapeutycznych i rehabili-
tacyjnych. W jego ramach 
zwiększona zostanie do-
stępność pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych, 
rodzinom borykającym się 
z problemem narkomanii 
udzielona zostanie pomoc 
psychospołeczna i praw-
na, wspomożone zostaną 
instytucje, organizacje po-
zarządowe i osoby fizyczne 
służące rozwiązywaniu 
problemów narkomanii, 
a osoby uzależnione i ich 
rodziny dotknięte ubó-
stwem i wykluczeniem 
społecznym objęte zostaną 
pomocą społeczną. 

Piąta z podjętych uchwał 
miała charakter zmieniający 
uchwałę nr XXXIV/258/20 
z dnia 26 listopada 2020 r. 
Rady Gminy Ozorków 
w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi, terminów i miejsca 
składania deklaracji przez 
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Tab. 2 Dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków z terenu gminy Ozorków w 2021 r.

Grupa taryfowa odbiorców usług objęta dopłatą 
z budżetu Gminy Ozorków

Cena płacona przez dostaw-
cę 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 10,01 0,79

Odprowadzanie ścieków w Śliwnikach-
-Wróblewie

11,34 10,34 1,00

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
w Sokolnikach-Parceli

17,86 13,49 4,37

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
w Pełczyskach

11,56 10,24 1,32

właścicieli nieruchomości 
oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej. 
Zgodnie z przyjętym aktem, 
zmianie uległ §1 . 

Następnie radni pochyli-
li się nad projektami uchwał 

okołobudżetowych. Pierw-
sza z nich dotyczyła wpro-
wadzenia zmian w budżecie 
Gminy Ozorków na 2020 
rok. Podejmując powyższą 
uchwałę dokonano zmian 
w dochodach i wydatkach, 
które wiązały się m.in. 
z urealnieniem dochodów 

na podstawie ich wykona-
nia, a także zwiększeniem 
wydatków na zakup energii 
dot. oświetlenia ulicznego 
w kwocie 50 000,00 zł, 
przesunięciem wydatków 
bieżących w celu prawid-
łowej realizacji budżetu 
jednostek oświatowych. 

Następstwem zmian 
dokonanych w budżecie 
Gminy Ozorków na 2020 
rok było podjęcie kolejnej 
uchwały zmieniającej wie-
loletnią prognozę finanso-
wą Gminy Ozorków na lata 
2020-2033.

Kolejne dwie uchwały 
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związane były z przyjęciem 
wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Ozorków 
na lata 2021-2033 oraz 
budżetu Gminy Ozorków 
na 2021 rok. Aby projekty 
powyższych uchwał mogły 
zostać poddane pod gło-
sowanie, musiały uzyskać 
pozytywne opinie Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi, co też się stało. 
Z uwagi na obszerność po-
wyższych uchwał, zachęca-
my do zapoznania się z ich 
treścią na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ozorków, 
zakładka: Prawo Gminne/ 
Uchwały.

W skrócie budżet na-
szej Gminy przedstawia 
się następująco: tegorocz-
ne dochody Gminy Ozor-
ków kształtują się na po-
ziomie 35 916 856,00 zł, 
w tym: dochody bieżące 

– 35 216 856,00 zł, oraz 
dochody majątkowe – 
700 000,00 zł. Wydatki 
kształtują się na poziomie 
36 858 830,64 zł (wydatki 
bieżące – 36 111 851,64 zł, 
wydatki  majątkowe – 
746 979,00 zł). 

O inwestycjach i zada-
niach realizowanych w ra-
mach tegorocznego budżetu 
będziemy, tak jak dotych-
czas, informować Państwa 
na łamach „Gminniaka”. 
Na chwilę obecną do za-
planowanych zadań inwe-
stycyjnych zaliczyć nale-
ży m.in. rozbudowę sieci 
wodociągowych na terenie 
gminy (600 000,00 zł), 
termomodernizację bu-
dynku OSP Solca Wielka 
(100 000,00 zł) czy realiza-
cję wydatków majątkowych 
oświatowych w związku 
z wydłużeniem realiza-
cji projektów z udziałem 

środków europejskich 
(3 979,00 zł). Pamiętajmy 
także o tym, że budżet Gmi-
ny Ozorków nie jest stały 
i w ciągu roku z pewnością 
będzie się zmieniał z dużym 
naciskiem na realizację 
zadań zgłaszanych przez 
mieszkańców. 

Ostatnia z przyjętych 
uchwał dotyczyła prze-
kazania petycji z dn. 14  
grudnia 2020 r. skierowanej 
do Przewodniczącego Rady 
gminy Ozorków w sprawie 
rozpatrzenia petycji o naj-
wyższym znaczeniu dla 
zdrowia, życia i przyszło-
ści Polaków mianowicie 
masowych szczepień prze-
ciwko wirusowi SARS-
-CoV-2 oraz uzyskiwania 
pisemnych gwarancji od 
producentów szczepionek. 
Z uwagi na treść złożonej 
petycji zaznaczyć należy, 
że w kompetencji Rady 

Gminy Ozorków nie leży 
podejmowanie uchwał 
w sprawie przeprowadza-
nia masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2 oraz uzyskiwania 
pisemnych gwarancji od 
producentów szczepionek, 
dlatego też Rada Gminy 
Ozorków zobowiązała 
Przewodniczącego Rady 
do przekazania petycji do 
Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w celu jej roz-
patrzenia. 

*     *     *
Szczegółowy wykaz 

uchwał oraz ich treść do-
stępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ozorków, 
a przebieg obrad jest na-
grywany i publikowany 
w BIP w zakładce: Rada 
Gminy/Nagrania i wyniki 
głosowań. 

/Red./ 
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Aktualności dotyczące gospodarki 
odpadami komunalnymi w 2021 r.

Harmonogramy 
wywozu odpadów na 2021 rok:

Od stycznia 2021 roku obowiązu-
ją nowe stawki za wywóz odpadów 
komunalnych w gminie Ozorków 
i wynoszą:
– 36 zł /osoba – dla domów jed-

norodzinnych, które nie mają 
zgłoszonego kompostownika,

– 29 zł/ osoba dla domów jednoro-
dzinnych, które zgłosiły kompo-
stownik. Ważne! Aby od stycz-
niu skorzystać ze zwolnienia, 
należ złożyć nową deklarację 
do 10 lutego. Gospodarstwa do-
mowe, które w ubiegłym roku 
(2020) zgłosiły kompostowniki, 

nie muszą ponownie składać 
deklaracji, ulga automatycznie 
zostanie naliczona.

