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Kwiecień, pomimo dość chłodnych temperatur, 
sprawia, że na każdym kroku szukamy śladów budzą-
cej się do życia przyrody. Pierwsze pąki na drzewach 
i krzewach, pojedyncze źdźbła traw czy śpiew ptaków 
zachęcają do spacerów, szczególnie teraz, gdy w skutek 
lockdownu zamknięte są kina, teatry, restauracje i galerie 
handlowe. 

Po jednym z takich spacerów, dzięki Państwa in-
terwencji o dzikim wysypisku zużytych części samo-
chodowych, zlokalizowanym na przedłużeniu ulicy 
Sienkiewicza w Sokolnikach-Lesie w kierunku miej-
scowości Modlna, powstał artykuł, który pierwotnie 
został zamieszczony na profilu Gminy Ozorków na 
portalu społecznościowym Facebook, a który prze-
czytacie Państwo na str. 4 (swoją drogą zachęcam do 
polubienia naszego fanpage’a – www.facebook.com/
Gmina-Ozorków, gdzie publikujemy ważne dla miesz-
kańców gminy informacje).

To nie pierwszy artykuł poświęcony porzuconym 
śmieciom, jednak uwagę przykuła dyskusja, jaka wy-
wiązała się pod zamieszczonym postem. Skłania ona 
do dołożenia przez Gminę Ozorków jeszcze większych 
starań, aby dotrzeć do jak większej liczby mieszkańców 
z akcją informacyjną na temat gospodarowania odpa-
dami, by koniec końców społecznie potępiać zachowa-
nie osób nielegalnie pozbywających się odpadów, za 
wywóz których powinni zapłacić. Rozwiązaniem nie 
jest natomiast zrzucanie winy na samorząd, ponieważ 
to nie samorząd odpowiedzialny jest za kształt ustawy 
o gospodarce odpadami. 

Na zakończenie tematu dzikich wysypisk pozwolę 
sobie przytoczyć słowa pani Premier Wielkiej Brytanii 
Margaret Thatcher, która podczas jednego z przemówień 
powiedziała słynne zdanie: „Nie ma czegoś takiego jak 
publiczne pieniądze…”. To, że nasz samorząd uprząt-
nie to dzikie wysypisko jest pewne, ale nie zrobi tego 
za swoje pieniądze, tylko za nasze wspólne – Państwa 
i moje, które z podatków nas wszystkich wpływają do 
budżetu Gminy Ozorków, a które mogłyby być wydat-
kowane na budowę chodników, modernizację dróg czy 

tworzenie placów zabaw. Pamiętajmy o tym, a już od 
przyszłego numeru „Gminniaka” zapraszam do cyklu 
poświęconego odpadom. Będzie to kompendium wie-
dzy, m.in. na temat tego, co robić z „trudnymi” odpada-
mi, jak je segregować oraz gdzie oddawać.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Pozdrawiam serdecznie 

Tomasz Komorowski 
Wójt Gminy Ozorków
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KONKURS!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy  
– nr 4. Zadaniem czytelników pragnących wziąć 
udział w losowaniu nagród jest zgromadzenie 
wszystkich sześciu kuponów. Dalsze informacje 
podamy na kolejnych kuponach.

– Korzystający z drogi 
wiedzą, że posiada ona na-
wierzchnię bitumiczną w bar-
dzo złym stanie. Ponieważ 
droga stanowi ważny ciąg 
komunikacyjny dla miesz-
kańców Opalanek, których 
większość to przedsiębiorcy 
branży rolno-spożywczej, 
postanowiliśmy ubiegać się 

Pół miliona złotych na modernizację 
drogi w Opalankach
Grant w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych otrzymała Gmina Ozorków na 
przebudowę drogi gminnej nr 120123E w Opalankach. 
Dzięki pozyskanym środkom remontowi zostanie pod-
danych 1400 mb nawierzchni. 

o dotację na przeprowadzenie 
prac. Przebudowana droga 
będzie doskonałym połącze-
niem z miastem Ozorków 
oraz sąsiednimi miejscowoś-
ciami o charakterze usługo-
wo-handlowym, co ważne 
droga znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 
91 – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komo-

rowski. 
Przebudowa drogi wpły-

nie na ogólną poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego, przyczyni 
się do ograniczenia emisji 
spalin do powietrza i hałasu do 
środowiska, a także zwiększy 
atrakcyjność tego terenu pod 
względem mieszkaniowym 
i inwestycyjnym. Dzięki od-
powiedniemu wyprofilowa-
niu jezdni oraz wykonaniu 
oczyszczenia przydrożnych 
rowów, inwestycja zapobieg-
nie zalewaniu pobliskich pól 
uprawnych podczas obfitych 
opadów deszczu. Moderni-
zacja drogi wpłynie także 
na skrócenie czasu dotarcia 
służb ratunkowych do np. 
akcji gaśniczo-ratowniczych 
podczas wystąpienia poża-
rów, zdarzeń drogowych czy 
skutków zmian pogodowych.

– W imieniu swoim oraz 
mieszkańców pragnę podzię-
kować Posłowi na Sejm RP 
Panu Markowi Matuszewskie-
mu za pomoc Gminie Ozor-
ków w pozyskaniu pół miliona 
złotych na przebudowę drogi 
w Opalankach. W styczniu 
w biurze poselskim rozmawia-
liśmy z Panem posłem o roz-
woju naszej Gminy, w tym 
o potrzebach inwestycyjnych. 
Pan poseł zapewnił, że dołoży 
wszelkich starań, by środki 
rządowe trafiły także do naszej 
gminy, a dziś mogę mieszkań-
com Opalanek powiedzieć, że 
przystępujemy do moderniza-
cji drogi – dodaje wójt Tomasz 
Komorowski. 

Koszt zadania szacowany 
jest na ponad 775 000,00 zł. 
O przebiegu prac będziemy in-
formować Państwa na bieżąco 
na łamach naszego miesięcz-
nika.                               /Red./

KOMUNIKAT
W związku z wpro-

wadzanymi przez Rząd 
obostrzeniami oraz znacz-
nym wzrostem zakażeń 
koronawirusem, w trosce 
o bezpieczeństwo i zdro-
wie Mieszkańców Gmi-
ny Ozorków, Klientów, 
a także Pracowników Urzędu Gminy Ozorków, prosimy 
o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

APELUJEMY
o załatwianie wszelkich spraw niewymagających oso-

bistej wizyty w Urzędzie w sposób następujący:
l drogą telefoniczną: 42 277 14 44 lub 503 193 621,
l elektroniczną: gmina@ug-ozorkow.pl,
l za pośrednictwem platformy e-PUAP: (/1020062/skryt-

ka),
l za pośrednictwem korespondencji pocztowej przesła-

nej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 
95-035 Ozorków

l za pośrednictwem skrzynki /urny/ stojącej przy 
drzwiach wejściowych wewnątrz budynku w godzinach 
pracy Urzędu.
W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu 

załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny:
42 277 14 44; 42 277 14 45; 503 193 621

lub e-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Wpłaty prosimy dokonywać za pośrednictwem banko-

wości elektronicznej.
Wójt Gminy Ozorków

/-/ Tomasz Komorowski
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– Takie zachowanie nie są i nie będą 
akceptowane zarówno przez okolicznych 
mieszkańców, i tu wielki ukłon w kierun-
ku postawy obywatelskiej, informującej 
o zdarzeniu na profilu grupy „Stali i se-
zonowi mieszkańcy Sokolnik-Lasu” na 
portalu społecznościowym Facebook, 
jak i władze Gminy Ozorków – mówi 
zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian 
Lemański.

W najbliższym czasie nielegalne wy-
sypisko zostanie zlikwidowane, jednak 
na dłuższą metę nie rozwiązuje to prob-
lemu uporczywego śmiecenia, dlatego 
zwracamy się do Państwa o zgłaszanie 
wszystkich przypadków wwożenia śmieci 
do lasów, robienie zdjęcia tablic rejestra-
cyjnych samochodów telefonem komór-
kowym i przesłanie do naszego Urzędu. 

– Osoby łamiące prawo nie mogą czuć 
się bezkarnie. Niszczenie środowiska na-
turalnego to jedno, drugie to horrendalne 
koszty wywozu śmieci, które ponieść 
powinna osoba zarabiająca na, w tym 
przypadku, naprawie samochodów, a nie 
wszyscy mieszkańcy gminy. Bardzo 
proszę – nie bądźmy bierni, reagujmy – 
dodaje zastępca Wójta Marian Lemański.

/Red./

Droga 
gminna 
to nie 
śmietnik!
Każdy przedsiębiorca prócz zysków, 
musi liczyć się także z kosztami 
wynikającymi z prowadzenia fir-
my. Niedopuszczalnym jest, by 
oszczędzać na wywozie śmieci, 
powstających na skutek działalności 
gospodarczej, na rzecz wywożenia 
odpadów do lasów czy porzucania 
ich przy okolicznych drogach, jak 
miało to miejsce na przedłużeniu 
ulicy Sienkiewicza w Sokolnikach-
-Lesie w stronę wsi Modlna. Gmina 
Ozorków złożyła już w tej sprawie 
doniesienie do Komisariatu Policji 
w Ozorkowie. 
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Jeśli posiadasz psa lub kota 
i mieszkasz na stałe na terenie 
gminy Ozorków, możesz ubiegać 
się o sfinansowanie zabiegu ste-
rylizacji swojego pupila w Urzę-
dzie Gminy Ozorków.

Dodatkowe informacje udzielane są 
pod numerem telefonu 42 277 14 44 
wew. 114. Wnioski dostępne są na stronie 
www.ug-ozorkow.pl. Program realizo-
wany będzie do wyczerpania środków 
finansowych.

