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Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy,
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Skład i druk miesięcznika: Drukarnia WIST Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Barona 8.
Nakład: 750 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów 
oraz opatrywania ich własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Redakcja zastrzega 
sobie także prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiada.

Po ubiegłorocznej bezśnieżnej zimie i z oscylującymi 
wokół zera temperaturami, sprawdziło się polskie ludowe 
porzekadło: idzie luty, podkuj buty. Szkoda jedynie, że 
taka zimowa aura nie dopisała podczas tegorocznych 
ferii, co sprawiłoby wiele radości naszym najmłodszym 
mieszkańcom. 

Chciałoby się powiedzieć, że pogoda wróciła do nor-
malności, a kiedy po pandemii Covid-19 do normalności 
wróci nasze życie? Podobnie jak w całym kraju, tak 
i w naszej gminie trwa akcja szczepień. Przypominam, 
że osoby starsze i niepełnosprawne mogą skorzystać 
z możliwości bezpłatnego dowozu do punktu szczepień 
w Ośrodku Zdrowia w Sokolnikach-Parceli (więcej na 
ten temat piszemy na str. 14-15). Mam też nadzieję, że 
z możliwości zaszczepienia się skorzysta większość z nas, 
by nabyć odporność zbiorową, a co za tym idzie wyelimi-
nować koronawirusa z naszego życia, tak jak stało się to 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat z chorobami takimi jak 
gruźlica, odra, krztusiec czy choroba Heinego-Medina.

Zima nie sprzyja realizacjom inwestycji. I choć 
w lutowym numerze Gminniaka nie znajdziecie Państwo 
informacji na temat prac obecnie wykonywanych, nie 
oznacza to jednak, że nasz samorząd nie przygotowu-
je się do przystąpienia do zadań inwestycyjnych. Jak 
wiadomo, potrzeb jest znacznie więcej niż możliwości 
finansowych, dlatego Gmina Ozorków złożyła już kilka-
naście wniosków o dotacje m.in. z zakresu przebudowy 
dróg, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Leśmierzu, a także modernizacji Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sokolnikach-Parceli. Na rozstrzygnięcie na-
borów przyjdzie nam jeszcze poczekać, a do tego czasu 
trzymać kciuki, by nasza gmina znalazła się wśród bene-
ficjentów. W przeciwnym razie, wskazane we wnioskach 
projekty przyjdzie nam realizować etapami jedynie przy 
wykorzystaniu wkładu własnego. 

Zostawiam Państwa z lekturą lutowego wydania. Mam 
nadzieję, że za rok w „Gminniaku” będziemy mogli zrela-
cjonować, podobnie jak w latach ubiegłych, przebieg ferii 
zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu 

czy nasze gminne zapusty. Dziś, gdy WHO ostrzega 
przed kolejnymi falami epidemii oraz brytyjską mutacją 
wirusa, miło jest wrócić pamięcią do czasu beztroskich 
spotkań, zabaw i imprez organizowanych dla i wśród 
gminnej społeczności. 

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski

Wójt Gminy Ozorków
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KONKURS!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy  
– nr 2. Zadaniem czytelników pragnących wziąć 
udział w losowaniu nagród jest zgromadzenie 
wszystkich sześciu kuponów. Dalsze informacje 
znajdą Państwo na kolejnych kuponach.

mieszkańców naszej gmi-
ny – dodaje wójt Tomasz 
Komorowski.         

   /Red./

Wspólne działanie na rzecz 
mieszkańców gminy Ozorków!
O tym, jak ważna jest współpraca na wszystkich 
szczeblach administracji, nie trzeba nikogo 
przekonywać. 15 stycznia br. w Biurze Poselskim 
posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego 
w Zgierzu odbyło się spotkanie, podczas 
którego omawiane były sprawy dotyczące naszej 
gminy. Z posłem Markiem Matuszewskim 
o perspektywach rozwoju, planach i zamierzeniach 
w zakresie gminnych inwestycji rozmawiał 
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski. 
W spotkaniu uczestniczyła także Członek Powiatu 
Zgierskiego Katarzyna Łebedowska.

– Było to bardzo me-
rytoryczne i rzeczowe 
spotkanie, na którym 
przedstawiłem konkret-
ne i najpilniejsze sprawy 
dotyczące życia miesz-
kańców naszej gminy. 
Zarówno ze strony Pana 
Posła jak i Pani Czło-
nek Powiatu Zgierskiego 
uzyskałem zapewnienie 
o wszelkiej możliwej po-
mocy dla Gminy Ozorków 
w zakresie pozyskiwania 
dodatkowych środków 
zewnętrznych – wyjaśnia 
Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.

Przebudowa ciągu dro-
gowego Borszyn-Skrom-
nica, gruntowana mo-

dernizacja oczyszczalni 
ścieków w Leśmierzu oraz 
budowa nowej kanalizacji 
sanitarnej to kosztowne in-
westycje, które nie byłyby 
możliwe do zrealizowania 
bez programów wsparcia, 
a tylko i wyłącznie ze 
środków, jakimi dyspo-
nuje samorząd Gminy 
Ozorków. 

– Na powyższe zadania 
zostały złożone wnioski 
o dofinansowanie. Obecnie 
czekają na akceptację. Li-
czę, że w ciągu najbliższe-
go roku dzięki funduszom 
zewnętrznym przystąpimy 
do ich realizacji. Mam na-
dzieję, że pomoże w tym 
dobra współpraca, na którą 

i ja, i Gmina Ozorków 
jesteśmy otwarci, szcze-
gólnie, że głównym celem 
jest poprawa jakości życia 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania 

wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za-
wodnikom – osobom fizycznym, zamieszkałym 
na terenie gminy Ozorków – za wybitne osiąg-
nięcia w międzynarodowym, krajowym, woje-
wódzkim lub powiatowym współzawodnictwie 
sportowym w roku 2020.

Do składania wniosków w sprawie przyzna-
wania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozor-
ków, ustanowionych Uchwałą Nr L/439/17 Rady 
Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 2017 r. są 
uprawnieni: organizacje sportowe, trenerzy, Ko-
misja Społeczna Rady Gminy Ozorków.