– 29 zł/ osoba – dla budynków 
wielolokalowych.
Podwyżka wynika z konieczności 

dostosowania poziomu opłat do real-
nych kosztów gospodarki odpadami, 
a te rosną rok do roku. Jak przed-
stawia Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) w opubli-
kowanym raporcie, brak konkurencji 
oraz wyższe stawki za przetwarzanie 
i składowanie odpadów to główne 
przyczyny podwyżki cen za odbiór 

odpadów w ostatnich latach. Nie 
bez znaczenia jest również wzrost 
kosztów podstawowych związa-
nych z funkcjonowaniem systemu, 
tj. wzrostu cen energii elektrycznej, 
rosnących cen przesyłek poczto-
wych, zapewnienia i utrzymania 
oprogramowania informatycznego 
do zarządzania gospodarką odpa-
dami, a także samą pracą –wzrost 
kosztów dla pracodawcy (zwiększe-
nie wysokości płacy minimalnej).

Wszystkie informacje dotyczące 
systemu dostępne są na stronie inter-
netowej Gminy Ozorków.

Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, 

Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn
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Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, 

Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Ostrów

Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice – Kolonia, 

Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice
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Rejon E – miejscowości: Sokolniki-Las + Sokolniki (ul. Wrzosowa)

Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, 

Celestynów, Katarzynów, Sokolniki
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Wszyscy zainteresowani 
czytelnicy składali swoje ku-
pony wcześniej w Urzędzie 
Gminy Ozorków, by w sto-
sownej chwili nasi sponsorzy 
dokonali losowania trzech ko-
pert z kuponami, ponieważ zo-
stały zakupione trzy nagrody. 
Naszym sponsorem był tym 
razem Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski, który 
w dniu 11 stycznia br. wylo-
sował wspólnie z Sekretarz 

Gminy Ozorków Małgorzatą 
Tomczak trzy szczęśliwe czy-
telniczki Gminniaka: panią 
Elżbietę z Małachowic, panią 
Mariolę z Parzyc i panią Kry-
stynę z Leśmierza (nazwiska 
znane redakcji). 

Samo wręczanie nagród 
miało miejsce również w sie-
dzibie naszego Urzędu już 
w dniu następnym. Wójt To-
masz Komorowski wręczał 
nagrody w swoim gabinecie 

Nagrody 
dla czytelników 
Istniejące wciąż zagrożenie skutkami koronawirusa 
– Covid-19 – nie pozwala w dalszym ciągu 
przeprowadzić losowania nagród dla naszych 
czytelników w Ich obecności. Wobec tego, należało 
wyłonić laureatów w sposób podobny, jak to miało 
miejsce w miesiącu lipcu 2020 r.

w towarzystwie Sekretarz 
Małgorzaty Tomczak następu-
jąco: odkurzacz Amica otrzy-
mała pani Elżbieta, kuchenkę 
Saturn – pani Krystyna, a że-
lazko Bosch – pani Mariola. 
Składając gratulacje naszym 
laureatkom Wójt Tomasz 

Komorowski nadmienił, że 
wynik losowania zależał tyl-
ko i wyłącznie od szczęścia 
uczestników naszego kon-
kursu promującego czytelni-
ctwo prasy lokalnej w gminie 
Ozorków. 

Redakcja również gratu-
luje szczęśliwym czytelnicz-
kom, dziękując jednocześnie 
wszystkim pozostałym oso-
bom, które zechciały wziąć 
udział w naszej zabawie. 

Podziękowania kierujemy 
również do Wójta Gminy 

Ozorków Tomasza Komorow-
skiego za ufundowanie nagród 
– podnoszących rangę naszej 
promocyjnej akcji w lokalnej 
gazecie.

Pao
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Pamiętała „staruszka” 
doskonale wozy strażackie 
z konnym zaprzęgiem, ręczne 
sikawki i beczki zamontowane 
na takich pojazdach. Strażacy 
z Solcy Wielkiej zachowali 
jeden z tych cennych zabyt-
ków, i kto wie, może na jakiejś 
strażackiej majówce zaprezen-
tują młodemu pokoleniu swój 
leciwy eksponat. Sama zaś 

Dla naszych strażaków

stara remiza, z udziałem któ-
rej następował cywilizacyjny 
skok w tej dziedzinie, musia-
ła ulec nowym wyzwaniom 
i wynikającym z tego nowo-
czesnym pomysłom w tech-
nice i budownictwie. To, co 
w latach 30. ubiegłego wieku 
było chlubą lokalnej społecz-
ności, po pół wieku stało się 
przeżytkiem niespełniającym 
wymogów, rozwijającej się 
pod względem gotowości 
bojowej, soleckiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Strażacy z tej jednostki 
OSP swoją postawą i zaanga-
żowaniem w walce z pożarami 
dowiedli, że są przygotowani 
do działalności związanej 
z ochroną ppoż. i zasługują 
na wyższy standard straża-
ckiego wyposażenia. Tak też 
się stało, w 1986 roku prze-
kazano do użytku organizacji 
strażackiej z Solcy Wielkiej 
pięknie wzniesiony piętrowy 

budynek nowej strażnicy z du-
żym zapleczem garażowym. 
O ogromnym zaangażowaniu 
we wszelkie niezbędne prace 
budowlane i organizacyjne nie 
da się dokładnie opowiedzieć, 
a przy okazji można by było 
kogoś skrzywdzić, pomijając 
jego osobiste zasługi. 

Od tej pory znaczenie jed-
nostki OSP Solca Wielka rosło 
w zawrotnym tempie, słychać 
było o niej nie tylko w gminie, 
ale też w województwie i kra-
ju. W wyniku tego, w uznaniu 
zasług dla ochrony przeciwpo-
żarowej, jednostka OSP Solca 
Wielka zostaje w 1995 roku 
włączona do Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go z systemem selektywnego 
wywoływania. Było to bardzo 
poważnym wzmocnieniem 
dla soleckiej straży ogniowej, 
ponieważ oprócz wyszkolo-
nych strażaków zdolnych do 
udzielenia pomocy poszko-

Dawno, dawno temu (nie wszyscy pamiętają), bo 
z początkiem lat 80. XX wieku powstała bardzo 
cenna inicjatywa budowy nowej remizy strażackiej 
w Solcy Wielkiej. Poprzednio wybudowana (w okresie 
międzywojennym) strażnica dla soleckiej jednostki 
OSP służyła tamtejszej braci strażackiej i miejscowemu 
społeczeństwu ponad pół wieku i – rzec można 
– była świadkiem epokowych wręcz przeobrażeń 
następujących w pożarnictwie. 

powstała w 1925 roku Straż 
Ogniowa w Solcy Wielkiej 
jest nie tylko najstarszą, ale 
i przodującą jednostką OSP na 
terenie gminy Ozorków.