Darmowa 
sterylizacja 
zwierząt 
dla 
mieszkańców 
gminy 
Ozorków
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XXXVIII sesja Rady Gminy Ozorków

Pierwsza uchwała doty-
czyła przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2025. 
Celem programu jest zwięk-
szenie skuteczności przeciw-
działania przemocy w rodzinie 
oraz inicjowanie i wspieranie 
działań polegających na pod-
noszeniu świadomości spo-
łecznej w zakresie przyczyn 
i skutków przemocy w ro-
dzinie. Program kierowany 
jest do ogółu społeczeństwa, 
w tym osób i rodzin zagrożo-
nych przemocą w rodzinie, jak 
również do właściwych służb 
realizujących zadania z zakre-
su przemocy w rodzinie. 

Drugi akt prawny związa-
ny był z przyjęciem Progra-
mu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ozorków 
w roku 2021. W tym roku 
na zapewnienie opieki oraz 
przeciwdziałanie bezdom-

ności zwierząt domowych, 
w szczególności psów oraz 
zwierząt gospodarskich, a tak-
że zapewnienie opieki kotom 
wolno żyjącym przeznaczo-
no 203 730,40 zł. Środki 
te wydatkowane będą m.in. 
na zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsc w schro-
nisku dla zwierząt, opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym ich dokarmianie; odła-
wianie bezdomnych zwierząt, 
obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroni-
sku, usypianie ślepych mio-
tów, zapewnienie całodobo-
wej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwie-
rząt, prewencyjną kastrację 
i sterylizację psów i kotów 
właścicielskich oraz kotów 
wolno żyjących, a także trwałe 
znakowanie zwierząt poprzez 
wszczepienie elektronicznego 
mikroczipa. Opiekę odłowio-
nym bezdomnym zwierzętom 
domowym zapewnia schro-
nisko dla zwierząt z siedzibą 

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 25 marca br. gminni radni pochylili się nad dzie-
sięcioma aktami prawnymi. Jakie uchwały zostały podjęte i co oznaczają one dla 
mieszkańców – o tym w relacji poniżej. 

w miejscowości Jasionka, ul. 
Skośna 15, natomiast odło-
wione zwierzęta gospodarskie 
przewiezione zostaną do go-
spodarstwa rolnego pn. Go-
spodarstwo Rolne Jan Karolak 
z siedzibą w Czerchowie 46. 

Trzecia z podjętych na 
marcowej sesji uchwał do-
tyczyła rozpatrzenia petycji 
dotyczącej informacji o zagro-
żeniach życia i zdrowia oby-
wateli i przyszłych pokoleń 
Polaków związanych z niebez-
piecznymi szczepionkami na 
SARS-CoV-2. 5 stycznia br. 
do Urzędu Gminy Ozorków 
wpłynęło pismo dotyczące 
informacji o zagrożeniach 
życia i zdrowia obywateli 
i przyszłych pokoleń Pola-
ków związanych z niebez-
piecznymi szczepionkami na 
SARS-CoV2 oraz 15 stycznia 
br. złożone zostało do niego 
uzupełnienie. Obydwa pisma 
zostały zakwalifikowane jako 
petycje, które Przewodniczący 
Rady Gminy Ozorków przeka-
zał do Komisji Skarg, Wnio-

sków i Petycji Rady Gminy 
Ozorków. Po zapoznaniu się 
z opinią Komisji postanowio-
no nie uwzględnić petycji, po-
nieważ Rada Gminy wykonuje 
zadania określone w art. 18 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnych, 
a w treści ww. artykułu nie 
mieści się żądanie zawarte 
w złożonej petycji. 

Czwarty akt prawny zwią-
zany był z pozostawieniem 
petycji bez rozpatrzenia. 19 
lutego 2021 roku do Urzędu 
Gminy Ozorków wpłynęło 
pismo w sprawie udzielenia 
informacji publicznej oraz 
w drugiej części tego pisma, 
skierowanej do Rady Gminy, 
wskazano o podjęcie działań 
mających wpływ na poprawę 
jakości życia oraz podniesie-
nia świadomości wśród miesz-
kańców w zakresie stosowania 
środków chwastobójczych. 
Drugą część ww. pisma za-
kwalifikowano jako petycję, 
którą Przewodniczący Rady 
Gminy Ozorków przekazał 
do Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Gminy 
Ozorków. Komisja dokonała 
oceny formalno-prawnej pe-
tycji zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach. Analiza pety-
cji wskazała, że nie spełnia 
ona warunków formalno-
-prawnych wymaganych ww. 
ustawą – petycja nie zawiera 
wskazanego miejsca zamiesz-
kania ani siedziby podmiotu 
wnoszącego petycję, w związ-
ku z powyższym na podstawie 
art. 7 ust. 1 petycję pozosta-
wiono bez rozpatrzenia. 

Rozpatrzenie petycji do 
tutejszej Rady Gminy do-
tyczącej opinii w sprawie 
przeprowadzenia Referen-
dum Ludowego było piątym 
aktem prawnym, nad którym 
procedowali gminni radni. 
W dniu 25 lutego 2021 r. do 
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Rady Gminy wpłynęło pismo 
o opinię ws. przeprowadzenia 
Referendum Ludowego, które 
na podstawie treści żądania 
zakwalifikowano jako petycję. 
Przewodniczący Rady Gminy 
Ozorków przekazał petycję 
do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gmin Ozorków. 
Po zapoznaniu się z opinią 
Komisji postanowiono nie 
uwzględnić petycji, ponie-
waż Rada Gminy wykonuje 
zadania określone w art. 18 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnych, 
a w treści ww. artykułu nie 
mieści się żądanie zawarte 
w złożonej petycji. 

Następnie radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustale-
nia lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Ozorków, położonych 
przy drogach, których zarząd-
cą jest Gmina Ozorków oraz 
określenia warunków i zasad 
korzystania z tych przystan-
ków. Przyjęcie aktu prawnego 
związane było z aktualiza-
cją wykazu przystanków, do 
którego zostały dodane przy-
stanki: Celestynów III w miej-
scowości Celestynów (wiata 
posesji nr 8b) oraz Cedrowice 
III w miejscowości Cedrowice 
(posesja nr 11). 

S iódma  z  pod ję tych 
uchwał dotyczyła wydzierża-
wienia nieruchomości poło-
żonej w obrębie geodezyjnym 
Sokolniki-Las przy ul. Stani-
sława Wigury 28 na okres 10 
lat w trybie bezprzetargowym 
na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy.

Ósmy akt prawny związa-
ny był z niewyrażeniem zgody 
na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy 
Ozorków. 

Dwie ostatnie uchwały 
przyjęte na marcowej sesji 
miały charakter okołobu-
dżetowy. Pierwsza z nich 
wprowadzała zmiany w te-
gorocznym budżecie Gminy 
Ozorków w planie dochodów 
i wydatków, wykazie zadań 

majątkowych, wykazie pla-
nowanych rezerw oraz wy-
kazie planowanych dotacji. 
Przegłosowując powyższy 
akt prawny radni zabezpie-
czyli lub zwiększyli środki na 
szereg zadań inwestycyjnych 
m.in.: zakup pompy do stacji 
uzdatniania wody w Mod-
lnej, zakup pompy paliwa do 
agregatu prądotwórczego na 
SUW w Sokolnikach-Lesie, 
modernizację drogi gmin-
nej nr 120110E do PSZOK, 
modernizację drogi gminnej 
nr 120119E w Skotnikach, 
modernizację przepustu dro-
gowego na działce ewiden-
cyjnej nr 161 w Czerchowie, 

przebudowę drogi gminnej 
nr 120111E w Katarzyno-
wie, remont drogi gminnej nr 
120110E Dybówka-Małacho-
wice-Kolonia, termomoder-
nizację budynku OSP Solca 
Wielka, przebudowę parkingu 
przy Szkole Podstawowej 
w Modlnej, budowę przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej do 
budynku OSP Leśmierz wraz 
z przebudową wewnętrznej 
instalacji oraz budowę solar-
nego oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy Ozorków, 
w tym budowę oświetlenia 
przy ul. Kujawskiej i Łódzkiej 
w Sokolnikach-Lesie. 

Ostatni, podjęty na mar-

cowej sesji, akt prawny sta-
nowiła uchwała zmieniająca 
wieloletnią prognozę finan-
sową Gminy Ozorków na lata 
2021-2033, będąca wynikiem 
zmian wprowadzonych do 
budżetu Gminy Ozorków na 
2021 rok. 

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

uchwał oraz ich treść dostęp-
ne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków, a przebieg 
obrad jest nagrywany i pub-
likowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wyni-
ki głosowań. 

/Red./
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Ozorków, dnia 12 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY OZORKÓW

w sprawie przyjęcia dokumentu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obrębu Leśmierz

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację 
o przyjęciu uchwałą nr XXXVI/272/21 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obrębu Leśmierz.

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz 
uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, 
sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 
14, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków
/-/ Tomasz  Komorowski

Firma geodezyjna podej-
mie prace terenowe mające 
na celu aktualizację ewidencji 
gruntów i budynków oraz 
dostosowanie jej zapisów 
do obowiązujących przepi-
sów prawnych. Wynikiem 
pomiarów i oględzin będzie 
doprowadzenie rejestrów 
i map do zgodności ze stanem 
rzeczywistym i prawnym 
w zakresie: budynków, lo-
kali i sposobu użytkowania 
gruntów. 

Zgodnie z prośbą Staro-
sty Zgierskiego zwracamy 
się do mieszkańców o umoż-
liwienie geodetom wstę-
pu na posesje, udzielanie 
informacji o posiadanych 
dokumentach oraz ułatwie-
nie wykonania wszelkich 
innych niezbędnych czyn-
ności geodezyjnych. 