Zasady i tryb przyznawania nagród lub wy-
różnień określa regulamin stanowiący załącznik 
do ww. uchwały. Wnioski o przyznanie nagród 
i wyróżnień należy składać w sekretariacie Urzę-
du Gminy Ozorków (ul. Wigury 14, pokój nr 9) 
do 15 marca 2021 r. włącznie. 
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Pierwsza uchwała doty-
czyła uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
obrębu Leśmierz. Obszar 
objęty MPZP zlokalizowa-
ny jest w północnej części 
gminy Ozorków i wynosi 
ok. 92,0 ha. Charakteryzuje 
się średnim stopniem urba-
nizacji. Główna zabudowa 
występuje w bezpośred-
nim sąsiedztwie Cukrowni 
Leśmierz. Składają się na 
nią głównie zabudowania 
mieszkalne wielorodzinne 
oraz obiekty produkcyjne, 
składowe i magazynowe po 
Cukrowni Leśmierz, a także 
obiekty usługowe zaspoka-
jające potrzeby mieszkań-
ców, tj. szkoła, przedszkole, 
dom kultury oraz sklepy 
spożywcze. W granicach 
obszaru zlokalizowane jest 
boisko sportowe, cmentarz 
parafialny, a w sąsiedztwie 
rzeki Bzury – oczyszczal-

Styczniowa sesja 
Rady Gminy Ozorków – relacja
Projekty trzech uchwał były przedmiotem styczniowej 
sesji radnych naszej gminy, która podobnie jak 
poprzednie posiedzenia odbyła się w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Leśmierzu w ostatni czwartek 
miesiąca, tj. 28 stycznia br. Poniżej przedstawiamy 
krótką charakterystykę podjętych na XXXVI sesji Rady 
Gminy aktów prawnych.

nia ścieków. W sąsiedztwie 
terenów objętych planem 
miejscowym zlokalizowane 
są przede wszystkim tereny 
rolnicze, ogrody działkowe, 
tereny publiczne dostępnych 
parków oraz kościół. Są to 
tereny w znacznym stopniu 
niezurbanizowane. 

Projektowanie przezna-
czenia terenu ma za zadanie 
wprowadzenie odpowied-
nich regulacji w stosunku 
do istniejącego sposobu za-
gospodarowania, sprostanie 
potrzebom mieszkańców, 
inwestorów oraz Gminy 
Ozorków i dostosowanie 
terenów do kierunku rozwoju 
gminy zgodnie z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ozor-
ków. Wszelkie szczegóły 
dotyczące zapisów w MPZP 
fragmentu obrębu Leśmierz 
stanowią treść uchwały Nr 
XXXVI/272/21 Rady Gminy 
Ozorków z dn. 28 stycznia 
2021 r. dostępnej w Biule-
tynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ozorków 
w zakładce: Prawo Gminne/ 
Uchwały. 

Następnie radni podjęli 
uchwałę zmieniającą bu-
dżet Gminy Ozorków na 
2021 rok. Zmiany dotyczyły 
m.in. zwiększenia dochodów 
w związku z otrzymaniem 
dofinansowania na zadanie 
pn. „Usunięcie wyrobów 

zawierających azbest zma-
gazynowany na nierucho-
mościach na terenie Gminy 
Ozorków” oraz zmniejszenia 
dochodów z tytułu opłaty 
skarbowej, a także zwięk-
szenia wydatków inwesty-
cyjnych dotyczących zadań: 
„Przebudowa i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Leśmierz 
wraz z budową odcinka ka-
nalizacji sanitarnej” oraz 
„Nabycie do gminnego za-
sobu nieruchomości dzia-
łek położonych w obrębie 
i miejscowości Sokolniki-
-Las oznaczonych w ewi-
dencji gruntów numerami 
1113/2, 1113/3, 1105/2”, 
a także zwiększenia wydat-
ków bieżących na zakup 
usług pozostałych w roz-

dziale 90001 Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód. 

Ostatni, podjęty na stycz-
niowej sesji, akt prawny 
stanowiła uchwała zmienia-
jąca wieloletnią prognozę 
finansową Gminy Ozorków 
na lata 2021-2033, będąca 
wynikiem zmian wprowa-
dzonych do budżetu Gminy 
Ozorków na 2021 rok. 

*     *     *

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

/Red./
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Program dla przedsięwzięć w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest 2021 – 2022

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu wo-
jewództwa łódzkiego w latach 2021-2022. 

Cel zadania: Oczyszczanie wojewódz-
twa łódzkiego z azbestu poprzez dofinanso-
wanie zadań związanych z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest realizowanych 
przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne 
prowadzące działalność rolniczą. Forma 
i intensywność dofinansowania: dotacja, 
90 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Program dla przedsięwzięć 
w zakresie wykonania 
przydomowych oczyszczalni ścieków

Nazwa programu: Dotacje dla osób 
fizycznych na wykonanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie wojewódz-
twa łódzkiego w latach 2021-2022.

Cel zadania: Wspomaganie gospo-
darki ściekowej województwa łódzkiego 
poprzez dofinansowanie realizacji przez 
osoby fizyczne zadań polegających na 
wykonaniu przydomowych oczyszczalni 
ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, 
w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków 
socjalno-bytowych na terenach, dla których 
nie jest przewidywana budowa zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej.

Forma i intensywność dofinansowa-
nia: dotacja do 50 % kosztów kwalifiko-
wanych zadania nie więcej niż 6.000 zł. 
Szczegóły ogłoszonych Programów na 
stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/
dla-beneficjentow/programy-prioryteto-
we-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-
-dla-beneficjentow/537-programy-priory-
tetowe-osoby-fizyczne-2021-rok.

Telefony kontaktowe w WFOŚiGW 
w Łodzi:

l   42 663 41 50
l   42 663 41 90
l   42 207 11 76
l   42 663 41 53

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi

1 lutego 2021 r. – 15 marca 2021 r. 
– nabór wniosków w Programach 
Priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi 
dla osób fizycznych na 2021 rok 
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Miejmy nadzieję, że to 
tylko czasowa złośliwość losu 
i jeszcze powrócimy do takich 
karnawałowych występów. 
Póki co, wypada tylko zaak-
centować nasze przywiązanie 

Ostatkowe akcenty w Urzędzie
Tym razem możemy tylko powspominać ostatkowych 
przebierańców odwiedzających wiele miejscowości 
w naszej gminie i nie tylko, ale niezapomniane 
są wizyty karnawałowych biesiadników – pięknie 
wystrojonych – w Urzędzie Gminy Ozorków, gdzie 
corocznie podejmowani byli przez władze samorządowe 
naszej Gminy. 

do tradycji i nasz emocjonalny 
związek z lokalną kulturą 
ludową, jakże integrującą 
lokalną społeczność. 

W tych trudnych okolicz-
nościach Anno Domini 2021 
lwią część wyjątkowej roli 
w podtrzymywaniu przeboga-
tych zdobyczy naszej ludowej 
kultury wziął na siebie Wójt 
Tomasz Komorowski. Na sali 
konferencyjnej, gdzie często 
grali i śpiewali przebierańcy 
Wójt Komorowski zafundo-
wał pracownikom Urzędu 
ostatkowy koncert we włas-
nym wykonaniu. 