Jednostka OSP Solca 
Wielka nadal skutecznie funk-
cjonuje w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym 
i ważne są działania mające 
na celu utrzymanie należy-
tego stanu bezpieczeństwa  
pożarowego w najbliższym 
jej otoczeniu. W 2019 roku 
jednostka weszła w posia-
danie lekkiego samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego 
VW T4, będącego wcześniej 
na wyposażeniu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
Ozorków. Część garażowa 
strażnicy jest wyposażona 
w system alarmowy obsługi-
wany przez odpowiednią fir-
mę ochroniarską. Utrzymanie 
sprzętu i strażackiego zaplecza 
obciąża budżet Gminy, ale 
strażacy z Solcy potrafią rów-
nież zadbać o swoją strażnicę, 
bo przez 35 lat zdarzały się 
potrzebne remonty, które sfi-
nansowała Gmina i nie tylko, 
ale często przy dużym zaan-
gażowaniu samych druhów 
strażaków. 

Obecnie doskonałym tego 
przykładem jest wyremon-
towanie i przystosowanie do 
współczesnych standardów 
łazienki dla strażaków uczest-
niczących w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. Prezes Tade-
usz Majchrzak nie szczędzi sił 
i czasu by zdobyć potrzebne 
środki, zarówno wnioskując 
na szczeblu powiatowym jak 
również funkcjonując lokalnie 
w oparciu o własne – organi-
zacyjne – zasoby i również 
potrzebną życzliwość ludzką. 
Dzięki temu, łatwiej jest na-
szym strażakom ochotnikom 
należącym przecież do lokal-
nej społeczności, angażować 
się i poświęcać – na wypadek 
gdyby – nie daj Boże – zda-
rzyło się w pobliżu jakieś 
nieszczęście. 

Pao

dowanym, jednostka mogła 
liczyć na dodatkowe środki 
finansowe.

Jednostka wyróżnia się 
pod względem udziału w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych, 
zarówno na terenie gminy, jak 
również poza nią. Przełomo-
wym wydarzeniem w życiu 
jednostki był zakup średnie-
go samochodu ratowniczo-
-gaśniczego z napędem 4x2 
marki IVECO w roku 2008. 
W takim momencie śmiało 
można było powiedzieć, że 
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VII Festiwal Muzyczny 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Miasto – Ogród Sokolniki 2020-2021
Można się było tego spodziewać, że tradycyjny Festiwal Muzyczny 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Sokolnikach również w te święta 
się odbędzie. W niedzielę 27 grudnia br. w kościele Matki Bożej Królowej 
w Sokolnikach-Lesie miał miejsce koncert inauguracyjny – już VII festiwalu, 
organizowanego również tym razem pod Patronatem Honorowym Wójta 
Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego. 

Oczywiście, dyrektorem artystycz-
nym festiwalu jest niezmiennie muzyk 
z Sokolnik-Lasu, doskonały skrzypek 
Ryszard Jan Osmoliński. Naturalnie, 
odpowiednie warunki ku temu stwarza 
od wielu lat proboszcz Parafii Matki 
Bożej Królowej w Sokolnikach ks. Piotr 
May-Majewski. 

Przed rozpoczęciem koncertu inau-
guracyjnego ks. proboszcz przekazał 
słuchaczom dość niespodziewaną wiado-
mość, a mianowicie, w tym dniu nie mógł 
wystąpić w kościele maestro Ryszard 
Osmoliński z powodu przeziębienia. 
Tak więc, bożonarodzeniowy koncert 
inauguracyjny odbył się w okrojonym 
składzie, tj. Dorota Szyszkowska-Janiak 
grająca na harfie oraz Monika Osmoliń-
ska – skrzypce. 

Występujące artystki zaprezentowały 
się przed publicznością ze swoim świą-
tecznym repertuarem, gdzie w większości 
wykonywały znane wszystkim piękne 
kolędy. Na tle żłóbka narodzonego Jezusa 
w otoczeniu świątecznych choinek wzma-
gał się dobry – bożonarodzeniowy nastrój, 
jakże niezbędny, bo charakterystyczny 

dla przeżywanych u nas Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Drugi festiwalowy koncert zaplano-
wano tydzień później, a więc 3 stycznia 
2021 roku, w którym to koncercie wziął 
udział dyrektor artystyczny festiwalu 
Ryszard Jan Osmoliński, sprawując 
funkcję konferansjera. Wszyscy zain-
teresowani wiedzieli, że na ten dzień 
zostali zaproszeni do Sokolnik laureaci 
VI Regionalnego Konkursu Interpretacji 
Muzycznej WIRTUOZ 2020 w Łęczycy, 
gdzie również p. Ryszard Osmoliński 
zaznaczył swą wszechstronną muzyczną 
aktywność pełniąc rolę przewodniczą-
cego jury. Zaproszeni na VII Festiwal 
Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku w Sokolnikach laureaci zostali 
zaprezentowani przez dyr. artystycznego 
Ryszarda Osmolińskiego, by zgromadze-
ni w kościele słuchacze poznali bliżej syl-
wetki młodych uzdolnionych muzyków 
odkrytych na konkursie w Łęczycy. 

Jako pierwszy wystąpił młodzieniec 

z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi 
Hubert Marczak grający na gitarze, 
który pokazał własną interpretację wy-
branych utworów muzycznych. Kolejną 
występującą artystką była Maja Łukasik 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Brze-
zinach, grająca pięknie na akordeonie. 
Wśród kilku wykonywanych utworów 
przewidziano światowy szlagier z musi-
calu „Skrzypek na dachu”, co na pewno 
zadowoliło większość festiwalowej 
widowni. Młodzi wykonawcy otrzymali 
należne brawa od publiczności i podzię-
kowania od organizatorów. 

Na zakończenie VII Festiwalu Mu-
zycznego Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku dyrektor Ryszard Jan Osmoliński 
wyraził słowa podziękowania Wójtowi 
Gminy Ozorków Tomaszowi Komorow-
skiemu za honorowy patronat i stosowne 
wsparcie organizatorów. Podziękował 
również proboszczowi Parafii Matki Bo-
żej Królowej w Sokolnikach ks. Piotrowi 
May-Majewskiemu za umożliwienie zor-
ganizowania koncertów w sokolnickiej 
świątyni. Wyrazy wdzięczności zostały 
również skierowane do publiczności, bez 
której udziału nawet najwspanialszy efekt 
artystyczny nie daje pełni zadowolenia.

Pao 
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Warunek uczestnictwa 
to samodzielne wykonanie 
pracy plastycznej o tematy-
ce mikołajkowej, następnie 
przesłanie za pośrednictwem 
poczty internetowej do GOK. 
Uczestnicy wykazali się du-
żym zaangażowaniem i staran-
nością w przygotowaniu prac. 
Każda z nich jest wyjątkowa, 
odznacza się pomysłowością 
i oryginalnością. Wszystkie 
dzieci które nadesłały prace 

Co słychać w GOK?
Wraz z początkiem grudnia ogłosiliśmy konkurs 
plastyczny pt. „Elfy i skrzaty, czyli pomocnicy św. 
Mikołaja”, skierowany do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy. Celem konkursu było rozwijanie aktywności 
twórczej, podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych 
oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 
popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. 

konkursowe, honorowaliśmy 
dyplomami i nagrodami. 