Właściciele nierucho-
mości powinni aktywnie 
uczestniczyć w procesie 
modernizacji ewidencji 
gruntów, ponieważ nie-
obecność stron lub nieza-

Prace geodezyjne na start
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Niebawem rozpo-
czną się prace zwią-
zane z modernizacją 
ewidencji gruntów, 
budynków i lokali dla 
wszystkich obrębów 
gmin z terenu powia-
tu zgierskiego, w tym 
gminy Ozorków. Fir-
mą odpowiedzialną 
za ich wykonanie na 
terenie naszej gminy 
będzie Geoorange 
Łukasz Antkiewicz 
z Bukowca.

jęcie stanowiska w sprawie 
nie wstrzymuje czynności 
technicznych geodetów. 
W siedzibach urzędów 
gmin nastąpi wyłożenie 
zebranej dokumentacji do 
wglądu właścicielom nie-
ruchomości. Uczestnictwo 
w wyłożeniu trwającym 
15 dni roboczych umożliwi 
składanie uwag, bądź wery-
fikację danych zawartych 
w rejestrach i mapach. 
Po tym terminie projekt 
operatu opisowo-kartogra-
ficznego stanie się obowią-
zującą ewidencją gruntów 
i budynków. Starosta poin-
formuje o dokładnym ter-
minie i miejscu wyłożenia, 
poprzez ogłoszenie w prasie 
o zasięgu krajowym, wywie-
szenie informacji na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie staro-
stwa powiatowego i właś-
ciwego urzędu gminy – na 
co najmniej 14 dni przed 
wyłożeniem.

/Red./
oprac. na podstawie informa-
cji Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu
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Z ofertą poszczególnych placówek 
ósmoklasiści mogą na bieżąco zapo-
znawać się dzięki zajęciom doradztwa 
zawodowego oraz promocji prowadzonej 
przez szkoły drogą elektroniczną, po-
przez strony internetowe, Facebook czy 
filmy zamieszczane na YouTube. Cieka-
wą alternatywą okazują się również lek-
cje pokazowe. Uczniowie klas ósmych 
Szkoły Podstawowej w Modlnej mieli 
możliwość m.in. zobaczenia zajęć mode-
lowania 3D zaprezentowanych przez pry-
watne Technikum Automatyki i Robotyki 
w Łodzi. Dodatkowo nasi uczniowie za-
poznali się podczas zajęć prowadzonych  
z wykorzystaniem MS TEAMS z ofertą 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Żeromskiego w Ozorkowie oraz 
Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej 
w Łęczycy. 

Nabór do szkół ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie  
z terminarzem podanym przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki rozpocznie 
się 17 maja. Wnioski o przyjęcie do 
klas pierwszych szkoły ponadpodsta-
wowej wraz z dokumentami będzie 

Ósmoklasisto! I co dalej?
Koniec marca i kwiecień to czas, w którym tegoroczni absolwenci szkół 
podstawowych, coraz intensywniej zaczynają myśleć o wyborze placówek, 
w których chcieliby kontynuować swoją edukację. Niestety ze względu 
na obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju nie odbywają się 
tradycyjne targi edukacyjne, a szkoły ponadpodstawowe nie organizują 
stacjonarnych „drzwi otwartych”. 

można składać od 17 maja do 21 czerw-
ca, a w przypadku oddziałów dwujęzycz-
nych, międzynarodowych, wstępnych, 
sportowych, mistrzostwa sportowego, 
przygotowania sportowego oraz oddzia-
łów, do których obowiązuje sprawdzian 
uzdolnień kierunkowych – od 17 do 31 
maja. Od 1 do 14 czerwca w szkołach 
przeprowadzane będą sprawdziany 
uzdolnień kierunkowych, kompetencji 
językowych, predyspozycji językowych 
i próby sprawności fizycznej (terminy 
sprawdzianów ustalają indywidualnie 
dyrektorzy tych szkół). Wyniki zostaną 
ogłoszone do 17 czerwca. 

Świadectwo ukończenia szko-
ły podstawowej oraz zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasi-
sty będzie można dołączyć do wnio-
sku od 25 czerwca do 14 lipca.  
Listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych zostaną ogło-
szone 22 lipca.

Następnie, w terminie od 23 lipca 
2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przy-
padku kandydatów zakwalifikowanych, 
uczniowie składają potwierdzenie woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia ory-
ginału świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawo-
wej. W przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także za-
świadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdro-
wotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem. W przypadku 
braku możliwości przedłożenia takiego 
zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub kandydat pełnoletni infor-
muje o tym dyrektora szkoły w terminie 
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. 
Należy wskazać wówczas przyczynę 
niedotrzymania pierwotnego terminu. 
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie 
składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do 
24 września 2021 r.

Ostateczne listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych zostaną opublikowane  
2 sierpnia. Postępowanie uzupełniające 
w rekrutacji do szkół ponadpodstawo-
wych będzie prowadzone od 3 sierpnia. 
Kandydaci do szkół ponadpodstawo-
wych, którzy nie zostaną przyjęci do 
szkół w postępowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2021/2022, będą przyj-
mowani jeszcze do różnych placówek 
w trakcie roku szkolnego (zgodnie z art. 
130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 
Za zapewnienie miejsca w szkole ponad-
podstawowej wszystkim realizującym 
obowiązek nauki dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym na obszarze powiatu 
odpowiada rada powiatu. 

W województwie łódzkim nabór 
do szkół ponadpodstawowych od-
bywać się będzie z wykorzystaniem 
platformy VULCAN (https://lodzkie.
edu.com.pl). Przed rozpoczęciem 
rekrutacji, na dzień 13 maja zaplano-
wano na żywo na platformie YouTube 
szkolenie dla kandydatów. Warto 
wziąć w nim udział! 

Rafał Nowak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Modlnej 
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Zachowanie mieszkań-
ców odnośnie składania 
w tym względzie swoich 
deklaracji wskazuje na zdro-
worozsądkowe podejście do 
tego problemu. Pojawiająca 
się niepewność to głów-

Przybywa nam zaszczepionych
Szczepienia trwają i postęp jest widoczny, niezależnie 
od istniejących jeszcze podziałów, obaw i różnych opinii 
nt. samych szczepionek. Już wyraźnie rodzi się prosz-
czepionkowa tendencja – na przekór spodziewanym 
wszelkim złym skutkom zakażenia się koronawirusem. 

nie strach przed skutkami 
ubocznymi, bo przecież nikt 
jeszcze nie jest w stanie 
potwierdzić, jak w szerszym 
horyzoncie czasowym za-
szczepione osoby będą to 
znosić. Przeważa jednak 
obiektywizm – na podstawie 
zmieniających się i uciąż-
liwych warunków naszego 
życia w koronawirusowym 
reżimie i nadzieja na op-
tymistyczną perspektywę 
powrotu do normalności. 

Ponadto ,  przerażają 
wszystkich informacje bie-
żące nt. zakażeń i zgonów, 
które przecież ciągle się nasi-
lają. Pamiętamy, że szczepie-
nia w całym kraju rozpoczęto 

według ustalonych przez 
służby państwowe kolej-
ności z powodu ograniczeń 
w pozyskiwaniu szczepionki, 
a obecnie coraz to młodsze 
roczniki Polaków już mogą 
zgłaszać się do rejestracji 
i chętnych wciąż przybywa. 

W przypadku seniorów 
i niepełnosprawnych, bardzo 
pomocni okazali się dru-
howie strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Solca Wielka, proponujący 
wsparcie wszystkim chęt-
nym w zakresie transpor-
tu, lecz przede wszystkim 
osobom mającym trudno-
ści w dotarciu do punktu 
szczepień. Gminna służba 
medyczna przewidziała rów-
nież możliwość szczepienia 
w miejscu zamieszkania 
pacjenta i wiele osób z tego 
skorzystało. 

Według informacji po-
dawanych przez GZOZ, na 
koniec marca br. mieliśmy 
w gminie 450 szczepień 

(I dawka – 270 i II dawka – 
180). W pierwszej dekadzie 
kwietnia odnotowano pe-
wien wzrost jednodniowych 
zabiegów wykonywanych 
w Sokolnikach – zaapliko-
wano 30 dawek Pfizera i 50 
dawek AstraZeneki. 

O b e c n i e  w i d a ć  j a k 
wszystko przyśpiesza w ra-
mach Narodowego Progra-
mu Szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, by 
następował systematyczny 
wzrost osób zaszczepionych, 
co z kolei pozwoli na zdej-
mowanie koronawirusowych 

obostrzeń. Również, cały 
czas samochód strażacki 
będzie gotów do kursowania 
na szczepienia w Ośrodku 
GZOZ w Sokolnikach-Par-
celi. Warto też dodać, że nasi 
strażacy również znaleźli się 
wśród priorytetowych grup 
do zaszczepienia, lecz dla 
nich zorganizowano punkt 
szczepień w Szpitalu Woje-
wódzkim w Zgierzu.      Pao
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– Ponieważ zadanie zor-
ganizowania dystrybucji zo-
stało nałożone na samorządy, 
zwróciłem się z prośbą do Pań 
i Panów Sołtysów, Przewod-
niczącego Zarządu Osiedla 
Sokolniki-Las i do strażaków 
z naszych jednostek OSP 
z prośbą o pomoc w przeka-
zywaniu maseczek i płynów 
stałym mieszkańcom. W tym 
miejscu pragnę już teraz wy-

razić ogromne podziękowanie 
za ich odpowiedzialne podej-
ście i nieocenioną pomoc – 
mówi Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski. 

Proces udostępniania ma-
seczek w poszczególnych 
sołectwach będzie organizo-
wany indywidualnie przez 
każdego z sołtysów: albo 
w formie dostarczenia do 
mieszkańców, albo poprzez 

możliwość odbioru maseczek 
u sołtysa. Z pewnością poja-
wią się komunikaty i informa-
cje od każdego z nich o moż-
liwości i sposobie otrzymania 
maseczek w poszczególnym 
sołectwie. Oczywiście do tych 
celów mogą być udostępnione 
gminne obiekty, które są pod 
opieką sołtysów lub GOK. 

Płyn do dezynfekcji będzie 
można otrzymać w każdej jed-
nostce OSP. Ponieważ są one 
w opakowaniach zbiorczych 
o większej pojemności, płyn 
będzie rozlewany na miejscu 
do pojemnika, który musi 
dostarczyć osoba zaintereso-
wana. Przewiduje się, że na 
każdy adres będzie można 

Darmowe maseczki
i płyny do dezynfekcji 
Do Gminy Ozorków dotarły środki ochrony osobistej 
w postaci maseczek i płynów dezynfekcyjnych prze-
kazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 
Zgodnie z wytycznymi i otrzymanym przydziałem środ-
ków ochronnych, na każdego stałego mieszkańca gminy 
przypadać będą po 3 sztuki maseczek ochronnych. 

otrzymać 0,5 l płynu do de-
zynfekcji. Każda z jednostek 
OSP będzie indywidualnie 
ustalać czas, w którym będzie 
można udać się do siedziby 
jednostki. 