Okazja była podwójna, 

a mianowicie, w tym dniu 
Skarbnik Gminy Ozorków 
pani Małgorzata Domańska 
przeżywała swój ważny życio-
wy jubileusz, a więc zamiast 
pączków był urodzinowy tort. 
Wójt akordeonista zagrał dla 
jubilatki „100 lat”, a następnie 
wiązankę wesołych utworów 
muzycznych, które jak ulał pa-
sowały do ostatkowego wtor-
ku. Można więc powiedzieć, 
że w tych trudnych czasach, 
z punktu widzenia polskiej tra-

dycji, gminna administracja – 
w miarę możliwości – stanęła 
na wysokości zadania. 

Trudno natomiast w czasie 
pandemii podglądać i komen-
tować pozostałych zapust-
ników w gminie, którzy za-
pewne też wymyślili sobie 
jakiś bezpieczny sposób na 
ostatkowe muzykowanie, jed-
ni z przywiązania do tradycji, 
a inni z niepohamowanej 
ochoty do karnawałowej roz-
rywki.                                 Pao
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W ostatnich latach niele-

galna eksploatacja kopalin sta-
ła się przedmiotem wielu po-
stępowań, które w większości 
kończyły się ustaleniem opłaty 
podwyższonej. Być może 
brak odpowiednich informacji 
spowodował, że wydobycie 
kopaliny na swoje potrzeby 
z własnych nieruchomości, 
dla niektórych mieszkańców 
kończyło się ustaleniem takiej 
opłaty. Stąd pomysł kampanii 
informacyjnej prowadzonej 
przez OUG w Kielcach, której 
celem jest budowanie świa-
domości społeczeństwa w za-
kresie wydobywania kopalin 
i wyeliminowanie procederu 
prowadzenia eksploatacji bez 
wymaganej koncesji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. Prawo geologiczne i gór-
nicze możliwe jest wydoby-
wanie bez koncesji piasków 
i żwirów, przeznaczonych 
dla zaspokojenia potrzeb 
własnych osoby fizycznej, 
z nieruchomości stanowiących 
przedmiot jej prawa własności 
(użytkowania wieczystego), 
jeżeli jednocześnie wydoby-
cie będzie wykonywane bez 
użycia środków strzałowych, 
nie przekroczy 10 m3 w roku 
kalendarzowym i nie naruszy 
przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności 
takiej działalności jest zgło-
szenie z 7-dniowym wyprze-
dzeniem na piśmie do Okrę-
gowego Urzędu Górniczego 
w Kielcach (ul. Wrzosowa 
44, 25-211 Kielce). Każda 
inna działalność wydobywcza 
wymaga uzyskania koncesji 
starosty, marszałka lub mi-
nistra właściwego do spraw 
środowiska. 

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem tele-
fonu 41 344 44 86 lub drogą 
mailową ougkielce@wug.
gov.pl. 

/Red./
Oprac. na podstawie in-

formacji Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Kielcach 

Nie wydobywaj bez koncesji!
Jeśli na Państwa nieruchomości występuje piasek, żwir, torf czy inna kopalina, 
pamiętać należy, że chęć jej wydobycia poprzedzona musi zostać zgłoszeniem 
takiego zamiaru do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Tylko 
dzięki takiemu postępowaniu uniknie się opłaty podwyższonej, wynoszącej zgodnie 
z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej! 
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Niestety, wciąż wielu ludzi postrzega 
palenie śmieci jako szybki, nieszkodli-
wy sposób pozbycia się odpadów. Są to 
pozorne oszczędności, gdyż ilość ciepła, 
jak wytwarzana jest w wyniku spalania 
śmieci, jest o wiele mniejsza niż w przy-
padku użycia materiałów wysokoener-
getycznych. Nie zmniejsza to również 
opłaty za odpady za to skutki dla ludzi 
i środowiska mogą być dużo dotkliwsze. 

Wraz z dymem z domowego paleniska 
w powietrze uwalniane są setki, jeśli nie 
tysiące szkodliwych substancji. Spalanie 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucz-
nych, malowanego, konserwowanego 
drewna (np. ze starych mebli, sklejek, 
płyt wiórowych) prowadzi do znaczne-
go zanieczyszczenia powietrza, które 
wdychamy. W spalinach pochodzących 
ze spalania odpadów możemy znaleźć: 
pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek 

siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, 
rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, 
dioksyny. Przy spalaniu popularnego 
PVC, z którego wykonane są wykładzi-
ny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje 
chlorowodór, który w połączeniu z parą 
wodną tworzy kwas solny. Spalając pian-
ki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do 
powietrza emitowany jest cyjanowodór, 
który tworzy z wodą kwas pruski. Spala-
jąc sklejkę, płyty wiórowe przyczyniamy 
się do emisji formaldehydu. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie 
odpadów z tworzyw sztucznych, np. typu 
PET (worki foliowe, odpady z gumy czy 
lakierowane materiały). W wyniku spa-
lania tego typu odpadów emitowane są 
rakotwórcze dioksyny.

Piece domowe nie są przystosowane 
do spalania odpadów – panuje w nich 
dużo niższa temperatura niż w zakładach 

PRZYPOMINAMY,
PALENIE ŚMIECI TRUJE!!!
W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy Ozorków 
przypomina wszystkim mieszkańcom o ustawowym BEZWZGLĘDNYM 
ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach 
domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną 
środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców gminy 
Ozorków.

termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych, nie posiadają one również 
filtrów powietrza. Kominy naszych do-
mów są niskie, co powoduje, że trujący 
dym nie rozprasza się, a toksyny za-
wieszone są nisko w powietrzu, którym 
oddychamy my i inni, do tego osiadają 
na ubraniach. Oddychanie trucizną nie 
kończy się więc wraz z wejściem do 
domu. Dodatkowo warto pamiętać, że 
szkodliwe substancje działają  nie tylko 
na powietrze, ale i otaczającą nas przy-
rodę i wodę. Ponadto nieprawidłowo 
spalane odpady mogą doprowadzić do 
wytworzenia mokrej sadzy, która zatka 
przewód kominowy, a to już prosta dro-
ga do tego, by cofający się tlenek węgla 
„wrócił” do mieszkania czy domu, zatru-
wając domowników.

Apelujemy wiec o rozsądek i zasta-
nowienie się, co tak naprawdę nam się 
opłaca – czy niewłaściwe pozbywanie 
się odpadów poprzez ich spalanie, czy 
ważniejsze jest zdrowie nasze i naszych 
bliskich oraz możliwość oddychania nie-
zanieczyszczonym powietrzem.

Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UG Ozorków
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Pierwsze stacjonarne war-
sztaty dla uczniów klas I–III 
oraz oddziałów przedszkol-
nych miały miejsce 19 stycznia 
2021 r. Przy ich organizacji 
uwzględnione zostały wszyst-
kie aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa oraz wytycz-
ne Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Edukacji i Na-
uki oraz Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. Uczniowie 
w ramach zajęć „Odnawialne 

„O powietrze dbamy – zdrowo oddychamy” 
– projekt edukacji ekologicznej 
W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa 
w Modlnej zdobyła dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach 
i przedszkolach”. W ramach programu edukacji 
ekologicznej „O powietrze dbamy, zdrowo oddychamy” 
uczniowie wezmą udział w licznych warsztatach 
stacjonarnych, wycieczkach oraz konkursach 
ekologicznych. Łączna kwota dofinansowania projektu 
wynosi 23 700 złotych. 

źródła energii” wzięli udział 
w pokazach modeli elektrowni 
wiatrowych i wodnych oraz 
panelu fotowoltaicznego. 

Drugie warsztaty pod ha-
słem „Uwaga alarm smogowy” 
odbyły się tydzień później, 26 
stycznia 2021 r. Uczniowie po-
znali najważniejsze informacje 
dotyczące powstawania smogu 
oraz wykonali oryginalne 
przypinki z hasłami o ochronie 
powietrza. 

Do czerwca zaplanowano 
jeszcze siedem różnych war-
sztatów, m.in. „Odnawialne 
źródła energii”, „Jakie jest 
nasze powietrze”, „Naturalne 
oczyszczacze powietrza”, 
„Smog – współczesny prob-
lem współczesnych miast” 
czy „Dziura ozonowa – mit 
czy fakt”. Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży prowadzić będą 
wykładowcy Politechniki 
Łódzkiej w ramach działania 
„Drzwi zawsze otwarte” oraz 
agencja eventowa „Świat 
Przygód”. 

Uczniowie wezmą udział 
również w licznych konkur-
sach plastycznych („Las dba 
o klimat, my dbamy o las”), 
technicznych („Alternatyw-
ne źródła energii dla klima-
tu”), fotograficznych („Zoom 
na powietrze”), graficznych 
(„OZE – jestem na tak”) 

i multimedialnych („Zanie-
czyszczenie powietrza i ich 
szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie ludzi”). Dla najlep-
szych przewidziano upominki 
i gadżety ekologiczne. 

Zwieńczeniem projektu 
będzie zaplanowany na czer-
wiec 2021 r. szkolny hap-
pening ekologiczny („Dzień 
czystego powietrza”) oraz 
liczne wycieczki, m.in. do 
Wolińskiego Parku Narodo-
wego, Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego, Sulejow-
skiego Parku Krajobrazowe-
go czy kopalni i elektrowni 
Bełchatów. Miejmy nadzieję, 
że sytuacja epidemiologiczna 
w kraju pozwoli nam zrealizo-
wać wszystkie zaplanowane 
w projekcie działania. 

Rafał Nowak 
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej



www.ug-ozorkow.plGminniak

10

22 grudnia 2020 r. w Gmin-
nym Przedszkolu w Leśmierza 
dzieci z grupy 6-latków przed-
stawiły tradycyjne jasełka bo-
żonarodzeniowe. W tym roku 
niestety z uwagi na epidemię 
dzieci tego wyjątkowego cza-
su nie mogły przeżywać ze 
swoimi rodzicami czy bab-
ciami. Nie wpłynęło to jednak 

Jasełka 2020
Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji 
widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach 
w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział 
w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw 
kościelnych. Z czasem przedstawienia wielkanocne 
zachowały się tylko w nielicznych klasztorach. 
Natomiast bożonarodzeniowe rozpowszechniły się 
szeroko w całym kraju, że zaś treść ich jest związana 
z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, utrwaliła 
się ich nazwa – jasełka...

na piękno całego wydarzenia, 
gdyż dzieci włożyły dużo 
serca w swój występ. 

Jase łka  wprowadzi ły 
wszystkich w atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia. Świą-
teczny nastrój podkreślały 
niecodzienne stroje dzieci oraz 
bożonarodzeniowa dekoracja 
sali. Mali artyści z przeję-

ciem odtwarzali swoje role. 
Słychać było piękne polskie 
kolędy. Za przygotowanie 
pięknego widowiska odpo-
wiadała nauczycielka religii 
p. Aneta Jeziorska, która była 
reżyserem całego spektaklu, 
oraz wychowawczyni star-
szaków p. Anna Kawczyńska, 
która przygotowała dzieci do 
uroczystości. 

Radosne kolędowanie 
prowadzone było wspól-
nie z absolwentami naszego 

przedszkola – Natalią Łebe-
dowską, która nagrała i udo-
stępniła filmik z występu, 
oraz Jakubem Jeziorskim, 
odpowiedzialnym za piękną 
oprawę muzyczną. 

Link do filmiku umiesz-
czony jest na fanpage’u Gmin-
nego Przedszkola w Leśmierzu 
na portalu społecznościowym 
Facebook. 

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Dzień Babci i  Dzień 
Dziadka są świętami 
rodzinnymi, świeckimi, 
k t ó r e  n a  ś w i e c i e 
obchodzone są w różnych 
t e r m i n a c h .  D z i e ń 
Babci i Dzień Dziadka 
w Polsce świętujemy 
odpowiednio: 21 stycznia 
i 22 stycznia.

Dzień Babci i Dziadka 
w naszym przedszkolu to 
zawsze wyjątkowy dzień. 
W tym okresie wnuczęta 
mają okazję podziękować 
swoim babciom i dziadkom 
za opiekę, wsparcie i mi-
łość. Ważne, by pamiętać 
o złożeniu Im życzeń, bo 
przecież nic tak nie cieszy 
dziadków w dniu ich świę-
ta, jak widok kochających 
wnuków. 

Niestety obecna sytua-
cja związana z pandemią 
nie pozwoliła zaprosić na-
szych kochanych dziadków 
do przedszkola. Jednak 
wszystkie dzieci przygoto-
wały swoim dziadkom nie-
spodzianki wraz z serdecz-
nymi życzeniami zdrowia 
i uśmiechu. I my również 
dołączamy się do tych ży-
czeń.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola 
w Leśmierzu

Dzień 
Babci
i
Dziadka
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Podczas koncertu swoje 
umiejętności wokalne za-
prezentował Młodzieżowy 
Zespół „Józefinki” we współ-
pracy z nowo powstałym 
chórem  „Magdalenki”, dzia-
łającym przy parafii w Leźni-
cy Małej. Jedną z pierwszych 
osób, która pogratulowała 
uzdolnionej młodzieży wy-
stępu, była Katarzyna Łebe-
dowska z Zarządu Powiatu 
Zgierskiego. W ramach po-
dziękowań za wspaniały wy-
stęp artyści otrzymali także 
powiatowe upominki.