*     *     *
„Zaśpiewajmy kolędę”, 

tym hasłem zaprosiliśmy 
mieszkańców gminy do wzię-
cia udziału w konkursie kolęd 
i pastorałek. Kolędowanie to 
piękna polska tradycja, która 
zbliża ludzi, buduje więzi, daje 
poczucie bliskości i wspólno-
ty. W dobie pandemii, kiedy 
nie możemy spotkać się razem 
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i pośpiewać na „Wieczorze 
kolęd i pastorałek” w GOK, 
zachęcaliśmy do kolędowania 
online. Nagrody oraz pamiąt-
kowe dyplomy za nadesłane 
kolędy otrzymali: Faustyna 
Bugno, Gabriela Czekalska, 
Wiktoria Kicińska, Julia Jani-
cka oraz Urszula, Anna, Kata-
rzyna i Jakub Kołodziejczako-
wie. Gratulujemy! Wszystkie 
świąteczne nagrania zostały 
udostępnione na naszej stro-
nie internetowej www.gok-
-lesmierz.pl.

*     *     *
W czasie ferii z oczywi-

stych względów, nie mogli-
śmy zaproponować dzieciom 
tak wszechstronnej oferty 
jak w poprzednich latach. 
Priorytetem jest bezpieczeń-
stwo i zdrowie uczestników. 

Dołożyliśmy jednak wszel-
kich starań, by w naszych 
propozycjach realizowanych 
w formie online, każdy znalazł 
coś dla siebie i wartościowo 
spędził zimowy wypoczy-
nek. Dla dzieci i młodzieży 
przygotowaliśmy cykl zajęć: 
plastycznych z instruktażem, 
informatycznych oraz mu-
zycznych, wirtualne spacery 
po zakątkach naszego kraju, 
teatrzyki, musicale, bajki.  

*     *     *
Zachęcamy dzieci i mło-

dzież z terenu gminy do 
wzięcia udziału w walen-
tynkowym konkursie poe-
tyckim pt. „Ach ta miłość”, 
na Wasze wiersze czekamy 
do 14 lutego.

GOK w Leśmierzu
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Ogromne przywiązanie 
naszych mieszkańców do tej 
wyjątkowej w roku – nocnej 
mszy świętej nie pozwoliło za-

Dwie pasterki 
w jedną noc
Wydarzeniami bez precedensu – przynajmniej na bazie 
własnych doświadczeń – można określić nabożeństwa 
po wieczorze wigilijnym Anno Domini 2020 zwane 
pasterkami. Otóż, koronawirusowe ograniczenia ilości 
osób w danym miejscu dotyczą również wszystkich 
świątyń, gdzie mają miejsce msze święte dla wiernych. 

Jak  in fo rmowal i śmy 
w grudniowym „Gminniaku” 
w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn. Modernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Leśmierzu wykonane zosta-
ły prace modernizacyjne insta-
lacji wodnej i kanalizacyjnej 
oraz instalacji elektrycznej. 

Modernizacja instalacji 
elektrycznej polegała na wy-
mianie rozdzielni głównej 
oraz wewnętrznej linii zasi-
lającej na potrzeby kuchni. 
Wartość robót, które wykona-
ła firma El-Team Ryszard Ści-
borski z Ozorkowa, zamknęła 
się w kwocie 15 000,00 zł. 

W ramach modernizacji 
instalacji wodnej i kanaliza-
cyjnej wymienione zostały 
uszkodzone rury wodne i ka-

nalizacyjne, uszczelniona zo-
stała kanalizacja, udrożniono 
kanał zewnętrzny, odpowie-
trzono instalację kanalizacyj-
ną, a także zamontowano pisu-
ary z nową instalacją wodną. 
Koszt zadania, za wykonanie 
którego odpowiedzialna była 
firma PPHU Tech-Bud ze 
Zgierza, wyniósł 28 760,00 zł. 

– Przeprowadzane prace, 
pomimo niemałej ich war-
tości, bo wynoszącej ponad 
43 000,00 zł, stanowią kroplę 
w morzu potrzeb gminnej 
oświaty, jednak w miarę wy-
gospodarowania środków 
finansowych w budżecie na-
szego samorządu, prace będą 
kontynuowane – informuje 
Wójt Gminy Ozorków To-
masz Komorowski.      /Red./

Powrót do „nowej” starej szkoły!
Gdy ukaże się styczniowe wydanie naszego miesięcznika, 
uczniowie klas 1-3 od kilku już dni po kilkumiesięcznej 
przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, będą 
uczyć się stacjonarnie. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu 
czas zdalnej edukacji wykorzystała na przeprowadzenie 
niezbędnych prac modernizacyjnych, by jej podopieczni 
mogli uczyć się i przebywać w komfortowych warunkach. 

trzymać zbyt wielu katolików 
w domach po wigilijnej wie-
czerzy. Jeśli już, to największy 
odsetek nieobecnych dotyczył 

zapewne ludzi starszych lub 
wątłego zdrowia. Ponadto 
nasi hierarchowie udzielili 
dyspensy w tym względzie, 
by w warunkach epidemii nikt 
nie obawiał się popełnienia 
grzechu. 

Jednak kapitalnym i god-
nym uznania okazał się po-
mysł duchownych, aby księża 
sprawujący eucharystię na 
pasterce odprawili taką mszę 
dwa razy podczas tej magicz-
nej nocy. Dzięki temu można 
było uniknąć niepotrzebnego 
ścisku jak to w polskich świą-
tyniach po wieczorach wigilij-
nych zazwyczaj bywało. 

Na razie jest nieco trudniej 
i trzeba w sposób rozsądny 
zajmować miejsca w koście-
le. Jednak wszystko ma swój 
urok, u nas na pasterce zawsze 
były pełne kościoły i niechaj 
tak pozostanie.                 Pao
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2 2  g r u d n i a  2 0 2 0  r . 
przedszkolaki z Modlnej 
pod opieką pani Zdzisła-
wy Józwiak oraz pani 
Aleksandry Rogalskiej 
zaprezentowały krótki 
występ bożonarodzeniowy.

Dzieci pięknie zaśpiewały 
kilka świątecznych utworów 
oraz kolęd, wprowadzając 
w szkole niezwykle magiczny 
nastrój świąteczny. Na przy-
gotowanym wcześniej dla nich 
wigilijnym stole zagościła 
zupa grzybowa, pierogi z ka-
pustą i grzybami oraz ciasto. 

Najmłodsi otrzymali rów-
nież malutkie upominki od 
świętego Mikołaja. 