– Przypominam, zwra-
cam uwagę i proszę, by 
proces dystrybucji mase-
czek i płynów przebiegał 
z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego, 
zachowaniem dystansu 
i przede wszystkim zdro-
wego rozsądku – apeluje 
Wójt Tomasz Komorow-
ski. 

Urząd Gminy Ozorków 
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Właśnie w takim okresie, 
gdzie mieszkańcy przez kilka 
dni pod rząd obcują ze sobą, 
harcownik koronawirus ma 
największe pole do popisu, 
gdyż osoba zarażona najbar-
dziej zakaża innych w pierw-
szych dniach rozwoju choro-
by. Łatwo sobie wyobrazić, 

co się dzieje, gdy w dużym 
skupisku ludzi znajdą się rów-
nież zakażeni – jeszcze nie do 
końca świadomi swej choroby 
i przez kilka dni takie zjawisko 
ma miejsce. Dlatego właśnie 
w obawie przed czymś takim 
wprowadzono w całym kraju 
koronawirusowe obostrzenia 

Wielkanoc 2021
Koronawirus SARS-CoV-2 nie ustępuje, a nawet 
rzec można – trzyma się mocno. Minął rok od 
poprzednich Świąt Wielkanocnych i w dalszym 
ciągu pozostajemy w obowiązującym reżimie sa-
nitarnym. COVID-19 nadal plądruje nasze życie, 
a mniej wytrzymałe osoby, niestety – życia ziem-
skiego pozbawia. Silny wzrost zakażeń w miesiącu 
marcu br. znów spowodował wielkie utrudnienia 
w przeżywaniu kolejnych uroczystości wielkanoc-
nych. Wiąże się to oczywiście z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby poprzez 
stosowanie metody polegającej na izolacji osób 
zdrowych przed potencjalnym zakażeniem. 

i wynikające z tego ogranicze-
nia w naszym życiu. 

W kontekście potrzeb du-
chowych mieszkańców na 
okoliczność Świąt Wielkanoc-
nych realizowanych poprzez 
uczestnictwo w uroczystoś-
ciach kościelnych – dało się 
zauważyć pożądaną ostroż-
ność wiernych, zwłaszcza 
przy adoracji Grobu Pańskie-
go. Wyraźnie więc różniły się 
– nazwijmy – wizerunkowo 
zachowania wielu wiernych 
przynależących do poszcze-
gólnych wspólnot parafial-
nych, niż miało to miejsce 
w latach minionych. 

Ludzie głębokiej wiary 
bardzo sobie cenią tę kilku-

by wziąć udział we wspólnej 
adoracji Grobu Pańskiego. 

W modleńskiej parafii 
zafunkcjonowali strażacy 
z Czerchowa, którzy wozem 
bojowym obwieźli – po rezu-
rekcji – swojego proboszcza 
ks. Piotra Bratka po wszyst-
kich parafialnych wioskach. 
W dobie pandemii kapłan 
wspaniałomyślnie nawiedził 
z monstrancją swych parafian 
oczekujących przy drogach na 
błogosławieństwo. Mieszkań-
cy doświadczyli, jak w czasie 
pandemii w oryginalny spo-
sób można przeżywać radość 
Zmartwychwstania Pańskie-
go. W tym zadaniu doskonale 
sprawdził się strażacki STAR 

dniową obecność w świątyni 
dla wspólnego przeżywania 
Triduum Paschalnego i rów-
nież w tych trudnych chwilach 
sporo z nich odparło strach 
przed koronawirusowym za-
grożeniem. Wszystko to na pa-
miątkę śmierci, męki i zmar-
twychwstania Pana Jezusa, co 
dla większości katolików ma 
zasadnicze znaczenie w ich 
życiu religijnym. 

Do odważnych należą też 
niektórzy strażacy z jednostek 
OSP naszej gminy i oczywi-
ście wierni druhowie, którzy 
uświetnili tegoroczną Wielka-
noc w swoich parafiach. Wzo-
rem lat minionych, strażacy 
z jednostki OSP Leśmierz, 
w tym również druhny z dru-
żyny młodzieżowej, zamel-
dowali się w swojej świątyni, 

z Czerchowa, który przy oka-
zji zaliczył potrzebny wiosen-
ny rozruch. 

Trzeba również dodać, 
że świętowanie zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa 
w pozostałych parafiach na 
terenie naszej gminy tak-
że wymagało określonego 
wysiłku organizacyjnego ze 
strony księży proboszczów, 
by choć niewielka ilość wier-
nych katolików mogła wziąć 
udział w odprawianych nabo-
żeństwach. Pozostali miesz-
kańcy według Ich własnych 
duchowych potrzeb musieli, 
niestety, w czasie tej Wielka-
nocy zadowolić się przekazem 
świątecznych treści z wyko-
rzystaniem ekranu telewizora 
lub komputera.

Pao
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W celu złożenia wniosku 
o dofinansowanie należy:
l	Założyć konto w portalu be-

neficjenta na stronie https://
portal.wfosigw.lodz.pl/ 
(nie dotyczy podmiotów 
posiadających już konto 
w portalu beneficjenta). 
Po aktywacji konta będzie 
można się zalogować i ko-
rzystać z portalu.

l	Pobrać, a następnie wypeł-
nić aktywny formularz PDF 
wniosku o dofinansowanie, 
który dostępny jest w menu 
po lewej stronie. W celu 
wypełnienia wniosku należy 
zapisać go na dysku kom-
putera. Otwarcie wniosku 

Wznowiono nabór wniosków 
w programie „Moja Woda” 2020-2024
Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi od 22 marca 2021 roku wznowił 
nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Pro-
gramu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”, 
który ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz mini-
malizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu 
retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych 
wód opadowych i roztopowych. Pula środków przewidzia-
na dla obecnego naboru wynosi 2 700 000,00 zł.

bezpośrednio w przeglą-
darce nie jest możliwe. Po 
zakończeniu wypełniania 
należy sprawdzić popraw-
ność wpisanych danych.

l	Wysłać wypełniony formu-
larz wniosku do Funduszu 
za pomocą „SKRZYNKI 
PODAWCZEJ – PDF”– 
dostępnej w portalu benefi-
cjenta.

l	Wydrukować wypełniony 
formularz wniosku, pod-
pisać i dostarczyć wraz 
z dokumentami wymienio-
nymi w spisie wymaganych 
załączników, znajdującym 
się na ostatnich stronach 
formularza wniosku, do:

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 
ul. Dubois 118, 

93-465 Łódź 
(godziny pracy 8:00 – 15:30)

Dofinansowanie przyzna-
wane jest w formie dotacji, 
z tym, że nie może wynosić 
więcej niż 80% kosztów kwali-
fikowanych instalacji wchodzą-
cych w skład przedsięwzięcia 
i nie więcej niż 5 000,00 zł na 
jedno przedsięwzięcie. Koszty 
kwalifikowane obejmują zakup, 
dostawę, montaż, budowę, uru-
chomienie, instalacji: 
– do zebrania wód opadowych 

(w tym roztopowych) z po-
wierzchni nieprzepuszczal-
nych posesji, tj. z dachów, 
chodników, podjazdów (np. 
łapacze, wpusty, odwodnie-
nie liniowe, przewody odpro-
wadzające wody opadowe 
bez orynnowania); 

– do retencjonowania wód 
opadowych (w tym roz-
topowych) w zbiornikach 
(np. zbiorniki podziemne, 
zbiorniki nadziemne, „oczka 
wodne”), 

– do retencjonowania wód 
opadowych (w tym roz-
topowych) w gruncie (np. 
rozszczelnienie powierzchni 
nieprzepuszczalnych, stud-
nie chłonne, drenaż, ogrody 
deszczowe – bez kosztów 
nasadzeń); 

– do retencjonowania wód 
opadowych (w tym roztopo-
wych) na dachach – zielone 
dachy (warstwa drenażo-
wa), bez kosztów nasadzeń; 

– do wykorzystania retencjo-
nowanych wód opadowych 
(w tym roztopowych) (np. 
pompy, filtry, przewody, 
zraszacze, sterowniki, cen-
trale dystrybucji wody, inne 
instalacje umożliwiające 
zagospodarowanie wody 
opadowej). Jako wydat-
ki kwalifikowane należy 
przyjąć wydatki na zakup 
komponentów, które są 
trwałą częścią systemu na-
wadniania/wykorzystania 
wód opadowych (w tym 
roztopowych) oraz koszty 
adaptacji elementów ist-
niejących, które zostaną 
wykorzystane w instalacji.

Pytania dotyczące na-
boru wniosków do Pro-
gramu Priorytetowego 
„Moja Woda” można 
kierować pod poniższe 
numery telefonów:

42 20 71 480 
42 66 34 159 
42 66 34 194

lub mailowo na adres: 
mojawoda@wfosigw.

lodz.pl 

Więcej informacji znaleźć 
można na stronie: www.wfo-
sigw.lodz.pl w zakładce: Dla 
beneficjentów/Programy prio-
rytetowe/Osoby fizyczne.                  

/Red./

oprac. na podstawie informacji 
WFOŚiGW w Łodzi
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Drzewa wszystkie te nie-
dogodności wynagradzają 
nam tym, co najcenniejsze 
– dają nam tlen i oczyszczają 
powietrze. Stanowią miejsca 
bytowania ptaków, wiewió-
rek i innych przedstawicieli 
fauny, w tym gatunków chro-
nionych! 