Młodzieżowy Zespół „Jó-

W Leśmierzu i Leźnicy Małej 
zaśpiewali najpiękniejsze kolędy
Kolędy, pastorałki, a także własne aranżacje znanych 
utworów i pieśni religijnych, rozbrzmiały w ostatnią 
niedzielę stycznia w kościołach w Leśmierzu i Leźnicy 
Małej. Dzięki koncertowi „Betlejemski Cud” mieszkańcy 
gminy Ozorków znów mogli poczuć klimat niedawnych 
świąt.

zefinki”, działający przy pa-
rafii pw. Opieki św. Józefa 
w Leśmierzu, powstał w sierp-
niu 2017 roku. W tym roku bę-
dzie obchodził 4-lecie swojej 
działalności. Opiekunami chó-
ru są małżonkowie: organista 
Arkadiusz Baranowski oraz 
Edyta Baranowska. Zespół 
można usłyszeć podczas kon-
certów okolicznościowych, 
kiermaszów świątecznych 
oraz akcji charytatywnych. 
Dodatkowo „Józefinki” zaj-
mują się oprawą muzyczną 
ślubów i chrzcin. Zespół gra 
na gitarach, tamburynach, 

grzechotkach, akordeonie, 
a nawet saksofonie. Znakiem 
rozpoznawczym chóru są 
niebieskie alby, które dodają 
im niezwykłego uroku. To 
głównie dzięki temu „Józe-
finki” lokalnie nazywane są 
„Niebieskimi Aniołami”. 

Z kolei chór „Magdalenki” 
działający przy parafii w Leź-

nicy Małej, powstał niedługo 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Mimo to, z dnia 
na dzień przybywa do niego 
coraz więcej chętnych dzieci 
i młodzieży, które wspólnie 
się inspirują i motywują do 
śpiewania.

Źródło: Starostwo 
Powiatowe w Zgierzu
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Mowa o „Programie CYBER.
MIL z klasą”. Polegać on będzie 
na utworzeniu klas o profilu „Cy-
berbezpieczeństwo i nowoczesne 
technologie informatyczne”. Pro-
gram zakłada kształcenie uczniów 
w zakresie informatyki z uwzględ-
nieniem zagadnień dotyczących 
cyberbezpieczeństwa, szczegól-
nie w obszarze bezpieczeństwa 
państwa. 

Oferta dla najlepszych
Ministerstwo Obrony Naro-

dowej postawiło bardzo wysokie 
kryteria. Aby zakwalifikować 
się do Projektu szkoła musiała 
spełnić szereg kryteriów formal-
nych, m.in. prowadzić działal-
ność dydaktyczno-wychowawczą 
w dziedzinie obronności państwa 
wpisaną w statut szkoły, posia-
dać klasy realizujące program 
z matematyki i informatyki lub 
matematyki i fizyki na poziomie 
rozszerzonym, uzyskać właściwą 
średnią wyników egzaminu ma-
turalnego z matematyki w ciągu 
ostatnich trzech lat, zgodę organu 
prowadzącego na współfinanso-
wanie programu. 

Wymagania były wyśrubowa-
ne, ale dzięki temu w programie 
uczestniczą najlepsi z najlepszych. 
Dla szkół to duże wyzwanie, ale 
również szansa na zaistnienie na 
wymagającym rynku edukacji 
i możliwość pozyskania najzdol-
niejszych uczniów. Dla uczniów 
to z pewnością bardzo wysoka 
poprzeczka, ale też konkretne 
umiejętności i niezwykle cenna 
wiedza w przyszłości. Wreszcie: 
kto nie chciałby być wśród naj-
lepszych? Ostatecznie do udziału 
w projekcie zakwalifikowano 16 
szkół z całej Polski. 

Trzy lata specjalistycznej 
edukacji
„CYBER.MIL z klasą” prowa-

dzony będzie przez 3 pierwsze lata 

Myślisz o wyborze szkoły średniej? 
Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!
To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich 
klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają 
się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu 
cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod 
patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program 
pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe 
warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje 
rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.

nauki w danym typie szkoły (licea 
i technika). W każdej klasie będzie 
ograniczona liczba uczniów – nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 15. 
Program nauczania obejmie takie 
obszary tematyczne jak: podstawy 
kryptografii, historia kryptografii, 
podstawy algorytmiki, podstawy 
cyberbezpieczeństwa, zarządzanie 
bezpieczeństwem danych i in-
formacji. Nauka w takiej klasie 
umożliwi uczniom zdobycie wie-
dzy i kompetencji z obszaru współ-
czesnych zagrożeń cyfrowych, 
zarządzania ryzykiem w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, bezpieczeń-
stwa systemów informacyjnych 
oraz kryptograficznych aspektów 
ochrony danych. 

W ramach kształcenia przewi-
dziano zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne z wykorzystaniem nowo-
czesnych systemów operacyjnych 
i pakietów obliczeń symbolicz-
nych. Planowane są także zajęcia 
zdalne w formie e-learningu, 
wizyty studyjne w jednostkach 
MON, instytutach naukowych 
oraz firmach z branży cyberbez-
pieczeństwa. 

Za koordynację i przebieg pro-
gramu odpowiada Biuro do spraw 
Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej” – doświadczo-
ne już w prowadzeniu tego typu 
projektów edukacyjnych. Nadzór 
merytoryczny sprawować będzie 
Narodowe Centrum Bezpieczeń-
stwa Cyberprzestrzeni oraz Woj-
skowa Akademia Techniczna. 

Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo Obrony Naro-

dowej udzieli szkołom wsparcia 
finansowego na realizację zadania. 
Środki te będą mogły wykorzystać 
m.in. na zakup sprzętu komputero-
wego, drukarek, tablic interaktyw-
nych, projektorów multimedial-
nych, licencji i oprogramowania, 
dostarczania usług internetowych. 

Oznacza to, że szkoły będą dobrze 
wyposażone, a z potrzebnych 
materiałów dydaktycznych uczeń 
będzie mógł korzystać na miejscu, 
bez potrzeby główkowania, jak 
i gdzie wykonać zadanie domowe 
czy prezentację.