Rafał Nowak 
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 

Wigilia w przedszkolu w Modlnej

Samorząd Województwa 
Łódzkiego przeznaczył w tym 
roku na nagrody 80 tys. zł. Ich 
wysokość wyniosła od 4 tys. 
do 10 tys. zł. Z wyróżnionymi 
spotkał się za pomocą połą-
czenia internetowego wice-
marszałek Zbigniew Ziemba. 
Nagrody otrzymało 16 osób, 
stowarzyszeń i instytucji. 
Nagrodzonych podzielono na 
pięć kategorii – Lider kultury, 
Twórca ludowy, Talent, Ani-
mator Kultury oraz Organiza-
cja wydarzenia kulturalnego.

Wśród liderów kultury 

Nagroda Marszałka 
Województwa Łódzkiego 
dla Ryszarda 
J. Osmolińskiego

znalazł się znany mieszkań-
com naszej gminy Ryszard 
Jan Osmoliński – skrzypek 
i dyrygent, twórca Między-
narodowego Festiwalu „Mu-
zyczne Lato” w Sokolnikach, 
założyciel Polskiego Duo 
Skrzypcowego oraz orkiestry 
„Łódzkie Smyczki”, działają-
cej przy Państwowej Szkole 
Muzycznej im. H. Wieniaw-
skiego w Łodzi. 

Serdecznie gratulujemy!
/Red./

oprac. na podstawie materiałów do-
stępnych na stronie www.lodzkie.pl

Animatorzy kultury, twórcy ludowi, liderzy kultury, 
a także organizatorzy wydarzeń zostali wyróżnieni przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego „Nagrodą Marszałka” 
za wieloletnią pracę na najwyższym poziomie oraz za 
to, że mimo trudności związanych z pandemią, potrafili 
zachęcać do kultury i promować region.
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Tym razem – w warunkach 
panującej epidemii – trudno 
się odnosić do kontynua-
cji tego, co już przeżywano 
w Sokolnikach na okoliczność 
Święta Objawienia Pańskie-
go – Święta Trzech Króli, 
natomiast wielka siła ducha 
płynąca z serc tamtejszych 
parafian spełniła pewne ocze-
kiwania w tym względzie – 
choć w dość okrojonej formie. 

Miniorszak 
Trzech Króli 
Ku uciesze wielu miejscowych katolików, pielęgnowanie 
tradycji chrześcijańskiej w wydaniu społeczności 
Sokolnik-Lasu skupionej przy Parafii Matki Bożej 
Królowej, gdzie posługę duszpasterską sprawuje ks. 
proboszcz Piotr May-Majewski – nazwijmy – trzyma 
się mocno. 

Na wspólne kolędowanie 
związane z Bożym Narodze-
niem przybyli 6 stycznia do 
Sokolnik Trzej Królowie – 
Kacper, Melchior i Baltazar. 
Mają tam należne poważanie, 
nad czym solidnie czuwają 
miejscowe organizacje wraz 
z kapłanem ks. proboszczem 
Piotrem May-Majewskim. 

Tegoroczne święto na-
zwano Miniorszakiem Trzech 

Króli, bo tak też to wyglądało, 
bez maszerowania ulicami 
osiedla, lecz tylko na ze-
wnątrz kościoła parafialnego, 
gdzie latem odbywają się 
nabożeństwa. Po mszy świętej 
w samo południe Trzej Królo-
wie poprowadzili wiernych ze 
świątyni do ołtarza polowego 
i tam właśnie miała miejsce 
tradycyjna, choć miniuroczy-
stość dla uczczenia pamięci 

o Jezusie Chrystusie, który 
objawił się światu, czyniąc to 
dla wszystkich ludzi.

Symboliczne spotkanie 
parafian z Królami – przyby-
szami z Europy, Azji i Afryki 
po raz kolejny potwierdziło 
siłę i znaczenie uroczystości 
Objawienia Pańskiego – naj-
starszego obok Wielkanocy 
chrześcijańskiego święta.

Pao
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Okres izolacji to dla części 
Polaków prawdziwy koszmar. 
Dotychczas w wielu domach 
małżonkowie przez większość 
tygodnia mijali się w drzwiach, 
wymieniali niezbędnymi infor-
macjami. W weekend każde 
było pochłonięte swoimi obo-
wiązkami. Okazji by wejść 
na „kurs kolizyjny” nie było 
zbyt wiele. Aktualna sytuacja 
diametralnie zmieniła dotych-
czasowy porządek. Koniecz-
ność pracy z domu, nieustanne 
przebywanie ze sobą często 
na niewielkim metrażu, brak 
stałych kontaktów z osobami 
z zewnątrz oraz niepewność 
potęgują frustrację, która czę-
sto objawia się agresją. 

Tylko w ciągu pierwszego 
tygodnia od wprowadzenia na-
kazu pozostawania w domach 
we Francji liczba interwencji 
z powodu przemocy wzrosła 
o ponad 30%! Stres, odcięcie 
od znajomych, brak ruchu, 
lęk o przyszłość – to wszystko 
powoduje ogromne napięcie, 
które bywa rozładowywane 
na najbliższych. – Towarzyszy 
temu alkohol i dochodzi do 
takiej mieszkanki wybuchowej 
konfliktów. Przypominane są 
stare historie – mówił inspektor 
Mariusz Ciarka z Komendy 
Głównej Policji.

Pracownicy telefonu zaufa-
nia odbierają w ostatnim czasie 
rekordową liczbę połączeń 
dotyczących przemocy domo-

wej. Z danych działającego na 
zlecenie PARPA Ogólnopol-
skiego telefonu dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” wynika, iż w okresie 
od stycznia do 24 kwietnia 
w Pogotowiu przeprowadzo-
no blisko 600 rozmów więcej 
niż w analogicznym okresie 
w roku ubiegłym. Na wzrost 
interwencji domowych w cza-
sie pandemii zwracają uwagę 
także policjanci. Obecna sytu-
acja sprawia, że ofiary często 
cierpią w samotności. Nie mają 
szansy, by ktoś dostrzegł ich 
dramat. Dlatego rola świadków 
jest teraz podwójnie ważna.

Zdarza się, że słyszymy 
za ścianą krzyki i wyzwiska. 
Przemoc nie jest prywatną 
sprawą i należy reagować 
w takich sytuacjach. Podczas 
awantur wielokrotnie cierpią 
dzieci, które teraz pozosta-
wione są bez jakiegokolwiek 
wsparcia – nie mają możli-
wości rozmowy ze szkolnymi 
przyjaciółmi czy pedagogiem. 

W sytuacjach niebezpiecz-
nych najlepiej wezwać poli-
cję. Jeśli sprawa nie wymaga 
natychmiastowej interwencji, 
warto skontaktować się te-
lefonicznie lub e-mailowo 
z Ogólnopolskim Pogotowiem 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” działają-
cym na zlecenie Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych – tel. 