Oceńmy korzyści i straty 
wynikające z wycinki każ-
dego drzewa, i zdecyduj-
my, czy jest ona naprawdę 
niezbędna. Poradźmy się 

Szanuj zieleń i dbaj o otoczenie!
W związku z bardzo dużą ilością usuwanych 
drzew na terenie gminy Ozorków, zwracamy 
się do Państwa z gorącym apelem: nie wyci-
najmy drzew z błahych powodów – tylko dla-
tego, że „śmiecą”, są lekko pochylone czy 
ich korzenie powodują pękanie chodnika. 

fachowca – ogrodnika, chi-
rurga drzew, leśnika – czy 
drzewo na pewno jest na tyle 
zagrażające użytkownikom 
nieruchomości czy mieniu, 
że jego wycięcie jest ko-
nieczne.

Szczególnie uciążliwe 
są dla właścicieli działek 
drzewa liściaste. Powód? 
Zaśmiecają naszą piękną 
działkę. Często nie trzeba 
ich wcale wycinać – wystar-
czy tylko dokonać korekty 

fo
to

: 
in

te
rn

et

koron, ale to również wy-
maga wiedzy i umiejętności. 
Wszystkie zabiegi powinny 
być przemyślane i wykonane 
w odpowiednim czasie przez 
firmę specjalistyczną w za-
kresie pielęgnacji drzew. 

Oczywiście, jeżeli pod-
czas zabiegów zostanie 
stwierdzony stan chorobowy 
przewodników i pni drzew, 
wówczas takie drzewo na-
leży usunąć dla bezpieczeń-
stwa własnego i otoczenia. 
Inaczej przedstawia się sy-
tuacja, jeżeli chodzi o suche 
drzewa, które powinny być 
usuwane, ponieważ stanowią 
zagrożenie dla zdrowych 
drzew. 

Warto wiedzieć że utrata 
jednego dużego, dojrzałe-
go drzewa to w skali roku: 

561,67 kg więcej dwutlenku 
węgla w atmosferze, 600 
litrów mniej zachowanej 
wody i 4,5 kg mniej po-
chłoniętych zanieczyszczeń 
powietrza. To także zmniej-
szenie chłodzącego oddzia-
ływania drzew, równego 4-5 
klimatyzatorom pracującym 
20 godzin na dobę i mniej-
sze obniżanie temperatury 
w miastach, co z kolei ma 
ogromne znaczenie w czasie 
upałów, na które najbardziej 
narażone są dzieci i osoby 
starsze. 

Jak widać, występowanie 
drzew bezpośrednio więc 
przekłada się na nasze zdro-
wie!

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa  

UG Ozorków
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Żeby się przekonać, że 
wiosna naprawdę przyszła, 
dzieci wyruszyły na rados-
ny spacer. Aby podkreślić 
charakter tego dnia miały na 
sobie piękne wiosenne ozdo-
by. Przystrojone w kwiaty 
wyruszyły barwnym koro-
wodem uliczkami skąpanego 
w słońcu Leśmierza. W czasie 
spaceru nie zabrakło również 
wesołych piosenek i rados-

Powitanie 
Pani Wiosny
22 marca dzieci z Gminnego Przedszkola w Leśmierzu 
dowiedziały się, że przyszła do nas Pani Wiosna. Dzień 
rozpoczął się od zagadek i rozmów o nowej porze roku 
oraz od wesołych zabaw przy muzyce. 

nych okrzyków. W ten sposób 
dzieci chciały wyrazić swoją 
radość z nadejścia wiosny. 

Mamy nadzieję, że dzię-
ki zaangażowaniu naszych 
przedszkolaków wiosna zawi-
ta do nas na dobre, a wraz z nią 
ciepłe dni, z których będziemy 
czerpać radość.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Dzieci brały udział w za-
bawach proponowanych przez 
nauczycieli, m.in. słuchały 
wiersza, rozwiązywały za-
gadki, tańczyły oraz prze-
prowadzały zabawy badaw-
cze. Ćwiczyły umiejętność 
wnioskowania o zjawiskach 
przyrodniczych na podstawie 
obserwacji i doświadczeń: 
jaka jest woda? czy coś w tej 
wodzie jest? co pływa w wo-
dzie, a co tonie? 

Najwięcej frajdy sprawiły 

Dzień wody
W dniu 22 marca dzieci z Gminnego Przedszkola w Le-
śmierzu obchodziły Światowy Dzień Wody. Miał on na 
celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je 
świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności 
za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, a także 
uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia 
i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. 

przedszkolakom ćwiczenia 
praktycznego dnia z pedago-
giki Marii Montessori, czyli 
przelewanie wody. Zadania 
przeplatane były muzyką 
i zabawami rytmicznymi. 
Wszyscy nasi podopiecz-
ni już wiedzą, że woda jest 
niezbędnym źródłem życia 
i należy o nią dbać. Dbajmy 
o nią wszyscy!

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Podopieczni  fundacji 
podczas warsztatów zostali 
zapoznani z różnorodnymi 
technikami rękodzielniczymi 
oraz wykonali piękne ozdoby 
wielkanocne: karty, jaja i ga-
dżety. Partnerem wydarzenia 
było Województwo Łódzkie. 

Polskie Stowarzyszenie 
Ludzi Cierpiących 

na Padaczkę 
Oddział Łódzki 

Warsztaty 
wielkanocne 
Organizowane przez Fundację Lawendowy Anioł war-
sztaty wielkanocne dla osób z niepełnosprawnością 
odbyły się 19 marca br. Uczestnicy brali w nich udział 
w ramach działalności rękodzielniczej i edukacyjnej. 
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To właśnie tacy ludzie budują wiarę w człowieczeństwo, 
to właśnie Tacy Ludzie niosą serce i pomocną dłoń najbar-
dziej potrzebującym. To oni powodują, że rzeczywistość do-
okoła zmienia się na lepsze. Nie zawsze świat jest w rozumie-
niu całego ogółu, czasami to cały świat drugiego człowieka.  
Pani Prezes składamy najserdeczniejsze życzenia, aby 
dalej robiła Pani to, co robi i w ten sam sposób, w jaki 
to Pani robi.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących 
na Padaczkę Oddział Łódzki

30 lat minęło…
15 marca 1991 – 15 marca 2021 – te daty dzieli 30 lat, 
natomiast łączy jeden człowiek. Jest nim Nasza Wspa-
niała Pani Prezes Halina Chojnacka, która dokładnie 15 
marca 1991 roku objęła stanowisko Prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddzia-
łu Łódzkiego. 
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Z powodu epidemii pa-
nującej w Polsce, uczestnicy 
Ogólnopolskiego Zjazdu De-
legatów nie mieli możliwości 
spotkać się osobiście, a sam 
zjazd przyjął formę konferen-
cji online. Celem spotkania 
było zrzeszenie organizacji 
działających na rzecz chorych 
na padaczkę. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
o godzinie 11.30 i trwało do 
godziny 13.00. Na początku 
Ogólnopolskiego Zjazdu De-
legatów głos zabrała Prezes 

Halina Chojnacka, opowia-
dając o specyfice Polskiego 
Stowarzyszenia Ludzi Cier-
piących na Padaczkę Oddział 
Łódzki.

W wydarzeniu brała udział 
Profesor Joanna Jędrzejczak 
z Polskiego Towarzystwa 
Epileptologii, specjalistka do 
spraw neurologii. Profesor 
kładła nacisk na łączenie sił 
organizacji działających na 
rzecz osób zmagających się 
z padaczką. Według profesor 
„najważniejsze jest wspólne 

Gmina Ozorków wspiera chorych na epilepsję
26 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Ozorków odbył się pierwszy Ogólnopolski 
Zjazd Delegatów organizacji działających na rzecz osób chorych na padaczkę . Or-
ganizatorem spotkania było Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczkę 
Oddział Łódzki, reprezentowane przez Prezes Halinę Chojnacką oraz Annę Owczarek. 
Wydarzenie poprowadziła dziennikarka i prezenterka Magdalena Michalak. 

działanie oraz współpraca”. 
Kolejnymi uczestnikami kon-
ferencji byli przedstawiciele 
Fundacji Epileptoligii z War-
szawy. Delegaci podkreślali, 
iż częstym zjawiskiem jest 
dyskryminacja ludzi chorych 
na padaczkę w kwestii doty-
czącej podejmowania pracy. 
– Choroba niesie ze sobą 
ograniczenia, ale powinny być 
one indywidualne. Ponadto 
pacjenci często nie wiedzą 
o ograniczeniach ich dotyczą-
cych, nie są doinformowani 

w kwestiach takich jak prawo 
jazdy czy ciąża – mówiła 
Beata Zwolińska z Fundacji 
Epileptologii Profesora Jerze-
go Majkowskiego. 

Warto podkreślić, iż wy-
darzenie odbyło się 26 marca 
nieprzypadkowo. Tego dnia 
obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Epilepsji, zwa-
ny również „Lawendowym 
Dniem” . By podkreślić soli-
darność oraz okazać wsparcie 
osobom walczącym z padacz-
ką, uczestnicy Ogólnopolskie-
go Zjazdu Delegatów nosili 
przypiętą na piersi symbolicz-
ną fioletową wstążkę, a część 
osób założyła lawendowe 
ubranie. 

Patronat nad wydarzeniem 
objęli: Hanna Zdanowska – 
Prezydent Miasta Łodzi, Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, 
Iwona Wieczorek – Dyrektor 
Narodowego Instytutu Samo-
rządu Terytorialnego, Jacek 
Socha – Burmistrz Miasta 
Ozorków, Tomasz Komorow-
ski – Wójt Gminy Ozorków, 
Fundacja Epileptoligii, Radio 
Łódź S.A. Oddział w Łodzi, 
serwis informacyjno-ogło-
szeniowy EZG24. Partnerem 
wydarzenia był UCB Pharma 
Sp. z o. o./Vedim. 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących Na Padaczkę  

Oddział Łódzki
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Drugi dzień świąt wielkanocnych tego roku przyniósł 
nam smutne wiadomości dotyczące niespodziewanej 
śmierci znanych nam ludzi. Najpierw wielkim żalem 
okryła się cała Polska, bo zakończył życie znakomi-
ty artysta – piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Druga 
przykra wiadomość, choć tylko o zasięgu lokalnym, 
to śmierć druha Pawła Sieradzkiego – członka Ochot-
niczej Straży Pożarnej Solca Wielka. 