Drzwi do kariery
Celem programu jest wy-

kształcenie potencjalnych kan-
dydatów na żołnierzy i pracow-
ników Sił Zbrojnych RP, w tym 
szczególnie do tworzonych Wojsk 
Obrony Cyberprzestrzeni. To 
oznacza, że dla większości ab-
solwentów udział w programie 
będzie wstępem do prestiżowych 
stanowisk w jednostkach podle-
głych MON. Z pewnością wśród 
tegorocznych ósmoklasistów jest 
dużo takich, którzy interesują się 
mundurem, a jednocześnie ich 
pasją jest informatyka. To oferta 
dla was idealna! A co, gdy nie 
masz sprecyzowanych planów 
albo boisz się, że nawet jeśli my-
ślisz o wojsku za kilka lat możesz 
zmienić zdanie? Nie martw się, 
to tylko propozycja. Potraktuj ją 
jako kolejne drzwi, które otwie-

rają się przed tobą. Dzisiaj walka 
z zagrożeniem w cyberprzestrzeni 
to wyzwanie już nie przyszłości, 
a teraźniejszości i zapotrzebowa-
nie na specjalistów w tej dziedzinie 
w armii będzie wyłącznie rosnąć. 
Również na rynku cywilnym 
potrzebni są specjaliści w tej 
dziedzinie: przecież trudno wy-
obrazić sobie przedsiębiorstwo, 
które działa w oparciu o system 
informatyczny i nie chce chronić 
wysiłku swoich pracowników czy 
danych klientów. Zatem nic, czego 
się nauczysz, się nie zmarnuje.

Lista szkół zakwalifikowanych 
do programu oraz szczegółowe 
informacje o projekcie znajdziesz 
tutaj: https://www.wojsko-polskie.
pl/cyber-mil-z-klasa/ Sprawdź, 
która z nich jest najbliżej Ciebie. 
O zasadach rekrutacji, formal-
nościach, jakie musisz spełnić, 
aby zostać uczniem CYBER.
MIL z klasą, dowiesz się z komu-
nikatów na stronie internetowej 
wybranej przez siebie szkoły lub 
telefonicznie. 

Źródło: 
www.wojsko-polskie.pl
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Naturalnie, najpierw nale-
żało pochylić się nad osobami 
najstarszymi, gdyż Oni są 
najbardziej narażeni. Dlatego 
nasi seniorzy mogą w pierw-
szej kolejności korzystać z tej 
dobrowolnej formy zwalczania 
skutków koronawirusa. 

Po szczęśliwym przejściu 
kolejnych etapów związanych 

Trwają szczepienia w Sokolnikach 
przeciwko COVID-19
Narodowy Program Szczepień ma nas uchronić przed 
skutkami niebezpiecznego koronawirusa SARS-
CoV-2, rozprzestrzeniającego się drogą kropelkową 
i wywołującego u mniej odpornych osób chorobę układu 
oddechowego o nazwie COVID-19. Zakłada się, że duży 
odsetek zaszczepionych powstrzyma rozwój epidemii, 
a nasz naród zyska potrzebną odporność na wirusa.

z prawidłowym przebiegiem 
szczepienia, zarejestrowani 
wcześniej pacjenci – po przy-
byciu do Ośrodka Zdrowia 
w Sokolnikach-Parceli udają 
się najpierw na badanie lekar-
skie, by następnie przejść do 
sąsiedniego gabinetu, gdzie 
panie pielęgniarki robią za-
strzyk szczepionką przeciwko 

Covid-19. Zaszczepieni po jej 
przyjęciu, muszą jeszcze przez 
jakiś czas pozostać w pocze-
kalni – pod obserwacją pań 
pielęgniarek. To zapewne 
wymóg medycznych procedur 
– dla pewności, że wszystko 
przebiega właściwie i zaszcze-
piona osoba pojawi się ponow-
nie – po 21 dniach – po drugą 
dawkę szczepienia. 

Godnym uwagi jest fakt, 
że w akcję szczepienia została 
włączona jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej Solca 
Wielka w zakresie transpor-
tu osób mających trudności 
w dotarciu do punktu szczepień 
GZOZ w Sokolnikach-Parceli. 

Prezes OSP Tadeusz Maj-
chrzak zadysponował w tym 
celu Volkswagena T4 VAN, 
będącego na wyposażeniu 
straży ogniowej w Solcy Wiel-
kiej. Co prawda, dzisiaj zmo-
toryzowanych mieszkańców 
nie brakuje, ale należy być 
przygotowanym na pomoc oso-
bom, które zechcą z transportu 
oferowanego przez strażaków 
skorzystać. Ponadto, strażacki 
Volkswagen swą konstrukcją 
kabiny zapewnia o wiele wię-
cej miejsca dla pasażerów niż 
przeciętny samochód osobowy. 

Podobnie sprawa wygląda 
w odniesieniu do warunków 
pogodowych, gdyż zimowa 
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aura z opadami śniegu nie 
sprzyja samochodowym podró-
żom, natomiast w przypadku 
Volkswagena T4 ze strażacką 
obsługą pasażerowie mogą się 
czuć bezpiecznie. Należy też 
przewidzieć potrzebę wzmoc-
nienia kadrowego obsługi 
transportera, czy to na oko-
liczność trudnych warunków 
atmosferycznych, czy też na 
wypadek zaburzeń czynności 
ruchowych przewożonych pa-
cjentów, którym należy udzie-
lić niezbędnej pomocy. Dlatego 
też Prezes Tadeusz Majchrzak 
z myślą o takich osobach, by 
łatwiej było wypełniać misję 
pomagania przede wszyst-
kim szczepionym seniorom 
– podjętą wspólnie z Wójtem 
Gminy Ozorków Tomaszem 
Komorowskim – zaprosił do 
współpracy druha Mariana 
Kochańskiego, gospodarza 
jednostki OSP Solca Wielka. 

Dzisiaj nie wiemy jeszcze 
jak długo potrwa ta strażacka 
akcja zainicjowana przez Wo-
jewodę Łódzkiego przeciw 
COVID-19, natomiast poten-
cjalni pasażerowie przewozów 
do sokolnickiego GZOZ-u na 
szczepienia mogą w dalszym 
ciągu liczyć na strażacką po-
moc. 

Również wśród braci stra-
żackiej w gminie Ozorków ist-
nieje świadomość, że zakaże-
nie wywołane koronawirusem 
SARS-CoV-2, skutkującym 
groźną chorobą COVID-19, 
przy braku fachowej wiedzy 
o zagrożeniu dla zdrowia – 
zmuszają mieszkańców do 
podporządkowania się właś-
ciwym regułom postępowania 
w tym względzie. 

Nie ma innego wyjścia 
– musimy wszyscy uzbroić 
się w cierpliwość mając na 
uwadze szczęśliwy powrót 

do normalności. Pojawienie 
się w naszym życiu wirusa 
doprowadziło do wstrzyma-
nia większości codziennych 
ludzkich działań, z wyjątkiem 
obowiązków zawodowych 
i podstawowych potrzeb życio-
wych. Wciąż należy pamiętać 
o obowiązujących zasadach 
bezpieczeństwa – zachowa-
niu dystansu społecznego, 

obowiązku zasłaniania twa-
rzy i stosowaniu środków 
dezynfekcji. Mając nadzieję, 
że koronawirusowa rzeczy-
wistość nie zakłóci naszych 
dalekosiężnych zamiarów, 
lepiej dobrowolnie poddać się 
szczepieniom przeciwko CO-
VID-19. Czekamy na rychłe 
ustąpienie epidemii.