800 120 002, e-mail: niebie-
skalinia@niebieskalinia.info. 
Dyżurujący tam pracownicy 
zapewniają pomoc prawną 
i psychologiczną oraz udzie-
lają kompleksowego wsparcia 
świadkom przemocy. Telefon 
jest bezpłatny i czynny całą 
dobę 7 dni w tygodniu.

Prawo chroni osoby po-
krzywdzone. Zgodnie z ustawą 
są one uprawnione do bez-
płatnej pomocy medycznej, 
psychologicznej oraz prawnej. 
Mogą także skorzystać z po-
rad socjalnych, zawodowych 
i rodzinnych. Przepisy umoż-
liwiają zapewnienie osobie 
dotkniętej przemocą w rodzi-
nie bezpiecznego schronienia 
w specjalistycznym ośrodku 
wsparcia dla ofiar. Pokrzyw-
dzeni mogą także skorzystać 

z pomocy lekarza pierwszego 
kontaktu i otrzymać bezpłatnie 
tzw. zaświadczenie o przy-
czynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem 
przemocy w rodzinie.

Znowelizowane przepisy 
nakazują także sprawcy prze-
mocy fizycznej zagrażającej 
życiu lub zdrowiu domow-
ników bezzwłocznie opuścić 
mieszkanie. Agresor dostanie 
także zakaz zbliżania się do 
ofiar. Sankcje natychmiast 
wyegzekwuje policja, a sądy 
w błyskawicznym trybie zajmą 
się sprawą.

Źródło: materiały opracowane 
przez Instytut Łukasiewicza na 
zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych

Jesteś świadkiem przemocy? 
Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
l Opowiadają nam o kłótniach, awanturach, poniżaniu, 

o przemocy fizycznej, która jest w ich domach, a od któ-
rej teraz nie mają jak uciec. Często też słyszymy, że to 
najgorszy czas w ich życiu – informuje fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania.

l W czasie epidemii konsultanci otrzymują aż dwa razy 
więcej wiadomości mailowych […]. Często to są wiadomo-
ści od dzieci i nastolatków, które mieszkają w rodzinach 
wielodzietnych, albo w kawalerkach. Obecna sytuacja 
jest dla nich nie do wytrzymania i to, co mogą zrobić to 
zaszyć się gdzieś w kącie i napisać wiadomość.



www.ug-ozorkow.plGminniak

22

Wyniki  współzawod-
nictwa sportowego w roku 
2020 – podobnie jak w latach 
poprzednich – to efekt zaan-
gażowania i poziomu sporto-
wego poszczególnych klubów 
biorących udział w organi-
zowanych zawodach spor-
towych wśród drużyn LKS/
LZS na terenie gminy pod 
nazwą „Organizacja zajęć 
sportowych w różnych dy-
scyplinach sportu – szachy, 
warcaby, tenis stołowy, rzut 
lotką, siatkówka, strzelectwo 
(broń pneumatyczna i KBKS) 
oraz piłka nożna (na murawie 
i na hali)” w miejscowoś-
ciach: Wróblew, Leśmierz, 

Wyniki Gminnego Współzawodnictwa
Corocznie, przedstawiciele przodujących klubów 
sportowych LKS/LZS z terenu gminy Ozorków 
otrzymują stosowne wyróżnienia za dobre wyniki 
współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez 
Gminny Ludowy Klub Sportowy dzięki środkom 
finansowym pochodzącym z budżetu Gminy Ozorków. 

Małachowice, Cedrowice, 
Czerchów, Sierpów, Solca 
Wielka, Helenów, Skromnica, 
Modlna”. 

W momencie przyznania 
na ten cel dotacji z budżetu 
Gminy Ozorków w kwocie 
80 tys. zł, nikt jeszcze nie 
zdawał sobie sprawy w jak 
niezwykłych warunkach bę-
dzie realizowany program 
sportowy załączony do oferty 
konkursowej. W koronawi-
rusowych okolicznościach 
z istniejącymi obostrzeniami 
w związku z postępującą epi-
demią COVID-19 udało nam 
się przeprowadzić zaplanowa-
ne zawody sportowe, z wyjąt-

kiem wiosennych rozgrywek 
piłkarskich. 

Pomimo utraty punktacji 
za te rozgrywki, pozostałe wy-
niki udziału poszczególnych 
klubów w podejmowanych 
imprezach pozwoliły wyłonić 
najlepsze kluby LKS/LZS 
gminy Ozorków, by z kolei 
w odpowiedni, tzn. „bezpiecz-
ny” sposób uhonorować tro-
feami sportowymi najlepsze 
kluby – rzecz jasna – tylko 
poprzez swoich przedstawi-
cieli. Zostały też wyróżnione 
kluby, które osiągnęły naj-
więcej punktów w zimowej 
Minispartakiadzie. 

Sportowa rywalizacja za-
wodników i drużyn uczest-
niczących we współzawod-
nictwie trwała od lutego do 
pierwszej dekady grudnia, 
gdzie o sukcesie decydo-
wała systematyczna praca 
lokalnych organizatorów, 
kierujących sportowcami 

uczestniczącymi w zawodach 
gminnych oraz w rozgryw-
kach piłkarskich prowadzo-
nych przez Łódzki Związek 
Piłki Nożnej. 

Należy też przypomnieć 
o wielu naszych oldbojach 
angażujących się w życie spor-
towe gminy Ozorków, a tym 
samym popularyzację piłkar-
stwa. Naturalnie, całoroczna 
działalność sportowa wiąże 
się z wydatkami. takimi jak – 
sprzęt sportowy, opłaty związ-
kowe (ŁZPN, LOK), transport 
i podróże służbowe, wynajem 
hal sportowych, ubezpieczenia 
i badania zawodników, obsłu-
ga księgowości i konta ban-
kowego, obsługa sędziowska, 
obsługa trenerska, obsługa 
medyczna, utrzymanie boisk, 
nagrody i trofea sportowe, art. 
spożywcze, materiały i wypo-
sażenie, należności skarbowe 
i ZUS , korespondencja. Za 
tym wszystkim kryje się wiele 
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Sportowego za rok 2020
pracy naszych wolontariuszy 
– animatorów sportu oraz 
wszystkich zaangażowanych 
sportowców działających na 
rzecz upowszechniania spor-
tu amatorskiego na swoim 
terenie. 

Dzięki dobrej współpracy 
z władzami naszej Gminy na 
czele z Wójtem Tomaszem 
Komorowskim, wciąż jest to 
możliwe. Wszystkim osobom 
działającym dla dobra naszego 
lokalnego sportu należą się 
serdeczne podziękowania. 

 

Wyniki Gminnego 
Współzawodnictwa 
Sportowego LKS/LZS 
Gminy Ozorków 
za rok 2020

3 I miejsce – Ludowy Klub 
Sportowy w Małachowi-
cach – 138 pkt. 

3 II miejsce – Ludowy Klub 

Sportowy w Modlnej – 128 
pkt. 