Pożegnanie 
strażaka

Zmarłemu strażakowi nie 
dopisywało ostatnio zbyt dobre 
zdrowie i zapewne tak mu był 
„pisane”, że poniedziałek wiel-
kanocny, 5 kwietnia 2021 roku, 
był ostatnim dla Niego dniem 
ziemskiej wędrówki. Jest to 
kolejny przypadek jakiejś niepi-
sanej zasady, że fajni ludzie zbyt 
szybko odchodzą – przeżył tylko 
73 lata. Na pewno, pogrążona 
w żalu rodzina, sąsiedzi, zna-
jomi oraz członkowie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej podzielą tę uwagę, gdyż chcieliby 
zapewne nadal mieć do czynienia z tym pogodnym, bezkon-
fliktowym i z poczuciem humoru mieszkańcem Solcy Wielkiej. 

Uroczystość pogrzebową, której przewodniczył proboszcz 
Parafii św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej ks. Andrzej Borczyk 
zaplanowano na dzień 9 kwietnia. Rozpoczęto mszą świętą za 
spokój duszy zmarłego śp. Pawła Sieradzkiego, a następnie 
kondukt żałobny ruszył aleją drogi krzyżowej, by na miejsco-
wym cmentarzu grzebalnym odprawiona została ceremonia 
związana z pochówkiem.

Odpowiednią oprawę uroczystości pogrzebowej przygoto-
wali zmarłemu druhowi członkowie jednostki straży ogniowej, 
był poczet sztandarowy i Orkiestra Dęta OSP Solca Wielka. 
W stosownej też chwili ks. Andrzej Borczyk udostępnił czas 
przedstawicielowi licznie zgromadzonej braci strażackiej na 
pożegnalne przemówienie. W imieniu jednostki OSP Solca 

Wielka kondolencje rodzinie złożył oraz przedstawił krótkie 
wspomnienie o zmarłym koledze strażaku zastępca naczelnika 
OSP Solca Wielka dh Arkadiusz Pietrzak. 

Wieloletnia przynależności (46 lat) do organizacji straża-
ckiej przyniosła pochwały przełożonych, a także strażackie 
odznaczenia, najważniejsze z nich to Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Zmarły strażak dobrze się zasłużył 
swojej jednostce, wspomagał swoją osobą ważne strażackie 
przedsięwzięcia, co potwierdzili swoją obecnością na pogrze-
bie druhowie soleckiej straży ogniowej. 

W czasie, gdy panowie z firmy pogrzebowej chowali trum-
nę do grobu, prezes OSP Solca Wielka Tadeusz Majchrzak 
włączył sygnał dźwiękowy w samochodzie bojowym IVECO 
na cześć dh. Pawła Sieradzkiego. Kiedy składano wieńce i wią-
zanki kwiatów, znów rozległy się żałobne utwory odegrane 
przez Orkiestrę Dętą OSP Solca Wielka. Niech spoczywa 
w spokoju…                                                                        Pao
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Odkryłem go podczas jed-
nego ze spacerów rowerowych 
po okolicach Ozorkowa. Ko-
rzystając z wolnego czasu 
po przejściu na emeryturę, 
spędzałem go oddając się 
pasji wędrowania po Ziemi 
Łęczyckiej, Sieradzkiej, Pło-
ckiej i Łowickiej. Po tysiącach 
razy pedałowania na tej samej 
trasie Ozorków – Sokolniki-
-Las (miejscu mojej pracy) 
odkrywałem w samotnych, 
jednodniowych rajdach pięk-
no krajobrazu nieznanych mi 
dotąd stron. Zapędzałem się 
w tych wyprawach coraz dalej, 
wyznaczając sobie coraz to 
nowe cele i już nie tylko kra-
joznawcze, ale związane z wy-
darzeniami historycznymi.

Jednym z takich waż-
niejszych było odwiedzenie 
wszystkich cmentarzy żołnier-
skich na obszarze toczonej we 
wrześniu 1939 roku Bitwy nad 
Bzurą, od Uniejowa po Socha-
czew, Brochów i Wyszogród. 
Żeby tam dotrzeć miałem 
nie lada frajdę przejeżdżać 
przez Wisłę po najdłuższym 
wówczas w Europie drew-
nianym moście. Ubawił mnie 
wtedy widok, gdy po prze-
jeździe każdego samochodu 
specjalna ekipa robotników 
przybijała wyskakujące z de-
sek gwoździe. To były chyba 
ostatnie dni funkcjonowania 
tego kuriozalnego obiektu 
przeprawowego, bo obok 
kończyła się budowa nowego, 
nowoczesnego mostu.

Oczywiście, że oprócz 
dalekich rajdów odwiedza-
łem też okolice Ozorkowa. 
Szczególnie lubiłem wyprawy 
do Góry św. Małgorzaty, by 
z niej oglądać ścielącą się 
u stóp przepiękną Ziemię Łę-
czycką. W drodze powrotnej 
z tego rowerowego spacer-
ku najczęściej wybierałem 
szlak szmuklerski z czasów 
niemieckiej okupacji, któ-

Tajemnica głazu w Tymienicy

rym poczynając od Kosina 
przemierzaliśmy z Mamą ob-
ciążeni koszami z żywnością 
dla polskich mieszkańców 
głodującej Łodzi i z duszą na 
ramieniu, żeby nie natknąć 
się na szwabskiego żandar-
ma, co mogłoby się skończyć 
więzieniem lub nawet obozem 
koncentracyjnym. Teraz po 
latach wracałem na pełną 
emocjonalnych wspomnień 
trasę biegnącą przez Ambro-
żew – Tymienicę – Ostrów 
i Cedrowice.

Któregoś razu dla uroz-
maicenia powrotnej drogi 
skręciłem z Tymienicy w lewo 
w kierunku dawnego folwarku 

w Boczkach, żeby przez Czer-
chów i Maszkowice wrócić do 
domu. Wjeżdżając do tej czę-
ści wsi, którą stanowiły gospo-
darstwa powstałe w wyniku 
parcelacji ziemi folwarcznej, 
przed drugą z kolei posesją 
pod numerem 10 ujrzałem 
leżący w trawie blisko drogi 
okazały głaz. Jako geografa 
zaciekawił mnie ten przywle-
czony przez lodowiec skan-
dynawski gość. Oczywiście 
przystanąłem i podszedłem do 
niego, żeby przyjrzeć się mu 
z bliska. Wtedy z zaskocze-
niem odkryłem na nim wykuty 
napis „Bądź wola Twoja” 
i data 29 VIII 1902. 

Wskazywał on niewąt-
pliwie, że upamiętnia jakieś 
wydarzenie. Zaciekawiony 
podszedłem do bramy za-
grody. Przywitał mnie głoś-
nym szczekaniem Burek na 
łańcuchu, czym wywołał 
z domu gospodarza. Ten 
tylko częściowo zaspokoił 
moją ciekawość. Ponieważ 
głaz ten w otoczeniu czte-
rech brzóz rosnących na 
środku pola bardzo utrud-
niał jego uprawę, rolnik 
drzewa wyciął, a głaz prze-
mieścił przed zagrodę, ze 
względu na niemały ciężar 
na pewno jakimś mecha-
nicznym podnośnikiem. 

fot. nr 1
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Powiedział też, że w tym 
miejscu brat nieumyślnie 
zastrzelił brata. 

Niestety gospodarz, w star-
szym już wieku, nie pamiętał 
opisanych tam szczegółów 
tragedii, ani nazwiska ofiary, 
a opis wydarzenia miał prze-
kazać któremuś z członków 
rodziny Wernerów. Oczywi-
ście, że zaintrygowała mnie 
ta, chociaż niepełna infor-
macja.

Te cztery brzozy wyra-
stające z folwarcznego pola 
doskonale pamiętałem z cza-
sów niemieckiej okupacji, gdy 
z Mamą na szlaku szmukler-
skim odwiedzaliśmy niektóre 
rodziny pracowników polo-
wych zamieszkujących czwo-
raki, u których zaopatrywali-
śmy się w produkty mleczne. 
A te brzozy szczególnie utkwi-
ły mi w pamięci z opowiadań 
tamtejszych moich rówieśni-
ków wywołujących dreszcz 
emocji, że jakoby nocą miało 
tam coś straszyć. Były to 
bowiem jeszcze czasy, kiedy 
większość ludzi w starszym 
wieku, szczególnie na wsi, 
była analfabetami i święcie 
wierzyła w istnienie duchów, 

które my, dzieci nazywaliśmy 
strachami. 

Również wtedy i na mojej 
ulicy Traugutta mówiło się, 
że coś straszy w parku Ga-
lewicza (obecnie Miejskim), 
skąd podobno w ciemnoś-
ciach wieczorem dochodziły 
budzące przestrach odgłosy. 
Dziś oczywiście nikt by się 
nie dał nabrać na te żarty 
kawalarzy, które wtedy po-
wodowały przyspieszony 
krok albo nawet ucieczkę 
przerażonej kobiety, ku ucie-
sze schowanych za płotem 
dowcipnisiów. Byli oni wtedy 
prekursorami dzisiejszych 
horrorów straszących z ekra-
nów telewizyjnych.

Mnie, przecież kilkuna-
stoletniego wtedy chłopca, te 
niesamowite informacje zafa-
scynowały i podekscytowany 
nimi z dreszczykiem emocji 
patrzyłem na cztery brzózki 
rosnące na folwarcznym polu. 
Teraz, po wielu latach, miałem 
szanse odsłonić tajemnicę tego 
niezwykłego miejsca.

O pomoc w tej sprawie 
zwróciłem się do ks. Mariusza 
Wernera, kapłana kościoła 
ewangelickiego w Łodzi. Już 

wcześniej korzystałem z Jego 
życzliwości przy badaniach 
roli geometry Augusta Dorn-
steina związanego z Chod-
czem (ksiądz był synem dzie-
dzica tamtejszego majątku 
ziemskiego) w tworzeniu 
układu przestrzennego Ozor-
kowa.