Pao
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Wbrew wszelkim domy-
słom o doskwierających trud-
nościach takim właśnie firmom 
w okolicznościach światowej 
pandemii, szef ozorkowskich 
spółdzielców-handlowców 
z ulicy Prostej tak jak zawsze 
zrelacjonował, aczkolwiek 
w sposób nieco powściągliwy, 
bez emocji czy też mocnych 
dygresji – aktualną sytuację 
ekonomiczną GS-u. 

Bezsprzecznie dobrą in-
formacją jest opis funkcjo-
nujących w terenie placówek 
handlowych, które w minio-
nym roku zwiększyły swoje 
obroty. Chciał, nie chciał, 
trzeba to uznać za pozytywny 
aspekt działalności handlow-
ców w warunkach powszechnie 
obowiązujących koronawi-
rusowych obostrzeń. Po pro-

Co słychać w ozorkowskim GS-sie
(w czasie pandemii)
Jak funkcjonuje – znana dość dobrze naszym mieszkańcom – Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie w czasie pandemii? Z takim pytaniem 
wstąpiłem niedawno do głównego gabinetu ozorkowskiego GS-u, gdzie od wielu 
już lat firmą zarządza Prezes Dariusz Szpakowski, wspierany na co dzień przez 
specjalistkę od finansów – członka Zarządu Czesławę Gieragę i zapewne pozostałe 
osoby funkcyjne mające określony wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni. 

stu w takich okolicznościach 
mieszkańcy wolą mieć blisko 
swój sklep i z tego korzystają, 
a ponadto sieć „geesowskich” 
sklepów nie ma sobie nic do 
zarzucenia, placówki są za-
dbane, dobrze zaopatrzone, 
z doświadczonym personelem. 

Co prawda sklep w Skotni-
kach został w ostatnim czasie 
zamknięty, ale tamtejsza lo-
kalizacja nie sprzyjała uzyski-
waniu wymaganych obrotów, 
prawdopodobnie z powodu 
niewielkiej ilości klientów. 
W pozostałych przypadkach 
– można śmiało powiedzieć – 
następuje ugruntowanie pozy-
cji sklepów funkcjonujących, 
w większości na potrzeby 
lokalnych społeczności. 

Zapewne też nasi miesz-
kańcy zauważyli, że od nie-

dawna zafunkcjonował nowy 
sklep GS-u w Ozorkowie przy 
placu Jana Pawła II, w miejsce 
zlikwidowanej placówki mle-
czarni. – To była dobra decyzja 
– mówi prezes Szpakowski 
– opłaciła się niewielka inwe-
stycja w urządzenie sklepu, bo 
następuje systematyczny przy-
rost obrotów. Stoisko z nabia-
łem również się tam znajduje 
lecz jest zaopatrywane przez 
mleczarnię z Łasku. Planuje 
się także dostarczanie tych wy-
robów do sklepu w Leśmierzu. 
Nasze sklepy pozwoliły nam 
przetrwać trudny okres – kon-
tynuuje prezes – najbardziej 
w czasie pandemii ucierpiała 
hurtownia warzyw, która re-
alizuje „Program dla szkół”, 
a przecież szkoły nie funkcjo-
nują i nie ma zamówień. 

Pan Prezes nie ukrywa 
więc, że odbudowanie przy-
chodów z pracy hurtowni za-
leży od powrotu wszystkich 
dzieci do szkół. Stopniowo to 
następuje, lecz wypracowanie 
poprzednich obrotów jest uwa-
runkowane nauką stacjonarną 
pozostałych klas w szkołach. 
Wyraźnie też podupadło zaopa-
trzenie gastronomii, co również 
odbiło się na prosperowaniu 
hurtowni warzyw. 

O wiele lepiej natomiast 
wypada handel węglem, a GS 
„SCh” w Ozorkowie jest auto-
ryzowanym sprzedawcą Pol-
skiej Grupy Górniczej, co 
daje firmie dostęp do każdej 
polskiej kopalni. Szeroka oferta 
opału przygotowywana pod 
dachem wychodzi naprzeciw 
potrzebom właścicieli róż-
nych pieców, wyraźnie zwięk-
sza się zapotrzebowanie na 
ekogroszek. Zmagazynowany 
asortymentowo towar handlo-
wy potrafi zadowolić stałych 
klientów, którzy sięgają nadal 
po węgiel, mimo wielu innych 
możliwości preferowanych 
przez współczesne proekolo-
giczne wyzwania. 

Pewna stabilizacja idzie 
również od naszych rolników 
zaopatrujących się w pasze 
i nawozy sztuczne. Dlatego też 
ma nastąpić konsolidacja „bu-
dowlanki” z punktem sprzeda-
ży nawozów i pasz – powstanie 
market rolniczo-ogrodniczo-
-budowlany w jednej obszernej 
hali magazynowej. 

Kolejny filar działalno-
ści Spółdzielni to tradycyjna 
piekarnia, która też ucierpiała 
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na skutek rozwijającej się 
pandemii – nastąpił z różnych 
względów spadek popytu na 
pieczywo, zwłaszcza bułki, 
którymi na co dzień zajadają 
się dzieci szkolne. Ponadto 
wiele piekarni podnosi ceny 
pieczywa z powodu wzrostu 
cen surowców i również prezes 
Dariusz Szpakowski zapowia-
da niewielkie podwyżki, ponie-
waż w obecnych warunkach nie 
da się tego uniknąć. 

Mimo tego wprowadza się 
w GS-owskiej piekarni nowe 
wyroby, np. chleb z czarnusz-
ką, który już został dobrze 
oceniony podczas degusta-
cji w podległych sklepach, 
działających głównie na tere-
nie miasta i gminy Ozorków. 
Systematycznie poszerza się 
również asortyment chlebów 
żytnich, polecanych konsu-
mentom przez dietetyków. 

Warto też przypomnieć, 
że GS Ozorków jest człon-
kiem Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, 
zajmującej się promowaniem 
wielu wyrobów lokalnych 
producentów. Miejscowi kon-
sumenci smacznego pieczywa 
oraz pączków z GS-owskiej 
piekarni znają dobrze tę mar-
kę, ale z myślą o pozyskiwaniu 
nowych klientów prowadzi się 
akcje promocyjne we współ-
pracy z Polską Izbą Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. 
Pieczywo z GS-su sprzedaje 
się – oprócz miejscowych 
sklepów firmowych – w wielu 
punktach handlowych miasta 
Łodzi, w Zgierzu, Łęczy-
cy, Aleksandrowie Łódzkim 

i okolicznych miejscowoś-
ciach. 