3 III miejsce – Ludowy Klub 
Sportowy we Wróblewie – 
114 pkt.

Minispartakiada 
3 I miejsce – Ludowy Klub 

Sportowy w Modlnej – 44 
pkt.

3 II miejsce – Ludowy Klub 
Sportowy w Czerchowie – 
38 pkt. 

3 III miejsce – Ludowy Klub 
Sportowy w Małachowi-
cach – 33 pkt.

Gratulujemy najlepszym 
klubom wysokich wyników 
współzawodnictwa i zachę-
camy do kontynuowania spor-
towej rywalizacji w gminie 
Ozorków.

Pao
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Przekrój 
inwestycji 
zrealizowanych 
w 2020 roku
„Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie 
wiecie, co posiadacie” – każdy z nas doskonale 
zna tę maksymę autorstwa Stanisława Jachowicza. 
Ile w niej prawdy – całe mnóstwo. W styczniowym 
numerze „Gminniaka” postanowiliśmy podsumować 
ubiegłoroczne inwestycje. Po pierwsze, dlatego, że 
nie o wszystkich pisaliśmy na naszych łamach, po 
drugie – mieszkańcy jednej miejscowości mogą 
nie wiedzieć, jakie roboty wykonywane są w innej, 
a jest o czym pisać. W ubiegłym roku na zadania 
inwestycyjne przeznaczono ponad 2 000 000,00 zł. 
My skupimy się na tych największych. 

Infrastruktura
sanitarna
Ponad ćwierć miliona 

złotych zostało wydatkowa-
ne na zadania poświęcone 
infrastrukturze sanitarnej. 
Rozbudowana została sieć 
wodociągowa Konary-Sier-
pów (12 249,00 zł) oraz 
w Helenowie (39 000,00 zł), 
zmodernizowano stację 
uzdatniania wody w Tymie-
nicy (93 439,83 zł), a tak-
że przebudowano sieć wo-
dociągową w Ostrowie 
(101 245,10 zł).

Drogi gminne
Chyba nie ma miasta, 

miasteczka czy wsi, gdzie 
zapotrzebowanie na remont 
lub budowę drogi byłoby 
mniejsze niż posiadane przez 
daną jednostkę samorządu 
terytorialnego środki finan-
sowe. W Gminie Ozorków 
inwestycje drogowe są trak-

towane priorytetowo i każ-
dego roku mimo licznych 
obciążeń budżetowych, wła-
dze starają się znaleźć fundu-
sze na remonty najbardziej 
potrzebujących tego dróg. 
By inwestycji było więcej, 
samorząd Gminy Ozorków 
aplikuje o liczne środki ze-
wnętrzne.

W roku ubiegłym wy-
konano m.in. modernizację 
istniejących poboczy drogi 
gminnej nr 120121E w Sokol-
nikach-Parceli (47 355,00 zł), 
wybudowana została droga 
gminna nr 120131E w So-
kolnikach-Lesie przy ul. Ko-
nopnickiej (225 985,61 zł), 
przebudowano drogę gminną 
nr 120129E w Maszkowi-
cach (221 875,06 zł, w tym 
109 117,00 zł stanowiła 
dotacja z Funduszu Dróg 
Samorządowych). 

W budżecie Gminy Ozor-
ków zabezpieczono środki 

także na mniejsze zada-
nia, m.in. utwardzenie po-
wierzchni gruntu na działce 
nr ew. 145 w Sokolnikach-
-Parceli (15 000,00 zł), mo-
dernizację drogi gminnej nr 
120110E relacji Sokolniki-
-Las – Modlna ( 13 215,00 
zł), modernizację i oczysz-
czenie przepustu drogowego 
pod drogą gminną 104188E 
w Borszynie (8 290,02 zł), 
modernizację drogi gminnej 
nr 120102E w Małacho-
wicach (34 999,65 zł) oraz 
modernizacje nawierzch-
ni mostów w Muchówce 
(15 000,00 zł) i Solcy Małej 
(7 500,00 zł). 

Prawie 300 000,00 zł 
zostało w ubiegłym roku 
wydatkowane na inwestycje 
na drogach wewnętrznych. 
I tak: prawie 230 000,00 zł 
wyniosła przebudowa drogi 
dojazdowej w Sierpowie 
(inwestycja została wyko-
nana na mocy porozumienia 
z Gminą Łęczyca, która na 
ten cel przekazała środki 
w wysokości 50% wartości 
zadania), 45 000,00 zł to 
koszt modernizacji drogi 
wewnętrznej w miejscowo-
ści Boczki (działki o nr. ew. 
105 i 207), a 15 375,00 zł 
– utwardzenia powierzch-
ni gruntu na działkach nr 
20/20 oraz 24/5 w Leśmie-
rzu. 

Gospodarka 
mieszkaniowa
Remonty i modernizacje 

budynków komunalnych 
wyniosły w roku ubiegłym 
ponad 120 000,00 zł. Na 
kwotę tę złożyły się moder-
nizacje: budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sokolnikach-Par-
celi (45 000,00 zł), budynku 
komunalnego w Sokolni-
kach-Parceli (31 242,00 zł), 
budynku mieszkalnego Solca 
Wielka 49 (39 000,00 zł) 
oraz budynku komunalnego 

w Cedrowicach-Parceli 13/3 
(4 920,00 zł). 

Oświata i wychowanie
Niewątpliwie sukcesem 

roku pod znakiem pande-
mii Covid-19 była budowa 
upragnionego i jakże długo 
wyczekiwanego wielofunk-
cyjnego boiska wraz z infra-
strukturą techniczną w Solcy 
Wielkiej. Koszt inwestycji 
wyniósł 477 240,00 zł. Gmi-
na Ozorków otrzyma na ten 
cel w roku bieżącym dotację 
w kwocie 300 000,00 zł.

Ważne zadanie inwe-
stycyjne stanowiła moder-
nizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Leśmierzu. 
Roboty wykonywane były 
pod koniec ubiegłego roku. 
Więcej o samej inwestycji, 
której koszt zamknął się 
w kwocie 43 760,00 zł pisze-
my na str. 4.

Pozostałe inwestycje
Ponad 23 000,00 zł wy-

niosła przebudowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
w Modlnej, 45 000 zł to koszt 
budowy solarnego oświetle-
nia ulicznego w Sierpowie, 
a 21 226,70 zł to kwota 
budowy zaplecza socjalnego 
wraz z modernizacją boiska 
w Sierpowie.