I teraz nie odmówił mi 
pomocy, podając adres miesz-
kającej w Anglii Pani Danuty 
Fudakowskiej, córki ostatnie-
go dziedzica Karsznic, Jana 
Wernera. To w Jej posiadaniu 
znalazł się tekst znaleziony 
pod głazem w Tymienicy. 
Nastąpiła wymiana korespon-
dencji między mną, a Panią 
Fudakowską, w rezultacie 
której otrzymałem kserokopię 
poszukiwanego dokumentu 
(fot. nr 1).

Dalsza część trudniej czy-
telnego tekstu (z zachowaniem 
oryginalnej pisowni): 
„Rodzice  stracili w  niem 

dobrego syna, społeczeństwo 
rokującego w przyszłości duże 
nadzieje  członka,  a  koledzy 
nieocenionego druha. Zmarły 
pochowany na  ewangelickim 
cmentarzu w Łęczycy w gro-
bie  rodzinnem Boetticherów. 

Piszący  powyższe  korzysta 
z  okazji  i  dla  wiadomości 
potomnych  umieszcza  nie-
które  szczegóły:  Wieś  Ty-
mienica należy do Akcyjnego 
Towarzystwa Przemysłowego 
Leśmierz,  w  skład  którego 
wchodzą  jeszcze następujące 
folwarki:  Leśmierz  – Boczki 
– Mentlew – Mierczyn z mły-
nem wodnym – Bogdańczew 
–  Cukrownia  w  Leśmierzu 
– folwark Lućmierz pod Zgie-
rzem,  z  browarem  i wielkim 
lasem oraz majątek Psary pod 
Parzęczewem.
Administratorem  jest  oj-

ciec  ś.p.  Stanisława Włady-
sław Boetticher, Dyrektorem 
Cukrowni Żurawski, Wicedy-
rektorem Zboinski, zarządza-
jącym wszystkimi folwarkami 
agronom Czesław  Silewicz 
– kolega z uniwersytetu i przy-
jaciel ś.p. Stanisława – rządca 
z Tymienicy – Kitzman. Gmina 
Leśmierz – parafia Góra św. 
Małgorzaty…” 

Leśmierz, dn. 8 IV 1903r.
Czesław Silewicz – agronom

W trakcie wymiany kore-
spondencji w liście do Pani 
Fudakowskiej przesłałem 

fot. nr 2
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w załączeniu artykuł „Wer-
nerowie” z „Wiadomości 
Ozorkowskich” (nr 28 z lipca 
1993 r.) autorstwa Jana Rosia-
ka, który w tak barwny sposób 
opisuje postać Jej ojca:
„Jan Werner  z Karsznic, 

bo o nim mowa – wyrozumiały 
i dobry pan dla służby folwar-
cznej. Do głębi przesiąknięty 
kulturą i obyczajami polskimi. 
Miłośnik kapel wiejskich, któ-
re dość często gościł w swym 
majątku w Karsznicach. Wiel-
ką radością dla niego był fakt, 
kiedy kapela wiejska odegrała 
przyśpiewkę  dworską,  którą 
on zanucił. Znał tych melodii 
wiele,  odpłacając  się  mu-
zykantom  hojnie,  częstując 
jadłem i trunkiem.
Oto  przechowane  przez 

lata  przyśpiewki,  zawodzone 
przez  Jana Wernera w Kar-
sznicach:

„Dobrze chłopu 
na pańszczyźnie,
Bo se wódki z rana liźnie.
Stara panna żyje marnie, 
Gdyż się do niej 
nikt nie garnie.
O, tańcujta buty moje
Mam ja w domu 
jeszcze dwoje, 

fot. nr 3

Jedne końskie, 
drugie świńskie
A te trzecie kamerdyńskie.
Do Karsznic se pojedziemy,
Stajeneczka otworzona
Do niej wjedziemy, 
wjedziemy.”

Na  początku  roku  1942 
podpisał  listę  narodowości 
niemieckiej, by ratować pozo-
stałą rodzinę. Wkrótce przybył 
do niego wygnany z rodowego 
majątku  wuj  jego  –  ciężko 
schorowany  na  raka  gardła, 
gdzie zakończył swój utrapio-
ny żywot, ale pełen barw i pol-
skich obyczajów ludowych.
Ciekawym  zwierzęciem 

w majątku Jana Wernera był 
muł, wożący beczką wodę dla 
bydła  i  trzody,  który  osobli-
wie  rżał,  a  raczej  ryczał,  aż 
echo  rozlegało  się  po  oko-
licy.  Jan Werner  zakończył 
życie  w  Londynie.  Polecił 
w  ostatnim  słowie  poddać 
się  kremacji,  a  prochy  jego 
rozsypano w części na polach 
karsznickich.”

Ponieważ w powyższym 
opisie cień na Jana Wernera 
rzuca przyjęcie przez niego 
volkslisty, Pani Fudakowska 
w liście do mnie zupełnie 

w innym świetle przedstawia 
jego postać, jako patriotę wal-
czącego z Niemcami o wolną 
Polskę.

Ze względu na ważność 
tego przesłania, które przy-
wraca honor Jej ojcu, czuję się 
zobowiązany do opublikowa-
nia następującego fragmentu 
otrzymanego listu:
„Jeśli  chodzi  o  artykuł 

„Wernerowie” i postać mego 
Ojca  tam  opisaną  to  należy 
dodać, iż „podpisał listę naro-
dowości niemieckiej” w poro-
zumieniu z władzami Polskie-
go Ruchu Oporu, że w 1944 r. 
brał udział w Powstaniu War-
szawskim, po czym był więź-
niem wojennym w Niemczech, 
skąd przedostał się do I Kor-
pusu Polskich  Sił  Zbrojnych 
(gen. Andersa – mój dopis) we 
Włoszech, a po demobilizacji 
w Anglii  i  sprowadzeniu nas 
z matką do Włoch zamieszkał 
aż do śmierci w Anglii, choć 
do Polski  często  stąd  dojeż-
dżał.”

Po otrzymaniu kserokopii 
zamierzałem opublikować na 
łamach Gminniaka tragiczne 
wydarzenie w Tymienicy. 
Chciałem je jednak przedsta-
wić w szerszym świetle ży-

cia i działań gospodarczych 
tak bardzo zasłużonych dla 
naszej Gminy obu rodów: 
Wernerów i Boetticherów, 
i to w oparciu o zalecaną 
mi przez Panią Fudakowską 
„Księgę Jubileuszową To-
warzystwa Przemysłowego 
Leśmierz”. 

Zanim udało mi się ją 
zdobyć, dużo zmieniło się 
w moim życiu emeryta. Już 
przestałem jeździć na rowerze 
sam i dla siebie. Na krótkie 
trasy w okolice Ozorkowa 
zabierałem usadowionego 
w wiklinowym foteliku, osa-
dzonym na żelaznym rumaku, 
to jednego, to drugiego wnu-
ka. Przychodziło nam niejed-
nokrotnie przejeżdżać przez 
Tymienicę i zatrzymywać się 
przy okazałym głazie. Oto 
widzicie Państwo pozującego 
przy nim małego Łukaszka 
(fot. nr 3).

Bardziej absorbujące były 
rajdy z członkami powstałej 
przy Oddziale PTTK w Ozor-
kowie Sekcji Kolarskiej. Już 
sama nazwa „Szwadron”, 
przyjęta przez Kolegów, 
wskazywała na bojowy cha-
rakter programu działania tego 
kolarskiego oddziału. Tak 
się przyjęło, że co niedzielę 
prowadziłem za sobą peleton 
rowerowych turystów po opra-
cowanych przez siebie trasach 
turystyczno-krajoznawczych 
i turystyczno-historycznych, 
tych drugich przeważnie szla-
kami walk polskiego żoł-
nierza. Te opracowane trasy 
ukazywały się w wydawanym 
co miesiąc informatorze „Na 
szlak!”.

Działalność organizacyjna 
w „Szwadronie” i prowadze-
nie kroniki zaabsorbowało 
mnie tak bardzo, że nie star-
czało już czasu na opis dzia-
łalności obu zasłużonych dla 
naszej Gminy rodów, obcego 
wprawdzie pochodzenia (co 
widać choćby po nazwiskach), 
a przecież bardziej polskich 
niż niejedne o rodzimych 
korzeniach.
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fot. nr 4

Nie zapomniałem bynaj-
mniej o powziętym postano-
wieniu. Sama Tymienica nie 
dawała o sobie zapomnieć 
choćby przez to, że leżała 
na szlaku naszych wypraw 
w okolice Kutna i Płocka. Mi-
jaliśmy ją najczęściej w szyb-
kim tempie, bo była przecież 
na początku jakiejś dalekiej 
trasy. Ale w programie kra-
joznawczym nie mogłem Ty-
mienicy pomijać i na szlaku 
krótkiej wyprawy po okoli-
cy Ozorkowa zatrzymałem 
„Szwadron” na zaplanowany 
postój przed posesją nr 10 
w tej wsi. Niestety, nie udało 
mi się wśród sporej już sterty 
gromadzonych przeze mnie 
materiałów informacyjnych 
odnaleźć cennej kserokopii 
i z oryginału odczytać uczest-
nikom wycieczki przebieg 
tego dramatycznego wyda-
rzenia. 

Jak widać na załączonych 
zdjęciach wraz z gospodarzem 
zagrody odsłanialiśmy „Szwa-
dronowi” tajemnicę głazu. 
Przyglądający się mu chłopiec 
to mój wnuczek Łukaszek, 
który już nie w wiklinowym 
foteliku, ale na własnym rowe-
rze dotarł z nami do Tymieni-
cy (fot. nr 4).