Trzeba też dodać, że dzięki 
współpracy z Izbą, Ozorkow-
ski GS miał okazję dostarczyć 
swój chleb na Dożynki Pre-
zydenckie 2020 w Warsza-
wie. Jak widać, w warunkach 
pandemii firma działa dość 
skutecznie, lecz nie omieszkała 
również skorzystać z pomocy 
finansowej oferowanej w tym 
czasie przez państwo. Jesienią 
ub. roku wnioskowano o takie 
wsparcie – dofinansowanie dla 
średnich firm z Państwowego 
Funduszu Rozwoju. Tą drogą 
uzyskano milion zł bezprocen-
towej pożyczki, która będzie 
w części umorzona, jeśli zo-
stanie utrzymana działalność 
i zatrudnienie na podobnym 
poziomie. 

Na horyzoncie pozostają 
również plany dobrej współ-
pracy z członkami Spółdzielni, 
m.in. imprezy integracyjne czy 
też wspólna turystyka z udzia-
łem pracowników, w tym 
również bardzo odmłodzonej 
części załogi. To wszystko ma 
powrócić, gdy tylko zaistnieją 
ku temu odpowiednie możli-
wości. – Póki co, należy syste-
matycznie rozwijać działalność 
Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Ozorkowie – skonstatował 
Prezes Dariusz Szpakowski – 
również poprzez utrzymywanie 
kontaktów z podobnymi firma-
mi, szczególnie u nas w Ozor-
kowie jak PSS Społem, Bank 
Spółdzielczy czy Ozorkowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Tam GS Ozorków ma również 
swoich klientów.               Pao
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Celem konkursu było budzenie wrażliwości poety-
ckiej u dzieci, doskonalenie umiejętności językowych 
oraz rozwijanie uzdolnień literackich. Zadaniem uczest-
ników biorących udział w konkursie było samodzielne 
napisanie wiersza o treści zgodnej z tematem. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kilka wierszy 
nadesłanych przez najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Podsumowanie konkursu oraz fotorelacja z 
odbioru nagród zamieszczone zostaną w marcowym 
wydaniu Gminniaka. 

Zachęcamy do obserwowania naszej strony interne-
towej www.gok-lesmierz.pl, na której systematycznie 
umieszczamy zajęcia muzyczne, informatyczne, pla-
styczne z instruktażem oraz materiały edukacyjne. 

Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu

Co słychać w GOK?

W lutym ogłosiliśmy walentynkowy konkurs 
poetycki „Ach ta miłość”, skierowany do dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. Walentynki były 
wspaniałą okazją, aby zadedykować utwór poetycki 
ukochanej osobie.

„Miłość”

Płynie miłość przez morza 
i rzeki.
Idzie do swej ukochanej. 
By spojrzeć w głębie, 
jej czarujących oczu. 
Zakraść się jej do serca. 
Obdarzyć prezentem, 
bo dziś ich święto 
14 LUTY!

„Moja miłość”

Moja mała siostrzyczko 
– Jesteś moją miłością!
Kocham Twój uśmiech 
uroczy,
Twoje rzęsy, usta, oczy…
Kocham, kiedy gaworzysz
I pełzasz na brzuszku 
– Ty mój kochany Okruszku
Wyglądasz słodko, 
kiedy śpisz 
– Moja mała Stokrotko!
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W końcu stycznia 
br. rodzina Palmow-
skich z Czerchowa 
okryła się żałobą, gdyż 
odszedł na wieczny 
spoczynek, umęczo-
ny wprzódy chorobą 
nowotworową druh 
Tadeusz Palmowski 
– wieloletni członek 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czerchowie. 
Szanując dobrze pojętą 
prywatność i prawo 

najbliższej rodziny do spokoju w czasie żałoby, nie można 
jednak poprzestać tylko na krótkiej modlitwie w intencji zmar-
łego, gdyż pamięć o śp. druhu Tadeuszu zachowana w umy-
słach braci strażackiej to niedawne wspomnienia o wzorowym 
strażaku, który przez większość swojego życia – skutecznie 
wspierał organizację strażacką w Czerchowie. 

W takich momentach druhowie strażacy z Czerchowa są 
zawsze jednomyślni i zdyscyplinowani, meldują się ze sztan-
darem organizacji, trzymają straż i na własnych barkach niosą 
trumnę z ciałem zmarłego od kościoła do samego grobu na 
cmentarzu grzebalnym. 

Mszę świętą żałobną za spokój duszy zmarłego parafianina 
sprawował w dniu 27 stycznia 2021 r. proboszcz Parafii pw. 
Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Modlnej ks. Piotr Bratek. Pożegnanie – pod przewodem 
ks. Bratka – bliskiej osoby w rodzinie państwa Palmowskich, 
jak również członka miejscowej straży ogniowej, ukoiło za-
pewne ból wszystkich najbliższych, a także smutek kolegów 
ze strażackiego szeregu. 

Druh Tadeusz znał swoje miejsce w szeregu i godnie wy-
pełniał obowiązki, a swym pogodnym usposobieniem na pewno 
dość dobrze wpływał na efektywne współdziałanie w jednostce 
OSP. Jego przystąpienie do organizacji datuje się na rok 1972, 
a więc uczestniczył w wielu ważnych zadaniach rozwijającej 
się wówczas jednostki OSP Czerchów. Jako kierowca samo-
chodu pożarniczego był zawsze na pierwszej linii, zarówno 
przy akcjach ratowniczo-gaśniczych jak i podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych. Kierownictwo jednostki doceniało 

pracowitość oraz zalety organizacyjne druha Tadeusza powie-
rzając Jemu właśnie odpowiedzialne funkcje w organizacji, 
takie jak gospodarz i z-ca komendanta. 

Wdzięczność przełożonych to również strażackie wyróżnie-
nia w postaci medali – brązowego i srebrnego „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, przyznanych przez uprawnione władze Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, a także odznaki za „Wysługę 
lat” – 45-ciu, przyznanej przez Zarząd Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie, którą otrzymał dh 
Tadeusz podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka na św. 
Floriana 2017 roku. Wszystko to za działalność społeczną dla 
dobra jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie, 
która istnieje do dziś dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy 
takich właśnie mieszkańców jak śp. Tadeusz Palmowski. 

Tak też zapewne myślała większość żałobników uczestni-
czących w pochówku w Modlnej. W ostatniej drodze – w or-
szaku żałobnym – oprócz pogrążonej w żalu rodziny, wielu 
sąsiadów i znajomych, 
maszerowali zawsze 
wierni i zorganizowani 
druhowie strażacy z jed-
nostki Straży Ogniowej 
w Czerchowie, którzy 
byli z druhem Tadeu-
szem Palmowskim do 
samego końca. Cześć 
Jego pamięci!

Pao

Pożegnano druha Palmowskiego
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