*     *     *
Pomimo trudności, jakie 

niósł za sobą miniony rok, 
dzięki racjonalnemu gospo-
darowaniu budżetem, Gmi-
na Ozorków zrealizowała 
wiele nadprogramowych 
inwestycji. Czy tak będzie 
też i w tym roku? Miejmy 
nadzieję, że pandemia po-
woli będzie przechodzić 
do historii, a za rok nasz 
samorząd będzie mógł się 
pochwalić wieloma jakże 
potrzebnymi mieszkańcom 
gminy inwestycjami. 

/Red./
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Inwestycja pn. Budowa 
i przebudowa boiska wraz 
z budową infrastruktury 
technicznej w Solcy Wiel-
kiej zakładała budowę boiska 
do piłki nożnej o wymia-
rach 22x44 m o nawierzchni 
z trawy sztucznej. Teren 
boiska został zabezpieczony 
piłkochwytami i ogrodze-
niem. Wokół stanęły cztery 
stanowiska oświetleniowe, 
a od strony północnej rozbieg 
poliuretanowy i zeskocz-
nia w dal. Boisko zostało 
wyposażone w trybuny, po-
wstały również chodniki. 
Prace ukończono w maju 
ubiegłego roku. Ich koszt 

Boisko wielofunkcyjne w Solcy Wielkiej

wyniósł 477 240,00 zł, w tym 
300 000,00 zł stanowią środ-
ki pozyskane przez Gminę 
Ozorków w poddziałaniu 
19.2. „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego programem 
PROW 2014-2020 w ramach 
działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” obję-
tego programem „Rozwoju 
ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej w tym dróg”.

Droga w Sierpowie
W ramach zadania 445 m 

drogi zyskało nową na-
wierzchnię bitumiczną. Koszt 
prac zamknął się w kwo-
cie ponad 229 000,00 zł. 
Inwestycja była możliwa 
do zrealizowania dzięki 

współpracy Gminy Ozor-
ków i Gminy Łęczyca, któ-
re zawarły Porozumienie 
Międzygminne określające 
wspólne finansowanie w wy-
sokości 50% poniesionych 
wydatków. 

Remont budynku 
komunalnego 
w Solcy Wielkiej 49

Prace modernizacyjne 
objęły skucie uszkodzonego 
tynku, naprawę ubytków, 
malowanie elewacji, wy-
mianę orynnowania, zamon-
towanie 7 okien PCV, wy-

mianę drzwi wejściowych, 
wykonanie opaski wokół 
budynku i schodów z kostki 
brukowej, a także malowanie 
komina. Zadanie zamknęło 
się w kwocie 39 000,00 zł.
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Remont pobocza 
w Sokolnikach-Parceli

W ramach zadania wyko-
nano gruntowne wzmocnie-
nie pobocza, w taki sposób, 
że będzie ono odporne na 
działanie lokalnych szkodni-
ków – bobrów. Wymieniony 
został również płot ogro-
dzeniowy – stary betonowy 

został zastąpiony lekką kon-
strukcją z siatki wraz z pod-
budową betonową, która 
oprócz mniejszego obciąże-
nia gruntu, odsłania widok na 
park w Sokolnikach-Parceli. 
Koszt inwestycji wyniósł 
47 355,00 zł.

Remont 
Ośrodka Zdrowia 
w Sokolnikach-Parceli

Dzięki przeprowadzo-
nym pracom nowy wygląd 
zyskał gabinet zabiegowy 
oraz połączony z nim gabinet 
lekarski. Inwestycja obejmo-
wała m.in. położenie gładzi 
na ścianach i sufitach, które 
następnie zostały pomalowa-
ne, a na ścianach przy umy-
walkach, zlewozmywaku 
i meblach położono glazurę. 
Roboty obejmowały także 
wymianę drzwi wewnętrz-
nych pomiędzy gabineta-
mi, wymianę kaloryferów, 
montaż parapetów, wymianę 
punktów świetlnych, a także 

umywalek i zlewozmywaka 
wraz z armaturą. W trakcie 
prac remontowych stwier-
dzono konieczność prze-
prowadzenia dodatkowych 
robót. Wszystko dlatego, 
że po zdjęciu wykładziny 
PCV stwierdzono zgniliznę 
płyty OSB o powierzchni 
odpowiadającej powierzchni 
gabinetów oraz różnicę po-
ziomów podłogi w obydwu 
pomieszczeniach do 8 cm. 
Konieczne było wykonanie 
wylewki oraz ułożenie tera-
koty gres. Zadanie zamknęło 
się w kwocie 45 000,00 zł.

732 m drogi 
w Maszkowicach

W połowie sierpnia 2020 r. 
rozpoczęła się realizacja zada-
nia polegającego na przebudo-
wie odcinka drogi o długości 
732 m i szerokości jezdni 3,5 m 
wraz z poboczami, której trasa 
biegła częściowo w śladzie 
istniejącej drogi o nawierzchni 

asfaltowej, częściowo w ist-
niejących poboczach grun- 
towych. Koszt inwestycji 
zamknął się w kwocie 
214 129,15 zł, w tym: 50% war- 
tości zadania stanowiło dofi-
nansowanie ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Droga pod choinkę 
i pod choinką

Pod koniec ubiegłego 
roku zakończono realizację 
inwestycji polegającej na 
wybudowaniu drogi gminnej 
o długości 237,00 m i szero-
kości jezdni 3,50 m. Położo-
no nową nawierzchnię bitu-
miczną, wykonano pobocza 
i zjazdy indywidualne, nowe 
oznakowanie pionowe oraz 
dwustronny drenaż francu-
ski. Koszt zadania wyniósł 
ponad 215 000,00 zł. Środki 
na tę inwestycje pochodziły 
z budżetu Gminy Ozorków. 
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Lp. Wyszczególnienie
Cena obowiązująca 

po uwzględnieniu dopłat
(ceny netto zł)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie 

od 1.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

1
Grupa 1
Oczyszczalnia Leśmierz

Cena za ścieki (zł/m3) 10,01

2
Grupa 2
Oczyszczalnia Skromnica

Cena za ścieki (zł/m3) 5,81

3
Grupa 3
Kanalizacja zbiorcza Śliwniki-Wróblew

Cena za ścieki (zł/m3) 10,34

4
Grupa 4 
Oczyszczalnia Sokolniki – Parcela

Cena za ścieki (zł/m3) 13,49

5
Grupa 5
Oczyszczalnia Pełczyska

Cena za ścieki (zł/m3) 10,24

W związku z Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będą pobierane opłaty 
targowe.

O G Ł O S Z E N I E
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 gmin-

nym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2020r. poz. 2028) Rada Gminy Ozorków podjęła w dniu 30 
grudnia 2020 roku Uchwałę Nr XXXV/263/20 w sprawie uchwalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków z te-
renu Gminy Ozorków.

Taryfy zostały zatwierdzone przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na mocy 
decyzji nr WA.RET.070.1.32.3.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.

Obowiązująca cena w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. za odprowadzanie ścieków wynosić będzie:



www.ug-ozorkow.plGminniak

28