Dopiero trzeba było ataku 
COVID-19, pandemii i ko-
lejnych lockdownów, żebym 
w warunkach izolacji spo-
łecznej, uwięziony w domu, 
przystąpił do inwentaryzacji 
niemałego stosu kolekcjono-
wanych przeze mnie faktów 
historycznych i odnalazł zagu-
biony tekst informujący o tra-
gicznym wydarzeniu sprzed 
stu dwudziestu laty. Będąc już 
blisko mety życiowego szlaku, 
osłaniając się przysłowiem, 
że lepiej późno niż wcale, na 
zakończenie tego elaboratu 
częstuję Szanownych Czytel-
ników zdjęciem głazu w tle 
z obecnymi gospodarzami 
zagrody, Państwem Anną 
i Henrykiem Szczepaniakami 
(fot. nr 5). 

Stanisław Frątczakfot. nr 5
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Konkurs plastyczny „Kart-
ka Wielkanocna” został roz-
strzygnięty. W marcu jury 
dokonało przeglądu i oceny 
nadesłanych 25 prac na kon-
kurs wielkanocny ogłoszone-
go przez GOK. Wpłynęło do 
nas mnóstwo pięknych kartek, 
wykonanych z różnorodnych 
materiałów plastycznych, 
zachowujących symbolikę 
i kolorystykę świąteczną. 

Oceniając prace zgodnie 
z Regulaminem braliśmy pod 
uwagę prawidłowe wykona-

Co słychać w GOK?
nie, staranność, pomysłowość 
i ogólny wyraz artystyczny 
kartki. Laureatów zaprosi-
liśmy tuż przed Świętami 
Wielkanocnymi do Gminnego 
Ośrodka Kultury po odbiór 
nagród i dyplomów, nato-
miast pozostałych uczestni-
ków obdarowaliśmy słodkimi 
upominki. 
Laureaci konkursu 
„Kartka Wielkanocna”
1. miejsce ex aequo – Oliwia 

Skonieczka i Maja Za-
wadzka

2. miejsce – Natalia Śnieg
3. miejsce ex aequo – Natan 

Gralak Nikola Kowalczyk

Wyróżnienia:
– Oliwia Stefańska
– Justyna Palmowska
– Kacper Stegliński
– Maja Wawrzynkiewicz
– Klaudia Szczepaniak

Wszystkim dzieciom bar-
dzo dziękujemy za udział! 
Zachęcamy do uczestnictwa 
w konkursie fotograficznym 
zat. „Wiosna w obiektywie”, 
Regulamin dostępny na stro-
nie internetowej https://www.
gok-lesmierz.pl/ i FB. Na 
Wasze wiosenne fotografie 
czekamy do 5 maja!

Zapraszamy Państwa do 
obserwowania naszego profilu 
na Facebooku. Za pośredni-
ctwem serwisu społecznoś-
ciowego kontynuujemy cykl 
muzyczny pt. „Na ludową 
nutę”, zajęcia plastyczne, 
muzyczne, informatyczne 
oraz regularnie umieszczamy 
materiały informujące o nad-
chodzących wydarzeniach  
i konkursach. 

Cieszy nas niezmiernie, 
że w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie, związanym 
z pandemią jesteście Państwo 
z nami.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu 
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Twórcy konstytucji, czer-
piąc inspirację z myśli poli-
tycznej i filozofii europejskiego 
oświecenia oraz amerykańskiej 
konstytucji uchwalonej w 1787 
roku, uważali, że władza ma 
służyć dobru całego narodu, 
a nie jedynie interesom warstw 
uprzywilejowanych. Konstytu-

2021 – rokiem Konstytucji 3 Maja
Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 
Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju 
Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązy-
wała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jed-
nym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej 
i powodem do dumy dla Polaków. Sejm świadomy 
znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu 
pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego aktu, w 230 rocznicę 
jej uchwalenia, zachęca do refleksji nad dziedzictwem 
Konstytucji współcześnie, czyniąc rok bieżący rokiem 
Konstytucji 3 Maja. 

cja miała zapoczątkować wpro-
wadzanie kolejnych reform 
zmierzających do wzmocnienia 
państwa. Podjęte działania 
w obronie zagrożonej przez są-
siadów Polski stanowią dzisiaj 
przykład odpowiedzialności 
świadomych przedstawicieli elit 
społeczeństwa. Ostateczny roz-

biór Polski przez Austrię, Prusy 
i Rosję w 1795 roku doprowa-
dził do utraty jej niepodległości. 
Współtwórcy Konstytucji 3 
Maja, Ignacy Potocki i Hugo 
Kołłątaj po latach ocenili, że 
była „ostatnią wolą i testamen-
tem gasnącej Ojczyzny”.

Obchody tradycji Konsty-
tucji 3 maja były zakazane 
podczas rozbiorów Polski. Po 
odzyskaniu niepodległości po 
pierwszej wojnie światowej, 
rocznica Konstytucji 3 maja 
została uznana za święto na-
rodowe w 1919 roku. Podczas 
okupacji niemieckiej i sowie-
ckiej święto Konstytucji 3 Maja 
było zakazane. Po drugiej woj-
nie światowej komunistyczne 
władze w Warszawie zmierzały 

do likwidacji trzeciomajowych 
obchodów ze względu na od-
woływanie się do tradycji nie-
podległości Polski oraz ich 
narodowo-katolicki charakter. 
Przeciwstawiano im i nagłaś-
niano propagandowo Święto 
Pracy. Przez wiele lat nie od-
bywały się państwowe uro-
czystości związane z rocznicą 
Konstytucji 3 maja, a wszelkie 
próby uczczenia święta kończy-
ły się zazwyczaj zatrzymaniami 
i szykanami. W 1990 roku, po 
upadku komunizmu i odzyska-
niu suwerenności przez Polskę, 
powrócono do przedwojennej 
tradycji i ponownie proklamo-
wano dzień 3 maja świętem 
narodowym.

Źródło: gov.pl
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Do podstawowych środków 
bezpieczeństwa biologicznego 
należą:
l pozostawianie ptaków w za-

mknięciu i wstrzymanie się 
od wypuszczania ptaków na 
wybieg,

l zabezpieczenie paszy i źród-
ła wody przed dostępem 
dzikich zwierząt, w szcze-
gólności dzikiego ptactwa,

Wirus wysoce 
zjadliwej grypy ptaków 
HPAI atakuje!
W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną – po-
nad 150 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI 
stwierdzonych na terenie kraju oraz realnym zagro-
żeniem związanym z możliwością zawleczenia wirusa 
HPAI na teren powiatu zgierskiego, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Zgierzu apeluje do hodowców drobiu 
o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie 
zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu minimali-
zujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do 
gospodarstwa.

l karmienie i pojenie drobiu 
wewnątrz budynków inwen-
tarskich,

l stosowanie odzieży i obuwia 
ochronnego dedykowanego 
wyłącznie do obsługi dro-
biu,

l stosowanie środków higie-
ny, w tym mycie rąk wodą 
z mydłem przed wykonywa-
niem czynności związanych 

z karmieniem i pojeniem 
ptaków,

l wyłożenie mat dezyn-
fekcyjnych w wejściach 
i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest 
drób, a także zapewnienie 
utrzymania skuteczności 
działania środka dezynfek-
cyjnego.
W przypadku, gdy hodowca 

drobiu zaobserwuje objawy 
kliniczne mogące wskazywać 
na zarażenie wirusem grypy 
ptaków, takie jak: zwiększona 
śmiertelność, apatia, znaczący 
spadek pobierania paszy i wody, 
duszność, sinica, wybroczyny, 
biegunka, nagły spadek nieśno-
ści, tzw. „lanie jaj” (jaja pozba-
wione skorup), objawy nerwo-
we: drgawki, skręt szyi, paraliż 

nóg i skrzydeł, niezborność ru-
chów powinien niezwłocznie po-
informować lekarza weterynarii 
prywatnej praktyki opiekującego 
się fermą lub gospodarstwem, 
lub Powiatowego Lekarza We-
terynarii w Zgierzu, tel. 42 714 
03 67.                                  /Red./

Oprac. na podst. informacji Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii 
w Zgierzu
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Mimo, że już w styczniu 
rozpoczęto szczepienia (per-
sonel medyczny, seniorzy) to 
w dalszym ciągu należy rozpo-
wszechniać wśród społeczeń-
stwa potrzebną wiedzę w tym 
zakresie. Oprócz dostępnych 
środków komunikacji, zastoso-
wano również znaną powszech-
nie ze swej skuteczności ulotkę, 
gdzie w tym przypadku zawarte 
są ogólne informacje – co zro-
bić, żeby się zaszczepić? 

Ulotki 
o szczepieniach
Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 
potrzebuje również wsparcia organizacji strażackich. 
Służby państwowe odpowiedzialne za to niebywałe do-
tąd zadanie, polegające na powszechnym szczepieniu 
Polaków, kładą również duży nacisk na wysoki poziom 
świadomości w tym względzie i oczywiście dostęp do 
potrzebnych informacji. 

Naturalnie, najpierw należy 
przebrnąć przez system rejestra-
cji i czekać na swoją kolejkę, 
ale zainteresowani mogą też 
wspomagać się treścią ulotki 
odnoszącą się do samych obja-
wów COVID-19 lub też, kiedy 
w chwili krytycznej udać się po 
pomoc medyczną. 

Strażacy z jednostek ochot-
niczych straży pożarnych dzia-
łających na terenie gminy Ozor-
ków (Solca Wielka, Leśmierz, 

Modlna, Czerchów) zajmowali 
się przez kilka dni (18 – 23 mar-
ca 2021r.) rozpowszechnianiem 
ulotek informacyjnych doty-
czących właśnie „Narodowego 
Programu Szczepień”.

 Wynika to przede wszyst-
kim z istniejącej współpracy 
naszych strażaków ochotni-
ków z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu, na której spoczy-
wają odpowiedzialne zadania 

w walce z epidemią koronawi-
rusa. Przyjęta formuła współ-
pracy, aby każda jednostka 
OSP w naszym powiecie miała 
swój wkład w program szcze-
pień obejmuje również „Akcję 
informacyjną – szczepienia”. 
Zaangażowanie strażaków ma 
być nagrodzone dofinansowa-
niem z kasy państwowej na 
zakup sprzętu i wyposażenia 
potrzebnego w jednostkach  
OSP.                                         Pao
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